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ΙΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

     Θα ήταν ακατόρθωτο να ολοκληρώσω την παρούσα διατριβή δίχως την ανεκτίμητη 

βοήθεια και συμβολή κάποιων πολύ σημαντικών για μένα ανθρώπων.  

     Πρωτίστως, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στον 

επιβλέποντα καθηγητή μου Φώτη Βούζα για την αδιάκοπη στήριξη της διδακτορικής 

μου διατριβής και της σχετικής έρευνας, για την υπομονή, την επιμονή, τα κίνητρα και 

την συνδρομή της γνώσης του. Η καθοδήγησή του με βοήθησε σε όλη τη διάρκεια της 

έρευνας και της γραφής αυτής της διατριβής, σε τέτοιο βαθμό, ώστε δε θα μπορούσα να 

φανταστώ κάποιον καλύτερο σύμβουλο και επιβλέποντα. 

     Εκτός από τον επιβλέποντα καθηγητή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα 

μέλη της τριμελούς επιτροπής μου: την καθηγήτρια Αικατερίνη Γκοτζαμάνη και τον 

καθηγητή Δημήτριο Σουμπενιώτη για τα διορατικά σχόλια και την ενθάρρυνσή τους. Ο 

καθένας, διαμέσου των εξέχουσων ικανοτήτων που τους διακρίνουν και της εξαιρετικής 

αρτιότητας των γνώσεων που διαθέτουν, συνέβαλλαν εξίσου σημαντικά στην 

ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής.  

     Επιπλέον, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω και τον καθηγητή κ. Θεοφάνη 

Καραγιώργο για την αμέριστη στήριξή του και τις πολύτιμες συμβουλές του όλα αυτά 

τα χρόνια. 

     Οι ειλικρινείς ευχαριστίες μου απευθύνονται στον καθηγητή Ian I. Mitroff, τον οποίο 

θεωρώ και μέντορά μου. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για τον 

χρόνο του και την ευκαιρία που μου έδωσε να συνεργαστώ μαζί του. Το έργο του, οι 

πολύτιμες συμβουλές και τα σχόλιά του αποτελούν πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης 

για μένα τα τελευταία αυτά χρόνια. Η συνεργασία που αναπτύξαμε  θα είναι για  πάντα 

ξεχωριστή τιμή για μένα. 

     Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον καθηγητή 

Παναγιώτη Χατζημωυσιάδη για την πολύτιμη συνδρομή του στη διατριβή αυτή. Ήταν 

πάντα δίπλα μου να μου προσφέρει απλόχερα τη βοήθειά του, όλες τις φορές που τον 

χρειάστηκα, στις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής μου, από τις πανελλήνιες μέχρι την 

ολοκλήρωση του παρόντος.  
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τους, για όλες τις εποικοδομητικές συζητήσεις, τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές που 
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υπομονή της κατά τη σύνταξη αυτής της διατριβής αλλά και σε κάθε βήμα της ζωής 

μου. Ευχαριστώ την μητέρα μου, Φούλη, και τον πατέρα μου, Γιώργο, ο οποίος «έφυγε» 

στο ενδιάμεσο διάστημα εκπόνησης της διατριβής μου, για όλα όσα μου έμαθαν και μου 
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ΙΙΙ. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

      

     Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το θέμα της Διαχείρισης Οργανωσιακών 

Κρίσεων, και ειδικότερα με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που δύναται να διαδραματίσει 

το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως κύριο μέλος της Ομάδας Διαχείρισης 

Κρίσεων (Ο.Δ.Κ.) ενός οργανισμού. Μέσω της εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης  

διαφαίνεται η έλλειψη μελετών και διεξοδικής ανάλυσης όσον αφορά τον καθοριστικό 

ρόλο που μπορεί να παίξει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων υπό την απειλή 

μιας κρίσης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως η εν λόγω έλλειψη αφορά και τα δυο 

επιστημονικά πεδία, της Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων και της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων.   

     Η κάλυψη αυτού του κενού, μαζί βέβαια με ορισμένους πρόσθετους στόχους, 

τέθηκε ευθύς εξαρχής ως ο κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής. Με βάση τη 

βιβλιογραφία και την ενδελεχή μελέτη πραγματικών περιπτώσεων οργανισμών που 

ήρθαν αντιμέτωποι με κρίσιμα γεγονότα, καθώς και τον τρόπο (επιτυχημένος ή όχι) 

που τα αντιμετώπισαν, προτείνεται και αναλύεται διεξοδικά ο νέος «MHR» (Mentor - 

Healer - Renaissance Man → Μέντορας - Θεραπευτής - Αναγεννησιακός) ρόλος που 

καλείται να αναλάβει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ενός οργανισμού στη 

διάρκεια μιας κρίσης.   

     Εν συνεχεία, προκειμένου να μετρηθεί και να μελετηθεί η περίπτωση των 

ελληνικών επιχειρήσεων όσον αφορά τον βαθμό εξοικείωσής τους με το πεδίο της 

Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων, καθώς και τον ρόλο που ήδη έχει και 

διαδραματίζει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων των εκάστοτε επιχειρήσεων, 

προσδιορίστηκε ένα ερευνητικό μοντέλο, που βασίστηκε στην επεξεργασία και στην 

αξιοποίηση όλης της υφιστάμενης βιβλιογραφίας γύρω από το υπό εξέταση θέμα. Η 

διεξοδική αυτή ανασκόπηση οδήγησε στην αναγνώριση των διάφορων μεταβλητών 

του μοντέλου (ανεξάρτητες - διαμεσολαβητής - ρυθμιστές - εξαρτημένες), στη 

διερεύνηση της ύπαρξης σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών αυτών, στη διαμόρφωση 

των ερευνητικών υποθέσεων, καθώς και στη δόμηση του ερωτηματολογίου της 

εμπειρικής έρευνας. Έπειτα, αφού το ερωτηματολόγιο στάλθηκε μέσω mail σε 

αυθεντίες και ειδικούς του πεδίου της Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων για να 

ελεγχθεί, πραγματοποιήθηκε ο πιλοτικός έλεγχός του.  

     Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρμογών, η τελική 

μορφή του ερωτηματολογίου στάλθηκε στα ανώτερα διοικητικά στελέχη 500 

ελληνικών επιχειρήσεων που σύμφωνα με την ICAP απασχολούν τον μεγαλύτερο 

αριθμό εργαζομένων κατά τα έτη 2015 και 2016. Το τελικό δείγμα βάσει του οποίου 

συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, αποτέλεσαν 207 ανώτερα 

διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και 

διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μετά την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που 

συγκεντρώθηκαν, διαμορφώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα και πραγματοποιήθηκε ο 

έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων.  
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     Επιπρόσθετα, προσδιορίστηκε ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί τομείς της ελληνικής 

οικονομίας που παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης όσον αφορά το πεδίο της 

Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων και την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν μια 

ενδεχόμενη κρίση. Κατόπιν, καθορίστηκε σε ποιους επιχειρηματικούς τομείς ανήκουν 

οι επιχειρήσεις των οποίων το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που διαθέτουν 

συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη των κρίσεων. Εν συνεχεία, έλαβε χώρα η εξέταση και 

η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και η σύγκριση της ελληνικής 

πραγματικότητας με τα διεθνή πρότυπα. Τέλος, η παρούσα διατριβή ολοκληρώθηκε με 

την παρουσίαση διάφορων ουσιαστικών προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. 
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IV. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

Ξένες Συντομογραφίες 

 

❖ BCM = Business Continuity Management 

❖ CM = Crisis Management 

❖ CMH = Crisis Management Handbook 

❖ CMP = Crisis Management Procedures  

❖ CMT = Crisis Management Team 

❖ DEC = Department of Environmental Conservation 

❖ HR = Human Resources 

❖ HROs = High Reliability Organizations 

❖ MIC = methyl isocyanate 

❖ MHR = Mentor - Healer - Renaissance Man 

❖ UCC = Union Carbide Corporation 

❖ UCIL = Union Carbide India Limited 

 

 

Ελληνικές Συντομογραφίες 

 

❖ ΔΑΠ = Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

❖ ΔΚ = Διαχείριση Κρίσεων 

❖ ΔΔΚ = Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων  

❖ ΔΟΚ = Διαχείριση Οργανωσιακών Κρίσεων 

❖ ΔΕΣ = Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας 

❖ ΕΔΚ = Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων 

❖ ΟΔΚ = Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

❖ ΤΠΔ = Τμήμα Περιβαλλοντικής Διατήρησης 
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 o   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

O ΟΡΟΣ «ΚΡΙΣΗ» & Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ     

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο της διατριβής. Ξεκινά με τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «κρίση» και με μια σύντομη ιστορική 

ανασκόπηση των ποικίλων χρήσεών του. Εν συνεχεία, παρατίθενται αρχαία ελληνικά 

κείμενα συνοδευόμενα από τη μετάφρασή τους στη νεοελληνική, όπου διαφαίνονται 

οι ποικίλες σημασίες του όρου. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι διαφορετικές 

εννοιολογικές αποδόσεις του στα διάφορα επιστημονικά πεδία της χρήσης του, για να 

επικεντρωθεί, τελικά, στις κρίσεις που αφορούν τον επιχειρηματικό τομέα, δηλαδή  το 

επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων. Έπειτα, παρατίθενται ο 

σκοπός, η καινοτομία και οι επιμέρους στόχοι της παρούσας διατριβής. Το κεφάλαιο 

αυτό ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της δομής της διατριβής. 

 

1.1. Ο ΟΡΟΣ «ΚΡΙΣΗ» ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

     Σχεδόν σε καθημερινή βάση και σε κάθε γωνιά του πλανήτη ακούγεται και 

χρησιμοποιείται ο όρος «κρίση», γνωστός και στην αγγλική γλώσσα ως «crisis». Ο 

συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται, όπως θα αναλυθεί διεξοδικότερα και στην 

αντίστοιχη ενότητα (Ενότητα 1.3), σε διάφορες επιστήμες, τις οικονομικές, τις 

κοινωνικές, τις πολιτικές μέχρι και τις ιατρικές, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια 

σύγχυση γύρω από την πραγματική σημασία του.  

    Ο όρος «κρίση» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «κρίσις», για την 

ακρίβεια από το αρχαίο ρήμα «κρίνω» (Liddell & Scott, 2007: 728), και η ετυμολογία 

της έχει ως εξής:  

 

< Κρίνω> 

Από: θέμα κριν- + επίθημα -σι- + -ς > κρίσις 
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     Από την αρχαιοελληνική αυτή λέξη είναι αντλημένη ως γλωσσικό δάνειο η λατινική 

λέξη «crisis», που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα και στη διεθνή 

ορολογία. 

     Το ακόλουθο ιδεόγραμμα, «Σχήμα 1.1», που χρησιμοποιείται στην κινεζική 

γλώσσα, για να «εκφράσει την κρίση περιέχει δύο λέξεις: κίνδυνος και ευκαιρία» 

(Γκόγκου, Ζαμπετάκης, Κουντουράς, Νάντσου & Φατούρου, 2010: 19). 

 

Σχήμα 1.1: «Ο Όρος “Κρίση” στην Κινεζική Γλώσσα» 

危 

機 
 

(Πηγή: Γκόγκου, Ζαμπετάκης, Κουντουράς, Νάντσου & Φατούρου, 2010: 19) 

 

     Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 

(1998: 760-761) του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη] ο όρος «κρίση» ορίζεται ως εξής:  

κρίση¹ η [krisi] Ο31 : 1α. η άποψη την οποία έχει διαμορφώσει κάποιος σχετικά με 

ένα θέμα, ως αποτέλεσμα μιας λογικής διεργασίας, η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του 

κρίνω: ~ ορθή / εσφαλμένη. Κατά την ~ μου ..., κατά τη γνώμη μου. β. Η διανοητική 

ικανότητα που χαρακτηρίζεται από την ορθή εκτίμηση γεγονότων ή καταστάσεων: 

΄Έχει μνήμη, αλλά δεν έχει ~ . Βασίζομαι / έχω εμπιστοσύνη στην ~  σου. Επαφίεμαι στην 

~ σας. Ερωτήσεις κρίσεως, ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κριτική ικανότητα 

κάποιου. || (γραμμ.) προτάσεις κρίσεως, στις οποίες διατυπώνεται μια άποψη, σε 

αντιδιαστολή προς τις προτάσεις επιθυμίας. γ. Η ευνοϊκή ή όχι, τεκμηριωμένη άποψη 

που εκφέρει κάποιος επάνω σε κάποιο θέμα ή πρόσωπο· κριτική: Δημοσιεύτηκαν 

δυσμενείς κρίσεις για το βιβλίο του. (έκφρ.) κρίσεις κι επικρίσεις*. δ. η δικαστική 

γνωμοδότηση και απόφαση: Η ~ του δικαστηρίου με δικαίωσε. ε. Κρίση, η Δευτέρα 

Παρουσία: Η ημέρα της Κρίσεως. Η μέλλουσα Κρίση. Η ώρα της Κρίσεως και ως 

έκφραση, η ώρα της δοκιμασίας, του ελέγχου. 2. διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής 

ή απόρριψης σε μια δημοσιοϋπαλληλική ή αντίστοιχη κλίμακα: Η ετήσια ~ των 

αξιωματικών. [αρχ. & λόγ. <αρχ. κρί(σις) -ση (1ε: λόγ. ελνστ. σημ.)] 

κρίση² η : 1α. ξαφνική και βίαιη επιδείνωση μιας χρόνιας συνήθ. πάθησης, ή απλώς η 

απότομη και οξεία εμφάνιση συμπτωμάτων σε ένα έως τότε υγιές άτομο:  ~ άσθματος 

/ ρευματισμών. ~ σκωληκοειδίτιδας. β. οξεία εκδήλωση ενός συναισθήματος, μιας 

ψυχικής διάθεσης, ενός τρόπου σκέψης: Νευρική ~. ~ μελαγχολίας / θυμού / γέλιου. 2α. 

κορύφωση μιας δύσκολης εξελικτικής πορείας με επιδείνωση όλων των αρνητικών 

φαινομένων, από το ξεπέρασμα της οποίας εξαρτάται η επιστροφή στη φυσιολογική 

κατάσταση: Πολιτική / κυβερνητική ~.~ θεσμών. Το εμπόριο / η βιοτεχνία περνάει ~. 

Σοβεί ~ στην παιδεία. Οικονομική ~, επιβράδυνση των φυσιολογικών ρυθμών της 
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οικονομικής δραστηριότητας, ανατροπή της ισορροπίας ανάμεσα στην παραγωγή και 

στην κατανάλωση. Πετρελαϊκή ~. Ενεργειακή* ~. || Υπάρχει ~ στέγης, έλλειψη. β. (ψυχ.) 

~ συνειδήσεως, κλονισμός του συνόλου ή ενός μέρους από τις πνευματικές, ηθικές, 

θρησκευτικές κτλ. πεποιθήσεις ενός ανθρώπου, ο οποίος οδηγεί συνήθ. σε 

καθοριστικές επιλογές και αποφάσεις. || ~ ταυτότητας, εσωτερικοί προβληματισμοί, 

αγωνιώδη ερωτήματα ανθρώπου που επιζητεί τον επαναπροσδιορισμό του και την 

επανατοποθέτησή του ως οντότητας κυρίως όσον αφορά τον ίδιο ή και τους άλλους, 

ιδίως σε περιπτώσεις που χάνεται η αυτοεκτίμηση. [λόγ.: 1: αρχ. κρί(σις) -ση. 2: γαλλ. 

crise (στη νέα σημ.) <αρχ. κρίσις] 

 

1.2. Ο ΟΡΟΣ «ΚΡΙΣΗ» ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

     Στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, όπως και στη Νέα Ελληνική, ο όρος «κρίσις» είχε 

πολλαπλές σημασίες. Σύμφωνα με τους Liddell & Scott (2007: 728) η λέξη «κρίσις» 

ορίζεται ως εξής:  

« κρίσις[ῐ], -εως, ἡ (κρίνω): 

I. χωρισμός, ικανότητα προς διάκριση, σε Αριστ.· 

επιλογή, εκλογή, στον ίδ.  

II. 1. απόφαση, κρίση, σε Ηρόδ., Αισχύλ.·  

κρ. οὐκ ἀληθής, μη βέβαια μέσα, μη ορθοί τρόποι κρίσης, σε Σοφ.  

2. με νομική σημασία, δικαστικός αγώνας, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λ.π.· 

αποτέλεσμα δίκης, καταδίκη, σε Ξεν.  

3. δοκιμασία ικανοτήτων, τόξου, στην τοξοβολία, σε Σοφ. 

4. διαμάχη, περί τινος, σε Ηρόδ.  

III. αποτέλεσμα ή έκβαση πράγματος, κρίσιν ἔχειν, να αποφασιστεί, λέγεται για 

πόλεμο, σε Θουκ.» 

     Οι σημασίες αυτές απαντώνται σε κείμενα πολλών Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, 

ποιητών και ιστορικών, με ενδεικτικότερα παραδείγματα τα εξής: 

➢ Στα κάτωθι κείμενα εμφανίζεται ο όρος «κρίσις» ως γνώμη, εκτίμηση: 

❖ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Φυσική Ἀκρόασις (Βιβλίο 4ο, κεφάλαιο 8ο, 216b)  

Πρωτότυπο κείμενο: «[ἔτι δεῖ δῆλον εἶναι οἷον κενὸν ἐν τοῖς κινουμένοις. 

νῦν δ' οὐδαμοῦ ἐντὸς τοῦ κόσμου· ὁ γὰρ ἀὴρ ἔστιν τι, οὐ δοκεῖ δέ γε-οὐδὲ 

τὸ ὕδωρ, εἰ ἦσαν οἱ ἰχθύες σιδηροῖ· τῇ ἁφῇ γὰρ ἡ κρίσις τοῦ ἁπτοῦ]» 

Μετάφραση: «[Ακόμη, πρέπει να φανεί κάτι σαν κενό μέσα στα 

κινούμενα σώματα. Στην πραγματικότητα, όμως, πουθενά στον κόσμο δεν 

υπάρχει κάτι τέτοιο· διότι ο αέρας υπάρχει και είναι ό,τι είναι· πλήν όμως 

δεν τον αντιλαμβανόμαστε- αλλά και τα ψάρια δε θα αντιλαμβάνονταν το 
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νερό, αν ήταν σιδερένια διότι με την αφή· κρίνουμε τι είναι απτό και 

αισθητό].» (Λυπουρλής & Μπετσάκος, 2008: 261)  

❖ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ, Ἑλένη (676-678) 

Πρωτότυπο κείμενο: «ὤμοι ἐγὼ κείνων λουτρῶν καὶ κρηνᾶν, ἵνα θεαὶ 

μορφὰν ἐφαίδρυναν, εὖτ᾽ ἔμολον ἐς κρίσιν.» 

Μετάφραση: «Αχ! συμφορά μου, εκείνες οι πηγές όπου οι θεές 

λουστήκαν κι ήρθ᾽ η αμάχη για την ομορφιά τους.» (Ρούσσος, 2006) 

❖ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ‘Ιστορίαι (1.131.2) 

Πρωτότυπο κείμενο: «ἔπειτα διαπραξάμενος ὕστερον ἐξῆλθε καὶ 

καθίστησιν ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς βουλομένοις περὶ αὐτῶν ἐλέγχειν.» 

Μετάφραση: «έπειτα όμως με διάφορα διαβήματα τα κατάφερε να βγει 

από τη φυλακή κι έθεσε τον εαυτό του στην κρίση οποιανού ήθελε να 

εξακριβώσει τα όσα έκανε.» (Λαμπρίδη, 1962) 

❖ ΞΕΝΟΦΩΝ, ‘Ελληνικά (2.4.21) 

Πρωτότυπο κείμενο: «καὶ τίς ἂν καλλίων κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς 

ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους;» 

Μετάφραση: « Αλλά ποιο κριτήριο θα ήταν καλύτερο γι’ αυτό από τον 

τρόπο του πολεμήσαμε αναμεταξύ μας;» (Ράπτης, 2002) 

➢ Στα κάτωθι κείμενα εμφανίζεται ο όρος «κρίσις» ως απονομή, εκλογή, επιλογή, 

προτίμηση: 

❖ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά (Βιβλίο 6, 1321a) 

Πρωτότυπο κείμενο: «ἢ καθάπερ [30] ἐν Μασσαλίᾳ κρίσιν ποιουμένους 

τῶν ἀξίων τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι καὶ τῶν ἔξωθεν.»  

Μετάφραση: «Ή, όπως γίνεται στη Μασσαλία, να υποβάλλονται σε 

κρίση ποιοι απ’ όλους που μετέχουν στο πολίτευμα ή απ' αυτούς που 

βρίσκονται έξω απ’ αυτό είναι άξιοι να καταλάβουν κάποιαν αρχή» 

(Μοσκόβης, 1989: 589). 

❖ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ‘Ιστορίαι (Βιβλίο Ζ: Ερατώ, 6.131.1) 

Πρωτότυπο κείμενο: «ἀμφὶ μὲν κρίσι τῶν μνηστήρων τοσαῦτα ἐγένετο 

καὶ οὕτω Ἀλκμεωνίδαι ἐβώσθησαν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα»  

Μετάφραση: «Αυτό λοιπόν ήταν το περιστατικό της εκλογής ανάμεσα 

στους μνηστήρες κι έτσι το όνομα των Αλκμεωνίδων έγινε ξακουστό σ᾽ 

όλη την Ελλάδα» (Σπυρόπουλος, 1993a) 

❖ ΞΕΝΟΦΩΝ, ‘Ελληνικά (4.2.6) 

Πρωτότυπο κείμενο: «τὴν δὲ κρίσιν ἔφη ποιήσειν, ἐπεὶ διαβαίησαν ἐκ 

τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην, ἐν Χερρονήσῳ, ὅπως εὖ εἰδείησαν ὅτι τοὺς 

στρατευομένους δεῖ εὐκρινεῖν.» 

Μετάφραση: «Η απονομή θα γινόταν, είπε, αφού περνούσαν από την 

Ασία στην Ευρώπη, στη Χερσόνησο ― για να καταλάβουν καλά ότι 

έπρεπε να διαλέξουν μ’ επιμέλεια εκείνους που θα μετείχαν στην 

εκστρατεία.» (Ράπτης, 2005) 
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❖ ΞΕΝΟΦΩΝ, ‘Ελληνικά (4.2.8) 

Πρωτότυπο κείμενο: «καὶ Ἀγησίλαος μέν, ἐπεὶ τὴν κρίσιν ἐποίησεν, 

ἔχων τὸ στράτευμα ἐπορεύετο τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἥνπερ βασιλεὺς ὅτε ἐπὶ τὴν 

Ἑλλάδα ἐστράτευεν» 

Μετάφραση: «Και ο Αγησίλαος, αφού έκανε την απονομή των επάθλων, 

ακολουθούσε με το στράτευμά του τον ίδιο δρόμο που είχε ακολουθήσει 

και ο (Πέρσης) βασιλιάς, όταν εξεστράτευσε εναντίον της Ελλάδας.»  

(Ράπτης, 2005) 

❖ ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία (360e) 

Πρωτότυπο κείμενο: «Τὴν δὲ κρίσιν αὐτὴν τοῦ βίου πέρι ὧν λέγομεν, 

ἐὰν διαστησώμεθα τόν τε δικαιότατον καὶ τὸν ἀδικώτατον, οἷοί τ᾽ ἐσόμεθα 

κρῖναι ὀρθῶς·» 

Μετάφραση: «Για να κρίνομε τώρα πώς ζουν αυτοί οι δυο άνθρωποι που 

λέμε, θα είμαστε σε θέση να κάμομε σωστή την κρίση μας, αν πάρομε κι 

εξετάσομε χωριστά έναν δικαιότατο κι έναν αδικότατο άνθρωπο·» 

(Γρυπάρης, 2015a) 

➢ Στα κάτωθι κείμενα εμφανίζεται ο όρος «κρίσις» ως δικαστική απόφαση, 

αποτέλεσμα δίκης: 

❖ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ρητορική (1376b) 

Πρωτότυπο κείμενο: «εἰ δὲ δίδωσιν, ὅτι εὐσεβὲς τὸ θέλειν τοῖς θεοῖς 

ἐπιτρέπειν, καὶ ὅτι οὐδὲν δεῖ αὐτὸν ἄλλων δικαστῶν δεῖσθαι· τούτῳ γὰρ 

δίδωσι κρίσιν.» 

Μετάφραση: «Στην περίπτωση που επάγει όρκο στον αντίδικό του, 

μπορεί να λέει ότι είναι δείγμα ευσέβειας το να είναι πρόθυμος να 

αναθέσει το θέμα στους θεούς· και ότι, επίσης, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη 

ο αντίδικος να ζητάει άλλους κριτές, αφού ο ίδιος αναθέτει σ᾽ αυτόν την 

κρίση.» (Λυπουρλής, 2002) 

❖ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ,  ‘Ιστορίαι (6.61.4) 

Πρωτότυπο κείμενο: «ὥστε βουλόμενοι αὐτὸν ἐς κρίσιν ἀγαγόντες 

ἀποκτεῖναι, πέμπουσιν οὕτω τὴν Σαλαμινίαν ναῦν ἐς τὴν Σικελίαν ἐπί τε 

ἐκεῖνον καὶ ὧν πέρι ἄλλων ἐμεμήνυτο.» 

Μετάφραση: «Έτσι, με σκοπό να τον δικάσουν και να τον σκοτώσουν, 

έστειλαν στην Σικελία την Σαλαμινία για να τον πιάσει τον ίδιο και όσους 

άλλους είχαν κατηγορηθεί.» (Βλάχος, 2008a) 

➢ Στα κάτωθι κείμενα εμφανίζεται ο όρος «κρίσις» ως δοκιμασία ικανοτήτων, τόξου, 

στην τοξοβολία, δοκιμή δύναμης, άμιλλα, αγώνας: 

❖ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Τραχίνιαι (265-266) 

Πρωτότυπο κείμενο: «λέγων χεροῖν μὲν ὡς ἄφυκτ᾽ ἔχων βέλη, τῶν ὧν 

τέκνων λείποιτο πρὸς τόξου κρίσιν» 

Μετάφραση: «ενώ στα χέρια του είχε τάχα αλάθευτα βέλη, δε θα τα 

έβγαζε πέρα σε αγώνες τόξου με τους γιους του.» (Γρυπάρης, 2015b) 

❖ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, Βάτραχοι (778-779) 

Πρωτότυπο κείμενο: «μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὁ δῆμος ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν 

ὁπότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος» 
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Μετάφραση: «Καθόλου· ο κόσμος φώναζε να γίνει κρίση, να δουν ποιος 

είναι ο πιο μεγάλος» (Σταύρου, 2012) 

➢ Στα κάτωθι κείμενα εμφανίζεται ο όρος «κρίσις» ως διαμάχη, έριδα:   

❖ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ‘Ιστορίαι (Βιβλίο Η: Πολύμνια, 7.26.2) 

Πρωτότυπο κείμενο: «ὃς μέν νυν τῶν ὑπάρχων στρατὸν κάλλιστα 

ἐσταλμένον ἀγαγὼν τὰ προκείμενα παρὰ βασιλέος ἔλαβε δῶρα, οὐκ ἔχω 

φράσαι· οὐδὲ γὰρ ἀρχὴν ἐς κρίσιν τούτου πέρι ἐλθόντας οἶδα» 

Μετάφραση: «Τώρα, ποιος από τους σατράπες παρουσιάζοντας στρατό 

καλύτερα εξοπλισμένο πήρε τα δώρα που είχε υποσχεθεί ο βασιλιάς, δεν 

μπορώ να το πω· γιατί δεν ξέρω αν έκαναν καν αυτή τη σύγκριση» 

(Σπυρόπουλος, 1993b) 

➢ Στο κάτωθι κείμενο εμφανίζεται ο όρος «κρίσις» ως αποτέλεσμα ή έκβαση 

πράγματος: 

❖ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Ἱστορίαι (1.23.1) 

Πρωτότυπο κείμενο: «Τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη τὸ 

Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν 

κρίσιν ἔσχεν» 

Μετάφραση: «Απ᾽ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το 

μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός πόλεμος, ο οποίος τερματίστηκε με δυο 

ναυμαχίες και δύο μάχες» (Βλάχος, 2008b) 

➢ Στο κάτωθι κείμενο εμφανίζεται ο όρος «κρίσις» ως ιατρικός όρος που σήμαινε 

απότομη και οξεία εμφάνιση συμπτωμάτων μιας νόσου: 

❖ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Των Περί τα Ζώια Ιστοριών, (Βιβλίο 5o: Κεφάλαιο 

20, 553a) 

Πρωτότυπο κείμενο: «Αἱ δὲ μεταβολαὶ γίνονται τοῖς πλείστοις κατὰ 

τριήμερον ἢ τετραήμερον, ὥσπερ καὶ αἱ τῶν νόσων συμβαίνουσι 

κρίσεις.» 

Μετάφραση: «Για τα περισσότερα απ' αυτά οι μεταμορφώσεις λαβαίνουν 

χώρα μετά από τρεις ή τέσσερις μέρες, διάστημα που αντιστοιχεί και στις 

κρίσεις των ασθενειών» (Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, 1994: 165). 

 

1.3. Η «ΚΡΙΣΗ», ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ & Η  

«ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ»  

 

     Με βάση τους ορισμούς που προαναφέρθηκαν, ο όρος «κρίση» έχει πολλαπλές 

ερμηνείες και χρησιμοποιείται σε πολλά επιστημονικά πεδία, όπως είναι οι κοινωνικές 

επιστήμες, η πολιτική επιστήμη, η ιατρική επιστήμη, η οικονομία, η ψυχολογία και η 

ιστορία. Όσον αφορά το πεδίο των διεθνών σχέσεων ο Κουσκουβέλης (1997: 101) 

τονίζει πως «μια κρίση στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων δημιουργεί απειλές, σε 

θέματα υψίστης σημασίας ή προτεραιότητας, όπως τα λεγόμενα εθνικά θέματα». 

Επιπρόσθετα, αναφέρει πως μια κρίση δύναται να «είναι μια κατάσταση 

αλληλεπιδράσεων η οποία δεν είναι σύγκρουση, εμπεριέχει όμως υψηλό κίνδυνο 



 

 
11 

σύγκρουσης και ταυτόχρονα αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης βίας» 

(Κουσκουβέλης, 1997: 102). 

     Ο Paul ‘t Hart (1993: 39) υπογραμμίζει σχετικά με τις πολιτικές κρίσεις ότι «μια 

κρίση μπορεί να οριστεί ως μια κατάρρευση γνωστών συμβολικών πλαισίων που 

νομιμοποιούν την προϋπάρχουσα κοινωνικοπολιτική τάξη». Ειδικότερα οι Boin, 

McConnell & ‘t Hart (2008: 3) υποστηρίζουν ένθερμα ότι «με ανθρωπολογική έννοια, 

οι κρίσεις μπορούν να θεωρηθούν ως δέσμες πραγματικών και σημερινών κινδύνων, 

δεινών ή κακών που αψηφούν τις ευρέως διαδεδομένες πεποιθήσεις ότι τέτοια 

πράγματα δεν πρέπει και δεν μπορούν να συμβούν “εδώ”». Επιπλέον, οι κρίσεις 

δύναται να είναι έκτακτες σε είδος ή/και πεδίο, δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο την 

ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας και εκθέτοντας τις αδυναμίες των ηγετών και των 

δημόσιων ιδρυμάτων της (Drennan & McConnell, 2007). «Οι κρίσεις είναι ένα 

χαρακτηριστικό της πολιτικής και δεν είναι ούτε πρέπει να θεωρούνται ως ένα γεγονός 

ασυνήθιστο ή μη αναμενόμενο» (Κουσκουβέλης, 1997: 102). 

     Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως, όταν μια κρίση απειλεί μια κοινότητα, 

δημιουργεί μια αμείλικτη σειρά προκλήσεων τόσο για τους πολίτες όσο και για τους 

πολιτικούς και τους διοικητικούς αξιωματούχους της κοινότητας αυτής. Είναι 

χαρακτηριστικό πως υπό τον κίνδυνο μιας κρίσης, οι πολιτικοί και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την άμεση απειλή ζημιών που έχουν προκληθεί, 

αλλά πρέπει επίσης και να αποδεχτούν τις αποκαλυφθείσες αδυναμίες και τη δημόσια 

αμηχανία που μπορεί να επικρατήσει. Μια σειρά από πρόσφατες κρίσεις που 

συγκλόνισαν την ανθρωπότητα – οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Ενδεκάτης 

Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη (2001), το τσουνάμι στην Ινδονησία (2004), οι 

βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο (2005), οι τυφώνες Ρίτα και Κατρίνα (2005), οι 

καταστροφικοί σεισμοί στη Νέα Ζηλανδία (2010, 2011), το τσουνάμι στην Ιαπωνία 

(2011), οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι (2015) και στην Κοπεγχάγη (2015), στη 

Νίκαια (2016), στο Μάντσεστερ (2017) και στη Βαρκελώνη (2017) – δείχνει πόσο 

δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Οι κρίσεις τις περισσότερες 

φορές αποκαλύπτουν τις παραλείψεις και τα μειονεκτήματα των υπαρχόντων νόμων, 

θεσμών, πολιτικών και πρακτικών. Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί και οι αξιωματούχοι σε 

όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης  συχνά καταβάλλουν 

υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. 

     Όσον αφορά τις κοινωνικές επιστήμες, η κρίση εκλαμβάνεται ως κατάσταση η 

οποία δύναται να απειλήσει τα υπάρχοντα κοινωνικά συστήματα και τις δομές τους. 

Σχετικά με την οικονομική επιστήμη, ο όρος «κρίση» ως επί το πλείστον σχετίζεται με 

την ύφεση, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και το κρατικό έλλειμμα. Με βάση τον ορισμό 

του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (1999: 761) όπως προαναφέρθηκε η 

οικονομική κρίση ορίζεται ως η «επιβράδυνση των φυσιολογικών ρυθμών της 

οικονομικής δραστηριότητας». Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν μια χώρα ή μια 

κοινωνία βρίσκεται σε μια κρίση, συνήθως απειλείται από πολλαπλές μορφές κρίσεων, 

καθώς πέραν των κοινωνικών κρίσεων παρουσιάζονται οικονομικές, πολιτικές και 

ιδεολογικές κρίσεις (κρίσεις αξιών). Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί πως η μη 
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έγκαιρη αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών, εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής 

κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό πως η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι αντιμέτωπη 

με μια σωρεία από όλες αυτές τις μορφές κρίσεων που αναφέρθηκαν με αποκορύφωμα 

την προσφυγική κρίση. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι δυο 

αυτοί όροι: 

     Μια ανθρωπιστική κρίση ορίζεται ως «ένα γεγονός ή μια σειρά γεγονότων που 

αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη απειλή για την υγεία, την ασφάλεια, την ασφάλεια ή την 

ευημερία μιας κοινότητας ή άλλης μεγάλης ομάδας ανθρώπων, συνήθως σε μια ευρεία 

περιοχή» (Humanitarian Coalition, 2013, παρ. 2). Η ανθρωπιστική κρίση μπορεί να 

ταξινομηθεί ως εξής: 

1. Φυσικές καταστροφές: σεισμοί, πλημμύρες, καταιγίδες και ηφαιστειακές 

εκρήξεις 

2. Καταστροφές που προκαλούνται από τον άνθρωπο:  συγκρούσεις αεροσκαφών 

και τρένων, πυρκαγιές και βιομηχανικά ατυχήματα 

3. Σύνθετες εξελίξεις: όταν οι συνέπειες μιας σειράς γεγονότων ή παραγόντων 

εμποδίζουν μια κοινότητα να έχει πρόσβαση σε αγαθά για την κάλυψη των 

βασικών αναγκών της, όπως το νερό, τα τρόφιμα, τα καταφύγια, η ασφάλεια ή 

η υγειονομική περίθαλψη· π.χ. πόλεμος, τρομοκρατία (Humanitarian 

Coalition, 2013, παρ. 3). 

     Σύμφωνα με τον Humanitarian Coalition (2013, παρ. 4), οι πολύπλοκες καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης χαρακτηρίζονται συνήθως από: 

1. εκτεταμένη βία και απώλεια ζωής,  

2. εκτοπισμό πληθυσμών,  

3. εκτεταμένες ζημίες στις κοινωνίες και στις οικονομίες,  

4. την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια μεγάλης πολύπλευρης κλίμακας, 

5. το εμπόδιο ή την πρόληψη της ανθρωπιστικής βοήθειας από πολιτικούς και 

στρατιωτικούς περιορισμούς, 

6. σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων ανθρωπιστικής 

βοήθειας σε ορισμένους τομείς. 

     H προσφυγική κρίση είθισται να αναφέρεται σε κινήσεις μεγάλων ομάδων 

εκτοπισμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι είτε εσωτερικά 

εκτοπισμένοι άνθρωποι, είτε πρόσφυγες ή άλλοι μετανάστες. Επιπλέον, μπορεί επίσης 

να αναφέρεται σε συμβάντα στη χώρα προέλευσης ή αναχώρησης, σε μεγάλα 

προβλήματα των ομάδων αυτών, ενώ βρίσκονται εν κινήσει ή ακόμα και μετά την 

άφιξή τους σε μια ασφαλή χώρα που περιλαμβάνει μεγάλες ομάδες εκτοπισμένων, 

αιτούντων άσυλο ή προσφύγων. 

     Ειδικότερα, το άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 ορίζει ως «πρόσφυγα»: 

«ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, 

έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 
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συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας 

αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής 

της χώρας ή την επιστροφή σ’ αυτήν». Αξίζει να σημειωθεί πως  «περισσότεροι από 

τους μισούς πρόσφυγες παγκοσμίως προέρχονται από τρεις μόνο χώρες: τη Συρία, το 

Αφγανιστάν και το Νότιο Σουδάν» (UN Refugee Agency, 2017). 

     Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια μικρή αναφορά στη προσφυγική 

κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. «Η Συριακή προσφυγική 

κρίση είναι μία από τις πολλές κρίσεις που σημειώθηκαν στην γειτονιά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τελευταίες δεκαετίες» (Fargues & Fandrich, 2012: 7). 

Αναφορικά με την προσφυγική κρίση σημειώνονται τα εξής: «Ο εμφύλιος πόλεμος 

στη Συρία υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους οδηγούς της παγκόσμιας προσφυγικής 

κρίσης, η οποία άφησε 65 εκατομμύρια ανθρώπους εκτοπισμένους. Με τις γειτονικές 

χώρες να μην είναι πλέον σε θέση να απορροφήσουν τους ξεριζωμένους Σύριους μετά 

από περισσότερο από πέντε χρόνια μάχης, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες έχουν 

καταφύγει στην Ευρώπη για να αναζητήσουν ασφάλεια και καλύτερη ζωή.» 

(International Rescue Committee, 2017). Αξίζει να σημειωθεί πως «οι συγκρούσεις στη 

Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 

προσφυγική κρίση. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι ο πόλεμος στη Συρία και το Ιράκ, 

καθώς και η συνεχιζόμενη βία και αστάθεια στο Αφγανιστάν και την Ερυθραία, 

οδήγησαν στην κρίση» (International Business Times, 2015). Οι πολιτικές αναταραχές 

στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Νότια Ασία μετασχηματίζουν τις 

μεταναστευτικές τάσεις στην Ευρώπη (Council on Foreign Relations, 2015). 

     Ειδικότερα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ (ΔΟΜ) – 

International Organization for Migration (IOM)-  αναφέρει τα εξής: «Το 2016, η 

UNHCR ανέφερε ότι 17,1 εκατομμύρια πρόσφυγες εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής 

τους σε άλλη χώρα. Από τον Ιανουάριο του 2018, 7.242 άνθρωποι αναφέρθηκαν ότι 

έφθασαν στην Ευρώπη, από ξηρά και θάλασσα. Το 2016, αναφέρθηκαν 387.739 

άνθρωποι στην Ευρώπη, από ξηρά και θάλασσα» (ΙΟΜ, 2018). Επιπρόσθετα, το 

Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (Council on Foreign Relations - CFR) τονίζει 

χαρακτηριστικά πως: «Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ (ΔΟΜ) -  

εκτιμά ότι περισσότεροι από 464.000 μετανάστες έχουν περάσει στην Ευρώπη δια 

θαλάσσης για τους πρώτους εννέα μήνες του 2015. Οι Σύριοι που διέφυγαν από τον 

εμφύλιο πόλεμο 4,5 ετών αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα (39%). Οι Αφγανοί 

προσπαθούν να ξεφύγουν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τους αντάρτες των 

Ταλιμπάν (11%) και οι Ερυθραίοι που εγκαταλείπουν την καταναγκαστική εργασία 

(7%) αποτελούν τη δεύτερη και την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών αντίστοιχα. 

Η επιδείνωση της ασφάλειας και η άμβλυνση της φτώχειας στο Ιράκ, τη Νιγηρία, το 

Πακιστάν, τη Σομαλία και το Σουδάν συνέβαλαν επίσης στην εισροή μεταναστών» 

(CFR, 2015). Όσον αφορά την κατάσταση της Ελλάδος αναφέρονται τα εξής: «Μέχρι 

το 2012, το 51% των μεταναστών που εισήλθαν στην ΕΕ παράνομα το έπραξε μέσω 

της Ελλάδας. Αυτή η πρόσφατη εξέλιξη των μεταναστών συνέπεσε με την ταραχώδη 

κρίση χρέους της χώρας, η οποία κατέστρεψε το τραπεζικό σύστημα και την 

κυβέρνησή της αυτό το καλοκαίρι» (CFR, 2015). 
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     Αναφορικά, τώρα,  με το πεδίο της ιστορίας, η κρίση συναντάται ως ένα σύμπλεγμα 

μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών κρίσεων που απειλούν μια χώρα και 

δύναται να εξελιχθούν ακόμη και σε διεθνές κρίσεις. Όσον αφορά την ιατρική 

επιστήμη, η κρίση σχετίζεται με την αιφνίδια επιδείνωση μιας χρόνιας πάθησης, ή 

ακόμη και την απότομη εμφάνιση συμπτωμάτων σε ένα υγιές άτομο. Επιπρόσθετα, 

αφορά και την οξεία εκδήλωση ενός συναισθήματος ακόμη και μιας ψυχικής διάθεσης. 

Σχετικά με την επιστήμη της ψυχολογίας, μια κρίση εννοείται ως μια βλάβη της 

θεώρησης της ατομικής ταυτότητας και αποδίδεται κυρίως σε αιτίες τόσο προσωπικές 

και εσώψυχες όσο και διαπροσωπικές και κοινωνικές διαδικασίες. Αναφορικά με τον 

τομέα της φιλοσοφίας, η κρίση αναφέρεται κυρίως στους εσωτερικούς 

προβληματισμούς και ενδεχόμενα αγωνιώδη ερωτήματα ανθρώπου. Χαρακτηριστικό 

είναι πως μέσω των ερωτημάτων αυτών, ο άνθρωπος επιζητεί τον επαναπροσδιορισμό 

του και την επανατοποθέτησή του ως οντότητας όχι μόνο αναφορικά με τον ίδιο αλλά 

και με τους συνανθρώπους του. Επιπλέον, η κρίση συναντάται στο πεδίο της 

ενέργειας, γνωστή ως ενεργειακή ή πετρελαϊκή κρίση υπό την έννοια της έλλειψης των 

αντίστοιχων ενεργειακών αποθεμάτων αλλά και στο πεδίο της διοίκησης και του 

ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

     Όσον αφορά το πεδίο της διοίκησης, η κρίση που απειλεί άμεσα την εύρωστη 

λειτουργία μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, είναι γνωστή και ως «οργανωσιακή 

κρίση». Ο όρος αυτός πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το 1963 από τον Hermann για να 

αποδώσει την κρίση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, εμπνευσμένος από την 

πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Εκτότε, ιδίως τη δεκαετία του 1980 η 

«οργανωσιακή κρίση» κέντρισε την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 

και επιστημόνων και αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και ενδελεχούς έρευνας. Παρ’ ότι 

ο όρος πρόκειται να αναλυθεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο, κρίνεται σκόπιμο 

να παρατεθεί εδώ ένας από τους επικρατέστερους ορισμούς του: 

     «Η οργανωσιακή κρίση είναι ένα απροσδόκητο μεγάλο γεγονός που συνοδεύεται από 

πιθανές αρνητικές συνέπειες. Η κρίση και τα επακόλουθά της, δύναται να βλάψουν 

σημαντικά την επιχείρηση και τους υπαλλήλους της, τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες της, 

την οικονομική της κατάσταση και τη φήμη της» (Barton, 1993: 2). 

     Όπως διαφαίνεται και στον ορισμό της «οργανωσιακής κρίσης», η κρίση δύναται 

να απειλήσει όχι μόνο την επιχείρηση αυτή καθ’ αυτή, αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα 

ενδιαφερόμενα μέρη της (stakeholders): τους μετόχους, τους πελάτες, τους 

προμηθευτές, την τοπική κοινωνία και φυσικά τους εργαζομένους της επιχείρησης. 
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1.4. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ  

 

     Είθισται με τον όρο «διαχείριση κρίσεων» να εννοείται ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται μια κρίση. Ο Κουσκουβέλης (1997: 114-115) τονίζει πως «ο όρος 

“διαχείριση κρίσεων” έγινε γνωστός από το περίφημο σχόλιο που έκανε ο Robert 

McNamara: “δεν υπάρχει πλέον τέτοιο πράγμα που να λέγεται στρατηγική, παρά μόνο 

διαχείριση κρίσης”. Στόχος της κάθε προσπάθειας διαχείρισης κρίσης μπορεί να είναι 

εναλλακτικά η κλιμάκωση, η αποτροπή της κλιμάκωσης και η αποκλιμάκωση, με βάση 

τους στόχους που θέτει και επιδιώκει να πετύχει ο κάθε εμπλεκόμενος σε αυτήν 

παράγων. Διαχείριση κρίσης δεν σημαίνει απαραίτητα αποτροπή της κλιμάκωσης ή 

αποκλιμάκωση, όπως φαίνεται να εννοούν διάφοροι επιστήμονες». 

     Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες 

με κρίσεις εδώ και αιώνες, από μια λησταρχική επίθεση μέχρι έναν ολόκληρο πόλεμο. 

Παρ’ όλα αυτά, το πεδίο της Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων είναι σχετικά 

πρόσφατο στο επιχειρηματικό περιβάλλον και από πλευράς επιστημονικής και 

θεωρητικής προσέγγισης αλλά και από πλευράς πρακτικής άσκησης. Έχοντας σαν 

ακρογωνιαίο λίθο τον ορισμό της διαχείρισης κρίσεων, η «διαχείριση οργανωσιακών 

κρίσεων» μπορεί να οριστεί ως «μια συστηματική προσπάθεια των μελών ενός 

οργανισμού σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς να αποτρέψουν κρίσεις ή να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά εκείνες που συμβαίνουν» (Pearson & Clair, 1998: 61). 

     Αν και η «διαχείριση οργανωσιακών κρίσεων» και τα κύρια εργαλεία της 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης του επόμενου κεφαλαίου, σε αυτό το σημείο πρέπει να 

τονιστεί πως το πεδίο της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων είναι ένα σχετικά 

σύγχρονο πεδίο και πλέον διανύει την τέταρτη μόλις δεκαετία του. Το πεδίο της 

διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων (στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως επί το 

πλείστον ο όρος «crisis management» για λόγους συντομίας), όπως και η ίδια η 

οργανωσιακή κρίση, αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης και έρευνας που 

διαμορφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έκτοτε ολοένα και εξελίσσεται με 

το δικό του θεωρητικό υπόβαθρο. Από τους «Πατέρες» (Gurus) του πεδίου αυτού 

θεωρούνται ο Lawrence Barton, ο Steven Fink και ο Ian I. Mitroff. Εναρκτήριο 

έναυσμα αποτέλεσε ένα κρίσιμο περιστατικό που έπληξε την πολυεθνική «Johnson & 

Johnson».  

     Όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος, η 

συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία ήταν και η κατασκευάστρια επιχείρηση του 

παυσίπονου Tylenol, το 1982 σε ένα προάστιο του Σικάγο, βρέθηκε αντιμέτωπη με 

διάφορα περιστατικά δηλητηρίασης από τα εν λόγω καψάκια. Όπως αποδείχτηκε 

περιείχαν κυανιούχο δηλητήριο και προκάλεσαν το θάνατο επτά ανθρώπων. Χωρίς να 

υπάρχει καταγεγραμμένο κάποιο σχέδιο και δίχως πρωτύτερη γνώση και 

προετοιμασία, η Johnson & Johnson κατάφερε να αντιμετωπίσει το κρίσιμο αυτό 
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γεγονός και να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, ανακτώντας ταυτόχρονα το χαμένο κομμάτι αγοράς. Εκτότε, η 

διαχείριση οργανωσιακών κρίσεων κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων, 

θεωρητικών, πρακτικών αλλά και επιχειρήσεων για το πώς δύναται μια επιχείρηση να 

είναι επαρκώς προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει διάφορα παρόμοια αναπάντεχα και 

κρίσιμα περιστατικά, αλλά και πως θα μπορέσει να τα διαχειριστεί αυτά και να 

ανακάμψει γρήγορα με τις δυνατόν ελάχιστες απώλειες. Το πεδίο αυτό, της διαχείρισης 

οργανωσιακών κρίσεων, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο, έχει 

υιοθετήσει στοιχεία καθώς και πρακτικές από το ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης 

κρίσεων, με επίκεντρο τις πολιτικές, τις κοινωνικές αλλά και τις οικονομικές κρίσεις.     

     Είναι αξιοσημείωτο πως η παρούσα διατριβή πραγματεύεται κυρίως το πεδίο της 

διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων. Ταυτόχρονα, εξειδικεύεται στον ρόλο που 

δύναται να κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως στρατηγικός εταίρος 

της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων μίας επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

προστεθεί πως χάριν συντομίας, στην παρούσα διατριβή εφεξής με τον όρο «κρίση» 

εννοείται η «οργανωσιακή κρίση» και με τον όρο «διαχείριση κρίσεων» εννοείται η 

«διαχείριση οργανωσιακών κρίσεων». Επιπλέον, το παρόν πραγματεύεται ένα πολύ 

λεπτό θέμα μεγάλης σημασίας, καθώς οι άνθρωποι και ειδικότερα οι εργαζόμενοι μιας 

επιχείρησης, είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο όταν λάβει χώρα μια κρίση. 

Όπως θα τονιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του παρόντος, καμία επιχείρηση, 

κανένας οργανισμός δεν είναι δυνατόν να ανακάμψει και να επανέλθει σε κανονικούς 

ρυθμούς λειτουργίας χωρίς το έμψυχο κομμάτι της, τους εργαζομένους της.   

 

1.5. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: ΣΚΟΠΟΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

     Η παρούσα διατριβή ασχολείται κυρίως με τη διαχείριση οργανωσιακών κρίσεων 

και επικεντρώνεται στη συμβολή του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον 

αφορά το συγκεκριμένο πεδίο. Κύριος σκοπός της είναι να αναδείξει τον στρατηγικό 

και καθοριστικό ρόλο που δύναται να παίξει το συγκεκριμένο τμήμα σε όλα τα στάδια 

μιας κρίσης. Όταν ένας οργανισμός βρεθεί αντιμέτωπος με μια κρίση, οι πρώτοι που 

ζημιώνονται είναι οι ανθρώπινοι πόροι του οργανισμού. Είναι σχετικά εύκολο να  

αντικατασταθούν ή να επιδιορθωθούν όλοι οι άψυχοι, υλικοί πόροι που 

καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Εντούτοις είναι αρκετά δύσκολο, 

χρονοβόρο και επίπονο να επανέλθουν σε ρυθμούς ομαλής λειτουργίας και στην 

κατάσταση που ήταν πριν από το γεγονός της κρίσης, οι έμψυχοι πόροι του 

οργανισμού: οι εργαζόμενοι. Όπως θα τονιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 

παρούσας διατριβής, ένας οργανισμός είναι αδύνατο να ανακάμψει χωρίς τους 

εργαζομένους του. 
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     Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων οφείλει να υπερβεί τον απλό 

παραδοσιακό του ρόλο και ως βασικό μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων ενός 

οργανισμού, καλείται να λάβει αποφάσεις μέγιστης σημασίας με γνώμονα τα 

συμφέροντα των εργαζομένων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την παροχή βιώσιμων και 

υποστηρικτικών λύσεων όσον αφορά τους εργαζομένους και τις ανάγκες τους. Στο 

στάδιο πριν από μία κρίση (precrisis stage), εκπρόσωποι του συγκεκριμένου τμήματος 

μπορούν να αφιερωθούν στην προετοιμασία και στην εκπαίδευση του εργατικού 

δυναμικού σχετικά με την απειλή μιας κρίσης και τις σχετικές ενέργειες που πρέπει να 

αναληφθούν αν αυτή λάβει χώρα. Σε περίπτωση λοιπόν που ξεσπάσει μια κρίση και σε 

όλη τη διάρκειά της, το συγκεκριμένο τμήμα επωμίζεται την ενθάρρυνση και 

υποστήριξη των εργαζόμενων για να αντιμετωπίσουν την σκληρότητα της κρίσης και 

να την ξεπεράσουν, ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν σε κάποιο είδος 

κανονικότητας. Τέλος, στο στάδιο μετά το πέρας της κρίσης, το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων είναι το καταλληλότερο να αναλάβει τα ηνία, και να οδηγήσει 

στην επανένταξη των εργαζομένων στη νέα τάξη πραγμάτων, υπενθυμίζοντας συνεχώς 

ότι κατάφεραν όλοι μαζί να επιβιώσουν από την κρίση. 

     Όπως διαφαίνεται και μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η συγκεκριμένη 

διατριβή πραγματεύεται ένα θέμα στο οποίο δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους 

θεωρητικούς και πρακτικούς όσον αφορά το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων και το 

πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Η καινοτομία της παρούσας διατριβής 

έγκειται στο γεγονός πως προτείνει και αναλύει διεξοδικά τον νέο ρόλο «MHR» 

(Mentor - Healer - Renaissance Man → Μέντορας - Θεραπευτής - Αναγεννησιακός) 

που καλείται να αναλάβει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ενός οργανισμού 

στη διάρκεια μιας κρίσης. Γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια να προσδιοριστούν 

και να αναλυθούν εκτενέστερα, οι ακριβείς αρμοδιότητες του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στο μοντέλο των τριών σταδίων εξέλιξης της κρίσης, τουτέστιν 

στη χρονική περίοδο προ κρίσης (precrisis stage), κατά τη διάρκεια μιας κρίσης (crisis 

stage) και στη μετά την κρίση εποχή (postcrisis stage). Η πρωτοτυπία της παρούσας 

διατριβής έγκειται στο ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια σύνταξης κατευθυντήριων 

οδηγιών, με τη μορφή εγχειρίδιου, το οποίο εσωκλείει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

που πρέπει να εκτελεσθούν από το αντίστοιχο τμήμα ως μέλος της Ομάδας Διαχείρισης 

Κρίσεων μέσω του προτεινόμενου MHR ρόλου και του ευρύτερου συνόλου του 

Σχεδιασμού της Διαχείρισης της οργανωσιακής Κρίσης: πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά από μία ενδεχόμενη κρίση. 

     Επιπλέον, η συγκεκριμένη διατριβή προσπαθεί να ανταποκριθεί και στους εξής 

επιμέρους στόχους: 

❖ Μέσα από τη διεξοδική βιβλιογραφική ανασκόπηση θα προκύψουν τα κοινά 

στοιχεία – πιθανοί συντελεστές – που συμβάλλουν στον υψηλό βαθμό 

ετοιμότητας και εξοικείωσης των διάφορων οργανισμών με το πεδίο της 

διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων. 

❖ Με την παρουσίαση και μελέτη πραγματικών περιπτώσεων διεθνών 

οργανισμών που ήρθαν αντιμέτωποι με διαφορετικούς τύπους κρίσης μεγάλης 
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εμβέλειας υπό το πρίσμα του ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, θα γίνει ξεκάθαρη η συμβολή του συγκεκριμένου τμήματος ως ενός 

από τα βασικά μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Εξετάζοντας 

επιχειρήσεις που ακολούθησαν λανθασμένες για την εκάστοτε περίπτωση 

δράσεις και αποφάσεις με καταστροφικό αποτέλεσμα (απώλεια ανθρώπινων 

ζωών), θα τονιστεί πως αν το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είχε 

ενεργήσει διαφορετικά στο στάδιο πριν από μια κρίση, θα ήταν δυνατόν 

κάποιες από τις εξεταζόμενες κρίσεις να είχαν αποφευχθεί τελείως και σε 

άλλες περιπτώσεις να είχαν μετριαστεί οι ζημίες.  

❖ Μέσα από την ανάλυση των περιπτώσεων που αντεπεξήλθαν επιτυχώς σε 

συγκεκριμένους τύπους κρίσεων και κατόρθωσαν να επανέλθουν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μετά το πέρας της κρίσης, θα προκύψουν οι βέλτιστες 

πρακτικές HR που μπορούν να εφαρμόσουν οι διάφοροι οργανισμοί σε 

ανάλογες περιπτώσεις. 

❖ Μέσα από την επιστημονική έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας διατριβής, στις πεντακόσιες (500) μεγαλύτερες ελληνικές 

επιχειρήσεις που σύμφωνα με την ICAP (2017) απασχολούν τον μεγαλύτερο 

αριθμό εργαζομένων και ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, 

θα προσδιοριστεί ο βαθμός εξοικείωσης των ελληνικών επιχειρήσεων με το 

πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων των επιχειρήσεων αυτών στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση μιας κρίσης. 

❖ Μέσω της έρευνας αυτής θα καθοριστεί ποιος τομέας της ελληνικής 

οικονομίας παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης όσον αφορά τη 

διαχείριση κρίσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα προσδιοριστεί ποιες είναι οι 

επιχειρήσεις που επενδύουν περισσότερο σε πρακτικές διαχείρισης κρίσεων, 

καθώς και σε πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

❖ Έχοντας συναγάγει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την εικόνα της 

ελληνικής πραγματικότητας, θα γίνει σύγκριση με τη διεθνή πραγματικότητα 

όσον αφορά το επίπεδο εξοικείωσης των επιχειρήσεων με το πεδίο της 

διαχείρισης κρίσεων, καθώς και τη συμβολή του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων ως στρατηγικού μέλους της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων 

ενός οργανισμού. 
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1.6. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

     Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία μέρη και έξι συνολικά κεφάλαια, που με 

μια σύντομη περιγραφή έχουν ως εξής: 

❖ ΜΕΡΟΣ Α: «Η Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας, ο Στρατηγικός «MHR» Ρόλος 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη Διαχείριση Κρίσεων και η 

Παρουσίαση του Ερευνητικού Μοντέλου». Το πρώτο μέρος της διατριβής 

αποτελείται από τα κάτωθι τρία κεφάλαια:   

 

• Το πρώτο κεφάλαιο, «1ο Κεφάλαιο», αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο, στο 

οποίο γίνεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου «κρίση» και 

παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση των ποικίλων χρήσεών και 

σημασιών του. Παρατίθενται οι διαφορετικές εννοιολογικές αποδόσεις του σε 

διάφορα επιστημονικά πεδία και εντοπίζεται η χρήση του στον επιχειρηματικό 

τομέα. Αναλύεται ο βασικός σκοπός και η καινοτομία της παρούσας διατριβής, 

καθώς και οι επιμέρους στόχοι της. Τέλος, παρουσιάζεται η δομή της διατριβής. 

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η συνοπτική παρουσίαση του 

γενικού πλαισίου της παρούσας διατριβής. 

• Το δεύτερο κεφάλαιο, «2ο Κεφάλαιο», επικεντρώνεται στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Οριοθετούνται οι έννοιες των οργανωσιακών κρίσεων και του 

πεδίου της διαχείρισης των οργανωσιακών κρίσεων και παρατίθενται οι 

διάφορες κατηγοριοποιήσεις οργανωσιακών κρίσεων, όπως απαντώνται στη 

θεωρία. Παρουσιάζονται τα υφιστάμενα θεωρητικά μοντέλα του 

συγκεκριμένου πεδίου. Στην πορεία αναλύονται τα κύρια «εργαλεία» της 

διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων: η «Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων» και το 

«Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων» και παρατίθεται η κατηγοριοποίηση των 

οργανισμών με βάση τον κίνδυνο κρίσης που παρουσιάζουν. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές των Οργανισμών Υψηλής Αξιοπιστίας 

(HROs), οι οποίοι αποτελούν λαμπρά παραδείγματα προς μίμηση, όσον αφορά 

την ανθεκτικότητά τους σε διάφορους τύπους κρίσεων. 

• Το τρίτο κεφάλαιο, «3ο Κεφάλαιο», πραγματεύεται το κύριο θέμα της 

παρούσας διατριβής. Εστιάζει στον στρατηγικό ρόλο που δύναται να παίξει το 

τμήμα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη Διαχείριση Κρίσεων. Μέσα από 

την ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας εντοπίζεται το κενό το οποίο 

προσπαθεί να καλύψει η συγκεκριμένη διατριβή. Κατόπιν, εξετάζει 

περιπτώσεις μεγάλων οργανισμών υπό το πρίσμα του ρόλου του τμήματος των 

Ανθρωπίνων Πόρων ως μέλους της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Σκοπός 

είναι να αντληθούν διδάγματα από τις αποτυχίες και ταυτόχρονα οι 

επιτυχημένες περιπτώσεις που παρουσιάζονται να αποτελέσουν πηγή 

έμπνευσης για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

     Εν συνεχεία, αναλύεται διεξοδικά ο νέος «MHR» (Mentor - Healer - 

Renaissance Man → Μέντορας - Θεραπευτής - Αναγεννησιακός) ρόλος που 
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προτείνεται πως πρέπει να έχει ο εκπρόσωπος του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων ως μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων σε όλα τα 

στάδια της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

τονιστεί πως η παρούσα διατριβή χρησιμοποιεί το θεωρητικό μοντέλο των 

τριών σταδίων της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων. Επιπρόσθετα, μέσα 

από την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και τον εντοπισμό των βασικών ελλείψεων 

που υπάρχουν σε αυτή όσον αφορά τα πεδία της Διαχείρισης Κρίσεων και της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, λαμβάνει χώρα η εννοιολογική προσέγγιση 

του ερευνητικού μοντέλου και προσδιορίζονται οι μεταβλητές που συνέβαλαν 

στη διαμόρφωσή του. Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 

του ερευνητικού μοντέλου, στο οποίο βασίστηκε η επιστημονική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 

 

❖ ΜΕΡΟΣ Β: «Οι Ερευνητικές Υποθέσεις και η Μεθοδολογία της Εμπειρικής 

Έρευνας». Το δεύτερο μέρος της διατριβής αποτελείται από το κάτωθι κεφάλαιο: 

 

• Το τέταρτο κεφάλαιο, «4ο Κεφάλαιο», αρχίζει με την παρουσίαση των 

ερευνητικών υποθέσεων, οι οποίες θα ερευνηθούν, προκειμένου να ελεγχθεί το 

ερευνητικό μοντέλο. Κατόπιν, περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε ώστε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη 

έρευνα. Μετά την περιγραφή της επιλογής του πληθυσμού και του δείγματος 

που χρησιμοποιήθηκε, προχωρά στη μέθοδο συλλογής των πρωτογενών 

στοιχείων, στον σχεδιασμό του εργαλείου έρευνας και καθορίζει τον τρόπο 

μέτρησης των μεταβλητών. Ακολούθως, παρατίθεται η διαδικασία ελέγχου του 

ερωτηματολογίου, ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της έρευνας και το 

ποσοστό απόκρισης. Το τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 

της μεθόδου που επιλέχθηκε για να υλοποιηθεί η επεξεργασία των δεδομένων. 

 

❖ ΜΕΡΟΣ Γ: «Τα Αποτελέσματα και τα Συμπεράσματα της Εμπειρικής 

Έρευνας». Το τρίτο και τελευταίο μέρος της διατριβής αποτελείται από τα κάτωθι 

δύο κεφάλαια:   

 

• Το πέμπτο κεφάλαιο, «5ο Κεφάλαιο», παρουσιάζει τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της επιστημονικής 

έρευνας. Εκτίθενται τα αποτελέσματα της στατικής ανάλυσης των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου και προσδιορίζονται οι ελληνικοί επιχειρηματικοί τομείς 

που διαθέτουν τον μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της Διαχείρισης 

Κρίσεων. Ακολούθως, προσδιορίζονται οι επιχειρηματικοί τομείς στους 

οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις, των οποίων το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη των κρίσεων. Επιπρόσθετα, 

αναλύεται διεξοδικότερα ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 

αυτό λαμβάνει χώρα ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων, όπως αυτές 
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περιγράφηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο με τη χρήση των μεθόδων και του 

λογισμικού ανάλυσης δεδομένων που επίσης παρουσιάστηκαν στο τέταρτο 

κεφάλαιο.  

• Το έκτο κεφάλαιο, «6ο Κεφάλαιο», αποτελεί και το τελευταίο κεφάλαιο της 

διατριβής. Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης του πέμπτου κεφαλαίου. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται η σύγκριση της ελληνικής πραγματικότητας με 

τα διεθνή πρότυπα, όσον αφορά το πεδίο της Διαχείρισης Οργανωσιακών 

Κρίσεων. Το τελευταίο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά των 

περιορισμών της διατριβής και με προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

❖ Μετά το τέλος του έκτου κεφαλαίου και υπό τη μορφή παραρτήματος, παρατίθεται: 

 

i. η βιβλιογραφία, διεθνής και ελληνική, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

της παρούσας διατριβής,  

ii. το ερωτηματολόγιο της παρούσας επιστημονικής έρευνας μαζί με το μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε στους υποψήφιους 

συμμετέχοντες. 

 

 

1.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

     Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής και έχει 

εισαγωγικό χαρακτήρα. Αρχικά, προσδιορίζεται το εννοιολογικό περιεχόμενο του 

όρου «κρίση» και γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπησή του. Με την παράθεση 

διάφορων αρχαίων ελληνικών κειμένων, συνοδευόμενα από τη μετάφρασή τους στη 

νεοελληνική,  διαφαίνονται οι διαφορετικές σημασίες που προσέλαβε. Εν συνεχεία, 

εκτίθενται οι διαφορετικές εννοιολογικές αποδόσεις του στα διάφορα επιστημονικά 

πεδία της χρήσης του και εντοπίζεται η έννοιά του στις κρίσεις που αφορούν τον 

επιχειρηματικό τομέα, δηλαδή  το επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης οργανωσιακών 

κρίσεων. Ακολούθως παρουσιάζονται ο σκοπός, η καινοτομία και οι επιμέρους στόχοι 

της παρούσας διατριβής. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την παρουσίαση της δομής της 

διατριβής. Το κεφάλαιο που ακολουθεί εστιάζει εξ ολοκλήρου στον όρο των 

«οργανωσιακών κρίσεων», στις κύριες αρχές και στα χαρακτηριστικά που τον διέπουν.   
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 o   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ & Η 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Στο προηγούμενο εισαγωγικό κεφάλαιο της διατριβής προσδιορίστηκε η έννοια 

«κρίση» και πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση του 

συγκεκριμένου όρου. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν οι διαφορετικές εννοιολογικές 

αποδόσεις του στα διάφορα επιστημονικά πεδία της χρήσης του και εντοπίστηκε, 

τελικά, η έννοιά του στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων. 

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν  ο σκοπός, η καινοτομία και οι επιμέρους στόχοι της 

διατριβής και παρουσιάστηκε η δομή της. Στο παρόν κεφάλαιο, παρατίθενται οι  

διάφορες εννοιολογικές αποδόσεις του όρου «οργανωσιακή κρίση» και διασαφηνίζεται 

ο συγκεκριμένος όρος σε σχέση με παρεμφερείς έννοιες όπως είναι η «καταστροφή» 

και το «ακραίο γεγονός». Έπειτα, παρουσιάζονται διάφορες κατηγοριοποιήσεις 

οργανωσιακών κρίσεων με τους αντίστοιχους τύπους κρίσεων, όπως αυτές 

χρησιμοποιούνται από τους θεωρητικούς του πεδίου αυτού.  

     Εν συνεχεία, λαμβάνει χώρα η παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του 

πεδίου της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων, καθώς και μια σύντομη ανάλυση των 

διάφορων θεωρητικών μοντέλων του συγκεκριμένου πεδίου. Στην πορεία αναλύονται 

τα κύρια «εργαλεία» της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων, η «Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων» και το «Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων», και παρατίθεται η κατηγοριοποίηση 

των οργανισμών με βάση τον κίνδυνο κρίσης που παρουσιάζουν. Τέλος, το παρόν 

κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση των βασικών αρχών των Οργανισμών Υψηλής 

Αξιοπιστίας (HROs), οι οποίοι αποτελούν λαμπρά παραδείγματα προς μίμηση όσον 

αφορά την ανθεκτικότητά τους σε διάφορους τύπους κρίσεων. 
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2.1 Ο ΟΡΟΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ» 

 

2.1.1 Ο ορισμός της «οργανωσιακής κρίσης»  

      

     Προκειμένου να καλυφθεί κάθε πτυχή της οργανωσιακής κρίσης και να 

προσδιοριστεί το πώς αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις, έχουν κατά καιρούς προταθεί 

από τους επιστήμονες ποικίλοι και λίγο πολύ παρεμφερείς ορισμοί του όρου 

«οργανωσιακή κρίση» (organizational crisis). Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιοι από 

τους επικρατέστερους ανάμεσά τους: 

     O Hermann (1963: 64) ήταν από τους πρώτους που υποστήριξε ότι η οργανωσιακή 

κρίση «περιλαμβάνει τρεις θεμελιώδεις προϋποθέσεις: 

1. Απειλεί τις υψηλής προτεραιότητας αξίες των στόχων του οργανισμού. 

2. Παρουσιάζει περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να ληφθεί 

μια απόφαση. 

3. Είναι απρόσμενη ή απρόβλεπτη από τον οργανισμό». 

     Σύμφωνα με τον Fink (1986: 15): «Η κρίση (σημείο καμπής) είναι οποιαδήποτε 

πρόδρομη κατάσταση που διατρέχει τον κίνδυνο να: 

1. Κλιμακώνεται σε ένταση. 

2. Πέσει κάτω από στενή παρακολούθηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή του 

κυβερνητικού ελέγχου. 

3. Παρεμβαίνει στη φυσιολογική λειτουργία των επιχειρήσεων. 

4. Θέτει σε κίνδυνο μια θετική δημόσια εικόνα που έχει σήμερα μια εταιρεία ή τα 

στελέχη της. 

5. Καταστρέφει την κατώτατη γραμμή της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο».  

     Οι Mitroff, Shrivastava & Udwadia (1987: 283) υποστηρίζουν πως «οι εταιρικές 

κρίσεις είναι καταστροφές που επισπεύδονται από τους ανθρώπους, τις οργανωτικές 

δομές, την οικονομία ή/και την τεχνολογία που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στην 

ανθρώπινη ζωή και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπόφευκτα υπονομεύουν 

τόσο τη χρηματοοικονομική διάρθρωση όσο και τη φήμη ενός μεγάλου οργανισμού». 

    O Weick (1988: 305) ορίζει πως οι κρίσεις είναι «χαμηλής πιθανότητας γεγονότα με 

υψηλής σημασίας συνέπειες που απειλούν τους πιο θεμελιώδεις στόχους του 

οργανισμού. Λόγω της χαμηλής τους πιθανότητας, τα γεγονότα αυτά αψηφούν την 

ερμηνεία και επιβάλλουν σοβαρές απαιτήσεις στην κατανόηση». 

     Σύμφωνα με τους Pauchant & Mitroff (1992: 20) οι οργανωσιακές κρίσεις ορίζονται 

ως «φυσιολογικά γεγονότα που προκαλούνται από την πολυπλοκότητα του ίδιου του 

συστήματος και από τις λανθασμένες αποφάσεις καθώς και από την αλληλεξάρτηση 
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μεταξύ των τεχνολογικών συστημάτων και των ανθρώπων που προσπαθούν να τα 

διαχειριστούν». 

   Ο Barton (1993: 2) ορίζει την οργανωσιακή κρίση ως  «ένα απροσδόκητο μεγάλο 

γεγονός που συνοδεύεται από πιθανές αρνητικές συνέπειες. Η κρίση και τα 

επακόλουθά της, δύναται να βλάψουν σημαντικά την επιχείρηση και τους υπαλλήλους 

της, τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες της, την οικονομική της κατάσταση και τη φήμη 

της». 

     Με βάση τους Pearson & Clair (1998: 60) η οργανωσιακή κρίση ορίζεται ως «ένα 

γεγονός χαμηλής πιθανότητας και με μεγάλο αντίκτυπο που απειλεί τη βιωσιμότητα 

του οργανισμού και χαρακτηρίζεται από ασάφεια της αιτίας, του αποτελέσματος, και 

των μέσων ανάλυσης, καθώς και από την πεποίθηση ότι οι αποφάσεις πρέπει να 

λαμβάνονται γρήγορα».  

     Οι Seeger, Sellnow & Ulmer (2003: 7) ορίζουν την οργανωσιακή κρίση ως «ένα 

συγκεκριμένο, απροσδόκητο και μη-συνηθισμένο οργανωσιακό γεγονός ή σειρά 

γεγονότων που δημιουργεί υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας και απειλής ή θεωρείται 

απειλή για τους στόχους υψηλής προτεραιότητας ενός οργανισμού». 

     Εν συνεχεία, ο Coombs (2007a: 2) ορίζει πως η οργανωσιακή κρίση «είναι μια 

απρόβλεπτη, σοβαρή απειλή που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό, 

τη βιομηχανία ή τους ενδιαφερόμενους, εάν αντιμετωπιστεί ακατάλληλα. Παρόλο που 

μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα υπάρξουν κρίσεις, δεν ξέρουμε πότε θα συμβούν». 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως ο Coombs (2007a) παρομοιάζει τις κρίσεις 

με ένα σεισμό. Αν και είναι γνωστό ότι κάποιος σεισμός μπορεί να λάβει χώρα ανά 

πάσα στιγμή, εντούτοις κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε ακριβώς. Υπογραμμίζει 

πως «οι κρίσεις απειλούν να διαταράξουν τη λειτουργία της επιχείρησης ή να 

απαιτήσουν σημαντικούς πόρους - αποτελούν σοβαρή απειλή. Οι κρίσεις μπορούν να 

οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα, όπως τραυματισμοί, απώλειες ζωής, απώλεια 

οικονομικών πόρων, υλικές ζημιές, περιβαλλοντικές ζημίες και βλάβες της φήμης» 

(Coombs, 2007a: 2).  

     Ομοίως, ο Coombs (2007b: 2) ορίζει πως η κρίση είναι «ένα απρόβλεπτο γεγονός 

που απειλεί σημαντικά περιθώρια των ενδιαφερομένων και μπορεί να επηρεάσει 

σοβαρά τις επιδόσεις ενός οργανισμού και να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις. Αυτός 

ο ορισμός είναι μια σύνθεση διαφόρων προοπτικών για την κρίση. Προσπαθεί να 

καταγράψει τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι συγγραφείς 

όταν περιγράφουν κρίσεις».  

     Τέλος, η Fearn-Banks (2007: 2) ορίζει την κρίση ως «ένα σημαντικό περιστατικό 

με δυνητικά αρνητικό αποτέλεσμα που επηρεάζει έναν οργανισμό, μια εταιρεία ή μια 

βιομηχανία, καθώς και τα κοινότατά του, προϊόντα, υπηρεσίες ή καλό όνομα». 

     Είναι εμφανές πως, παρά τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν, όλοι οι 

παραπάνω ορισμοί προσδίδουν στον όρο «οργανωσιακή κρίση» την έννοια της μιας 
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αιφνίδιας κατάστασης με δυσμενείς και πιθανόν καταστροφικές συνέπειες για την 

επιχείρηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη της που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.       

     Δεν είναι τυχαίο, πως ο Fink (1986) υποστηρίζει πως η κρίση πρέπει να θεωρείται 

και να αντιμετωπίζεται  ως μια ασθένεια ή μια πληγή.  Όπως στις ασθένειες και στα 

τραύματα, έτσι και οι κρίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, να τίθενται υπό 

έλεγχο, και να περιορίζονται το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μην 

«μολύνουν» και την υπόλοιπη επιχείρηση. Είναι χαρακτηριστικό πως στις 

περισσότερες ασθένειες, η διάρκεια και η ένταση των συμπτωμάτων είναι συναρτήσεις 

πολλών μεταβλητών, όπως η ηλικία και η φυσική κατάσταση του ασθενούς, ο τύπος 

του ιού,  η ισχύς του φαρμάκου ή της θεραπευτικής αγωγής, καθώς και το ταλέντο του 

θεράποντος ιατρού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως κάποιες φορές όλα τα στάδια 

μπορούν να εμφανιστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως στην περίπτωση 

μιας 24ωρης γρίπης. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει ένα εκτεταμένο, 

μακροπρόθεσμα προπαρασκευαστικό στάδιο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει αντίστοιχα και 

για τις κρίσεις γενικά και ειδικά στις επιχειρήσεις.  

     Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως πολλές φορές η κρίση είναι θέμα αντίληψης. Ακόμη 

και να μην υφίσταται στην πραγματικότητα, αν κάποια από τα ενδιαφερόμενα 

εμπλεκόμενα μέρη θεωρούν πως υπάρχει μια κρίση, τότε είναι θέμα χρόνου μέχρι να 

λάβει και πραγματική υπόσταση για την επιχείρηση και να την απειλήσει. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της επιχείρησης Toyota. Το έτος 

2009, η Toyota ήρθε αντιμέτωπη με την περίπτωση των πεντάλ γκαζιού που 

κολλούσαν, προκαλώντας την ανεξέλεγκτη επιτάχυνση των αυτοκίνητων που σε 

ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις είχε θανατηφόρα κατάληξη. Η Toyota κατηγορήθηκε 

για καθυστερημένα αντανακλαστικά απέναντι στην κρίση. Η διοίκηση της Toyota 

δυσκολεύτηκε να δει και να αντιληφθεί το πρόβλημα και να συνειδητοποιήσει ότι ο 

οργανισμός ήταν σε κρίση (Coombs, 2015), έστω και αν από τη θέση ευθύνης που 

κατείχε θα όφειλε να μπορεί να εκτιμά τις καταστάσεις από την πλευρά των 

ενδιαφερομένων μερών και να δύναται να αξιολογεί σωστά αν έχει σημειωθεί ή όχι μια 

κρίση. Γεγονός πάντως είναι πως αν τα εμπλεκόμενα μέρη αντιλαμβάνονται πως ο 

οργανισμός απειλείται από μια κρίση, τότε όντως ο οργανισμός απειλείται από αυτήν.  

 

2.1.2 Οι διαφορές των όρων «καταστροφή», «οργανωσιακή κρίση» και «ακραίο 

γεγονός» 

     

     Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως ο όρος «οργανωσιακή κρίση» 

αντιμετωπίζεται πολλές φορές ως ταυτόσημος με παραπλήσιες έννοιες, όπως είναι η 

«καταστροφή» ή τα «ακραία γεγονότα». Αν και παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες και 

κοινά χαρακτηριστικά, έχουν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο που δεν πρέπει 

να συγχέεται.  Ο Coombs (2015) υποστηρίζει πως η κρίση είναι το εναρκτήριο έναυσμα 

και στη συνέχεια διαχωρίζεται στην καταστροφή και στην οργανωσιακή κρίση. Στο 
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παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 2.1», διαφαίνεται η διαφοροποίηση μεταξύ της 

καταστροφής και της κρίσης: 

 

Σχήμα 2.1: «Τύποι Κρίσεων» 

 
(Πηγή: προσαρμογή από Coombs, 2015, σελ.2) 

 

     Με τον όρο «καταστροφή» (disaster) ορίζεται ένα γεγονός που είναι αιφνίδιο, 

προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην ομαλή  λειτουργία των συστημάτων, απαιτεί νέα 

πορεία δράσης για να αντιμετωπιστεί η διαταραχή και, τέλος θέτει σε κίνδυνο τις αξίες 

και τους κοινωνικούς στόχους (Quarantelli, 2005).  

     Είναι αξιοσημείωτο πως μια καταστροφή μπορεί να προκαλέσει μια  οργανωσιακή 

κρίση. Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που 

χρειάζονται για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μετά από μια φυσική 

καταστροφή, όπως ένας τυφώνας. Εντούτοις, σε σπανιότερες περιπτώσεις, μια κρίση 

μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη καταστροφή. Ως ενδεικτικά παραδείγματα μπορούν 

να αναφερθούν η περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή Prince William Sound της 

Αλάσκας από τη διαρροή πετρελαίου από το πετρελαιοφόρο Exxon Valdez, το οποίο 

ανήκε στην Exxon Shipping Company (Μάρτιος, 1989) και η απελευθέρωση τοξικών 

αερίων της Union Carbide στο Bhopal της Ινδίας (Δεκέμβριος, 1984).  

     Οι Hannah, Uhl-Bien, Avolio & Cavarretta (2009: 898) ορίζουν ένα «ακραίο 

γεγονός» (extreme event) ως «ένα διακριτό επεισόδιο ή περιστατικό που μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα εκτεταμένο και απαράδεκτο μέγεθος φυσικών, ψυχολογικών ή υλικών 

συνεπειών στα –  ή στα κοντινά φυσικά ή ψυχο-κοινωνικά όρια –  μέλη ενός 

οργανισμού». Ως εκ τούτου, πέρα από ένα ακραίο γεγονός, ορίζουν ένα «ακραίο 

περιβάλλον» (extreme context) ως «ένα περιβάλλον όπου συμβαίνει ή είναι πιθανό να 

συμβεί ένα ή περισσότερα ακραία γεγονότα που μπορεί να υπερβούν την ικανότητα 
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του οργανισμού να αποτρέψει και να οδηγήσει σε ένα εκτεταμένο και απαράδεκτο 

μέγεθος φυσικών, ψυχολογικών ή υλικών συνεπειών στα – ή σε στενά φυσικά ή ψυχο-

κοινωνικά όρια – μέλη ενός οργανισμού» (Hannah et al., 2009: 898). 

     Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, το ευρύτερο νόημα της έννοιας 

«οργανωσιακή κρίση» περιλαμβάνει και ένα σύνολο αρκετά συνηθισμένων γεγονότων. 

Παραδείγματος χάριν, στο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων, οι Pearson & Clair (1998) 

περιλαμβάνουν γεγονότα που εκτείνονται από κακόβουλες φήμες και παραβίαση 

πνευματικών δικαιωμάτων μέχρι και σε φυσικές καταστροφές. Η θέση των Hannah, 

Uhl-Bien, Avolio & Cavarretta (2009) είναι πως αν και υπάρχει ένας συσχετισμός, 

εντούτοις τα «ακραία περιβάλλοντα» είναι μοναδικά από την κρίση και απαιτούν πιο 

εκλεπτυσμένο χαρακτηρισμό και χειρισμό. 

 

2.2 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

     Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό από τα παραπάνω, η οργανωσιακή κρίση μπορεί να 

επηρεάσει οποιαδήποτε επιχείρηση. Με κανένα τρόπο, δεν υπάρχουν πρότυπα στις 

παραμέτρους ή στις επιπτώσεις που προκαλεί η κρίση και πρέπει να εξεταστούν 

διάφορα ζητήματα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Κάθε επιχείρηση είναι 

υποχρεωμένη να αναπτύξει τις δράσεις πρόληψης και διαχείρισης κάθε κρίσης 

ανάλογα με τον τύπο κρίσης που αντιμετωπίζει την εκάστοτε στιγμή. Η υιοθέτηση ενός 

γενικού πλάνου δράσης  το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως, σύμφωνα με την 

περίπτωση και τον τύπο της κρίσης, μπορεί να είναι ένα πρώτο εργαλείο μεγάλης 

σημασίας για κάθε επιχείρηση, με σκοπό την εξασφάλιση της επιχειρησιακής 

βιωσιμότητας υπό καθεστώς κρίσης. 

     Παρά το γεγονός ότι κάθε κρίση έχει μοναδικό χαρακτήρα, οι κρίσεις έχουν 

ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Η αναγνώριση και η κατηγοριοποίηση μιας κρίσης 

είναι το πρώτο βήμα της διαχείρισης και αντιμετώπισής της, καθώς μειώνει το κρυφό 

επίπεδο αβεβαιότητας, ελαχιστοποιεί τον επικείμενο κίνδυνο, εξαλείφει τη σύγχυση 

και κατανέμει τις αιτίες. Ο Khodarahmi (2009: 524) υποστηρίζει σθεναρά ότι «η 

ταξινόμηση των κρίσεων γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο για την ανάλυσή τους. Αυτή η 

φιλοσοφία θα βοηθήσει τους οργανισμούς να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις 

κρίσεις». Η διαδικασία της κατηγοριοποίησης σχετίζεται άμεσα με τις μεθόδους 

απόκρισης που θα πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισμός και τα διάφορα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

     Είναι προφανές ότι όταν μια επιχείρηση που ανήκει στον τομέα των τροφίμων 

πρέπει να αντιμετωπίσει μια κρίση που προκαλείται από «παραποίηση προϊόντων», 

πρέπει να συνεργαστεί και να αλληλοεπιδράσει με τους σχετικούς δημόσιους 
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οργανισμούς (όπως για παράδειγμα είναι ο κυβερνητικός οργανισμός «Τροφίμων και 

Φαρμάκων» – Food and Drug Administration  – στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), 

με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να ενημερώνουν αποτελεσματικά τους 

καταναλωτές τους, με τους λιανικούς πελάτες τους προκειμένου  να αποσύρουν το 

προϊόν από την αγορά εγκαίρως κλπ. Σε μια άλλη κρίση, όπως μια πυρκαγιά σε ένα 

από τα εργοστάσιά της, η ίδια εταιρεία οφείλει να δράσει διαφορετικά και να 

συνεργαστεί με την πυροσβεστική υπηρεσία, την αστυνομία, την ασφαλιστική εταιρία 

και το τεχνικό τμήμα για τη γενική εκτίμηση των ζημιών, κλπ. 

     Ο  παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 2.1», απεικονίζει επτά τύπους διαφορετικών 

κρίσεων με τα αντίστοιχα παραδείγματά τους, με σκοπό να υποδείξει την 

πολυπλοκότητα μιας κρίσης και τις συνέπειες που μπορούν να εμφανιστούν τόσο στο 

μικροοικονομικό όσο και στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Η ακόλουθη τυπολογία 

αναπτύχθηκε από τον Mitroff (2005: 68-69) με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά των 

διαφόρων κρίσεων. 

Πίνακας 2.1: «Οι Τύποι Kρίσεων κατά Mitroff (2005)» 

 ΤΥΠΟΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

1 Οικονομικές κρίσεις 

Κατάρρευση της αγοράς, σημαντική μείωση 

των τιμών των μετοχών και των διακυμάνσεων, 

εχθρικές εξαγορές 

2 Πληροφοριακές κρίσεις 

Απώλεια εμπιστευτικών πληροφοριών, 

αλλοίωση αρχείων του υπολογιστή, 

«χακάρισμα» 

3 Υλικές κρίσεις 

Απώλεια βασικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων 

και προμηθειών υλικών, εκρήξεις, βλάβες του 

προϊόντος 

4 Κρίσεις Ανθρωπίνων Πόρων 
Απώλεια του βασικού προσωπικού, διαφθορά, 

απεργίες, βία στον εργασιακό χώρο 

5 Κρίσεις Φήμης 
Φήμες, κουτσομπολιά, βλάβη στην εταιρική 

φήμη 

6 Ψυχοπαθητικές Πράξεις   

Τρομοκρατία, παραποίηση προϊόντων, 

ποινικές/τρομοκρατικές/ψυχοπαθητικές 

πράξεις 

7 Φυσικές Καταστροφές Σεισμοί , πλημμύρες , τυφώνες, χαλάζι 
(Πηγή: προσαρμογή από Mitroff, 2005, σελ.68-69) 

 

     Ομοίως, μια αντίστοιχη παραπλήσια κατηγοριοποίηση κρίσεων αναπτύχθηκε από 

τους Seeger, Sellnow & Ulmer (2003: 54-63). Ο  παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 2.2», 

απεικονίζει εννέα τύπους διαφορετικών κρίσεων με τα αντίστοιχα παραδείγματά τους: 
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Πίνακας 2.2: «Οι Τύποι Kρίσεων κατά Seeger, Sellnow & Ulmer (2003)» 

 ΤΥΠΟΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

1 
Κρίσεις στην Δημόσια 

Αντίληψη 

Το λογότυπο της Procter & Gamble «ένας 

άνθρωπος στη Σελήνη και τα αστέρια» έγινε 

αντιληπτό ως ένα μεταμφιεσμένο σατανικό 

σημάδι 

2 

 

Φυσικές Καταστροφές 

Οι πλημμύρες στη Βόρεια Ντακότα (1997), ο 

τυφώνας Andrew (1992), οι δασικές πυρκαγιές 

δυτικά των ΗΠΑ (2001-2002) 

3 

 

Κρίσεις Προϊόντος ή 

Υπηρεσίας 

Η περίπτωση Tylenol της Johnson & Johnson, 

τα μολυσμένα χάμπουργκερ με E.coli της Jack-

in-the-Box και της Hudson Food 

4 

 

Τρομοκρατικές Επιθέσεις 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης  

Σεπτεμβρίου 2001, οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

στο Ηνωμένο Βασίλειο 

5 

 

Οικονομικές κρίσεις 

Η Chrysler Corporation στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, η Enron και η WorldCom 

το 2002 

6 

 

Κρίσεις Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Η Ford αντικατέστησε τον CEO Jack Nassar με 

τον Bill Ford μετά την κρίση των ελαστικών 

που σχετίζεται με το όχημα Ford Explorer 

 

7 

 

 

Βιομηχανικές Κρίσεις 

Εκρήξεις εργοστασίων, πυρκαγιές, 

καταρρεύσεις εγκαταστάσεων και ορυχείων, 

απελευθερώσεις τοξικών ουσιών 

8 
Πετρελαϊκές και χημικές 

διαρροές 

Η διαρροή πετρελαίου της Exxon Valdez στην 

περιοχή Prince William Sound, Alaska 

9 

 

Καταστροφές μεταφορών 

Ο εκτροχιασμός της Amtrak. Αεροπορικές 

μεταφορές, αμαξοστοιχίες, αυτοκίνητα, πλοία 

και καταστροφές φορτηγών. 
(Πηγή: προσαρμογή από Seeger, Sellnow & Ulmer, 2003, σελ. 54-63) 

     Ο ανωτέρω πίνακας ενισχύει το γεγονός ότι όλες οι κρίσεις αφορούν το μεγαλύτερο 

περιβάλλον των οργανισμών. Παρ’ όλα αυτά, ένας ξεχωριστός τύπος κρίσης έχει 

αρχικά εξωτερική, εθνική ή ξένη προέλευση. 

     Η καθιέρωση διαδραστικής συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα είναι επείγουσα, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Εκτός από τη διατήρηση 

της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, μπορεί να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των 

οικονομικών ζημιών, στην αποτελεσματικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις στην 

πρόληψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών. 

     Ο Alpaslan (2009) βασιζόμενος στην τυπολογία από τους Marcus & Goodman  

(1991) και στην προσπάθειά του να την επεκτείνει και να την αναπτύξει  περισσότερο, 

προτείνει την κατηγοριοποίηση των κρίσεων που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, 

«Σχήμα 2.2»: 
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Σχήμα 2.2: «Οι Τύποι Kρίσεων κατά Alpaslan (2009)» 

(Πηγή: προσαρμογή από Alpaslan, 2009, σελ. 36) 

     Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως οι Marcus & Goodman (1991) στο 

άρθρο τους επικεντρώνονται κυρίως σε δύο είδη κρίσεων: 

❖ Κρίσεις με υψηλό βαθμό δυσπιστίας / συγκεκριμένα θύματα (Τύπος 2):  

Σύμφωνα με τους Marcus & Goodman τα «κανονικά» ατυχήματα όπως 

χαρακτηρίζονται από τον Perrow (1984) «δύναται να ανήκουν σε αυτόν τον 

τύπο» (Marcus & Goodman, 1991: 286). Τα περισσότερα ατυχήματα 

δημιουργούν μια αναγνωρίσιμη ομάδα θυμάτων που εκπροσωπούνται καλά 

από τον νομικό σύμβουλο» (Marcus & Goodman, 1991: 286), και τα αίτια των 

περισσότερων ατυχημάτων είναι εύκολο να τα αμφισβητήσουν, επειδή οι 

οργανισμοί συχνά δεν μπορούν να τα αποτρέψουν (Marcus & Goodman, 1991: 

286; Perrow, 1984; Alpaslan, 2009: 36). 

❖ Κρίσεις με χαμηλή δυσπιστία / μη συγκεκριμένα θύματα (Τύπος 3): Αφορά 

την «πυροδότηση» (ενεργοποίηση) ενδογενών «μη φυσιολογικών» κρίσεων 

όπως χαρακτηρίζονται από τους Mitroff & Alpaslan (2003: 111) όπως είναι για 

παράδειγμα τα σκάνδαλα που προκαλούν οι μάνατζερ (Marcus & Goodman, 

1991: 286-87). Τα περισσότερα σκάνδαλα «δεν έχουν άμεσα θύματα» και 

διάφορες μη συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που αποτελούν τα 

έμμεσα θύματα συχνά αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν μια σημαντική απειλή 

για τον οργανισμό (Marcus and Goodman, 1991: 287). Τα αίτια από τα 

περισσότερα σκάνδαλα είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν, μιας και αποτελούν 

«τα αποτελέσματα της ανθρώπινης και της οργανωσιακής καθυστέρησης και 

ανεπάρκειας» (Marcus & Goodman, 1991: 287; Alpaslan, 2009: 36). 

     Εν συνεχεία, ο Αlpaslan (2009) επεκτείνει τη θεωρία των Marcus & Goodman, 

συμπεριλαμβάνοντας και άλλους  δύο τύπους κρίσεων (όπως φαίνεται και στον 

παραπάνω πίνακα): 
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❖ Κρίσεις με χαμηλή δυσπιστία / συγκεκριμένα θύματα (Τύπος 4): Ορισμένες 

οικονομικές κρίσεις που προκλήθηκαν από τη διοίκηση ή κρίσεις παραποίησης 

προϊόντων που προκλήθηκαν από υπαλλήλους μπορεί να ανήκουν σε αυτόν τον 

τύπο. Τα αίτια αυτού του τύπου κρίσης είναι συνήθως δύσκολο να τα 

απαρνηθούν (π.χ., η αποτυχία της διεύθυνσης να προβλέψει αλλαγές στα 

καταναλωτικά πρότυπα, η ανάληψη υπερβολικού χρέους, ή τα αποδεικτικά 

στοιχεία ή η παραδοχή και η ομολογία των εργαζομένων για παραβίαση 

καθηκόντων ή και αλλοίωση των προϊόντων). Αυτές οι κρίσεις μπορεί επίσης 

να δημιουργήσουν συγκεκριμένα αναγνωρίσιμα θύματα όπως οι μέτοχοι, οι 

εργαζόμενοι και οι καταναλωτές (Alpaslan, 2009). 

❖ Κρίσεις με υψηλό βαθμό δυσπιστίας / μη συγκεκριμένα θύματα (Τύπος 1): 

Εξωγενείς «μη φυσιολογικές» όπως τις χαρακτηρίζουν οι Mitroff & Alpaslan 

(2003) μπορεί να ανήκουν σε αυτόν τον τύπο. Επειδή αυτές οι κρίσεις είναι 

εξωγενείς, τα αίτια αυτού του τύπου κρίσης είναι εύκολο να τα απαρνηθούν 

(Αlpaslan, 2009: 36). Τα περισσότερα από τα θύματα αυτού του τύπου κρίσης, 

όπως συνέβη στις τρομοκρατικές  επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη 

Ν. Υόρκη, δεν είναι αναγνωρίσιμα και συγκεκριμένα, επειδή τέτοιου είδους 

κρίσεις στιγματίζουν πολλούς ανθρώπους με πολλαπλούς διαφορετικούς 

τρόπους (συναισθηματικά, συμβολικά, οικονομικά, κ.λ.π.). 

     Τέλος, οι Wooten & James (2008) στην έρευνα που πραγματοποίησαν, έχοντας 

λάβει ως δείγμα 20 επιχειρήσεις από τη βάση δεδομένων του Ινστιτούτου Διαχείρισης 

Κρίσεων (Institute for Crisis Management) και από την ενδελεχή εξέταση 7 ετών 

(2000-2006), ανέπτυξαν την εξής τυπολογία: 

Πίνακας 2.3: «Οι Τύποι Κρίσεων κατά Wooten & James (2008)» 

 ΤΥΠΟΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1 Ατυχήματα 

Alaska Airlines (2000) 

American Airlines/ United Airlines (2001) 

Detroit Edison (DTE Energy) (2003) 

Wal-Mart (2005) 

2 
Κρίσεις επικεντρωμένες 

στους εργαζομένους 

Boeing (2000) 

Coca-Cola (2000)  

Comair (2001) 

Morgan Stanley Dean Witter (2001) 

Abercrombie & Fitch (2004) 

Wal-Mart (2003) 

3 

Κρίσεις που αφορούν την 

Ασφάλεια Προϊόντος & 

Περιστατικά Υγείας  

Firestone/Ford (2000) 

Chi Chi’s (2003) 

Merck (2004) 

4 Σκάνδαλα 

ImClone Systems (2002) 

Martha Stewart (2002) 

Tyco (2002)  

WorldCom (2002) 

Fannie Mae (2004) 
(Πηγή: προσαρμογή από Wooten & James, 2008, σελ. 358-360) 
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     Όπως γίνεται κατανοητό και ομοίως με τις διαφορετικές εκδοχές του ορισμού της 

«οργανωσιακής κρίσης», έτσι και εδώ έχουν αναπτυχθεί αρκετές διαφορετικές 

τυπολογίες από τους θεωρητικούς του πεδίου της Διαχείρισης Κρίσεων. Παραπάνω 

αναφέρθηκαν ενδεικτικά κάποιες από τις ευρεία διαδεδομένες. Μέχρι τούδε όλες οι 

διαφορετικές τυπολογίες είναι αποδεκτές και έγκειται στο χέρι των επιστημόνων και 

πρακτικών ποια επιθυμούν να επιλέξουν, για να πραγματοποιήσουν τις έρευνές τους 

και να καταστρώσουν αντιστοίχως τα πλάνα δράσης τους. 

 

2.3 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

2.3.1 Η Διαχείριση Οργανωσιακών Κρίσεων  

 

     Το πεδίο της Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων (Organizational Crisis 

Management) ή για λόγους συντομίας το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis 

Management) έχει μια σχετικά σύντομη ιστορία 30 ετών περίπου. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, το γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη του 

πεδίου και κέντρισε το ενδιαφέρον  πολλών ερευνητών να ασχοληθούν σοβαρά με το 

πεδίο της Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων ήταν τα περιστατικά δηλητηρίασης του 

1982 που οδήγησαν στο θάνατο επτά ανθρώπων (από καψάκια Tylenol που περιείχαν 

κυανιούχο δηλητήριο) σε ένα προάστιο του Σικάγο (Smith & Elliott, 2006). Το γεγονός 

ότι η επιχείρηση Johnson & Johnson, κατασκευάστρια εταιρία του παυσίπονου 

Tylenol, απέσυρε γρήγορα όλα τα μπουκάλια του φαρμάκου από τα ράφια, σήμαινε 

πως η επιχείρηση έθεσε σε προτεραιότητα την ασφάλεια των καταναλωτών έναντι του 

κέρδους. Με αυτόν τον τρόπο, καθιερώθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση , η  «J & J», 

ως πρότυπο για τη Διαχείριση Κρίσεων. 

     Από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα,  έχουν μελετηθεί και  αναπτυχθεί διεξοδικά 

οι τρόποι και οι αιτίες κάτω από τις οποίες λαμβάνουν χώρα οι εκάστοτε κρίσεις. 

Ταυτόχρονα, έχει αναλυθεί τι αποτελεί τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και ένα 

επιτυχημένο πλάνο δράσης διαχείρισης κρίσεων. Ένα τέτοιο πλάνο δεν είναι απλώς 

ένα σχέδιο ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απλώς ένας τρόπος 

καθοδήγησης και σχεδιασμού αντιμετώπισης για συγκεκριμένους και μεμονωμένους 

τύπους κρίσεων, αλλά συμπεριλαμβάνει επίσης ένα ευρύ φάσμα κρίσεων και την 

επακόλουθη αλληλεπίδραση μιας κρίσης στην πυροδότηση άλλων (Mitroff & 

Alpaslan, 2003). 

     Σύμφωνα με τις Pearson & Clair (1998: 61) «η Διαχείριση Οργανωσιακών 

Κρίσεων (Organizational Crisis Management) είναι μια συστηματική προσπάθεια 

των μελών ενός οργανισμού σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς να αποτρέψουν 

κρίσεις ή να διαχειριστούν αποτελεσματικά εκείνες που συμβαίνουν». Συνεχίζουν 

τονίζοντας πως «η Αποτελεσματικότητα της Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων 
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(Organizational Crisis Management Effectiveness)  αποδεικνύεται όταν αποφευχθούν 

πιθανές κρίσεις ή όταν οι βασικοί ενδιαφερόμενοι πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα 

επιτυχίας των επιπτώσεων των κρίσεων, είτε οι επιπτώσεις είναι μικρής ή και μεγάλης 

εμβέλειας, υπερτερούν των αποτυχημένων αποτελεσμάτων» (Pearson & Clair, 1998: 

61). 

     Είναι χαρακτηριστικό πως, δεδομένου του βάθους και του εύρους των ζημιών που 

συνήθως συνοδεύουν τις κρίσεις, δεν είναι ορθό και ρεαλιστικό να οριστούν ως 

αποτελεσματικές μόνο εκείνες οι προσπάθειες που συντελούν στο να παραμείνει ένας 

οργανισμός ανέπαφος από τέτοιου είδους γεγονότα. Ταυτόχρονα, η απλή επιβίωση από 

μια κρίση, δύναται επίσης να μην είναι ένα αρκετά αυστηρό κριτήριο για την επιτυχία. 

Ως επί το πλείστον, οι προσπάθειες διαχείρισης κρίσεων είναι αποτελεσματικές, όταν 

ο οργανισμός είναι σε θέση να διατηρήσει ή να επανακτήσει τη δυναμική των βασικών 

δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για τη μετατροπή των εισροών στην παραγωγή 

σε επίπεδα που ικανοποιούν τις ανάγκες των βασικών πελατών, οι εσωτερικές και οι 

εξωτερικές απώλειες των ενδιαφερομένων μερών του οργανισμού ελαχιστοποιούνται 

και η μάθηση γίνεται έτσι ώστε τα μαθήματα να μεταφέρονται σε μελλοντικά 

περιστατικά. 

     Ο (Coombs, 2007b: 13) υπογραμμίζει πως «η αποτελεσματική διαχείριση 

οργανωσιακών κρίσεων πρέπει να ενσωματωθεί στις κανονικές λειτουργίες μιας 

οργάνωσης». Η διαχείριση οργανωσιακών κρίσεων δεν περιορίζεται στη δημιουργία 

και στην ανάπτυξη ενός σχεδίου και στην εκτέλεση αυτού όταν λάβει χώρα μια κρίση. 

Η διαχείριση κρίσεων θεωρείται πως πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία (Mitroff 

& Alpaslan, 2003; Coombs, 2007b). Σε καθημερινή βάση τα μέλη ενός οργανισμού 

πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύουν πιθανές κρίσεις, λαμβάνοντας μέτρα για την 

πρόληψή τους.  

     Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι μάνατζερ κρίσεων έχουν τη δυνατότητα κάθε 

μέρα να βελτιώνουν τα σχέδια ενός οργανισμού αναφορικά με την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση κρίσεων. Όσον αφορά τη διαδικασία της ανίχνευσης κρίσεων, δυο 

υφιστάμενες λειτουργίες δύναται να παίξουν σημαντικό και ουσιώδη ρόλο:   

i. η Διαχείριση Ζητημάτων (Issues Management) 

ii. η Εκτίμηση Κινδύνου  (Risk Assessment) 

     Σε συνδυασμό οι λειτουργίες αυτές παρέχουν ένα ευρύ σύστημα ανίχνευσης 

προειδοποιητικών σημάτων. Οι επιτυχημένοι μάνατζερ διαχείρισης κρίσεων πρέπει να 

μπορούν να ενσωματώνουν και τις προαναφερθείσες λειτουργίες σε έναν 

αποτελεσματικό μηχανισμό ανίχνευσης κρίσεων. Είθισται να υπάρχει μια σύγχυση 

γύρω από τις  έννοιες αυτές και δεν είναι λίγοι αυτοί που τις ταυτίζουν. Κρίνεται λοιπόν 

αναγκαία μια συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών αυτών προκειμένου να 

αποσαφηνιστούν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. 
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2.3.2 Η Διαχείριση Οργανωσιακών Κρίσεων & η Διαχείριση Ζητημάτων 

      

     Ο Moore (1979: 43) ορίζει πως ένα ζήτημα είναι «μια τάση ή προϋπόθεση, 

εσωτερική ή εξωτερική, η οποία εάν συνεχίσει να υφίσταται, θα είχε σημαντική 

επίδραση στον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού». Όπως υποστηρίζει ο Heath (1997: 

6) ένα ζήτημα αφορά «τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την ανάλυση των 

τάσεων της κυρίαρχης δημόσιας γνώμης που δύναται να ωριμάσουν σε δημόσια 

πολιτική και ρυθμιστικό ή νομοθετικό περιορισμό». Ένα ζήτημα είναι ένα είδος 

προβλήματος του οποίου η επίλυση μπορεί να επηρεάσει έναν οργανισμό. Η διαχείριση 

ζητημάτων περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τις ενέργειες που έχουν ληφθεί για να 

επηρεάσουν τα ζητήματα (Heath, 1990) και προσπαθεί να μειώσει τις αρνητικές 

επιπτώσεις ενός προβλήματος. Πρόκειται για μια συστηματική προσέγγιση που 

αποσκοπεί στο να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και επιλύεται 

ένα ζήτημα. Αφορά μια προνοητική προσπάθεια να αποφασιστεί ένα θέμα με τρόπο 

ευνοϊκό για έναν οργανισμό. 

     Είναι αξιοσημείωτο πως τις περισσότερες φορές  η διαχείριση ζητημάτων αφορά 

κυρίως την αντιμετώπιση εσωτερικών ανησυχιών (Dutton & Jackson, 1987). Παρ’ όλα 

αυτά όμως, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που 

καλύπτουν το περιβάλλον του οργανισμού, γνωστά και ως εξωτερικά ζητήματα 

(Coombs, 1995). Για την αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων, οι οργανισμοί 

πρέπει πρώτα να προσδιορίσουν ζητήματα που έχουν πιθανό αντίκτυπο στον 

οργανισμό. Παραδείγματος χάριν, εάν υπάρχουν πιθανά προβλήματα σε μια ομάδα, η 

διοίκηση του οργανισμού θα πρέπει να επιδιώξει να τα διευθετήσει το συντομότερο 

δυνατόν. Εάν το αφήσει, μπορεί να προωθήσει είτε να επιδεινώσει μια κρίση. Ο Heath 

(1997: 290) υποστήριξε ότι «η αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων, μαζί με την 

κατάλληλη αίσθηση της εταιρικής ευθύνης, μπορεί να μειώσει τις συνθήκες κρίσης». 

Επομένως, η διαχείριση των ζητημάτων θα πρέπει να αποτελεί μέρος της σάρωσης και 

ανίχνευσης για πιθανές κρίσεις με στόχο την έγκαιρη αποφυγή τους. 

 

2.3.3 Η Διαχείριση Οργανωσιακών Κρίσεων & η Εκτίμηση Κινδύνου 

      

     Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε οργανισμός αντιμετωπίζει διάφορους παράγοντες 

κινδύνου. Συνήθως, αυτοί οι παράγοντες, περιλαμβάνουν το προσωπικό, τα προϊόντα, 

τη διαδικασία παραγωγής, τις εγκαταστάσεις, τον ανταγωνισμό, τους κανονισμούς και 

τους πελάτες (Barton, 2001). Η εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) επιχειρεί να 

εντοπίσει παράγοντες κινδύνου ή αδυναμίες και να εκτιμήσει την πιθανότητα 

εκμετάλλευσης ή ανάπτυξης μιας αδυναμίας σε κρίσεις (Pauchant & Mitroff, 1992). 

Οι παράγοντες κινδύνου υπάρχουν ως κανονικό και αναπόσπαστο μέρος της 

λειτουργίας ενός οργανισμού. Ακόμη και σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας, η ύπαρξη 
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εργαζομένων, η παραγωγική διαδικασία και άλλοι παράγοντες κινδύνου μπορούν 

δυνητικά να οδηγήσουν σε σοβαρές κρίσεις, τις οποίες κανένας οργανισμός δεν μπορεί 

δυστυχώς να αποφύγει. Ο κίνδυνος δεν μπορεί ποτέ να εξαλειφθεί εντελώς. 

     Ειδικότερα, ο Mitroff υποστηρίζει πως η ανάλυση κινδύνων επιλέγει κυρίως κρίσεις 

για τις οποίες μια επιχείρηση έχει ήδη γνώση. Ένα από τα θεμελιώδη βήματα της 

παραδοσιακής ανάλυσης κινδύνου είναι η κατασκευή μοντέλων της πιθανότητας 

εμφάνισης παρελθόντων κρίσεων (Lauer, 2008). Αυτά τα μοντέλα θα δώσουν 

υψηλότερη κατάταξη σε ορισμένους τύπους κρίσεων με βάση το πόσο πιθανό είναι να 

συμβούν. Αντίστροφα, τα μοντέλα δίνουν χαμηλές βαθμολογίες σε κρίσεις που είναι 

λιγότερο πιθανό να λάβουν χώρα. Ωστόσο, οι κρίσεις που δεν έχουν συμβεί ποτέ είναι 

εκείνες που πρέπει να αναμένονται. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, παραδοσιακές 

αναλύσεις κινδύνου, οι επιχειρήσεις δε θα προετοιμαστούν για μια κρίση μέχρι να 

συμβεί, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να υποστεί σοβαρή βλάβη. 

     Ο Heath (1995: 257) τονίζει πως «η επικοινωνία του κινδύνου αφορά τις εκτιμήσεις 

κινδύνου, αν είναι κατάλληλα ανεκτές καθώς και τις συνέπειες κινδύνου». Η 

επικοινωνία σχετικά με τα ρίσκα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το στάδιο πριν από μια 

κρίση, όπως και για τις συνεχώς εξελισσόμενες πεποιθήσεις και κανόνες που 

σχετίζονται με τον κίνδυνο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί πως η 

αξιολόγηση του κινδύνου έχει περισσότερο εσωτερικό χαρακτήρα και όχι εξωτερικό. 

Οι εσωτερικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν μέσω της εκτίμησης κινδύνου παρέχουν 

πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τη ανίχνευση κρίσεων, η οποία εκτελείται ως 

αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης κρίσεων. Οι μάνατζερ κρίσης καθώς και η 

αντίστοιχη ομάδα κρίσης (όπως θα αναλυθεί στο αντίστοιχο μέρος του παρόντος) θα 

πρέπει να αναζητήσουν τρόπους, για να μειώσουν και να εξαλείψουν ακόμα τον 

εκτιμώμενο παράγοντα κινδύνου, αποτρέποντας έτσι ενδεχόμενες κρίσεις. 

 

2.3.4 Η Διαχείριση Οργανωσιακών Κρίσεων & η Διαχείριση Επιχειρησιακής 

Συνέχειας    

      

     Είναι ευρέως γνωστό πως όσο καλά και αν είναι προετοιμασμένος κάθε οργανισμός,  

κανένας δεν μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος. 

Κρίνεται λοιπόν άκρως αναγκαίο και απαραίτητο οι επιχειρήσεις να δύνανται να  

διαχειριστούν όχι μόνο την επιχειρησιακή τους συνέχεια (BCM – Business Continuity 

Management) αλλά και την εκάστοτε κρίση, σε περίπτωση μιας κρίσης ή καταστροφής. 

     Ωστόσο, η Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (για λόγους συντομίας ΔΕΣ - 

BCM)  δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση καταστροφών. «Θα πρέπει να είναι μια 

διαδικασία –υπό την καθοδήγηση της διοίκησης της επιχείρησης – που ενοποιεί ένα 

ευρύ φάσμα διαχειριστικών κλάδων» (Smith, 2003: 27). Στο παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 

2.3», απεικονίζονται και οι διάφοροι διαχειριστικοί κλάδοι που σύμφωνα με το Smith 



 

 
36 

(2003) θα πρέπει να απαρτίζουν την ενοποιημένη διαδικασία της «Διαχείρισης 

Επιχειρησιακής Συνέχειας»:    

Σχήμα 2.3: «Η Ενοποιημένη Διαδικασία της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας» 

 
(Πηγή: προσαρμογή από Smith, 2003, σελ. 28) 

     Όπως διαφαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, η Διαχείριση Κρίσεων αποτελεί μέρος 

της ΔΕΣ. Αναλυτικότερα, η ΔΕΣ δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση καταστροφών σε 

θέματα υποδομής τεχνολογίας, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά πεδία όπως είναι η 

Διαχείριση Κινδύνου, η Ασφάλεια, η Περιβαλλοντολογική Διαχείριση, κ.ο.κ.  

Δυστυχώς, όμως, οι περισσότεροι οργανισμοί τείνουν να εστιάζουν όλες τις 

προσπάθειές τους στην αποκατάσταση των υλικών ζημιών, λόγω του κρίσιμου 

χαρακτήρα της αποστολής τους, αφήνοντας τους εαυτούς τους εκτεθειμένους σε πολλά 

άλλα μέτωπα. 

     Σε αυτό το σημείο πρέπει να αποσαφηνιστεί πως τα βασικά στοιχεία ενός πλαισίου 

διαχείρισης κρίσεων είναι ελαφρώς διαφορετικά από τα αντίστοιχα ενός πλαισίου της 

ΔΕΣ. Ωστόσο, κατά τη διαχείριση οποιουδήποτε γεγονότος, είναι σημαντικό να 

αναγνωριστεί ότι ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα αξιολογείται τόσο από την τεχνική 

ανταπόκριση όσο και από την αντίληψη και την ικανότητα της διοίκησης να παρέχει 

την αντίστοιχη ανταπόκριση. Η αντίληψη των ενδιαφερομένων μερών θα πρέπει να 

θεωρηθεί εξίσου ως ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας με την αντίστοιχη 

αποκατάσταση της τεχνολογικής υποδομής. Κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη δοκιμασία 

είναι να αποδειχθεί πειστικά ότι υπάρχει αποτελεσματική και κατάλληλη διαχείριση 

της συνέχειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης σε συνδυασμό με την 

επιτυχή διαχείριση κρίσεων. 
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2.4 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ  

 

     Πολλά διαφορετικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών για 

να απεικονίσουν τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων. Όλα αυτά έχουν αναλυθεί από 

διάφορους ερευνητές και αντιπροσωπεύουν τις πιο συχνές επιλογές που 

ακολουθούνται από τους θεωρητικούς και από τους πρακτικούς για ανάλυση και τη 

διαχείριση κρίσεων (Turner, 1976; Fink, 1986; Shirvastava, Mitroff, Miller & Miglani, 

1988; Pearson & Claire, 1998; Pauchant & Mitroff, 1992; Coombs, 1995; Heath, 1998; 

Ray, 1999; Mitroff, 2005). Ο Turner (1976) ήταν ο πρώτος που δημιούργησε ένα 

μοντέλο που αποτελείται από έξι στάδια, το οποίο υιοθετήθηκε επίσης από τον Mitroff 

(2005). Οι Pauchant & Mitroff (1992) ανέπτυξαν ένα μοντέλο που αποτελείται από 

πέντε στάδια. Ο Heath (1998) προτείνει ένα μοντέλο τεσσάρων σταδίων, κοινώς 

γνωστό ως το μοντέλο «4R». Το μοντέλο τριών σταδίων, σύμφωνα με τους Seeger, 

Sellnow & Ulmer (2003), δεν αναπτύχθηκε ή υποστηρίχθηκε από θεωρητικούς και 

ειδικούς, αλλά προέρχεται από συνηθισμένες πρακτικές  σε μια προσπάθεια να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα γενικό αναλυτικό πλαίσιο (Coombs, 1999; Ray, 1999). 

     Ο ακόλουθος πίνακας, «Πίνακας 2.4», αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη 

παρουσίαση των διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει μια πιο λεπτομερή ανάλυση του κάθε μοντέλου: 

Πίνακας 2.4: «Τα Μοντέλα της Διαχείρισης Κρίσεων» 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΣΤΑΔΙΩΝ 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΣΤΑΔΙΩΝ (4R) 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ 

ΣΤΑΔΙΩΝ 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΤΩΝ ΕΞΙ 

ΣΤΑΔΙΩΝ 

Προ κρίσης 

(Pre-crisis) 

Μείωση 

(Reduction)  

Ανίχνευση σήματος 

(Signal detection) 

Ανίχνευση σήματος 

(Signal detection) 

 
Ετοιμότητα 

(Readiness) 

Προετοιμασία 

(Preparation) 

Διερεύνηση/ 

Προετοιμασία 

(Probing/ preparation) 

Κατά τη διάρκεια  

(Crisis) 

Αντιμετώπιση 

(Response) 

Ανάσχεση/ 

Περιορισμός Ζημίων 

(Containment/damage 

limitation) 

Ανάσχεση/ 

Περιορισμός Ζημίων 

(Containment/damage 

limitation) 

Μετά την κρίση 

(Post-crisis) 

Ανάκτηση  

(Recovery) 

Ανάκτηση  

(Recovery) 

Επιχειρησιακή 

ανάκτηση  

(Business recovery) 

  
Μάθηση 

(Learning) 

Μάθηση χωρίς 

επίρριψη  ευθυνών 

(No fault learning) 

   
Επανασχεδιασμός 

(Redesign) 

(Πηγή: προσαρμογή από Nizamidou & Vouzas, 2017, σελ. 139) 
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2.4.1 Το μοντέλο των τριών σταδίων  

      

     Το μοντέλο τριών σταδίων περιλαμβάνει τρία διαφορετικά διακριτά στάδια της 

κρίσης: 

i. το στάδιο πριν από μια κρίση (pre-crisis stage) 

ii. το στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (crisis stage) 

iii. το στάδιο μετά την κρίση (post-crisis stage) 

     Σύμφωνα με τους Seeger, Sellnow & Ulmer (2003: 97) «το μοντέλο των τριών 

σταδίων δεν συνδέεται με κανένα συγκεκριμένο θεωρητικό, αλλά φαίνεται ότι έχει 

προκύψει από την συνολική ερευνητική προσπάθεια ως ένα γενικό αναλυτικό 

πλαίσιο». Το μοντέλο τριών σταδίων έχει το πλεονέκτημα ότι περιλαμβάνει γενικά 

χαρακτηριστικά διαδικασίας και ότι είναι αρκετά ευέλικτο, για να μπορεί να 

προσαρμοστεί αναλόγως με τις εκάστοτε συνθήκες. 

     Το μοντέλο των τριών σταδίων προσφέρει «τα γενικά στάδια που μπορεί να 

περιλαμβάνουν άλλα, πιο περιορισμένα, λιγότερο εμφανή και πιο μεταβλητά 

υποστάδια» (Coombs, 1999: 13). Αυτά τα τρία στάδια μπορούν να γενικευθούν, 

ανεξάρτητα από την ειδική εκδήλωση μιας μεμονωμένης κρίσης. Όπως συνοψίζεται 

στον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 2.4», το μοντέλο των τριών σταδίων 

συμπεριλαμβάνει στο πρώιμο στάδιο πριν από μια κρίση (pre-crisis) τα δύο πρώτα 

στάδια του μοντέλου των πέντε σταδίων των Pauchant & Mitroff (1992), δηλαδή το 

στάδιο της προετοιμασίας και ανίχνευσης της κρίσης πριν από την έναρξή της. Το 

επόμενο στάδιο της κρίσης (crisis) εκτείνεται από την ενεργοποίηση της κρίσης, την 

εκδήλωση και την έναρξη της ζημιογόνας περιόδου για τον οργανισμό και συνεχίζει 

μέχρι την περίοδο που το σύστημα επιστρέφει σε σχεδόν κανονικές λειτουργίες. 

Εμπεριέχει δε το στάδιο της Ανάσχεσης/Περιορισμού ζημιών που απαντάται στο 

μοντέλο των πέντε σταδίων και στο μοντέλο των έξι σταδίων. Το τελευταίο στάδιο, 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (post-crisis) περιλαμβάνει τις μεταμοντέρνες και 

πολιτιστικές προσαρμογές που γίνονται, τη γνώση που παράγεται από την σχετική 

εμπειρία και την εκ νέου επάνοδο στην κατάσταση των κανονικών λειτουργιών, 

δηλαδή στο στάδιο πριν από την επόμενη πιθανή κρίση που δύναται να απειλήσει στο 

άμεσο ή έμμεσο μέλλον την επιχείρηση. Εμπεριέχει δε τα τελευταία δύο στάδια του 

μοντέλου των πέντε σταδίων, δηλαδή την ανάκαμψη και την εκμάθηση, και τα τρία 

τελευταία στάδια του μοντέλου των έξι σταδίων. 
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2.4.2 Το μοντέλο των τεσσάρων σταδίων  

      

     Ο Heath (1998) εμπνεύστηκε το μοντέλο των τεσσάρων σταδίων, γνωστό ως και 

«4R». Τα τέσσερα στάδια του συγκεκριμένου μοντέλου είναι τα εξής: 

i. Μείωση (Reduction) 

ii. Ετοιμότητα (Readiness) 

iii. Αντιμετώπιση (Response) 

iv. Ανάκαμψη (Recovery) 

     Το πρώτο στάδιο της μείωσης έχει να κάνει με τον υπολογισμό του κινδύνου και 

της απειλής από μια ενδεχόμενη κρίση με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπισή της πριν 

καν εξελιχθεί σε κρίση. Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρόν στάδιο οι επιχειρήσεις δεν 

δίνουν μεγάλο βάρος και σημασία. Το δεύτερο στάδιο της ετοιμότητας σχετίζεται με 

την προετοιμασία και την εκπαίδευση τόσο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων όσο και 

του  προσωπικού της επιχείρησης, έτσι ώστε να έχουν πλήρη επίγνωση του τι πρέπει 

να γίνει σε περίπτωση μιας κρίσης. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται και διάφορες 

ασκήσεις και τεστ τα οποία σκοπό έχουν να αυξήσουν τον βαθμό ετοιμότητας του 

οργανισμού. Το τρίτο στάδιο της αντιμετώπισης πραγματεύεται την συμπεριφορά του 

οργανισμού, όταν έρθει αντιμέτωπος με μια κρίση. Το στάδιο αυτό αποτελείται από τις  

διαδικασίες και τις μεθόδους που ο οργανισμός εφαρμόζει προκειμένου να διαχειριστεί 

την κρίση αυτή καθαυτή, καθώς και τον τρόπο και τις ενέργειες με τους οποίες 

προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο της κρίσης, έτσι ώστε να επανέλθει το ταχύτερο 

δυνατό με τις ελάχιστες ζημίες. Το τελευταίο στάδιο της ανάκαμψης περιλαμβάνει την 

επιστροφή της επιχείρησης σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας καθώς και την 

ανάκτηση του χαμένου μεριδίου αγοράς και των πιθανών δυσαρεστημένων πελατών 

αλλά και μετόχων λόγω της κρίσης. Στο στάδιο αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

προσπάθειες του οργανισμού για τον υπολογισμό και την αντιμετώπιση των 

δυσάρεστων συνεπειών της κρίσης τόσο για το εσωτερικό περιβάλλον (διοίκηση και 

εργαζομένους) όσο και το ευρύτερο περιβάλλον και την επιτυχή επάνοδο του 

οργανισμού. 

 

2.4.3 Το μοντέλο των πέντε σταδίων  

      

     Ο Pauchant & Mitroff (1992) εμπνεύστηκαν το μοντέλο των πέντε σταδίων που 

συνδέει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της κρίσης με τρεις μεγάλες κατηγορίες 

συμπεριφορών διαχείρισης κρίσεων: προληπτική, παθητική και διαδραστική. Τα πέντε 

στάδια αυτού του μοντέλου είναι τα εξής: 
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i. Ανίχνευση σήματος 

ii. Προετοιμασία  

iii. Ανάσχεση/περιορισμός ζημιών 

iv. Ανάκτηση  

v. Μάθηση 

     Η ανίχνευση σημάτων αφορά την αντίληψη σημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή 

αναγνώρισης προειδοποιήσεων κρίσης. Οι Pauchant & Mitroff (1992), όπως και ο 

Turner (1976), ισχυρίστηκαν ότι η κρίση «συνήθως αποστέλλει ένα διαρκές ίχνος 

σημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή συμπτώματα που αναγγέλλουν ένα πιθανό 

περιστατικό» (Pauchant & Mitroff, 1992: 136). Η πρόληψη είναι δυνατή, όταν τα 

σήματα εντοπιστούν εγκαίρως και η κρίση είναι ελεγχόμενη. Η προετοιμασία 

περιλαμβάνει «τον σχεδιασμό διαφόρων σεναρίων και ενεργειών για φανταστικές 

κρίσεις και την πλήρη δοκιμή τους μέχρι ότου οι εμπλεκόμενοι εξοικειωθούν με τους 

ρόλους τους» (Pauchant & Mitroff, 1992: 137). Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει 

«μηχανισμούς περιορισμού ζημιών» (Pauchant & Mitroff, 1992: 138). Αυτοί οι 

μηχανισμοί, οι οποίοι συχνά περιγράφονται στο στοιχείο πρόληψης του δεύτερου 

σταδίου, έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν και να ελαχιστοποιήσουν τις ζημίες. Η 

δυνατότητα πρόληψης των ζημιών από την επέκταση και τη διάδοσή της σε άλλα μέρη 

του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της κρίσης. Το τέταρτο 

στάδιο της διαχείρισης κρίσεων είναι η ανάκτηση. Η αποκατάσταση, όπως και η 

συγκράτηση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προετοιμασία που περιγράφεται στο 

δεύτερο στάδιο. Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι  «να ανακτήσει αυτό που χάθηκε» 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών και άυλων στοιχείων (Pauchant & Mitroff, 1992: 

138). Η ανάκτηση επιτρέπει την επιστροφή, το συντομότερο δυνατό, στους κανονικούς 

ρυθμούς λειτουργίας της επιχείρησης. Το τελευταίο στάδιο του μοντέλου των πέντε 

σταδίων αποτελείται από τη διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση είναι μια διαδικασία 

«επαναξιολόγησης για να βελτιωθεί αυτό που έχει γίνει στο παρελθόν» (Pauchant & 

Mitroff, 1992: 107). Η μάθηση επιδιώκει να αναθεωρήσει και να επικρίνει, χωρίς να 

επιρρίψει ευθύνες σε κανέναν, προκειμένου να αξιολογηθεί τι έγινε καλώς και τι έγινε 

κακώς, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να χειριστεί καλύτερα τις κρίσεις στο μέλλον. 

 

2.4.4 Το μοντέλο των έξι σταδίων  

   

     Το μοντέλο των έξι σταδίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

i. Ανίχνευση σήματος 

ii. Διερεύνηση/Προετοιμασία  

iii. Ανάσχεση/Περιορισμός ζημιών 

iv. Επιχειρησιακή Ανάκτηση  

v. Μάθηση χωρίς επίρριψη ευθυνών  

vi. Επανασχεδιασμός  
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     Όπως διαφαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, το μοντέλο των έξι σταδίων 

συμπεριλαμβάνει όλα τα στάδια του μοντέλου των πέντε σταδίων, με μια παραλλαγή 

του πέμπτου σταδίου από απλή «μάθηση» σε «μάθηση δίχως επίρριψη ευθυνών» και   

προσθέτοντας σε αυτό, το τελευταίο στάδιο του επανασχεδιασμού. Αποτελεί μια 

εξέλιξη του προηγουμένου μοντέλου από τον Mitroff (2005). Η πληρέστερη 

απεικόνιση του συγκεκριμένου μοντέλου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα, 

«Σχήμα 2.4»: 

Σχήμα 2.4: «Το Μοντέλο των Έξι Σταδίων Διαχείρισης Κρίσεων» 

 

(Πηγή: προσαρμογή από Mitroff, 2005, σελ. 210) 

     Το πρώτο στάδιο δείχνει ότι γενικά σε όλες τις κρίσεις εμφανίζονται προηγουμένως 

σήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο εάν ένας οργανισμός είναι σε 

θέση να ανιχνεύσει και να αντιληφθεί τα σήματα αυτά, τότε είναι σε θέση να προηγηθεί 

μιας μεγάλης κρίσης. Το δεύτερο στάδιο μπορεί να σχετιστεί με το πρώτο της 

«ανίχνευσης  σήματος», έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για δοκιμές και 

πρόβες για ελαττωματικά ή υποβόσκουσες κρίσεις εντός ενός οργανισμού. 

     Το τρίτο στάδιο του «Περιορισμού ζημιών» δείχνει ότι ακόμη και με τις καλύτερες 

προετοιμασίες, ακόμη και με την πιο προσεκτική ανίχνευση, μια κρίση δεν μπορεί 

πάντα να αποφευχτεί. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι να περιορίσει μια κρίση από τη 

διάδοση της και τη μόλυνση του υπόλοιπου οργανισμού. Το τέταρτο στάδιο της  

«Επιχειρησιακής Ανάκαμψης» αφορά κυρίως το στάδιο, όπου λαμβάνει χώρα το 

Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan - BCP). Επομένως, με 

αυτή την έννοια, το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελεί ένα υποσύνολο της 

Διαχείρισης Κρίσεων. Το πέμπτο στάδιο αναφέρεται στη «μάθηση χωρίς επίρριψη 

ευθύνης». Εκτός από περιπτώσεις ποινικής ευθύνης και νομικής ευθύνης, οι 

οργανισμοί είναι πρέπον να μην κατηγορούν για την  κρίση συγκεκριμένα άτομα, αλλά 

αντ’ αυτού να μάθουν από τα διδάγματα της κρίσης. Τέλος, θα πρέπει να γίνει ορθή 

χρήση της αποκτηθείσας γνώσης, έτσι ώστε να επανασχεδιαστεί ένας οργανισμός με 

βελτιωμένη απόδοση σε περίπτωση νέας κρίσης. 
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2.5 Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

     Όπως έχει γίνει ήδη κατανοητό από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος 

κεφαλαίου, η διαχείριση κρίσεων αφορά όλα τα επιμέρους τμήματα ενός οργανισμού. 

Η διαχείριση κρίσεων πρέπει να έχει πρόσβαση και να μπορεί να βασιστεί σε όλους 

τους διαθέσιμους πόρους.  Ο Barton (1993: 33) τονίζει πως «όταν οι διευθυντές πρέπει 

να ανταποκρίνονται σε μυριάδες ακροατήρια και προβλήματα κάτω από αγχωτικές 

συνθήκες, πρέπει να γνωρίζουν τις θεωρίες και τις πρακτικές διαστάσεις της 

οργανωτικής συμπεριφοράς, της οργανωτικής επικοινωνίας, της ηθικής, της 

στρατηγικής και των δημοσίων σχέσεων. Για να  χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις 

σε μια συντονισμένη προσέγγιση, πρέπει να δημιουργήσουν μια ομάδα». Προτού, 

λοιπόν, συγκροτηθεί οποιοδήποτε πλάνο δράσης διαχείρισης κρίσεων, πρέπει πρώτα 

από όλα να συγκροτηθεί μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων ή ομάδες διαχείρισης 

κρίσεων. 

     Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκρότηση μιας Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis 

Management Team – CMT)  είναι μία από τις θεμελιώδεις πτυχές της διαμόρφωσης 

αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως οι 

περισσότεροι θεωρητικοί του πεδίου της διαχείρισης κρίσεων τονίζουν πως σε μια 

αποτελεσματική ομάδα, η οποία λειτουργεί καλά και κατανοεί τον ρόλο της, οι 

διαδικασίες και ο σχεδιασμός δεν σημαίνουν τίποτα απολύτως (Barton, 1993; Fink, 

1986; Curtin, Hayman & Husein, 2005). Η επιλογή των μελών της Ομάδας Διαχείρισης  

Κρίσεων (ΟΔΚ- CMT) αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής, συνδυάζοντας την 

ηγεσία και τη γνώση. Σε κάθε κρίση, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει να κρατάει 

τα ηνία και να εκτελεί τις απαραίτητες διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί η κρίση με 

τις λιγότερες πιθανές ζημίες. 

     Όσον αφορά τη συγκρότηση κάθε ομάδας διαχείρισης κρίσεων είναι μεγάλης και 

στρατηγικής σημασίας να υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας: παραδείγματος χάριν μια 

οικονομική κρίση απαιτεί ανθρώπους με άλλου είδους γνώσεις και δεξιότητες απ’ ό,τι 

μια τεχνική κρίση. Για αυτό το λόγο και προς αποφυγήν συγχύσεων, ένα από τα πρώτα 

καθήκοντα του κεντρικού αυτού πυρήνα είναι να καταρτιστεί ένας κατάλογος 

ονομάτων που θα προστεθούν στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων, ανάλογα με τον τύπο 

της κρίσης που θα έχουν να αντιμετωπίσουν την εκάστοτε στιγμή. Αυτό γίνεται έτσι 

ώστε, όταν συμβεί μια κρίση, κανείς δε θα πρέπει να χάσει πολύτιμο χρόνο και να 

αναρωτηθεί ποιος είναι ο πιο αρμόδιος να αναλάβει δράση. Αυτή η απόφαση πρέπει 

να έχει ήδη ληφθεί και μάλιστα στον καλύτερο δυνατό χρόνο: όταν ο οργανισμός είναι 

σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, όλα κυλούν ομαλά και ήρεμα και δεν είναι 

εμφανής ο κίνδυνος κάποιας κρίσης. Σύμφωνα με τον Fink (1986) δεν είναι σωστό οι 

αποφάσεις να λαμβάνονται καταχρηστικά ή βεβιασμένα εξαιτίας, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει της «θερμότητας της στιγμής» (Fink, 1986: 57). 
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     Δεν είναι τυχαίο, που οι Curtin, Hayman & Husein (2005) παρομοιάζουν τους 

σύγχρονους οργανισμούς με το πολεμικό ναυτικό όσον αφορά τις κρίσεις. «Το 

πολεμικό ναυτικό έχει πολυετή εμπειρία στη συγκέντρωση των σχεδίων δράσης τους 

και στη δημιουργία σταθμών μάχης. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Μια μάχη είναι 

μια κρίση και το ναυτικό προετοιμάζεται προσεκτικά και φροντίζει ώστε να είναι όσο 

το δυνατόν πιο έτοιμο. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά του» (Curtin et al., 2005: 95). 

     Στις μέρες μας, κάθε σύγχρονος οργανισμός θα έρθει αντιμέτωπος με παραπάνω 

από μια κρίση και θα πρέπει να παραμείνει ανθεκτικός σε κάθε κρίση και να διατηρήσει 

την απρόσκοπτη λειτουργία του. Για αυτό το λόγο οι Curtin et al. (2005) υποστηρίζουν 

πως όσον αφορά τη συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων σε κάθε οργανισμό 

θα πρέπει να ισχύουν και οι ίδιες αρχές με αυτές του πολεμικού ναυτικού. Οι αρχές 

αυτές είναι οι κάτωθι (Curtin et al., 2005: 95): 

i. «Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται σε μία κρίση πρέπει να αναλάβει κάποιο ρόλο. 

ii. Κανείς δεν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του άλλου. 

iii. Κάθε άτομο πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένο για να εκτελεί τον ρόλο του 

σωστά και με ακρίβεια. 

iv. Κάθε άτομο πρέπει να δοκιμάζεται στον ρόλο. 

v. Κάθε μέλος της ομάδας κρίσης πρέπει να γνωρίζει τους ρόλους των άλλων 

μελών της ομάδας.» 

     Εν συνεχεία, όσον αφορά τον χρόνο συγκρότησης της ομάδας, κάθε ομάδα 

διαχείρισης κρίσεων πρέπει να είναι εύκολο να συγκεντρωθεί. Οι αντιδράσεις θα 

πρέπει να είναι άμεσες και  γρήγορες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «σε γενικές 

γραμμές, θα πρέπει να είναι δυνατή η συναρμολόγηση της ομάδας μέσα σε μία ώρα. 

Σε ιδιαίτερα ευαίσθητες βιομηχανίες, όπως η χημική ή η αεροπορία, αυτή η περίοδος 

είναι πιθανόν 30 λεπτά» (Curtin, et al., 2005: 95). 

     Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί πως διαφορετικές παρεμφερείς Ομάδες 

Διαχείρισης Κρίσεων έχουν προταθεί από τους θεωρητικούς επιστήμονες του πεδίου. 

Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Fink (1986: 57) ένας κεντρικός 

πυρήνας των μόνιμων μελών της ομάδας διαχείρισης κρίσεων μπορεί να 

συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:  

1. ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κάποιος από τα ανώτερα στελέχη, 

2. ο επικεφαλής οικονομικός διευθυντής,  

3. ο επικεφαλής υπεύθυνος εσωτερικής επικοινωνίας (όπως ο επικεφαλής του 

τμήματος δημόσιων σχέσεων ή εταιρικών επικοινωνιών),  

4. ο επικεφαλής εξωτερικών επικοινωνιών (ο επικεφαλής της εξωτερικής 

εταιρείας παροχής συμβουλών για τις δημόσιες σχέσεις), και  

5. ίσως ο επικεφαλής του νομικού τμήματος. 
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     Με βάση τον Barton (1993: 34-37), μια αποτελεσματική ομάδα διαχείρισης κρίσεων 

μπορεί να περιλαμβάνει τους μάνατζερ από τα ακόλουθα τμήματα:   

1. Senior Μάνατζμεντ, 

2. Τεχνικές Λειτουργίες, 

3. Δημόσιες Σχέσεις (που αφορούν το εξωτερικό κοινό που δεν σχετίζεται με τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης) 

4. Δημόσιες Σχέσεις (που αφορούν το εξωτερικό κοινό που σχετίζεται με τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης)  

5. Σχέσεις με τους Καταναλωτές 

6. Σχέσεις με τους Επενδυτές 

7. Διαφήμιση  

     Με τη σειρά τους, οι Curtin, Hayman & Husein (2005: 96-100), προτείνουν πως μια 

επιτυχημένη Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων θα πρέπει να έχει τα εξής μέλη-μάνατζερ 

από τα αντίστοιχα τμήματα: 

1. Ηγέτης Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΗΟΔΚ) 

2. Γραμματέας 

3. Γενικός Διευθυντής (CEO) 

4. Λειτουργίες 

5. Δημόσιες Σχέσεις 

6. Πολιτικές Σχέσεις 

7. Πελάτες/Προμηθευτές 

8. Εσωτερικές Επικοινωνίες 

9. Νομικές Υποθέσεις 

και ως υποστηρικτικά μέλη τα αντίστοιχα:  

i. Ομάδα Γραφείου Τύπου 

ii. Ομάδα Πολιτικών Συμμαχιών 

iii. Τηλεφωνικό Κέντρο/ Ομάδα πωλήσεων 

iv. Ομάδα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

     Στο σχήμα, «Σχήμα 2.5», που ακολουθεί, απεικονίζεται η δομή μιας τυπικής 

Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων, σύμφωνα με τους Curtin et al., 2005: 
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Σχήμα 2.5: «Η Δομή μιας Τυπικής Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων» 

 

(Πηγή: προσαρμογή από Curtin et al., 2005, σελ. 97) 

     Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι 

κανόνες που να υποχρεώνουν ποια συγκεκριμένα μέλη από κάθε επιχείρηση θα πρέπει 

να απαρτίζουν την ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Αυτό αφήνεται στο χέρι της διοίκησης 

κάθε οργανισμού σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους πρακτικούς διαχείρισης 

κρίσεων, είτε με τη μορφή εξωτερικού συμβούλου είτε με τη μορφή ενός μάνατζερ 

κρίσης (crisis manager ή γνωστό και ως crisis coordinator), που οφείλει να βρει και να 

σχηματίσει την αντίστοιχη ομάδα με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης. Ιδανικό είναι 

να μην είναι παραπάνω από 10 άτομα και να συνεργάζονται και να εκπαιδεύονται 

συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό πως τα μέλη μιας ομάδας που έχουν συνεργαστεί και 

δουλέψει μαζί στο παρελθόν αποδίδουν καλύτερα από κάποιους που συγκεντρώθηκαν 

πρώτη φορά και μάλιστα κάτω από την πίεση και το άγχος της κρίσης. Τέλος, ένας από 

τους ακρογωνιαίους λίθους της εκπαίδευσής τους είναι να μπορούν να λαμβάνουν 

αποφάσεις υπό καθεστώς πίεσης και έλλειψης χρόνου.      

 

2.6 ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

     Ο προγραμματισμός και η ενεργητική δράση μπορεί είτε να βοηθήσει στην 

πρόληψη κρίσεων είτε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις κρίσεις. Σήμερα, μια πληθώρα 

οργανισμών αρχίζουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και θέτουν 

σε εφαρμογή το σχέδιο διαχείρισης κρίσεών τους, ανάλογα με τον τύπο κρίσης που 

αντιμετωπίζουν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις αντίστοιχες παραγράφους, είναι πολύ 

σημαντικό να εντοπιστεί ο τύπος της κρίσης, καθώς κάθε είδος κρίσης, όπως για 
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παράδειγμα οι φυσικές καταστροφές ή οι κρίσεις που προκαλούνται από ανθρώπινο 

παράγοντα, απαιτεί μια διαφοροποιημένη διαδικασία και δράσεις. Μια πολύ συχνή 

ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσει η πλειοψηφία των οργανισμών έχει να κάνει 

με την πραγματική διαχείριση κρίσεων και αφορά το ποιες είναι οι σωστές διαδικασίες 

διαχείρισης και πώς στην πράξη κατανοούν τον τομέα διαχείρισης κρίσεων. 

     Η διαχείριση κρίσεων, όπως έχει ήδη αναλυθεί,  είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

που επιτρέπουν σε έναν οργανισμό, μια επιχειρηματική μονάδα ή μια κυβερνητική 

υπηρεσία να σχεδιάσει, να ανταποκριθεί και να ανακάμψει από το κρίσιμο γεγονός. Οι 

Adcroft, Willis & Dhaliwal (2004: 521) υποστηρίζουν ότι «όσο υψηλότερη είναι η 

ποιότητα της διαχείρισης, τόσο πιο πιθανό θα είναι η βελτίωση των οργανωτικών 

επιδόσεων». Ένα βασικό ερώτημα που αναζητά μια απάντηση, όπως υποστηρίζει ο 

Barton (1990: 6) είναι «πόσο καλά προετοιμασμένη είναι η διαχείριση σε όλα τα 

επίπεδα της ταχείας αλλαγής ή της κρίσης και η αποτελεσματική προστασία όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών». Επιπλέον, ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής διαχείρισης 

κρίσεων δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την προετοιμασία διαφορετικών σεναρίων 

κρίσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύτερο 

φάσμα απροσδόκητων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άλλων 

κρίσεων που προκλήθηκαν από μια αρχική κρίση (Mitroff & Alpaslan, 2003; Hutchins 

& Wang, 2008; Wang & Hutchins, 2010). 

     Πριν από μία κρίση ή καταστροφή, κάθε αποτελεσματικό πλάνο διαχείρισης 

κρίσεων πρέπει να υπογραμμίσει τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες του υπάρχοντος 

συστήματος, επισημαίνοντας σχετικά περιστατικά που μπορεί να εμφανίζονται 

απροσδόκητα. Ωστόσο, μέσω ενός επιτυχημένου πλάνου-σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, 

η ομάδα διαχείρισης κρίσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα γνώση 

και εμπειρία ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της 

στρατηγικής διαχείρισης κρίσεών τους (Wang & Hutchins, 2010). Αν και πολλές φορές 

οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πολλά γύρω από το πεδίο της διαχείρισης κρίσεων, 

εντούτοις γνωρίζουν πως κάθε οργανισμός θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο διαχείρισης 

κρίσεων. O Coombs (2015: 5) τονίζει πως «το πλάνο διαχείρισης κρίσεων είναι η 

κορυφή του παγόβουνου της διαχείρισης κρίσεων».       

     Ο Fink (1986: 54) υποστηρίζει ότι «κάθε επιχείρηση, μεγάλη ή μικρή, δημόσια ή 

ιδιωτική, πρέπει να έχει σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Κάθε τμήμα κάθε επιχείρησης, 

βιομηχανίας ή επιχείρησης παροχής υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να διαθέτει σχέδιο 

διαχείρισης κρίσεων. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, απλώς διαφορές βαθμού». Πολλοί από 

τους διάφορους οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα είναι σήμερα ενημερωμένοι για 

τις τρέχουσες εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Άλλοι 

αναθεωρούν συνεχώς τα υπάρχοντα σχέδια και τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων. 

Σύμφωνα με τον Khodarahmi (2009: 524) «ποια μοντέλα οι μάνατζερ επιλέγουν και 

ακολουθούν για να διαχειριστούν κρίσεις, θα εξαρτηθούν από την κατάσταση και τη 

διαθεσιμότητα των πόρων, που αφορά κυρίως τους ανθρώπινους πόρους». Επιπλέον, 

πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς έχουν ήδη ετοιμάσει ή τροποποιήσει τα πλάνα 

διαχείρισης κρίσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του «BS 11200:2014 
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Crisis management – Guidance». Το προαναφερθέν «BS 11200:2014 Crisis 

management – Guidance» είναι η Βρετανική Οδηγία Θεσμικών Οργάνων για τη 

Διαχείριση Κρίσεων που δημοσιεύθηκε το 2014 και σκοπεύει να βοηθήσει τους 

μάνατζερ να αναπτύξουν τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων. Ο Paraskevas (2006: 

895) επισημαίνει ότι «τα σχέδια κρίσης που σχεδιάζονται για ορισμένες συνθήκες θα 

καταστούν αναποτελεσματικά κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες, αφού είναι συνήθως 

υπερβολικά άκαμπτα και δεν προσαρμόζονται σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης στο 

σημερινό ή αναδυόμενο περιβάλλον φυσικής κατάστασης του οργανισμού». 

     Πρέπει να τονιστεί πως το «Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων», είναι γνωστό και ως 

«Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων» ή και «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων» (Crisis 

Management Handbook). Μια ερώτηση στρατηγικής σημασίας για κάθε οργανισμό 

αφορά το περιεχόμενο που θα πρέπει να περιλαμβάνει το Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων. 

Ο Fink (1986: 56) υποστηρίζει πως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων 

είναι «ένα εγχειρίδιο, ένα σχέδιο-αποτύπωμα, ένας χάρτης πορείας επικίνδυνων 

περιοχών. Καλύπτει τα πάντα από το Α έως το Ω σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των 

τύπων κρίσεων. Με τον σχεδιασμό για τύπους κρίσεων ανά κατηγορία κρίσεων, το 

ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων ασχολείται με τους μηχανισμούς της 

κρίσης, προκειμένου να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος για την ομάδα διαχείρισης 

κρίσεων, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει το περιεχόμενο της κρίσης». 

     «Η αρχή πίσω από ένα εγχειρίδιο διαχείρισης κρίσεων είναι ότι πρέπει να είναι 

εύκολο στην ανάγνωση, εύκολο στη χρήση και στην κατανόηση» (Curtin et al., 2015: 

118). Είναι μεγάλης σημασίας ένα εγχειρίδιο διαχείρισης κρίσεων να είναι συνοπτικό 

και να περιέχει σημαντικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες και χρήσιμες σε 

οποιαδήποτε κρίση και όχι ένα πλήθος από σχόλια, κανονισμούς και διαδικασίες. Δεν 

είναι τυχαίο, που διάφορα σχέδια διαχείρισης κρίσεων βρίσκονται στα ράφια πολλών 

επιχειρήσεων ανά τον κόσμο και όχι μόνο δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αλλά ούτε καν 

διαβαστεί έστω και μία φορά. Όσον αφορά τη συγγραφή ενός εγχειριδίου διαχείρισης 

κρίσεων, ο βασικός στόχος είναι να γίνει όλη η επίπονη και σκληρή εργασία τώρα, στο 

στάδιο πριν από μια κρίση, που υπάρχει άφθονος διαθέσιμος χρόνος, για να 

ολοκληρωθεί το εγχειρίδιο και να χρειάζεται να γίνει βεβιασμένα σε μια κατάσταση, 

όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος και η πίεση μεγάλη. Στην ουσία, το εγχειρίδιο είναι 

ένα από τα βασικότερα στάδια προετοιμασίας για την επιτυχή διαχείριση και 

αντιμετώπιση κρίσεων.  

     Όπως είναι εύκολα κατανοητό, το περιεχόμενο των εγχειριδίων διαχείρισης 

κρίσεων διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό και μπορεί να συναντήσει κάποιος μια 

ποικιλία σχημάτων, στυλ και μορφών. Παρ’ όλα αυτά, τα πιο επιτυχημένα πλάνα 

διαχείρισης κρίσεων έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι σύντομα. Δεν υπάρχει 

κάποιος ουσιώδης λόγος να είναι βιβλία ολόκληρα, αλλά το αντίθετο πρέπει να είναι 

περιεκτικά και να μοιάζουν περισσότερο σαν μια συλλογή φυλλαδίων που 

συγκεντρώνουν πληροφορίες από διάφορα τμήματα και την επιχείρηση. 
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     Εντούτοις είναι στρατηγικής σημασίας, το εγχειρίδιο διαχείρισης κρίσεων ως μια 

απλή συλλογή πληροφοριών, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ακριβούς 

καθοδήγησης. Η γενική θεμελιώδης αρχή όσον αφορά την ομάδα διαχείρισης κρίσεων 

είναι ότι κάθε μέλος της έχει ένα προκαθορισμένο πεδίο ευθύνης το οποίο θα πρέπει 

να αντικατοπτρίζεται και στο εγχειρίδιο. Αντιστοίχως είναι και στις αρμοδιότητες και  

στις υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα του 

εγχειριδίου διατηρούνται ακριβή και ενημερωμένα. Τέλος, είναι σημαντικό το 

εγχειρίδιο ΔΚ να είναι εύκολα προσβάσιμο στα μέλη της ομάδας ΔΚ, αλλά όχι, για 

προφανείς λόγους, να μην είναι ευρέως διαθέσιμο. Σε κάθε αίθουσα κρίσης, θα πρέπει 

να υπάρχει ένα πρόσφατο αντίγραφο. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες 

ενέργειες, σε περίπτωση που κάποιοι θα βρίσκονται εν κινήσει, το εγχειρίδιο να είναι 

διαθέσιμο και στον αντίστοιχο εταιρικό δικτυακό χώρο (intranet) του οργανισμού. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 2.6», απεικονίζει τα απαραίτητα περιεχόμενα ενός 

επιτυχημένου Εγχειριδίου Διαχείρισης Κρίσεων: 

  

Σχήμα 2.6: « Τα Περιεχόμενα Εγχειριδίου Διαχείρισης Κρίσεων» 

 

(Πηγή: προσαρμογή από Barton, 1993, σελ. 199) 
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2.7 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΡΙΣΗΣ  

 

     O Barton (1993: 65) τονίζει πως «η κοινή λογική υποδηλώνει ότι ορισμένοι τύποι 

οργανισμών έχουν υψηλότερο βαθμό κινδύνου κρίσης από άλλους». Βασιζόμενος σε  

μια διεξοδική επανεξέταση αρκετών εκατοντάδων κρίσεων από το 1981 έως το 1991, 

ο Barton, ταξινόμησε στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες τις διάφορες επιχειρήσεις όσον 

αφορά την ευαισθησία τους σε μια δημόσια κρίση: 

i. Κατηγορία Υψηλού Κινδύνου (High-Risk Category) 

ii. Κατηγορία Μεσαίου Κινδύνου (Medium-Risk Category) 

iii. Κατηγορία Χαμηλού Κινδύνου (Low-Risk Category) 

     Ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 2.5», συνοψίζει την κατηγοριοποίηση των 

επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας:  

Πίνακας 2.5: «Η Κατηγοριοποίηση Οργανισμών με βάση τον Κίνδυνο Κρίσης» 

 

Κατηγορία Υψηλού Κινδύνου (High-Risk Category) 

 

❖ Όλοι οι κατασκευαστές, ιδίως φαρμακευτικών  και χημικών προϊόντων                                   

❖ Τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πιστωτικές ενώσεις, εμπορικά ιδρύματα  

❖ Τεχνολογικά ευαίσθητες επιχειρήσεις (π.χ. ανάπτυξης λογισμικού, έλεγχος 

πυρομαχικών, και βιοτεχνολογία)  

❖ Μέσα μαζικής μεταφοράς (αεροπορικές εταιρίες, σιδηροδρομικές, και λεωφορεία 

και συστήματα μετρό) 

❖ Ξενοδοχεία και μοτέλ, καταλύματα, κτίρια διαμερισμάτων 

❖ Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας 

❖ Κατασκευαστές τροφίμων και διανομείς  

❖ Νυχτερινά Κέντρα Διασκέδασης- Καζίνο 

❖ Κυβερνητικές υπηρεσίες 

❖ Τουριστικά Θέρετρα και θεματικά πάρκα  

❖ Δημόσια πρόσωπα: πολιτικοί, διασκεδαστές 

❖ Κατασκευαστές αναψυκτικών, χυμών και ποτών 

❖ Εταιρείες ενοικίασης ελικοπτέρων, σκαφών, πλωτών αναψυχής 

❖ Κτηματομεσίτες ακινήτων 

❖ Δημοσίων και ιδιωτικών οχημάτων και αεροδρόμια 

❖ Οικοδόμοι, στέγες, προμηθευτές σκυροδέματος και εταιρίες κατασκευών 
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Κατηγορία Μεσαίου Κινδύνου (Medium-Risk Category) 

 

❖ Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ασφάλειες, εκκλησίες, 

μουσεία 

❖ Επιχειρήσεις τροφίμων και λιανικών πωλήσεων 

❖ Κατασκευαστές πετρελαιοειδών και διανομείς 

❖ Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών 

❖ Κατασκευαστές οικιακών ειδών 

❖ Εγκαταστάσεις συσκευασίας 

❖ Κατασκευαστές εξαρτημάτων Η/Υ και διανομείς 

❖ Κατασκευαστές μηχανών και βαρέων μετάλλων 

❖ Κατασκευαστές ανελκυστήρων 

❖ Φυσιοθεραπευτές, οδοντίατροι,  χειροπρακτικοί και άλλα ιατρικά επαγγέλματα 

❖ Επιχειρήσεις αεροδιαστημικού ενδιαφέροντος 

❖ Εμπορικά κέντρα και λειτουργίες εμπορικών καταστημάτων 

❖ Κέντρα ευεξίας, ζωολογικοί κήποι, βρεφονηπιακοί σταθμοί 

❖ Εστιατόρια και αλυσίδες εστιατορίων ταχείας εστίασης 

❖ Κατασκευαστές προϊόντων προσωπική υγιεινής (ταμπόν, λοσιόν, κ.ο.κ.) 

❖ Συμφερόντων συγκομιδής: επιχειρήσεις αλιείας και αγροτικών ενδιαφερόντων 

❖ Συμφερόντων λικέρ, μπύρας, κρασιού και τσιγάρων  

Κατηγορία Χαμηλού Κινδύνου (Low-Risk Category) 

 

❖ Ασφαλιστικοί Πράκτορες 

❖ Ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ομάδες ειδικών και κοινωνικών 

ενδιαφερόντων 

❖ Ραδιοτηλεοπτικές και καλωδιακές αναμεταδόσεις 

❖ Πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές 

❖ Κατασκευαστές φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού και διανομείς 

❖ Κατασκευαστές ενδυμάτων 

❖ Μικρομεσαίες-μικρές συνοικιακές επιχειρήσεις: κομμωτήρια,  καταστήματα 

κατοικίδιων ζώων, επιχειρήσεις ενοικιάσεων ταινιών, στεγνοκαθαριστήρια, 

ταξιδιωτικά πρακτορεία, και μεσιτικά γραφεία  

❖ Εκδόσεις Εφημερίδων, Περιοδικών και Βιβλίων: εκτυπώσεις διαφημιστικού υλικού  

❖ Νομικές επιχειρήσεις 

❖ Αδελφότητες, εθνικές και κοινωνικές οργανώσεις 

❖ Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

❖ Εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων 

❖ Εταιρείες ταχυδρομικών παραγγελιών και καταλόγων 

❖ Διεθνή οργανισμοί (όπως UNESCO, Διεθνής Τράπεζα)   

❖ Επιχειρήσεις με γραφικές τέχνες, εσωτερικής διακόσμησης, αρχιτεκτονικά γραφεία 

❖ Επιχειρήσεις διεξαγωγής έρευνας και δημοσκοπήσεων, συλλογής δεδομένων και 

δημογραφικών στοιχείων 

 

(Πηγή: προσαρμογή από Barton, 1993, σελ. 65-66) 
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     Τα τελευταία περιστατικά κρίσης φανερώνουν πως είναι καιρός πλέον όλες οι 

επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν όσον αφορά το πεδίο της διαχείρισης κρίσεων. 

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα, οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επενδύουν (ή έστω θα πρέπει να 

επενδύουν) ολοένα και περισσότερο στο πεδίο και στις αντίστοιχες διαδικασίες της 

«Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων». Ειδικά παρατηρώντας τη συμπεριφορά των 

οργανισμών υψηλής αξιοπιστίας (high reliability organizations - HROs), οι 

περισσότεροι οργανισμοί μπορούν να πάρουν μαθήματα προετοιμασίας και 

εκπαίδευσης όσον αφορά την ανθεκτικότητά τους σε κρίσεις. Ενδεικτικά, οι Weick & 

Sutcliffe (2007: 21) τονίζουν πως «το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός οργανισμού 

υψηλής αξιοπιστίας (HRO) δεν είναι ότι δεν γίνονται λάθη, αλλά ότι τα λάθη-

σφάλματα αυτά δεν τον καθιστούν ανίκανο». 

 

2.8 ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (HROs) & Η 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

     Οι οργανισμοί υψηλής αξιοπιστίας (HROs) εξ ορισμού δρουν και λειτουργούν σε 

ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, η αεροπορία, η 

πυροσβεστική. Είναι εύκολα κατανοητό πως με βάση την κατηγοριοποίηση που 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα (Ενότητα 2.7) ανήκουν στην κατηγορία 

«Υψηλού Κινδύνου» όσον αφορά την επιρρέπεια τους σε δημόσιες κρίσεις. Επιπλέον, 

οι ρουτίνες και οι πρακτικές των οργανισμών υψηλής αξιοπιστίας (HROs) προωθούν 

έναν προορατικό προσανατολισμό (Sandberg & Tsoukas, 2015), με αποτέλεσμα να 

είναι σε θέση να μειώνουν τη συχνότητα και το μέγεθος των κρίσεων με τις οποίες 

έρχονται αντιμέτωποι. Ειδικότερα, ο Somers (2009), συμμεριζόμενος τις απόψεις των 

Weick & Sutcliffe (2001), υπογραμμίζει ότι «όσον αφορά την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων γεγονότων, οι θεωρητικοί υψηλής αξιοπιστίας παρατηρούν ότι οι HROs 

κυμαίνονται μεταξύ ισχυρής συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κανονικής 

λειτουργίας και της αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων σε περιόδους κρίσεων (Weick 

& Sutcliffe, 2001). Αυτή η προσαρμοστική δομή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον 

τομέα και διευκολύνει την ταχεία ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες» 

(Somers, 2009: 13). 

     Η ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν οι οργανισμοί αυτοί, όσον αφορά τις κρίσεις, 

οφείλεται κυρίως στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους. Ο παρακάτω 

πίνακας, «Πίνακας 2.6», αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των αρχών αυτών, όπως 

διαμορφώθηκαν με βάση τους Weick & Sutcliffe (2007: 9-16): 
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Πίνακας 2.6: «Οι Θεμελιώδεις Αρχές των Οργανισμών Υψηλής Αξιοπιστίας 

(HROs)» 

Αρχές HROs  Παρουσίαση των Αρχών των HROs 

Αρχή Ν. 1: 

«Εμπειρία με την 

αποτυχία» 

Οι HRO διακρίνονται διότι απασχολούνται με την αποτυχία. Αντιμετωπίζουν μια 

τυχόν καθυστέρηση ως ένα σύμπτωμα πως κάτι μπορεί να είναι λανθασμένο με το 

σύστημα, κάτι που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες εάν πολλά διαφορετικά 

μικρά σφάλματα συμπέσουν. 

Αρχή Ν. 2: 

«Δισταγμός για 

απλοποίηση» 

Είναι βεβαίως αλήθεια ότι η επιτυχία σε οποιαδήποτε συντονισμένη δραστηριότητα 

προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι το απλοποιούν για να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε 

μια χούφτα βασικών ιδεών και βασικών δεικτών. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι η 

λιγότερη απλοποίηση επιτρέπει να αποκαλυφθούν περισσότερα. Οι HRO λαμβάνουν 

τα απαραίτητα βήματα για να δημιουργήσουν πιο ολοκληρωμένες και εκλεπτυσμένες 

εικόνες του τι αντιμετωπίζουν και ποιοι είναι αυτοί που το αντιμετωπίζουν. 

Γνωρίζοντας ότι ο κόσμος που αντιμετωπίζουν είναι πολύπλοκος, ασταθής, 

ακατανόητος και απρόβλεπτος, οι HROs βάζουν τους εαυτούς τους να δουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο. 

Αρχή Ν. 3: 

«Ευαισθησία στις 

λειτουργίες» 

Είναι προσεκτικοί στην πρώτη γραμμή, όπου γίνεται η πραγματική δουλειά. Η 

«μεγάλη εικόνα» των HROs είναι λιγότερο στρατηγική και πιο περιστασιακή από ό,τι 

ισχύει για τους περισσότερους οργανισμούς. Όταν οι άνθρωποι έχουν καλά 

αναπτυγμένη κατανόηση της κατάστασης, μπορούν να κάνουν συνεχείς 

προσαρμογές που εμποδίζουν τη συσσώρευση και τη διεύρυνση των σφαλμάτων. Οι 

ανωμαλίες παρατηρούνται, όταν ακόμη είναι δυνατόν να εντοπιστούν και εν συνεχεία 

απομονώνονται. Όλα αυτά έγιναν δυνατά επειδή οι HROs γνωρίζουν τις άρρηκτες 

σχέσεις μεταξύ της ευαισθησίας στις λειτουργίες και της ευαισθησίας στις σχέσεις. 

Οι άνθρωποι που αρνούνται να μιλήσουν από φόβο υπονομεύουν το σύστημα, το 

οποίο ξέρει λιγότερο από ό,τι χρειάζεται για να λειτουργεί αποτελεσματικά. 

Αρχή Ν. 4: 

«Δέσμευση για 

ανθεκτικότητα» 

Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Οι HROs το γνωρίζουν αυτό καθώς και 

οποιοσδήποτε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμπληρώνουν τις προληπτικές 

τους δραστηριότητες μάθησης από την αποτυχία, περιπλέκοντας τις αντιλήψεις τους 

και παραμένοντας ευαίσθητοι στη λειτουργία με δέσμευση για ανθεκτικότητα. «Το 

βασικό στοιχείο της ανθεκτικότητας έγκειται λοιπόν στην ικανότητα ενός 

οργανισμού (συστήματος) να διατηρεί ή να αναζωογονεί μια δυναμικά σταθερή 

κατάσταση, η οποία του επιτρέπει να συνεχίσει τις δραστηριότητές του μετά από ένα 

μεγάλο ατύχημα ή/και υπό την παρουσία συνεχούς πίεσης». 

Αρχή Ν. 5: 

«Σεβασμός στην 

εμπειρογνωμοσύνη» 

Οι HROs καλλιεργούν την ποικιλομορφία, όχι μόνο επειδή τους βοηθά να 

παρατηρούν περισσότερα σε ένα περίπλοκο περιβάλλον, αλλά επειδή αυτό τους 

βοηθά να κάνουν περισσότερα με τις πολυπλοκότητες που εντοπίζουν. Οι άκαμπτες 

ιεραρχίες έχουν τη δική τους ιδιαίτερη ευπάθεια στο λάθος. Τα λάθη σε υψηλότερα 

επίπεδα τείνουν να εμφανίζονται και να συνδέονται με λάθη σε χαμηλότερα επίπεδα, 

καθιστώντας το πρόβλημα που προκύπτει μεγαλύτερο, πιο δύσκολο να κατανοηθεί 

και πιο επιρρεπές στην κλιμάκωση. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το επικίνδυνο 

σενάριο, οι HROs άλλαξαν τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις γίνονται 

στην πρώτη γραμμή και η εξουσία παραχωρείται στους ανθρώπους με την 

απαραίτητη εμπειρία, ανεξάρτητα από την κατάταξή μέσα στην ιεραρχία. 

(Πηγή: προσαρμογή από Weick & Sutcliffe, 2007, σελ. 9-16) 
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     Γίνεται εύκολα κατανοητό με βάση τον παραπάνω πίνακα, πως οι τρεις πρώτες 

αρχές των οργανισμών υψηλής αξιοπιστίας (HROs) περιλαμβάνουν κυρίως την 

ικανότητά τους να αναμένουν «απροσδόκητα» προβλήματα. Αντιστοίχως, οι επόμενες 

δύο αρχές, η τέταρτη και η πέμπτη, εστιάζουν περισσότερο στην ικανότητα των ΗROs 

να  αντιμετωπίζουν αυτά τα «απροσδόκητα» προβλήματα. 

     Οι οργανισμοί αυτοί, από τις πρώτες μέρες λειτουργίες τους, μαθαίνουν να 

εφαρμόζουν και να επενδύουν συνεχώς σε πρακτικές του πεδίου διαχείρισης των 

κρίσεων είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Όλες οι προδιεργασίες που εφαρμόζονται και η 

προετοιμασία που έχουν στο στάδιο πριν από μια κρίση, και όταν όλα βαίνουν καλώς 

τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουν επαρκώς οποιοδήποτε αναπάντεχο συμβάν 

τούς απειλήσει. Εν συνεχεία, είναι εξοπλισμένοι και γνωρίζουν εξαρχής τι πρέπει να 

γίνει και με ποιους να επικοινωνήσουν σε περίπτωση μιας κρίσης. Για αυτό το λόγο 

και είναι σε θέση να διαχειριστούν μια κρίση με τις λιγότερες δυνατές ζημίες, 

επιστρέφοντας στο συντομότερο δυνατόν χρόνο στους κανονικούς ρυθμούς 

λειτουργίας. Οι HROs γνωρίζουν καλύτερα από  καθένα άλλο οργανισμό πόσο μοιραία 

και καταστροφική μπορεί να αποβεί μια κρίση, και ως εκ τούτου προσπαθούν συνεχώς 

να είναι όσο πιο ανθεκτικοί γίνεται σε αυτήν. Αυτή είναι και η βασικότερη αιτία που 

τις καθιστά παράδειγμα προς μίμηση και για τους υπόλοιπους οργανισμούς όσον 

αφορά την αντοχή και την ανθεκτικότητά τους  σε μια κρίση, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο διαχειρίζονται τα προβλήματα και τις κρίσεις που τους απειλούν.    

 

2.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

     Κλείνοντας το παρόν κεφαλαίο, παρατίθεται μια σύνοψη με τα κύρια 

συμπεράσματα και διαπιστώσεις που προέκυψαν από την παρουσίαση της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης που προηγήθηκε όσον αφορά την οργανωσιακή κρίση 

και το πεδίο της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων: 

❖ Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλές παρεμφερείς σημασίες στον όρο 

«οργανωσιακή κρίση». Η πλειοψηφία από αυτές συγκλίνουν πως η 

«οργανωσιακή κρίση» είναι ένα αναπάντεχο και απροσδόκητο συμβάν που 

δύναται να απειλήσει τον οργανισμό, καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους 

μετόχους του (stakeholders). Για αυτό το λόγο χρήζει άμεσης κινητοποίησης 

και αντιμετώπισης. 

❖ Ένα από τα πρώτα βήματα αντιμετώπισης και διαχείρισης μιας «οργανωσιακής 

κρίσης» είναι η ταξινόμηση της σε κατηγορίες. Με αυτόν τον τρόπο η 

επιχείρηση μπορεί να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για διαφορετικούς 

τύπους κρίσεων και να κερδίσει πολύτιμο χρόνο. Ταυτόχρονα, μειώνεται το 

κρυφό επίπεδο αβεβαιότητας και ελαχιστοποιείται ο επικείμενος κίνδυνος από 

την απειλή της κρίσης. Ομοίως με τον ορισμό, υπάρχουν στη βιβλιογραφία 
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αρκετές εναλλακτικές ταξινομήσεις που δύναται να χρησιμοποιηθούν. Στην 

παρούσα διατριβή θα χρησιμοποιηθεί η τυπολογία κατά Mitroff (2005). 

❖ Η «Διαχείριση Οργανωσιακών Κρίσεων» είναι μια πολυσύνθετη έννοια και 

διαδικασία όπως άλλωστε διαφαίνεται από τους ορισμούς και τις προσεγγίσεις 

που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Πολλές φορές συγχέεται με έννοιες όπως η 

«Διαχείριση Ζητημάτων» ή η «Εκτίμηση Κινδύνου», δύο διαφορετικές 

λειτουργίες που δύναται όμως να παίξουν σημαντικό και ουσιώδη ρόλο στη 

«Διαχείριση Οργανωσιακών Κρίσεων». 

❖ Είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ένα επιτυχημένο πλάνο δράσης και 

αντιμετώπισης μιας κρίσης, να επιλεγεί πρωτίστως ποιο μοντέλο Διαχείρισης 

Κρίσεων θα χρησιμοποιηθεί, για να πραγματοποιηθεί και ο αντίστοιχος 

σχεδιασμός και προγραμματισμός ανάλογα με τα στάδια που θα περιλαμβάνει 

το μοντέλο. Στην παρούσα διατριβή θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο των τριών 

σταδίων: το στάδιο πριν από μια κρίση (precrisis stage) – το στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης (crisis stage) – το στάδιο μετά από μια κρίση (postcrisis 

stage). 

❖ Μια από θεμελιώδεις αρχές της διαμόρφωσης αποτελεσματικών διαδικασιών 

διαχείρισης κρίσεων είναι η συγκρότηση της «Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων». 

Η επιλογή των μελών της ομάδας αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής, 

συνδυάζοντας την ηγεσία και τη γνώση.  Η συγκεκριμένη ομάδα είναι άλλωστε 

και η αρμόδια για τη συγγραφή και την εκτέλεση του «Πλάνου Διαχείρισης 

Κρίσεων».  

❖ Το Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων γνωστό και ως «Σχέδιο  Διαχείρισης Κρίσεων» 

ή και «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων» είναι το βασικότερο εργαλείο της 

διαχείρισης κρίσεων. Καλύπτει τα πάντα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των 

τύπων κρίσεων. Υλοποιείται με βάση το σχεδιασμό για τύπους κρίσεων ανά 

κατηγορία κρίσεων και ασχολείται κυρίως με τους μηχανισμούς της κρίσης. Με 

αυτό τον τρόπο εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για την ομάδα διαχείρισης 

κρίσεων, προκειμένου αυτή να αντιμετωπίσει το περιεχόμενο της κρίσης.  

❖ Με βάση την ευαισθησία σε μια δημόσια κρίση, οι οργανισμοί που ανήκουν σε 

διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Λόγω 

των σύγχρονων αναπάντεχων γεγονότων, κανονικά όλες οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να επενδύουν στο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων. Ειδικά οι επιχειρήσεις 

που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να επικεντρώσουν 

την προσοχή τους σε διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης κρίσεων.  

❖ Τέλος, οι οργανισμοί υψηλής αξιοπιστίας (HROs) καθώς και οι αρχές που τις 

διέπουν αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για τους υπόλοιπους 

οργανισμούς όσον αφορά την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητά τους σε 

κρίσεις καθώς και τον τρόπο που τις διαχειρίζονται. 

     Το επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται κυρίως τον ρόλο που δύναται να 

διαδραματίσει το τμήμα HR ως μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Ασχολείται 

κυρίως με τις πρακτικές και τις νέες αρμοδιότητες που προκύπτουν για το 

συγκεκριμένο τμήμα όσον αφορά την επιτυχή αντιμετώπιση μιας κρίσης. 
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 o   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Το συγκεκριμένο κεφάλαιο εστιάζει στον στρατηγικό ρόλο που δύναται να παίξει 

το τμήμα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη Διαχείριση Κρίσεων, το κύριο 

δηλαδή θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διατριβή. Μέσα από την ανασκόπηση της 

υφιστάμενης βιβλιογραφίας εντοπίζεται το κενό στη θεωρητική επεξεργασία του 

θέματος. Εν συνεχεία, εξετάζονται περιπτώσεις μεγάλων οργανισμών υπό το πρίσμα 

του ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέλους της Ομάδας 

Διαχείρισης Κρίσεων. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται και εμπράκτως μέσα από 

πραγματικά παραδείγματα η επιτακτικότητα ανάληψης νέων αρμοδιοτήτων από το εν 

λόγω τμήμα, υπό την απειλή μιας κρίσης. 

      Επιπρόσθετα, αναλύεται διεξοδικά ο νέος «MHR» (Mentor - Healer - Renaissance 

Man → Μέντορας - Θεραπευτής - Αναγεννησιακός) ρόλος που προτείνεται πως πρέπει 

να έχει ο εκπρόσωπος του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέλος της 

Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Το τμήμα HR ως ολοκληρωμένο στρατηγικό μέλος της 

ομάδας διαχείρισης κρίσεων είναι υπεύθυνο για την παροχή βιώσιμων και 

υποστηρικτικών λύσεων στους υπαλλήλους και στον ίδιο τον οργανισμό με 

προκαθορισμένες ενέργειες, που θα διατηρήσουν την επιχειρησιακή κατάσταση της 

εταιρείας, θα προστατεύσουν, σωματικά και ψυχολογικά, τους υπαλλήλους και θα 

ενισχύσουν την ηθική τους. Έπειτα, παρουσιάζονται και εξετάζονται οι αντίστοιχες 

αρμοδιότητες του τμήματος με τη χρήση του μοντέλου διαχείρισης κρίσεων των τριών 

σταδίων. Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την εννοιολογική προσέγγιση και την 

παρουσίαση του ερευνητικού μοντέλου της εμπειρικής έρευνας που υλοποιείται στο 

πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 
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3.1 ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΟΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 

     Είναι γεγονός σήμερα ότι όλοι οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν και 

να αναπτύσσονται μέσα σε ένα απρόβλεπτο και ασταθές περιβάλλον. Οι 

επιχειρηματικές μονάδες, όπως και στις μεγαλύτερες κοινωνίες, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο, είναι ευάλωτες σε κάθε διαφορετική μορφή διαταραχής, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές δαπάνες. Αναμφισβήτητα, στην εποχή της 

ταχύτερης διάδοσης πληροφοριών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, 

απροσδόκητα γεγονότα, όπως οι κρίσεις, έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της 

καθημερινής ζωής των ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των κοινωνιών σε ένα 

ευρύτερο φάσμα. 

     Ένα ερώτημα υψίστης σημασίας είναι για ποιο λόγο συμβαίνουν ειδικά οι μεγάλες 

κρίσεις. Είναι γεγονός πως είθισται μια μεγάλη κρίση να προκύπτει, όταν υπάρχει 

σοβαρή βλάβη ή δυσλειτουργία μεταξύ των ανθρώπων, των οργανισμών και των 

τεχνολογιών. Ο Mitroff (2004: 3) υποστηρίζει πως «μια μεγάλη κρίση εκθέτει μια 

σειρά από ελαττωματικές υποκείμενες υποθέσεις τις οποίες καταβάλλουμε και, 

συνεπώς, θεωρούμε δεδομένες, για τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες και τους 

οργανισμούς». Επομένως, γίνεται εύκολα κατανοητό πως, όταν λαμβάνει χώρα μια 

κρίση αναιρεί σχεδόν καθεμία από τις αντιλήψεις και τις παραδοχές που έχουν ήδη 

σχηματίσει όχι μόνο οι άνθρωποι ως μεμονωμένες μονάδες αλλά και οι οργανισμοί ή 

ακόμα και ολόκληρες κοινωνίες για τους υπόλοιπους ανθρώπους, τους οργανισμούς 

και τις τεχνολογίες. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 3.1», απεικονίζει μια απλουστευμένη εκδοχή της 

σχέσης μεταξύ των οργανισμών, των ανθρώπων, των τεχνολογιών αλλά και των 

κρίσεων. 
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Σχήμα 3.1: «Η Σχέση μεταξύ Οργανισμών, Ανθρώπων, Τεχνολογιών και Κρίσεων» 

 

(Πηγή: προσαρμογή από Mitroff, 2004, σελ. 2) 

     Το παραπάνω διάγραμμα είναι σκοπίμως απλουστευμένο. Ο κύριος σκοπός του 

είναι να αναδείξει το γεγονός ότι όλες οι τεχνολογίες σχεδιάζονται και λειτουργούν 

από τους ανθρώπους. Με τη σειρά τους, όπως είναι ευρέως γνωστό, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ανθρώπων εργάζεται σε οργανισμούς που αποτελούνται από 

τουλάχιστον δύο ή περισσότερους ανθρώπους. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο σύνθετες 

είναι οι τεχνολογίες τόσο πιο πολύπλοκοι και μεγαλύτεροι είναι οι οργανισμοί στους 

οποίους λειτουργούν. Ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι και οι οργανισμοί 

είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή σφαλμάτων, τόσο ακούσια όσο και εκ προθέσεως, 

στην εισαγωγή και στη λειτουργία των τεχνολογιών (Mitroff, 2004). Δυστυχώς, πολλές 

φορές τα αναπόφευκτα αποτελέσματα είναι κρίσεις μείζονας σημασίας για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. 

     Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί σε αυτό το σημείο πως αν και οι τεχνολογίες 

είναι εξίσου σημαντικές, η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται κυρίως στους 

ανθρώπους, στους οργανισμούς και στις κρίσεις. Όπως θα αναλυθεί εν συνεχεία, εάν 

οι άνθρωποι και οι οργανισμοί δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη, αν δεν εξεταστούν σε 

βάθος οι πιθανές ιδιαιτερότητές τους και αν δεν θεραπευτούν τα όποια προβλήματά 

τους, τότε  τα χαρακτηριστικά ή οι ιδιότητες τους δύναται να  αλληλοεπιδράσουν  με 

τέτοιους τρόπους ώστε να προκαλέσουν σοβαρές κρίσεις. 
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3.2 ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ & Η 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

     Οι κρίσεις έχουν διάφορες μορφές, που άλλοτε παρουσιάζουν μικρότερη ένταση 

και έκταση, ενώ άλλες φορές μπορεί να έχουν διαρκέστερο και μεγαλύτερο αντίκτυπο, 

όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της ή σε σπάνιες 

περιπτώσεις και για ολόκληρη την ανθρωπότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό με τη 

σειρά του σημαίνει ότι το τρέχον επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί ένα εύρωστο  

πλάνο, ανάλογο με το εύρος της επιχείρησης που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια 

αναπάντεχη κρίση. Όπως διαφαίνεται από τα πρόσφατα γεγονότα, η επιχειρηματική 

κοινότητα, όπως και οι μεγαλύτερες κοινωνίες, είναι επιρρεπείς σε κάθε είδους 

διαταραχή, η οποία δύναται να αποβεί εξαιρετικά δαπανηρή.  

     Καίρια γεγονότα όπως μια οικονομική αποτυχία εξαιτίας λανθασμένης ή μη ορθής 

διαχείρισης, έλλειψη εξεύρεσης οικονομικών πόρων, ακατάλληλες συνθήκες εργασίας, 

εργατικά ατυχήματα, ηλεκτρονικό έγκλημα, ιοί των υπολογιστών, επιτηδευμένη 

αλλοίωση προϊόντος, απεργία εργατικών σωματείων, ή ακόμα και φυσικές 

καταστροφές όπως πυρκαγιά ή σεισμός δύναται να οδηγήσουν σε ουσιώδεις ζημιές ή 

και απώλειες (Lockwood, 2005).   

     Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα σύγχρονων κρίσεων που είχαν ως αποτέλεσμα 

απώλειες ανθρώπινων ζωών, διάλυση και εκτόπιση οικογενειών και κοινοτήτων, 

προσωρινή ή και μόνιμη παύση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατάρρευση της 

οικονομίας και ποίκιλες άμεσες ή έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις είναι οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις της Ενδεκάτης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη (2001), το 

τσουνάμι στην Ινδονησία (2004), οι βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο (2005), οι 

τυφώνες Ρίτα και Κατρίνα (2005), οι καταστροφικοί σεισμοί στη Νέα Ζηλανδία (2010, 

2011), το τσουνάμι στην Ιαπωνία (2011), η εσκεμμένη συντριβή του αεροπλάνου της 

Germanwings στις Γαλλικές Άλπεις (2015), οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι 

(2015) και στην Κοπεγχάγη (2015), στη Νίκαια (2016), στο Μάντσεστερ (2017) και 

στη Βαρκελώνη (2017) και ούτω καθεξής.  

     Είναι εύκολα κατανοητό ότι όσο περνάει ο καιρός, η ένταση μιας κρίσης 

μεγεθύνεται αναλόγως. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια κρίση δεν μπορεί να 

αποτραπεί, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και σίγουροι ότι θα πάνε 

στη δουλειά τους ασφαλείς και ότι θα επιστρέψουν στο σπίτι τους εξίσου ασφαλείς. 

Από τα προαναφερθέντα γίνεται εύλογα αντιληπτό πως ποτέ έως σήμερα, η Διαχείριση 

Κρίσεων δεν ήταν πιο σημαντική και επίκαιρη. Βάσει των σύγχρονων κρίσιμων 

καταστάσεων που αναφύονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθίσταται ολοένα και 

δυσκολότερο να αγνοηθεί η απάντηση στο ερώτημα: «Τι θα έκανε η επιχείρησή σας, 

εάν αντιμετώπιζε μία κρίση; ». 
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     Πολλές εταιρίες εξετάζοντας το σχεδιασμό τους για ενδεχόμενες καταστροφές 

εστιάζουν στις μεθόδους πρόληψης κρίσεων και αποφυγής διαταραχών, έχοντας ως 

πρωταρχική σκοπιμότητα να προφυλάξουν το ενεργητικό τους και να επαναφέρουν την 

επιχείρηση το συντομότερο δυνατό σε ενεργό δράση μετά την κρίση. Σε κάποιες όμως 

περιπτώσεις παραβλέπονται οι ανάγκες των εργαζομένων (Vouzas & Nizamidou, 

2018). 

     Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν ένα κρίσιμο 

γεγονός και στη συνέχεια να μπορέσουν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους 

δραστηριότητες, όταν η πραγματικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις ο οργανισμός 

τους δεν κατάφερε να τους προστατεύσει; Είναι περίεργο, πως στις 9 Ιανουαρίου 2015, 

μόλις μία ημέρα μετά τις 8 Ιανουαρίου, όταν έλαβε χώρα η τρομοκρατική επίθεση στην 

εφημερίδα Charlie Hebdo, όπου οι δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι επιζώντες 

δημοσιογράφοι βρήκαν το θάρρος να επιστρέψουν στο γραφεία. Πώς λοιπόν σε κάθε 

ανάλογη περίπτωση θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να ξεπεράσουν αντίστοιχα 

συμβάντα, λιγότερο ή περισσότερο δραματικά, και εμπράκτως να επανακτήσουν ένα 

είδος εργασιακής κανονικότητας; Ομοίως, ένα άλλο πολύ ενδεικτικό παράδειγμα είναι 

η σκόπιμη συντριβή της πτήσης της Germanwings στις γαλλικές Άλπεις στις 24 

Μαρτίου 2015 που προκλήθηκε από τις εκούσιες πράξεις του συγκυβερνήτη (σύμφωνα 

με το αποτέλεσμα της τελικής επίσημης έκθεσης της Bureau d’Enquêtes et d’Analyses 

– French Civil Aviation Safety Investigation Authority – BEA, 2016), η οποία έληξε 

με την απώλεια όλων επιβατών και του πληρώματος του αεροσκάφους, συνολικά 150 

ανθρώπινες ζωές. Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι ένας 

συνάδελφός τους, ένας συνεργάτης μπορεί να είναι υπεύθυνος και ικανός να βλάψει 

έναν άλλο άνθρωπο; Πώς μπορεί να βρεθεί το θάρρος και η δύναμη να δεχτούν οι 

εργαζόμενοι τέτοιες κρίσεις, να τις αντιμετωπίσουν και να επιστρέψουν ταυτόχρονα 

στα καθήκοντά τους; Οι εργαζόμενοι παρόλο που θεωρούνται οι «ανθρώπινοι πόροι» 

της επιχείρησης, δεν παύουν να είναι έμβια όντα. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να είναι 

καλύτερος, αρμοδιότερος και καταλληλότερος από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

ώστε να ασχοληθεί με τα προβλήματά τους, να τους φροντίσει και να θεραπεύσει τις 

πληγές μετά το τραύμα τους, βοηθώντας τους να σταθούν και πάλι στα πόδια τους; Ως 

αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου της Διαχείρισης των οργανωσιακών Κρίσεων – CMP 

(Crisis Management Plan), υφίσταται ένας νέος απαραίτητος ρόλος για πολλούς στο 

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

     Κάθε επιχείρηση απαιτείται, όπως αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, να διαθέτει 

ένα Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων – CMP (Crisis Management Plan). Το πρώτο στάδιο 

απαιτεί την προσέγγιση της επιχείρησης με μια πιο δημιουργική ματιά, έτσι ώστε να 

προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Ένα άλλο πολύ 

σοβαρό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν από φυσικές καταστροφές που θα μπορούσαν να αποδιοργανώσουν την 

επιχείρηση. Κατόπιν, το πλάνο (σχέδιο) θα πρέπει να επεξηγεί τους τρόπους με τους 

οποίους η επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την κρίση και 

τις επιδράσεις που την συνοδεύουν. 
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     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα, δεν υφίσταται καμία 

συγκεκριμένη μέθοδος που να αποτελεί πανάκεια για όλους τους κινδύνους ή για όλες 

τις κρίσεις, για όλες τις επιχειρήσεις. Ο τρόπος αντιμετώπισης μίας κρίσης εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, μεταξύ αυτών το μέγεθος της επιχείρησης και το αντικείμενο 

των εργασιών της. 

     Εντούτοις, ένα κοινότοπο λάθος στον Σχεδιασμό της Διαχείρισης Κρίσεων, είναι ο 

ετεροχρονισμένος συνυπολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας και αφού 

έχει ήδη ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός σχετικά με τις λειτουργίες του συστήματος, τις 

υποδομές και τις δημόσιες σχέσεις. Οι επιχειρήσεις-οργανισμοί πρέπει απαραιτήτως 

να εξετάζουν τα αποτελέσματα των κρίσιμων καταστάσεων (Premaux & Breaux, 

2007).           

     Διαθέτοντας σε ετοιμότητα ένα καλό σχέδιο και ακολουθώντας το πιστά, οι 

εργαζόμενοι θα αντεπεξέλθουν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα στις δύσκολες 

ημέρες (Nizamidou & Vouzas, 2016). Όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δε θα είναι 

επιφορτισμένοι με την εξεύρεση λύσεων για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών 

για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, όπως στέγη, τροφή, νερό και ασφάλεια, θα 

έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν τη ροή και τις δραστηριότητες της επιχείρησης, 

όπως ήταν πριν την κρίση και να βοηθήσουν την επιχείρηση να ανακτήσει το χαμένο 

της έδαφος. 

     Όταν λάβει χώρα μία κρίση, ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θεωρείται 

υπεύθυνος για τη διατήρηση επαφής με τους εργαζομένους. Η φήμη και το όνομα της 

επιχείρησης, καθώς και η εμπιστοσύνη και η πίστη των μετόχων της αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες στο ευρύτερο φόντο της Διαχείρισης Κρίσεων. Δεν πρέπει 

όμως σε καμία περίπτωση να παραλείπεται η ανθρώπινη πλευρά, καθώς οι άνθρωποι 

δύναται να υποστούν σωματικές ή και ψυχολογικές βλάβες. Οι επιχειρήσεις οφείλουν 

να εστιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό στον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν κρίσιμα γεγονότα στους εργαζομένους τους, στις οικογένειες τους και 

στην κοινωνία εν γένει. 

    «Είναι πολύ απλό: η ανάκτηση της επιχείρησης δεν επέρχεται χωρίς τους 

εργαζόμενους της» (Lockwood, 2005: 3). 

     Το τμήμα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού κατέχει στρατηγικό ρόλο στην 

προώθηση έμπιστης και προετοιμασμένης ηγεσίας σε όλους τους τομείς της 

επιχείρησης, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι εφησυχασμένοι για την ασφάλεια τους 

και κατάλληλα προετοιμασμένοι και ευέλικτοι για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 

κρίσιμης κατάστασης,  όποια στιγμή και εάν αυτή παρουσιασθεί.         
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3.3  ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ & Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί αρκετές φορές, ένα από τα θέματα στρατηγικής σημασίας 

στη διαχείριση των κρίσεων,  αφορά τον τρόπο προετοιμασίας ενός αποτελεσματικού 

σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι οργανισμοί και ιδιαίτερα 

τα μέλη της ομάδας διαχείρισης κρίσεων να επικεντρωθούν στον ανθρώπινο 

παράγοντα –  στους υπαλλήλους τους –  κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή του 

σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού κανονικά 

πρέπει να έχει τη στρατηγική ευθύνη να προωθεί την έμπιστη και προετοιμασμένη 

ηγεσία σε όλους τους τομείς του οργανισμού, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται 

ασφαλείς, και προετοιμασμένοι στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων όποτε 

εμφανίζονται.  Ποιος όμως είναι ο ρόλος που κατέχει το συγκεκριμένο τμήμα μέσα 

στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων; Σε αυτό το σημείο θα ακολουθήσει μια συνοπτική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του μέχρι τώρα ρόλου του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων, έτσι ώστε να γίνει εμφανές το 

κενό που υπάρχει ήδη στη βιβλιογραφία και ο επιτακτικός χαρακτήρας της ανάγκης 

κάλυψής του, από την οποία προέκυψε η παρούσα επιστημονική έρευνα. 

     Εν συντομία, επισημαίνεται ξανά πως όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων είναι 

απαραίτητο για κάθε οργανισμό να έχει ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο διαχείρισης 

και μια ομάδα διαχείρισης, που θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και για την 

υλοποίηση του εγχειριδίου. Μια πιο δημιουργική προσέγγιση ενός οργανισμού 

απέναντι στην κρίση μπορεί να ενισχύσει την κατανομή πιθανών κινδύνων. Ένα άλλο 

ζήτημα μείζονος σημασίας, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι δυνητικοί κίνδυνοι 

που οφείλονται σε ανεξέλεγκτες φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, το σχέδιο θα πρέπει 

να εξηγεί διεξοδικά τις μεθόδους που πρέπει να υιοθετήσει ο οργανισμός, 

συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών κάθε μέλους της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση και οι συνέπειές της. 

     Η πλειοψηφία των ερευνητών και των ειδικών αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει κάποια 

μέθοδος που να μπορεί να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών 

απειλών και κινδύνων ή για κάθε είδους κρίσεις. Η μέθοδος αντιμετώπισης μιας κρίσης 

καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του 

οργανισμού και των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τους Premeaux 

& Breaux (2007: 41) «ένα κοινό λάθος στο σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων είναι να 

σκεφτόμαστε το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας μόνο μετά από σχέδια για τα 

συστήματα, τις επιχειρήσεις και την υποδομή των οργανισμών». Το Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού έχει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση κρίσεων. Δυστυχώς, 

ακόμα και σήμερα υπάρχουν οργανισμοί που δεν περιλαμβάνουν εκπρόσωπο του 

τμήματος HR (Human Resources) στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να υπογραμμιστεί πως ακόμα και οι θεωρητικοί του πεδίου της Διαχείρισης 

Κρίσεων παραβλέπουν τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 
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(Δ.Α.Π.) ως μέλους της ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Όπως αναλύθηκε και στη 

σχετική ενότητα (Ενότητα 2.5), στις ομάδες ΔΚ που προτείνουν αρκετοί θεωρητικοί 

του πεδίου είτε δεν υπάρχει εκπρόσωπος του τμήματος HR είτε κατέχει 

συμπληρωματικό-υποστηρικτικό και δευτερεύοντα ρόλο στην κύρια ομάδα. Οι 

εργαζόμενοι, ως το πιο ενεργό μέρος του οργανισμού, πρέπει να έχουν επαρκές επίπεδο 

ασφάλειας και προστασίας, δεδομένης της αφοσίωσής τους στους στόχους του 

οργανισμού, προκειμένου να επιτευχθεί η επιχειρησιακή βιωσιμότητα και η 

επιχειρηματική συνέχεια υπό την απειλή μιας κρίσης. 

     Σε ένα εύθραυστο ή άστατο περιβάλλον όπως σε μία κατάσταση κρίσης, οι 

δραστηριότητες του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων δύναται να συνδράμουν 

στην επιτυχία της επιχείρησης,  στρατολογώντας και αξιοποιώντας τους εργαζομένους 

(McCracken & Wallace, 2000). Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται διαμέσου 

στρατηγικής συνεργασίας, κατά την οποία οι δράσεις του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού επιβάλλεται να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με το σύνολο 

των στόχων της στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα του 

Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων (Garavan, 1991; Wooten & James, 2008; Wooten, 2005; 

Erburu, Ruz & Arboledas, 2013). 

     Όπως έχει τονιστεί από τους εξειδικευμένους επιστήμονες της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, ως παράγοντες αλλαγής, οι στρατηγικοί εταίροι διαγιγνώσκουν 

οργανωσιακά προβλήματα, βοηθούν στον καθορισμό διατάξεων για το μέλλον, και 

δημιουργούν σχέδια, για να υλοποιηθούν οι στόχοι και τα σχέδια (Ulrich & Brockbank, 

2005). Για να είναι πιο αποτελεσματικοί, οι ηγέτες του τμήματος της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων συνεργάζονται με απόλυτη αφοσίωση, προκειμένου να 

αναπτύξουν λύσεις για όλο το εύρος της επιχείρησης (Lockwood, 2005). 

     Η έννοια «ευθυγραμμισμένες δραστηριότητες»  περικλείει την περιβαλλοντολογική 

σάρωση για ευκαιρίες και απειλές, την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών 

διαχείρισης κρίσεων, τη συνεργασία με το έμψυχο υλικό της διοίκησης σε λειτουργικά 

θέματα και την προαγωγή κουλτούρας μάθησης (Ruona, Lynham & Chermack, 2003; 

Wooten & James, 2008). Η εκάστοτε δραστηριότητα πρέπει να διαθέτει μια παράλληλη 

εστίαση στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής μίας κρίσης. 

     Η εύρεση του καταλληλότερου και ταλαντούχου ατόμου που έχει την ικανότητα να 

οργανώνει, να σχεδιάζει και να αναλαμβάνει δράση, αντιπροσωπεύοντας το κοινό 

καλό και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων, είναι ερώτημα ύψιστης σημασίας. Το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο έχει επωμιστεί με τις ευθύνες της 

προστασίας, της οργάνωσης και της ενθάρρυνσης του εργατικού δυναμικού έτσι ώστε 

να μπορεί να επιστρέψει σε μια κανονική παραγωγική κατάσταση (Wooten & James, 

2008; Ruona, Lynham & Chermack, 2003; Nizamidou & Vouzas, 2015) δίνει την 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να αναλάβει 

νέες ευθύνες πέρα από την εκπαίδευση και την πρόσληψη και εντέλει να καταστεί 

κύριος παράγοντας διάδοσης της γνώσης. 
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     Επιπλέον, το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να επωφεληθεί από τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές του, προκειμένου να οργανώσει και να προετοιμάσει τους 

υπαλλήλους, όταν εμφανιστεί μια κρίση, ενισχύοντας το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ 

τους. Οι εργαζόμενοι, με τη σειρά τους, μπορούν να εξασκήσουν αυτές τις δεξιότητες 

και γνώσεις για να αποφύγουν ή να αποτρέψουν μια κρίση, προστατεύοντας το 

ενδιαφέρον τους και την οργάνωση. Οι Premeaux & Breaux (2007) υπογραμμίζουν τη 

σημασία του σχεδιασμού και της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα σε ένα 

οργανισμό. Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις 

επιπτώσεις σημαντικών περιστατικών στους υπαλλήλους τους. Η Lockwood (2005) 

συμμερίζεται την ίδια άποψη στο θέμα αυτό, επισημαίνοντας ότι ένας οργανισμός είναι 

αδύνατο να ανακάμψει χωρίς τους υπαλλήλους του. 

     Ακολουθώντας ένα καλά σχεδιασμένο και οργανωμένο σχέδιο, οι εργαζόμενοι θα 

επιτύχουν μια αποτελεσματική ανάκαμψη. Η μεγαλύτερη πρόκληση όλων είναι να 

είναι έτοιμοι και επαρκείς για την παροχή ουσιαστικής βοήθειας στους εργαζομένους, 

ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης. Η καλύτερη και καταλληλότερη οντότητα είναι το Τμήμα 

HR, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή κάθε είδους βοήθειας  υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ανακάμψουν και να επιστρέψουν στους 

κανονικούς ρυθμούς παραγωγικής διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

δεδομένου ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα μεγάλων ζητημάτων για τις 

οικογένειές τους, όπως η παροχή στέγης, τροφίμων, προστασίας και ασφάλειας. Αυτό 

θα ενισχύσει σημαντικά την επιστροφή στην κανονικότητα, ή τουλάχιστον σε κάποια 

παραπλήσια κατάσταση, επιτρέποντας στον οργανισμό να επανέλθει στο μερίδιο 

αγοράς που κατείχε πριν από την κρίση. Δυστυχώς στη σύγχρονη βιβλιογραφία δεν 

έχει εξεταστεί επαρκώς και δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος ο ρόλος που δύναται να 

διαδραματίσει το τμήμα HR στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην ανάκαμψη του 

οργανισμού μετά από μία  κρίση (Hutchins, Annulis & Gaudet, 2008; Hutchins & 

Wang, 2008; Liou & Lin, 2008).       

 

3.4 ΟΙ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 

     Στη παρούσα ενότητα εξετάζονται περιπτώσεις μεγάλων οργανισμών υπό το 

πρίσμα του ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέλους της Ομάδας 

Διαχείρισης Κρίσεων. Οι περισσότερες από αυτές ήταν και είναι αντικείμενο μελέτης 

πολλών ερευνητών και θεωρητικών του πεδίου της Διαχείρισης Κρίσεων για τον τρόπο 

που αντιμετώπισαν και διαχειρίστηκαν τις εκάστοτε κρίσεις. Οι εσφαλμένοι χειρισμοί 

από τις διοικήσεις στο παράδειγμα της έκλυσης τοξικού αερίου στο Μπομπάλ (Bhopal) 

της Ινδίας το 1984 και της διαρροής πετρελαίου της Exxon Valdez στη θαλάσσια 

περιοχή της Αλάσκας (Prince William Sound) το 1989, αποτέλεσαν τους 

ακρογωνιαίους λίθους για τη θεμελίωση του πεδίου της Διαχείρισης Οργανωσιακών 

Κρίσεων, καθώς και για την επιτακτικότητα του να υιοθετηθεί ως πρακτική από την 

πληθώρα των οργανισμών σε διεθνές επίπεδο. Από την άλλη, περιπτώσεις όπως η 
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Morgan Stanley και οι γρήγορες αντιδράσεις των εργαζομένων κατά την ημέρα του 

τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Ν. Υόρκη, όπως και η 

Cantor Fitzgerald και οι ενέργειες της διοίκησης μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, 

αποτελούν λαμπρά παραδείγματα προς μίμηση για πολλές επιχειρήσεις.  

     Στις υποενότητες που ακολουθούν θα γίνει μια συνοπτική ανάλυση των 

περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν καθώς και πιο πρόσφατων δίνοντας έμφαση στις 

κινήσεις και ενέργειες του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μια και το 

συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί το κύριο θέμα εξέτασης της παρούσας διατριβής. 

Ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις που ακολούθησαν λανθασμένες για την εκάστοτε 

περίπτωση δράσεις και αποφάσεις με καταστροφικό αποτέλεσμα (απώλεια 

ανθρώπινων ζωών) θα γίνει ξεκάθαρο πως κατά πάσα πιθανότητα αν το τμήμα HR της 

κάθε επιχείρησης είχε ενεργήσει διαφορετικά στο στάδιο πριν από μια κρίση, δύναται 

κάποιες από τις εξεταζόμενες κρίσεις να είχαν αποφευχθεί τελείως και σε άλλες 

περιπτώσεις να είχαν μετριαστεί οι ζημίες. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ανάλυση 

των περιπτώσεων που αντεπεξήλθαν επιτυχώς σε συγκεκριμένους τύπους κρίσεων και 

κατόρθωσαν να επανέλθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης. Θα τονιστεί πως οι επενδύσεις σε πρακτικές διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η 

εκπαίδευση του προσωπικού ενός οργανισμού στο στάδιο πριν από μία κρίση, μπορεί 

να αποδειχτούν σωτήριες, σώζοντας εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Με αυτόν τον 

τρόπο θα αποδειχτεί και εμπράκτως μέσα από πραγματικά παραδείγματα και γεγονότα 

ο στρατηγικός ρόλος που δύναται να παίξει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στο πλαίσιο της Διαχείρισης Κρίσεων. 

 

3.4.1 Η Διαρροή Τοξικού Αερίου στο Μποπάλ (Bhopal) της Ινδίας (1984) 

     

      «Tη νύχτα της 2ας Δεκεμβρίου 1984 διέρρευσαν περισσότεροι από 35 τόνοι 

τοξικών αερίων από εργοστάσιο ζιζανιοκτόνων στην πόλη Μποπάλ, το οποίο ανήκε 

στην Union Carbide India Limited (UCIL), την ινδική θυγατρική της αμερικανικής 

πολυεθνικής εταιρείας Union Carbide Corporation (UCC). Tα αέρια περιείχαν κυρίως 

τουλάχιστον 24 τόνους από το εξαιρετικά δηλητηριώδες ισοκυανικό μεθύλιο» 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004: 361). [Tις επόμενες 2-3 ημέρες 

περισσότεροι από 7000 άνθρωποι πέθαναν και πολύ περισσότεροι τραυματίστηκαν… 

Μέσα στα τελευταία 20 χρόνια 15 με 30 χιλιάδες άνθρωποι υπολογίζονται ότι έχουν 

πεθάνει από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση στα αέρια… Σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Αρωγής και Αποκατάστασης Θυμάτων Αερίων της 

πολιτείας Madhya Pradesh, έως τον Οκτώβριο του 2003 είχαν χορηγηθεί αποζημιώσεις 

σε 15.248 περιπτώσεις θανάτων και σε 554.895 περιπτώσεις ασθένειας ή αναπηρίας… 

σήμερα περισσότεροι από 100.000 που επλήγησαν από την έκθεση στα αέρια 

εξακολουθούν να πάσχουν από χρόνιες και εξουθενωτικές ασθένειες για τις οποίες η 

θεραπεία είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική, γεγονός το οποίο συχνά τους 
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καταδικάζει να ζουν ως κοινωνικά απόβλητα μέσα σε στερήσεις και δυστυχία και το 

οποίο δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για «ζωντανούς νεκρούς»] (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004: 362).  

     Όπως γίνεται κατανοητό το συμβάν αυτό ταρακούνησε και δραστηριοποίησε την 

παγκόσμια κοινότητα και συνέχισε να την απασχολεί ακόμα και 20 χρόνια μετά. Ο 

πολυεθνικός οργανισμός «Union Carbide Corporation» (UCC) δεν χειρίστηκε σωστά 

το τότε καταστροφικό γεγονός. Αξίζει να σημειωθεί πως, όταν ο CEO της «UCC», 

Warren M. Anderson, επισκέφτηκε την Ινδία, για να ελέγξει και ο ίδιος την κατάσταση, 

συνελήφθη και αυτός όπως και άλλοι μάνατζερ της Union Carbide’s Bhopal με τις 

κατηγορίες της αμέλειας και της εταιρικής ευθύνης. Το τι έγινε μετά το συμβάν είναι 

πέραν από τους σκοπούς της παρούσας διατριβής, πρέπει όμως να υπογραμμιστούν τα 

λόγια ενός από τους γκουρού του πεδίου της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων, του 

Steven Fink, πως «Ας είμαστε σαφείς σχετικά με τους όρους μας. Αυτό που συνέβη 

μετά την καταστροφή, από το ταξίδι του Άντερσον - αυτό που ονομάστηκε «διαχείριση 

κρίσεων» - δεν ήταν τίποτα τέτοιο. Ήταν έλεγχος καταστροφής. Και δεν ήταν και 

αυτό πολύ καλή δουλειά» (Fink, 1986: 171). 

     Είναι χαρακτηριστικό πως η κρίση πέρασε μετά από καιρό, όπως και η ευκαιρία της 

επιχείρησης να τη διαχειριστεί. Υπήρχαν αμέτρητα προειδοποιητικά σημεία  για τον 

επικείμενο κίνδυνο αλλά η επιχείρηση, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της, δεν 

μπόρεσαν ούτε να αναγνωρίσουν και ούτε να ενεργήσουν αντίστοιχα. Η εσωτερική 

έκθεση της εταιρείας αποδείχτηκε προφητική μιας και προειδοποιούσε για μια πιθανή 

«αντίδραση διαφυγής» και «καταστροφική αποτυχία» (Fink, 1986). Η παρούσα 

ανάλυση θα εστιάσει στις ενέργειες του τμήματος Δ.Α.Π., και πιο συγκεκριμένα στο  

τι έπραξε και στο τι δεν έπραξε αλλά θα μπορούσε να το πράξει προκειμένου να σώσει 

εκατοντάδες ζωές. Στον παρακάτω πίνακα, «Πίνακας 3.1», αναγράφονται με 

χρονολογική σειρά διάφορα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην κρίση υπό ανάλυση και 

στο θάνατο χιλιάδων ζωών.  
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Πίνακας 3.1: «Το Χρονολόγιο πριν από την Καταστροφική Διαρροή Τοξικού Αερίου 

στο Μποπάλ» 

Έτος  Γεγονότα 

< 1984 

Το σύστημα προειδοποίησης ήταν θλιβερά ανεπαρκές στο 

εσωτερικό του εργοστασίου και οδυνηρά απόν έξω από το 

εργοστάσιο. Ο συναγερμός που ακουγόταν μέσα στο εργοστάσιο 

ήταν παρόμοιος ή ταυτόσημος με άλλους που ακούγονταν για 

διάφορους σκοπούς μέχρι και 20 φορές την εβδομάδα. Επειδή ένας 

από αυτούς τους ήχους σκοπούς ήταν για μια πρακτική άσκηση, οι 

εργαζόμενοι που άκουσαν τον συναγερμό δεν είχαν καμιά γνώση αν 

ήταν άσκηση ή πραγματικό γεγονός. Δεν υπήρχε επίσης καμία 

δημόσια εκπαίδευση, δεν υπήρχαν συμβουλές ασφάλειας για τους 

κατοίκους της περιοχής. Πολλοί από τους κατοίκους πίστευαν ότι το 

εργοστάσιο παρήγαγε «kheti ki dawai», που είναι μια φράση στα 

Hindi που σημαίνει «φάρμακο για τις καλλιέργειες». Θεωρώντας 

πως η παραγωγή του εργοστασίου ήταν υγιεινή, δεν είχαν λόγο να 

φοβούνται πως ζουν στις σκιές μιας μαζικής εγκατάστασης που 

εκπέμπει επιβλαβείς καπνούς. 

< 1984 

Το εργοστάσιο της Union Carbide στο Bhopal δεν διέθετε 

μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης, όπως είχε το αντίστοιχο 

εργοστάσιο στις Η.Π.Α. Αντ’ αυτού, οι εργαζόμενοι 

χρησιμοποιούσαν τα μάτια και τις μύτες τους για να ανιχνεύσουν τις 

διαρροές, παρά τις αντίθετες τεχνικές οδηγίες της εταιρείας: 

«Παρόλο που οι επιπτώσεις των δακρύων του αερίου από τις 

αναθυμιάσεις είναι εξαιρετικά δυσάρεστες, αυτό το στοιχείο δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προειδοποίησης του 

προσωπικού». 

1982-1983 

Η κατάρτιση, η εμπειρία και οι εκπαιδευτικές ανάγκες μειώνονται 

δραστικά λόγω των περικοπών του προϋπολογισμού που στο 

συγκεκριμένο εργοστάσιο ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερες απ’ ό,τι 

στα άλλα εργοστάσια της ίδιας εταιρείας. 

1983 

O αριθμός των χειριστών ανά βάρδια μειώνεται κατά το ήμισυ, από 

δώδεκα σε έξι. Η εφημερίδα «New York Times» δημοσίευσε 

δήλωση του Kamal K. Pareek, χημικού μηχανικού ο οποίος ήταν ο 

ανώτερος μηχανικός του έργου κατά την κατασκευή της 

εγκατάστασης, λέγοντας ότι «το εργοστάσιο δεν μπορεί να 

λειτουργήσει με ασφάλεια με έξι άτομα». 

Ιούνιος 1984 

Κλείνει η μονάδα ψύξης σχεδιασμένη για να ψυχθεί το αέριο και να 

αποφευχθεί μια αντίδραση, όπως αυτή που συνέβη. Πρόκειται για 

άμεση και κραυγαλέα παραβίαση των διαδικασιών ασφαλείας της 

επιχείρησης και των εγκαταστάσεων. 

22 Οκτωβρίου 1984 

O εξατμιστής αερίου εξαερισμού έκλεισε για συντήρηση και o 

πυροσβεστικός πύργος – δύο ζωτικής σημασίας συσκευές για την 

πρόληψη αντιδράσεων διαφυγής – ήταν επίσης εκτός λειτουργίας. 

Το εγχειρίδιο του εργοστασίου αναφέρει ρητά πως ο εξαερισμός 

πρέπει να «λειτουργεί συνεχώς» έως ότου η μονάδα είναι 

«απαλλαγμένη από τοξικές χημικές ουσίες». Σύμφωνα με τους 
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τεχνικούς εμπειρογνώμονες, αυτά τα δύο συστήματα ασφαλείας 

κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ινστιτούτου 

Εγκαταστάσεων MIC της Union Carbide, στη Δυτική Βιρτζίνια, 

Η.Π.Α. 

< Δεκέμβριος 1984  

Μια εφεδρική δεξαμενή έπρεπε να είναι άδεια, αλλά δεν ήταν. 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες λειτουργίας, το MIC από την 

προβληματική δεξαμενή έπρεπε να μετακινηθεί στην κενή εφεδρική, 

αλλά οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι ήταν μια συνηθισμένη πρακτική 

να αφήνουν το MIC στην ανταλλακτική δεξαμενή, αγνοώντας 

πασιφανέστατα τους συγκεκριμένους κανόνες της εταιρείας για το 

αντίθετο. 

2 Δεκεμβρίου 1984, 

23.30 μ.μ.  

Οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του Shakil Qureshi, του 

προϊσταμένου του MIC, ανακάλυψαν την αρχική διαρροή του MIC 

και αποφάσισαν να το αντιμετωπίσουν μετά το επόμενο διάλειμμα 

τσαγιού. 

3 Δεκεμβρίου 1984, 

00.40 π.μ. 

Έληξε το διάλειμμα και η διαρροή εντοπίστηκε με τον συνήθη 

τρόπο: Τα μάτια των υπαλλήλων δάκρυζαν. 

 

 

28 Ιανουαρίου 1985 

Η εφημερίδα «New York Times» μετά από 7 εβδομάδες έρευνας 

δημοσίευσε τις εξής δηλώσεις: Ένας υπάλληλος αναφέρει ότι «οι 

εσωτερικές διαρροές δεν τους ενοχλούσαν και σπάνια τις 

ερευνούσαν. Είτε το πρόβλημα επιδιορθώθηκε χωρίς περαιτέρω 

εξέταση είτε αγνοήθηκε πλήρως». 

Αρκετοί υπάλληλοι που τους πήραν συνέντευξη οι «Times» 

ανέφεραν ότι η διαρροή άρχισε περίπου δύο ώρες αφού ένας 

εργαζόμενος, του οποίου η εκπαίδευση δεν πληρούσε τα πρότυπα 

που έθετε το εργοστάσιο, πήρε οδηγίες από έναν άπειρο επιβλέποντα 

να ξεπλυθεί ένας σωλήνας που είχε σφραγιστεί ακατάλληλα. 

Γνωρίζοντας πόσο βίαια το MIC αντιδρά με το νερό, η διαδικασία 

αυτή απαγορεύεται από τους κανόνες του εργοστασίου. 

Ο προϊστάμενος του MIC, ο Qureshi, χαρακτήρισε τα όργανα στο 

εργοστάσιο ως αναξιόπιστα και παραδέχτηκε ότι για το λόγο αυτό 

αγνόησε την αρχική προειδοποίηση για το ατύχημα. Ακόμα αγνόησε 

τον μετρητή, που έδειξε ότι η πίεση σε μία από τις τρεις δεξαμενές 

MIC είχε αυξηθεί πενταπλάσια μέσα σε μια ώρα. 

Ένας ανώτερος Ινδός υπάλληλος στο εργοστάσιο δήλωσε, για 

παράδειγμα, ότι εάν είχε λειτουργήσει η μονάδα ψύξης, θα 

χρειαζόταν δύο ημέρες για να παραγάγει την αντίδραση του MIC που 

έλαβε χώρα σε λιγότερο από δύο ώρες. Αυτό θα παρείχε χρόνο για 

εκκενώσεις αν, κατά τη διάρκεια αυτής της διήμερης περιόδου, η 

αντίδραση δεν μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο. 

(Πηγή: προσαρμογή από Fink, 1986, σελ. 172-174) 

     Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως, εάν κάποια πράγματα και 

καταστάσεις είχαν υποπέσει στην αντίληψη του τμήματος της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, που είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων, η 

παρούσα καταστροφή μπορεί να μην είχε συμβεί ποτέ και μην είχαν χάσει άδικα τις 

ζωές τους χιλιάδες άνθρωποι. Είναι ξεκάθαρο πως εάν είχαν χρησιμοποιηθεί κάποιες 

από τις συσκευές και τα συστήματα ασφαλείας, η συγκεκριμένη διαρροή θα μπορούσε 
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να είχε αποφευχθεί πλήρως ή τουλάχιστον να καθυστερήσει μέχρι να διορθωθεί το 

πρόβλημα ή ακόμα και να εκκενωθεί η πόλη. Αλλά στην προκειμένη, το τμήμα Δ.Α.Π. 

δεν παρείχε την εκπαίδευση ούτε για τα πιο βασικά. Τα λόγια του Fink είναι 

αξιομνημόνευτα: 

«Ίσως το πιο τραγικό από όλα είναι το γεγονός ότι μια απίστευτα στοιχειώδης διαδικασία 

–  τοποθετώντας ένα υγρό πανί πάνω από το πρόσωπο – θα μπορούσε να σώσει 

αμέτρητες ζωές. Αλλά κανείς δεν είχε πει στους κατοίκους της περιοχής αυτή την απλή 

τεχνική σωτηρίας.» (Fink,1986: 174). 

     Πολλά από τα παραπάνω επαφίενται καθαρά στις αρμοδιότητες του τμήματος HR. 

Το τμήμα ΗR με βάση τον παραδοσιακό του ρόλου ενεργεί και μεριμνά πρωτίστως για 

την ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση και για 

άγνωστους λόγους, πολλά διέλαθαν της προσοχής των μελών του συγκεκριμένου 

τμήματος. Αν και η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκει στους οργανισμούς υψηλής 

αξιοπιστίας (High Reliability Organizations- HROs) και θα έπρεπε να λειτουργεί υπό 

καθεστώς αυστηρής ασφάλειας και συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς προς 

αποφυγήν λαθών και αποτυχιών, εντούτοις το προσωπικό δεν είχε ούτε τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση για τα βασικά. Ο παραπάνω πίνακας αποκαλύπτει με τον πιο 

αδιαφιλονίκητο τρόπο ότι οι εργαζόμενοι αγνοούσαν τους κανόνες και έβαζαν τα δικά 

τους θέλω και τις δικές τους ανάγκες πάνω από τους κανόνες ασφαλούς και εύρυθμης 

λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. έχασαν πολύτιμες ώρες επιλέγοντας να 

αντιμετωπίσουν τη διαρροή μετά το διάλειμμα του τσαγιού). Καθαρά αρμόδιο για την 

ορθή συμπεριφορά και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού είθισται να είναι το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση ή 

απουσίαζε οποιαδήποτε επίβλεψη και έλεγχος από εκπροσώπους του συγκεκριμένου 

τμήματος ή απλώς δεν ήταν στις κύριες αρμοδιότητές του κάτι από όλα αυτά, οι οποίες 

περιορίζονταν μόνο στις προσλήψεις και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων.  

     Η κρίση με μια πιο προσεκτική μελέτη της τότε κατάστασης του συγκεκριμένου 

εργοστασίου ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Η αδρανής και αναποτελεσματική στάση 

του τμήματος HR συνέβαλε στην κλιμάκωση της έντασης και στις καταστροφικές 

συνέπειες της κρίσης. Εύλογα, το περιστατικό αυτό συνεχίζει να μελετάται και να 

αναφέρεται ως παράδειγμα προς αποφυγήν από πολλούς θεωρητικούς αλλά και 

πρακτικούς του πεδίου της Διαχείρισης Κρίσεων. Ο απόηχος της καταστροφής, ο 

τεράστιος αριθμός των θυμάτων συγκλόνισαν, αφύπνισαν και κινητοποίησαν όλη την 

ανθρωπότητα και τους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε να αναθεωρήσουν πολλά από 

τα σχέδια τους.  

 

 



 

 
69 

3.4.2 Η Διαρροή Τοξικού Πετρελαίου στη  Θαλάσσια Περιοχή (Prince William 

Sound) της Αλάσκας (1989) 

 

     Στις 24 Μαρτίου 1989, το πετρελαιοφόρο «Exxon Valdez», της επιχείρησης 

«Εxxon», προσέκρουσε στον ύφαλο Bligh στη θαλάσσια περιοχή Prince William 

Sound της Αλάσκα με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν στη θάλασσα περίπου 40 χιλιάδες 

τόνοι (11 εκατομμύρια γαλόνια) αργού πετρελαίου. Με βάση την κατηγοριοποίηση 

κατά τους Seeger, Sellnow & Ulmer (2003) που αναπτύχθηκε σε προηγούμενη ενότητα 

(Ενότητα 2.2) το εξεταζόμενο περιστατικό ανήκει στον τύπο «Πετρελαϊκές και χημικές 

διαρροές». Ό,τι συνέβη μπορεί βάσιμα να θεωρηθεί αποτέλεσμα κακής κρίσης του 

καπετάνιου, Joseph Hazelwood, του πετρελαιοφόρου που ήταν πιθανότατα 

μεθυσμένος. Ο καπετάνιος είχε αφήσει την πλοήγηση του πλοίου σε έναν άπειρο 

συνεργάτη του, τον Gregory Cousins, ο οποίος λόγω λανθασμένου υπολογισμού και 

ενεργειών έριξε το πετρελαιοφόρο πάνω σε ένα ύφαλο. Η πρώτη και πιο απλή εξήγηση, 

η οποία δόθηκε από την «Εxxon», ήταν το ανθρώπινο λάθος. Όμως μια πιο λεπτομερής 

και σε βάθος εξέταση, δείχνει ότι η διαρροή του Exxon Valdez, όπως και οι 

περισσότερες οργανωσιακές κρίσεις, αποτελεί ένα πολυσύνθετο πλέγμα ποικίλων 

παραγόντων. Στον πίνακα που ακολουθεί, «Πίνακας 3.2», γίνεται μια συνοπτική 

παρουσίαση διαφορετικών γεγονότων και ενεργειών στο χρονικό στάδιο πριν από την 

πρόσκρουση του πετρελαιοφόρου. Ενδέχεται εάν κάποια γεγονότα είχαν 

αντιμετωπιστεί διαφορετικά, τόσο από την επιχείρηση «Εxxon» όσο και από την 

«Alyeska» (Alyeska Pipeline Service Company ήταν η πλήρης ονομασία της 

κοινοπραξίας πετρελαϊκών εταιρειών που είχαν αναλάβει την κατασκευή του αγωγού)   

να είχε αποτραπεί αυτή η κρίση, όπως διαφαίνεται και στη μετέπειτα ανάλυση. 
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Πίνακας 3.2: «Το Χρονολόγιο πριν από την Καταστροφική Διαρροή Πετρελαίου του 

Exxon Valdez» 

Έτος  Γεγονότα 

1968 
Ανακάλυψη μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου  στην περιοχή «North 

Slope» της Αλάσκα. 

1973 
Η Γερουσία ψηφίζει υπέρ της έγκρισης του αγωγού «Trans-Alaska» 

στο Valdez. Η κατασκευή ξεκινά με αγωγό 800 μιλίων. 

1977 

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διατήρησης - ΤΠΔ (Department of 

Environmental Conservation – DEC )  αμφισβητεί την επάρκεια των 

σχεδίων απόκρισης. 

1985 

Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει μέσω του Αγωγού «Trans-Alaska» 

Pipeline. Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διατήρησης της Αλάσκα 

παρουσιάζει τις πρώτες αναφορές ότι οι απροσδόκητες εκροές 

πετρελαίου της «Alyeska» είναι ανεπαρκείς. 

1984-89 

Ο Joseph Hazelwood, ο νεότερος καπετάνιος δεξαμενόπλοιων στην 

Exxon, εκδηλώνει προβλήματα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, 

συμπεριλαμβανομένων τριών αναστολών άδειας οδήγησης. 

1982 

Η «Alyeska» αδυνατεί να αντεπεξέλθει στην αυτόνομη ομάδα 

ανταπόκρισης λόγω περικοπών του προϋπολογισμού. Ο κρατικός 

επιθεωρητής αναφέρει ότι η ικανότητα αντίδρασης σε περίπτωση 

διαρροής έχει «υποχωρήσει σε επικίνδυνο επίπεδο». 

1985 

Το υπόμνημα του ΤΠΔ (DEC) προειδοποιεί ότι υπάρχουν ανεπάρκειες 

στην εκπαίδευση αντίδρασης της «Alyeska», στην επικοινωνία, στο 

εξειδικευμένο προσωπικό της κλιμάκωσης, στην παρακολούθηση των 

προειδοποιητικών σημάτων και στην ετοιμότητα εξοπλισμού. Η 

μείωση των αλιευτικών δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος μειώνει την 

παρακολούθηση των ραντάρ της ναυτιλιακής κυκλοφορίας στην 

περιοχή Prince William Sound.  

1988 Το απόθεμα ρουτίνας βρίσκει ανεπαρκή τον εξοπλισμό απόκρισης. 

24 Μαρτίου 1989, 

12:09 μ.μ.  

Το πετρελαιοφόρο «Exxon Valdez» προσκρούει. Οκτώ από τις 13 

δεξαμενές είναι ραγισμένες. Το δεξαμενόπλοιο αρχίζει να χάνει 

περίπου 20.000 βαρέλια πετρελαίου ανά ώρα. 

24 Μαρτίου 1989, 

12:27 μ.μ. 

Ο Hazelwood αναφέρει το ατύχημα στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο 

αρχίζει τη διαδικασία κοινοποίησης. Η διαρροή περιγράφεται ως 

δευτερεύουσα. 

25 Μαρτίου 1989, 

02:30 π.μ 

Η ομάδα απόκρισης φτάνει στο Vadez με βραχίονες και skimmers. 

Ξεκινά να διαλύει το πετρέλαιο και να αναπτύσσει έκρηξη 

συγκράτησης. Ο εξοπλισμός δεν επαρκεί για τον έλεγχο της 

ποσότητας λαδιού. 

25-26 Μαρτίου 

Η επέκταση της διαρροής και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

γίνονται γνωστές. Η Exxon προετοιμάζεται να ρίξει  τα 

διασκορπιστικά, αν και το διαθέσιμο ποσό είναι ασαφές, αλλά δεν 

λαμβάνει έγκριση από το Λιμενικό Σώμα. 

28 Μαρτίου 1989 

Μια ανοιξιάτικη καταιγίδα πέφτει στη θαλάσσια περιοχή, Prince 

William Sound, διαλύοντας το λάδι και καθιστώντας 

αναποτελεσματική τη χρήση των χημικών καθαριστικών. 

(Πηγή: προσαρμογή από Seeger et al., 2003, σελ. 114) 
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     Χωρίς καμία αμφιβολία η διαρροή πετρελαίου του «Exxon Valdez» είναι από τις 

διασημότερες πετρελαιοκηλίδες στην πρόσφατη ιστορία, αν και από την άποψη του 

όγκου της κατατάσσεται εκπληκτικά χαμηλά. «Περίπου 11 εκατομμύρια γαλόνια ή 

257.000 βαρέλια ή 35.000 μετρικοί τόνοι (38.800 μικρούς τόνους). Αναλογιστείτε την 

εικόνα της πισίνας στο σχολείο ή στην κοινότητά σας. Η ποσότητα του χυμένου 

πετρελαίου είναι σχεδόν ισοδύναμη με 17 πισίνες ολυμπιακού μεγέθους» (Exxon Oil 

Spill Trustees Council, 2002). Το κόστος της διαρροής εκτιμάται σε περίπου 8 

δισεκατομμύρια δολάρια. Μια ανάλυση της διαρκούς επίδρασης της διαρροής στην 

10ετή επέτειό της έδειξε ότι ακόμη δεν έχει επανέλθει τελείως η χλωρίδα και η πανίδα 

του τόπου συμπεριλαμβανομένων κοινών λιμνών, λιμενικών σφραγίδων, κορμοράνων, 

αρκετών ειδών ψαριών και φαλαινών δολοφόνων (Seeger et al., 2003). Αξίζει μάλιστα 

να σημειωθεί πως το «Εxxon Valdez» δημιούργησε μια τέτοια αρνητική δημοσιότητα, 

με αποτέλεσμα η επιχείρηση «Exxon Shipping» να μετονομαστεί σε «Sea River 

Shipping Company», για να διαχωρίσει την εταιρεία από την καταστροφή. 

     Σε αυτό το σημείο θα επικεντρωθούμε κυρίως στις ενέργειες του τμήματος HR τόσο 

της επιχείρησης «Exxon» όσο και του οργανισμού «Alyeska». Εσφαλμένες αποφάσεις 

και ενέργειες πάρθηκαν βέβαια και από άλλα τμήματα και άλλους φορείς, αλλά δεν 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές 

κατά τη διάρκεια του παρόντος, προειδοποιητικά σημάδια πάντα φανερώνουν μια 

ενδεχόμενη κρίση. Ομοίως και στην υπό εξέταση περίπτωση, υπήρχαν  

προειδοποιήσεις σχετικά με το πρόβλημα της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ από 

τον Hazelwood. Πρέπει να υπογραμμιστεί πως η άδεια οδήγησης του Hazelwood είχε 

ανασταλεί στην πατρίδα του στη Νέα Υόρκη τρεις φορές μεταξύ 1984 και 1989 για 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην πραγματικότητα, τη στιγμή της πρόσκρουσης, 

ο Hazelwood δεν είχε έγκυρη άδεια οδήγησης  (Seeger et al., 2003). Δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να δηλώνουν πως το τμήμα HR γνώριζε κάτι για την κατάσταση του 

καπετάνιου, αλλά, αν πράγματι γνώριζε, εγείρεται εύλογη απορία για ποιο λόγο δεν 

προέβη στις κατάλληλες ενέργειες. Υπάρχουν στοιχεία πως ήδη από το 1982, η 

«Exxon» είχε επίσημα επίγνωση ότι ο Hazelwood είχε σοβαρό πρόβλημα με το ποτό, 

διότι μετά από ένα περιστατικό κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σε άλλο μέλος του 

πληρώματος ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης. Το 1985, μετά από ένα άλλο 

επεισόδιο, η «Exxon» έδωσε στον Hazelwood 90 ημέρες άδειας και πρότεινε να 

παρευρεθεί στους Ανώνυμους αλκοολικούς (Davidson, 1990; Exxon Valdez Oil Spill 

Trustees Council, 2002). Πέρα όμως από την συγκεκριμένη ενέργεια, δεν υπάρχουν 

περαιτέρω στοιχεία για τις κινήσεις του τμήματος HR. Ενδέχεται πως εάν είχε 

υιοθετηθεί από το τμήμα ΗR, ο ρόλος «MHR» (Mentor - Healer - Renaissance Man → 

Μέντορας - Θεραπευτής - Αναγεννησιακός) που θα περιγραφεί αναλυτικά στην 

επόμενη ενότητα, να ήταν σε θέση οι αρμόδιοι από το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων ή και κάποιος από τους εργαζομένους να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της 

κατάστασης και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης ή 

αντικατάστασης του συγκεκριμένου ατόμου από τη θέση ευθύνης που κατείχε. Σε μια 

τέτοια περίπτωση η συγκεκριμένη κρίση θα είχε αποφευχθεί. Αλλά αν κάτι τόσο 

σημαντικό είχε διαλάθει την προσοχή του τμήματος HR της «Exxon», τότε κι άλλα 
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εξίσου σημαντικά ή ακόμη σημαντικότερα θα μπορούσαν αργά ή γρήγορα να 

διαλάθουν την προσοχή του με εξίσου σημαντικές ή ακόμη σημαντικότερες 

επιπτώσεις. 

     Ταυτόχρονα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι υπάλληλοι της «Alyeska» είχαν 

μάθει να αγνοούν και να αποφεύγουν να συζητούν διάφορες παραβιάσεις ασφάλειας 

και περιβάλλοντος από φόβο τιμωρίας. «Τα μέλη της ομάδας άμεσης απόκρισης 

ανέφεραν ότι φοβούνταν να μην χάσουν τη δουλειά τους σε περίπτωση που μιλούσαν 

σε κάποιον εκτός της επιχείρησης και ότι η Alyeska είχε αντίποινα εναντίον 

εργαζομένων για τον εντοπισμό προβλημάτων» (Davidson, 1990: 82). Γενικά 

επικρατούσε μια άρρητη και έμμεση θεώρηση πως  «έπρεπε να αποφευχθεί η δημόσια 

κριτική από τους υπαλλήλους του ΤΠΔ- DEC» (Davidson, 1990: 300). Γίνεται 

ξεκάθαρο πως και για ακόμη μια φορά, εάν ιδίως το τμήμα HR είχε αναπτύξει μια 

διαφορετική φιλοσοφία και ενθάρρυνε τους εργαζομένους να αναφέρουν τα σημάδια 

ή τις αιτίες ενός πιθανού προβλήματος, το πιο πιθανό είναι ότι θα είχαν αντιδράσει 

αλλιώς και θα δραστηριοποιούνταν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη επιτυχία στη 

διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης. Παράλληλα είναι αξιοσημείωτο πως το Πλάνο 

Διαχείρισης Κρίσεων της «Alyeska», το οποίο αποτελούνταν από περίπου 1.800 

σελίδες, βασιζόμενο σε μια ανάλυση κινδύνου, ανέφερε ότι μια διαρροή των 200.000 

βαρελιών θα μπορούσε να συμβεί μόνο μια φορά σε 241 χρόνια. Ταυτόχρονα, υπέθετε 

πως «το 80 τοις εκατό των τυχόν διαρροών πρέπει να περιέχεται και να ανακτάται με 

μηχανικά μέσα, αφήνοντας μόνο μικρό ποσοστό για μετέπειτα καθαρισμό»  (Davidson, 

1990: 23). Όπως έδειξε όμως η πραγματικότητα τίποτα δεν μπόρεσε να πάει βάσει του 

σχεδιασμού που είχαν κάνει.  

     Ομοίως με την περίπτωση της επιχείρησης «Εxxon», έτσι και στην περίπτωση της 

«Alyeska» εάν είχε υπάρξει μέριμνα για πρακτικές HR σύμφωνα με τον ρόλο «MHR» 

που προτείνεται και αναλύεται στην επόμενη ενότητα, η κατάσταση θα ήταν αρκετά 

διαφορετική. Πρωτίστως η φιλοσοφία της συγκεκριμένης επιχείρησης θα έπρεπε να 

ήταν διαφορετική και να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να αναφέρουν τα 

προειδοποιητικά σημάδια που θα υπέπιπταν στην αντίληψη τους. Το καθεστώς φόβου 

και τιμωρίας μόνο καταστροφικό μπορεί να αποβεί για οποιοδήποτε οργανισμό 

μακροπρόθεσμα, όπως ακριβώς συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η 

επιτακτικότητα για ανάληψη του προτεινόμενου «MHR» ρόλου από το τμήμα HR στο 

πλαίσιο της Διαχείρισης Κρίσεων όπως διαφαίνεται πάει περίπου 30 χρόνια πίσω.    
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3.4.3 Η Συντριβή της Πτήσης GW9525 της Germanwings στις Γαλλικές Άλπεις 

(2015) 

 

     Στις 24 Μαρτίου 2015, η πτήση 9525 της Germanwings (GW9525) συνετρίβη στις 

γαλλικές Άλπεις, όταν η απόπειρα αυτοκτονίας του συγκυβερνήτη κατέληξε στη 

δολοφονία 150 επιβατών συμπεριλαμβανομένου και του πληρώματος. Η συγκεκριμένη 

συντριβή εμπίπτει σύμφωνα με την τυπολογία του Mitroff (2005) στον τύπο κρίσης 

«ψυχοπαθητικές πράξεις», αφού ο συγκυβερνήτης, Andreas Lubitz, θέλοντας να δώσει 

τέρμα στη ζωή του και όντας μόνος και κλειδωμένος στο πιλοτήριο, έριξε το 

αεροπλάνο σε απότομη «βουτιά» με αποτέλεσμα τη συντριβή του αεροσκάφους και 

τον ακαριαίο θάνατο όλων των επιβατών μαζί και του πληρώματος της πτήσης. Η 

συντριβή της πτήσης αυτής απασχόλησε για πολύ καιρό τα νέα παγκοσμίως και ιδίως 

στην Ευρώπη, γιατί ήταν ήταν από τις ελάχιστες κρίσεις στον ευρωπαϊκό χώρο που 

οφείλονταν στην προσπάθεια ενός ανθρώπου να βλάψει άλλον συνάνθρωπό του.  

     Σύμφωνα με τον Barton (1993) και την κατηγοριοποίηση των οργανισμών με βάση 

τον κίνδυνο κρίσης που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος (Ενότητα 

2.7), η αεροπορική βιομηχανία θεωρείται ότι παρουσιάζει πολύ υψηλό κίνδυνο και 

είναι ευάλωτη στις δημόσιες κρίσεις. Η πλειονότητα των αεροπορικών συντριβών που 

συνέβησαν στην αεροπορία φαίνεται να έχει τρεις πιθανές αιτίες: 

i. ανθρώπινο σφάλμα (οι περισσότερες φορές συνδέεται με απώλεια ελέγχου),  

ii. μηχανικό/τεχνικό σφάλμα και  

iii. σε ακραίες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα σκόπιμων πράξεων που εκτελούνται 

είτε από τον πιλότο είτε από τον συγκυβερνήτη σκόπιμα. 

     Δυστυχώς, η συντριβή της πτήσης GW9525 δεν είναι η μοναδική περίπτωση 

σύγκρουσης που προκαλείται από σκόπιμες πράξεις ενός πιλότου ή του συγκυβερνήτη, 

αλλά είναι η επιτομή μιας ατυχούς προϊστορίας δώδεκα παρόμοιων κρίσιμων 

γεγονότων που προκλήθηκαν από «εσκεμμένους ελιγμούς από ένα από τα μέλη του 

πληρώματος πτήσης ... να οδηγήσουν στην απώλεια του αεροσκάφους και των 

επιβατών του ... όπου η συμπεριφορά ενός μέλους του πληρώματος επηρεάστηκε 

σημαντικά από μια ψυχική διαταραχή και είχε αντίκτυπο στην ασφάλεια της πτήσης» 

(BEA, 2016: 71). Αυτό είναι κάτι που ειδικά το τμήμα HR κάθε αεροπορικής εταιρείας 

ανά τον κόσμο θα πρέπει να το γνωρίζει, να μην το ξεχνά ποτέ και να το λαμβάνει 

υπόψη συνέχεια, ειδικά κατά τη διαδικασία πρόσληψης αλλά και παρακολούθησης του 

πληρώματος, και ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για τις θέσεις του κυβερνήτη και 

του συγκυβερνήτη ενός αεροσκάφους. 

     Με βάση τα πορίσματα της επίσημης τελικής αναφοράς (ΒΕΑ, 2016) όσον αφορά 

την έρευνα μετά το δυστύχημα, συμπεραίνεται ότι ο συγκυβερνήτης του GW9525 

σκόπιμα συνέτριψε το αεροπλάνο. Ο ακόλουθος πίνακας, «Πίνακας 3.3», παρέχει μια 

λεπτομερή χρονολογική αναφορά του ιατρικού ιστορικού του συγκυβερνήτη. Με 

αυτόν τον τρόπο, απ’ όπου διαφαίνεται πως όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με 
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την ψυχική κατάσταση του συγκυβερνήτη ήταν διαθέσιμα, καθώς και οι περιπτώσεις 

που ο ίδιος έκρυψε ζωτικής σημασίας πληροφορίες από την Germanwings για τη 

σωματική και ψυχική του υγεία.    

Πίνακας 3.3: «Ο Χρονολογικός Απολογισμός του Ιατρικού Ιστορικού του 

Συγκυβερνήτη» 

Ημ/νια Αποτελέσματα / Συνταγογραφήσεις 

09/04/2008 Το αεροδιαστημικό κέντρο -ΑΔΚ (AeroMedical Center - AeMC) της Lufthansa εκδίδει 

ιατρικό πιστοποιητικό πρώτης κατηγορίας (C1MC) χωρίς περιορισμούς. 

04/02/2009 Έκθεση που δηλώνει ότι ο συγκυβερνήτης ήταν σε τακτική θεραπεία και ότι η 

αναμενόμενη διάρκεια της νόσου ήταν για αρκετούς μήνες (Θεράπων Ψυχίατρος). 

09/04/2009 Αίτηση επανεπικύρωσης του C1MC, για την οποία ο συγκυβερνήτης δήλωσε ότι είχε 

γίνει εισαχθεί στο νοσοκομείο. 

10/07/2009 Αναφορά από τον ψυχίατρο που εργάζεται για το ΑΔΚ (AeMC), δηλώνοντας ότι ο 

συγκυβερνήτης είναι "εντελώς υγιής" και ότι "η θεραπεία έχει λήξει". 

14/07/2009 Αίτηση για την ανανέωση του C1MC. Η ανανέωση αυτή απορρίφθηκε από τo ΑΔΚ της 

Lufthansa και η Γερμανική αρχή πολιτικής αεροπορίας (Luftfahrt-BundesAmt – LBA) 

ενημερώθηκε για αυτό. 

15/07/2009 Αναφορά (γραπτή, 10/07/2009) με την αντιμετώπιση του ψυχιάτρου και την 

επεξεργασία των αναφορών ψυχοθεραπευτών (τηλεφωνικές συνομιλίες) που δηλώνουν 

ότι το σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο έληξε και συνιστούσε την παροχή C1MC. 

28/07/2009 To ΑΔΚ (AeMC) της Lufthansa εκδίδει πιστοποιητικό C1MC με ειδικούς περιορισμούς 

της παραίτησης FRA 091/09, δηλώνοντας ότι θα καταστεί άκυρο εάν υποβληθεί σε 

υποτροπή. 

11/08/2009 Το ΑΔΚ (AeMC), ο ψυχοθεραπευτής, επιβεβαιώνει ότι ο πιλότος θα μπορούσε να 

συνεχίσει την εκπαίδευση πτήσης του. Το γράμμα ανέφερε σοβαρή κατάθλιψη, αλλά 

είχε αρχικά τον κωδικό αναφοράς για υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή. Μετά 

από αυτό το λάθος, ανιχνεύθηκε το γράμμα και εκδόθηκε εκ νέου με τον σωστό κωδικό. 

23/02/2010 Ο θεράπων ψυχοθεραπευτής πιστοποιεί την ψυχοθεραπευτική αγωγή από τον Ιανουάριο 

έως τον Οκτώβριο του 2009 και την επιτυχή ολοκλήρωση της θεραπείας, μετά τη 

διαχείριση των συμπτωμάτων. 

24/02/2010 Το ΑΔΚ (AeMC) της Lufthansa επικυρώνει το C1MC με τους περιορισμούς της 

απαλλαγής FRA 091/09. 

18/06/2010 Το ΑΔΚ (AeMC) της Lufthansa ανανεώνει το C1MC με παραίτηση από το FRA 091/09. 

Η Aero-Medical Examiner -AME στo ΑΔΚ (AeMC) της Lufthansa υποβάλλει αίτηση 

για πιστοποιητικό ιατρικής πιστοποίησης τρίτης κατηγορίας της FAA. 

08/07/2010 H Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας – ΟΔΑ (Federal Aviation Administration – 

FAA) στέλνει επιστολή προς τον Συγκυβερνήτη που τον ενημερώνει ότι δεν ήταν 

εκλέξιμος να κατέχει ισχύον ιατρικό πιστοποιητικό αεροπόρων, λόγω του ιστορικού της 

αντιδραστικής κατάθλιψης. Η ΟΔΑ (FAA) ζητά από τον θεράποντα ιατρό της να 

υποβάλει έκθεση που να περιλαμβάνει τη διάγνωση, την πρόγνωση χωρίς φαρμακευτική 

αγωγή, το σχέδιο παρακολούθησης και τα αντίγραφα των αρχείων θεραπείας. 

21/07/2010 Η έκθεση από τον θεράποντα ψυχίατρο από 10/07/2009 και το πιστοποιητικό από τον 

θεράποντα ψυχοθεραπευτή της 23/02/2010 μεταφράστηκαν από τα γερμανικά στα 

αγγλικά και υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αποστολής Έρευνας Αεροναυτικών - ΔΑΕΑ 

(Aeronautics Research Mission Directorate – AMRD) της ΟΔA (FAA) για επανεξέταση. 

28/07/2010 Πιστοποιητικό ΟΔΑ (FAA) τρίτης κατηγορίας εκδίδεται χωρίς περιορισμούς. Η 

επιστολή από την ΟΔΑ  (FAA) που συνοδεύει το πιστοποιητικό δείχνει ότι λόγω του 

ιστορικού της αντιδραστικής κατάθλιψης «η λειτουργία αεροσκάφους απαγορεύεται 



 

 
75 

ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που εμφανιστούν νέα συμπτώματα ή ανεπιθύμητες 

αλλαγές ή οποιαδήποτε στιγμή απαιτείται φαρμακευτική αγωγή ή/και θεραπεία». 

07/11/2011 Το ΑΔΚ (AeMC) της Lufthansa ανανεώνει το C1MC με απαλλαγή FRA 091/09. 

05/11/2012 Το ΑΔΚ (AeMC) της Lufthansa επικυρώνει το C1MC με την παραίτηση του FRA 

091/09. 

14/08/2013 Το ΑΔΚ (AeMC) της Lufthansa ανανεώνει το πιστοποιητικό C1MC με παραίτηση από 

το FRA 091/09. 

28/07/2014 Το ΑΔΚ (AeMC) της Lufthansa επικυρώνει το C1MC με την παραίτηση του FRA 

091/09.  

24/11/2014 Ο Ιδιωτικός γιατρός εκδίδει πιστοποιητικό άδειας ασθενείας 7 ημερών για τον 

Συγκυβερνήτη. 

Δεκέμβριος 

2014 

Προβλήματα οράσεως και διαταραχές του ύπνου. Διαμαρτυρήθηκε επανειλημμένα για 

μειωμένη όραση και εξετάστηκε από διάφορους ειδικούς οφθαλμίατρους. Όλοι 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν οργανικές αιτίες γι’ αυτό. 

17/02/2015 Ο ιδιωτικός γιατρός Β εκδίδει πιστοποιητικό άδειας ασθενείας 8 ημερών για τον 

συγκυβερνήτη. Το πιστοποιητικό αυτό δεν διαβιβάστηκε στη Germanwings. 

Παραπομπή σε ψυχοθεραπευτή και ψυχίατρο για εξωτερική θεραπεία ψυχοσωματικής 

διαταραχής και διαταραχής άγχους. Ο ιδιωτικός γιατρός Γ συνταγογραφεί Zopiclone 

3,75 mg. 

22/02/2015 Ο ιδιωτικός γιατρός Γ εκδίδει πιστοποιητικό άδειας ασθενείας 3 ημερών για τον 

συγκυβερνήτη. 

24/02/2015 Ο θεράπων ψυχίατρος εκδίδει την πρώτη συνταγή για Mirtazapine. 

09/03/2015 Ο ιδιωτικός γιατρός Δ εκδίδει πιστοποιητικό αναρρωτικής άδειας για τον συγκυβερνήτη. 

Το πιστοποιητικό αυτό δεν διαβιβάστηκε στη Germanwings. 

10/03/2015 Ο ιδιωτικός γιατρός Γ αναφέρεται στον συγκυβερνήτη για ψυχιατρική νοσοκομειακή 

θεραπεία λόγω πιθανής ψύχωσης. 

12/03/2015 Ο ιδιωτικός γιατρός Γ εκδίδει πιστοποιητικό αναρρωτικής άδειας 19 ημερών για τον 

συγκυβερνήτη. Το πιστοποιητικό αυτό δεν διαβιβάστηκε στη Germanwings. 

16/03/2015 Ο θεράπων ψυχίατρος συνταγογραφεί Escitalopram 20 mg/ml gtt, Dominal f. 80 mg, 

Zolpidem. 

18/03/2015 Ο ιδιωτικός γιατρός Ε εκδίδει πιστοποιητικό άδειας ασθενείας 5 ημερών για τον 

συγκυβερνήτη. 

(Πηγή: προσαρμογή από BEA,2016: 30-32) 

 

     Όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα από τον Αύγουστο του 2008, ο 

συγκυβερνήτης άρχισε να υποφέρει από σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια χωρίς 

ψυχωτικά συμπτώματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάθλιψης, είχε αυτοκτονικό 

ιδεασμό, έκανε αρκετές συμφωνίες για «προσπάθειες μη απόπειρας αυτοκτονίας» με 

τον θεράποντα ψυχίατρό του και νοσηλευόταν (BEA, 2016: 30). Ήταν υπό αντι-

καταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2009 και 

ψυχοθεραπευτική αγωγή από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2009. Ο 

θεράπων ψυχίατρός του δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης είχε επανέλθει πλήρως τον 

Ιούλιο του 2009 (BEA, 2016: 30). Μετά από αυτό το επεισόδιο κατάθλιψης, η εταιρεία  

ακολούθησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για να επιτρέψει στον συγκυβερνήτη να 

εκτελέσει τα καθήκοντά του. Όπως αναφέρει και η επίσημη έκθεση της BEA: 
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«Όλοι οι Εκπαιδευτές Αεροναυτικής - ΕΑ (Aero-Medical Examiners – AMEs) από το 

αεροδιαστημικό κέντρο -ΑΔΚ (AeroMedical Center - AeMC) της Lufthansa που 

εξέτασαν τον συγκυβερνήτη για την επανεπικύρωση του ιατρικού πιστοποιητικού κλάσης 

1 γνώριζαν την παραίτηση που είχε ο συγκυβερνήτης. Όλοι αξιολόγησαν την ψυχολογική 

και ψυχιατρική ικανότητά τους μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς και των 

συζητήσεων. Καμία από τις απαντήσεις που παρέσχε ο συγκυβερνήτης δεν έδειξε καμία 

ανησυχία μεταξύ των ΕΑ- ΑΜΕ για μια διαταραχή προσωπικότητας, νευρωτική, ψυχική 

διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς που θα απαιτούσε περαιτέρω ψυχιατρική 

αξιολόγηση. Σε ένα e-mail που έστειλε ο συγκυβερνήτης στον θεραπευτή ψυχίατρο του 

τον Μάρτιο του 2015, ανέφερε ότι έλαβε πρόσθετα φάρμακα: Mirtazapine 15 mg και 

Lorazepam 1 mg.» (BEA, 2016: 32). 

     Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως η Germanwings ως μέλος του ομίλου 

Lufthansa είχε μια σειρά προγραμμάτων για την υποστήριξη πιλότων και εργαζομένων 

σε αεροπορικές εταιρείες, σε περίπτωση προσωπικής, συναισθηματικής ή πνευματικής 

δυσφορίας. Δύο από αυτά τα προγράμματα ήταν διαθέσιμα για τους υπαλλήλους της 

Lufthansa και κατά επέκταση και για τους υπαλλήλους της  Germanwings, το Mayday 

Foundation και το Anti-Skid (BEA, 2016), παρέχοντας υπηρεσίες παραπομπής, 

υποστήριξη από ομότιμους και συμβουλές σε μια «ασφαλή ζώνη» για την επίλυση του 

ζητήματος που μπορεί να έχει ένας υπάλληλος με μη πειθαρχικό τρόπο, διατηρώντας 

το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την αεροπορική εταιρεία (BEA, 2016).  

     Εντούτοις δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία αν ο συγκυβερνήτης συμμετείχε σε κάποια 

από αυτά τα προγράμματα – και κατά πάσα πιθανότητα δεν συμμετείχε. Κράτησε 

μυστική την κατάστασή του από την Germanwings, σχίζοντας κάθε γραπτό σημείωμα 

που είχε από τους διάφορους ειδικούς ιδιωτικούς ιατρούς, που ανέγραφε πως βρέθηκε 

ακατάλληλος για τα καθήκοντά του. Το πιο λογικό είναι να προέβη στις συγκεκριμένες 

ενέργειες από το φόβο πως αν η εταιρεία γνώριζε τα προβλήματα οράσεώς του ή τις 

ψυχικές του διαταραχές, πιθανότατα θα τον έπαυαν από τη θέση του συγκυβερνήτη. 

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα περιλάμβανε την απώλεια της πιλοτικής του άδειας και θα 

κατέληγε να ήταν αυτός αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποπληρωμή του δανείου 

που είχε λάβει, για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και να λάβει την άδεια πτήσης, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας. Η τελική αναφορά αναφέρει συγκεκριμένα 

ότι: 

«Ο συγκυβερνήτης έπρεπε να πληρώσει 60.000 € για να χρηματοδοτήσει το μέρος του 

κόστους της εκπαίδευσης του στην LFT. Είχε πάρει δάνειο για περίπου 41.000 ευρώ για 

να το πράξει. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για την απώλεια της άδειας (LOL) που είχε 

συνάψει η Germanwings και θα είχε παράσχει στον υπήκοο μια εφάπαξ πληρωμή 58.799 

€ σε περίπτωση που θα ήταν μόνιμα ανίκανος να πετάξει κατά τα πρώτα πέντε έτη 

απασχόλησης. Αυτός ο τύπος ασφάλισης έχει συναφθεί για όλους τους πιλότους της 

Lufthansa και της Germanwings έως ότου φθάσουν τα 35 έτη και ολοκληρώσουν 10 

χρόνια υπηρεσίας. .... Ο συγκυβερνήτης δεν διέθετε συμπληρωματική ασφάλιση που να 

καλύπτει πιθανή μελλοντική απώλεια εισοδήματος σε περίπτωση αδυναμίας πτήσης. Σε 

ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έγραψε τον Δεκέμβριο του 2014, ανέφερε ότι η παραίτηση 
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από το ιατρικό πιστοποιητικό του παρεμποδίζει την ικανότητά του να πάρει ένα τέτοιο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο». (BEA, 2016: 17) 

     Ο συγκυβερνήτης ήταν σε θέση να εκμεταλλευθεί ένα «παραθυράκι» του 

Γερμανικού Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων. Ο «Oμοσπονδιακός Επίτροπος για 

την Προστασία των Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφορίας» 

(Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) που είναι 

υπεύθυνος για την εφαρμογή του νόμου περί προστασίας δεδομένων στη Γερμανία, 

αναφέρει ρητά:  

«Εάν ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού επικοινωνεί με τον οικογενειακό του γιατρό 

(GMP) ή με άλλο γιατρό, ο οποίος ανιχνεύει μη συμβατή ασθένεια με κίνδυνο τα πιλοτικά 

καθήκοντα ή την ασφάλεια κατά την πτήση, ο επαγόμενος γιατρός δεν υποχρεούται να 

ενημερώσει την αρμόδια AME ούτε τον εργοδότη ούτε την αεροπορική αρχή. Για λόγους 

ιατρικού απορρήτου, εμποδίζεται η διάθεση τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους» (BEA, 

2016: 55)  

     Οι νομικοί περιορισμοί στο γερμανικό σύστημα αεροπορίας αποτέλεσαν 

ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο 

της Germanwings αλλά και του ομίλου της Lufthansa να κατέχει και να μπορεί να 

επεξεργαστεί καταλλήλως αυτά τα κομμάτια γνώσης. Δεν ήταν σε θέση να 

παρεμβαίνουν κατάλληλα όχι μόνο για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία, αλλά και 

για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια που είχαν τα εγκατεστημένα συστήματα 

ασφαλείας. Αυτό, όπως επισημαίνεται διαρκώς από τους Antonacοpoulou, Vouzas, 

Nizamidou & Mavromati (2017), προσφέρει μια άλλη βαθμίδα πολυπλοκότητας στην 

προσπάθεια αποτροπής της κρίσης, η οποία δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί πλήρως 

ούτε να προβλεφθούν οι συνέπειες της, ιδιαίτερα όταν τα διάφορα πιστοποιητικά 

άδειας ασθενείας, όπως αποδεικνύει η τελική έκθεση της Γαλλικής Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΒΕΑ, 2016) δεν γνωστοποιήθηκαν στη Germanwings. 

     Ακόμη πιο τραγικό όμως, πέρα από την διαθέσιμη γνώση σχετικά με την ιατρική 

κατάσταση του συγκυβερνήτη, ήταν πως προσπάθησε να κάνει το ίδιο ακριβώς στην 

προηγούμενη πτήση και κανείς δεν πήρε κάποια μέτρα που να τον απαλλάσσουν από 

τα καθήκοντά του στην επόμενη και μοιραία πτήση. Τα αποδεικτικά στοιχεία που 

προέρχονται από τα καταγεγραμμένα δεδομένα του μηχανήματος εγγραφής στοιχείων 

πτήσης (data flight recorder) δείχνουν ότι στην ακριβώς προηγούμενη πτήση από το 

Ντίσελντορφ στη Βαρκελώνη, ο συγκυβερνήτης κατά το χρονικό διάστημα που ήταν 

μόνος στο πιλοτήριο, μείωσε το επιλεγμένο υψόμετρο σε 100ft πέντε φορές και το 

επαναρρύθμισε στο σωστό υψόμετρο λίγο πριν επιστρέψει ο καπετάνιος (BEA, 2016: 

27-28). Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα ότι, αν ο Κυβερνήτης της τραγικής πτήσης 

από τη Βαρκελώνη στο Ντίσελντορφ είχε γνώση της κατάστασης του συναδέλφου του, 

θα είχε προφανώς ενεργήσει διαφορετικά και δε θα τον άφηνε μόνο στο πιλοτήριο. 

     Το τμήμα HR τόσο της Germanwings όσο και του ομίλου Lufthansa αν και είχε 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προγράμματα για να στηρίξει τους εργαζομένους 
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και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, δεν μπόρεσε να 

αποτρέψει την κρίση ούτε την ύστατη στιγμή. Οι υφιστάμενες πρακτικές ανθρώπινου 

δυναμικού πρέπει να συμμορφώνονται με το γερμανικό δίκαιο, ωστόσο οι πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού που διέθετε το τμήμα ανθρώπινων πόρων της Germanwings 

κατά τη στιγμή της συντριβής είχαν περιορισμούς στην πρόσβαση στα προσωπικά 

ιατρικά δεδομένα των εργαζομένων. Η γνώση μπορεί να ήταν διαθέσιμη, αλλά για 

άγνωστους λόγους δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου (Antonacopoulou et al., 2017). Αυτό 

ήταν κάτι που ο κυβερνήτης ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί, κρύβοντας την ιατρική 

του κατάσταση από τους επιβλέποντές του. Μέσα από τον πίνακα, «Πίνακας 3.3», 

διαφαίνεται ξεκάθαρα πως τα ιατρικά πιστοποιητικά που εξέδωσαν οι ιδιωτικοί ιατροί 

που επισκέφτηκε ο συγκυβερνήτης, δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη Germanwings. 

Επιπλέον, η έλλειψη ολοκλήρωσης της γνώσης εντοπίζεται επίσης από την άποψη του 

ιατρικού ιστορικού του συγκυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης είχε ολοκληρώσει την 

εκπαίδευσή του κάτω από συνθήκες καταθλιπτικού επεισοδίου και το ιατρικό του 

πιστοποιητικό εγκρίθηκε με απαλλαγή, επιβάλλοντας ορισμένους περιορισμούς. 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η γνώση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε ή ενσωματώθηκε σε οποιοδήποτε σύστημα ανθρώπινου δυναμικού, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πιλοτική του ικανότητα (Antonacopoulou et al., 2017). 

     Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως πως οι ανεπιτυχείς χειρισμοί της διοίκησης 

της Germanwings να διαχειριστεί την κρίση, οδήγησαν στην συγχώνευση της εταιρείας 

με την Eurowings στις αρχές του 2016. Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θα 

μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και  ενδεχομένως η συγκεκριμένη 

συντριβή που κόστισε 150 ανθρώπινες ζωές να είχε αποτραπεί. Με βάση τον ρόλο 

«ΜΗR» που αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα που ακολουθεί, οι εκπρόσωποι του 

τμήματος HR θα έπρεπε να ενθάρρυναν τους εργαζομένους να αναφέρουν αν κάτι ή 

κάποιος παρουσιάζει αποκλίνουσα συμπεριφορά. Αν υπήρχε καλύτερος έλεγχος και 

παρακολούθηση του προσωπικού που εργάζεται σε κύριες θέσεις, ιδίως αυτών που 

είχαν στο παρελθόν προβληματικές συμπεριφορές, είναι πολύ πιθανό να είχε 

εντοπιστεί ο συγκεκριμένος υπάλληλος και να απομακρυνόταν εγκαίρως από το 

συγκεκριμένο πόστο. Τέλος, εάν κάποιος από τους συναδέλφους του είχε εντοπίσει και 

αναφέρει την αποκλίνουσα συμπεριφορά του συγκυβερνήτη, ενδέχεται το τμήμα HR 

να είχε χειριστεί πολύ διαφορετικά την κατάσταση και να προλάβαινε να δράσει 

αντιστοίχως.  
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3.4.4 Οι Χειρισμοί της Morgan Stanley την 11η Σεπτεμβρίου 2001 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλές φορές σε προηγούμενες ενότητες της παρούσας 

διατριβής, συνήθως χρειάζεται να υπάρξει μια κρίση, για να αναθεωρήσει ένας 

οργανισμός τα υπάρχοντα πλάνα διαχείρισης κρίσεων. Επιπλέον, μια από τις κύριες 

αρμοδιότητες των μελών του τμήματος HR και όχι μόνο αυτού, είναι να μελετήσουν 

διεξοδικά τα διδάγματα μιας κρίσης και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και 

αναθεωρήσεις του συστήματος – στο τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης – προκειμένου να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την επόμενη κρίση που 

θα τους απειλήσει. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Morgan Stanley, ενός από 

τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οργανισμούς παροχής χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών με έδρα τις Η.Π.Α. 

     Στις 26 Φεβρουαρίου 1993, στις 12:18 μ.μ., μια μικρή ομάδα τρομοκρατών, έχοντας 

επαφές και συνδέσμους με ένα τοπικό ριζοσπαστικό τζαμί και ευρύτερα ισλαμιστικά 

τρομοκρατικά δίκτυα, πυροδότησε μία βόμβα 1.200 λιβρών που ήταν σε φορτηγό 

Ryder σταθμευμένο σε υπόγειο γκαράζ κάτω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 

World Trade Center στη Ν. Υόρκη. Η έκρηξη της βόμβας δημιούργησε έναν τεράστιο 

κρατήρα 40 μέτρων (περίπου πέντε ορόφων), προκαλώντας την κατάρρευση της 

οροφής του σταθμού PATH και υπονομεύοντας το πάτωμα ενός παρακείμενου 

ξενοδοχείου.  Κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής αυτής επίθεσης σκοτώθηκαν έξι 

άτομα, τραυματίστηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, μεταξύ των οποίων 88 

πυροσβέστες, 35 αστυνομικοί και ένας εργαζόμενος έκτακτης ιατρικής υπηρεσίας. 

Υπολογίζεται ότι 50.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν στο υπόβαθρο επίπεδο των Δίδυμων 

Πύργων (CNN, 2017a). 

     Τα γραφεία της Morgan Stanley ήταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Κατά τη 

διάρκεια της εκκένωσης του 1993, ο επικεφαλής ασφαλείας, Rick Rescorla,  

παρατήρησε ότι η απομάκρυνση των υπαλλήλων ήταν πολύ αργή και οι υπάλληλοι 

κλήθηκαν να πάνε στη στέγη, για να περιμένουν τα διασωστικά συνεργεία αντί να 

κατεβούν τις σκάλες. Ο Rescorla αποκόμισε πολλά από αυτή την εμπειρία της  κρίσης 

και αξιοποίησε τα διδάγματά της για συχνές ασκήσεις εκκένωσης υπό την ηγεσία του 

(Wang, Hutchins & Garavan, 2009). Για την ακρίβεια, ο Rescorla «φαντάστηκε ένα 

σενάριο όπου η εκκένωση στην οροφή δε θα ήταν εφικτή εάν η ακεραιότητα του 

κτιρίου γινόταν ευάλωτη από μια σειρά σημαντικών βόμβων» (Wang et al., 2009: 40). 

Σε συνεργασία προφανώς με το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, εκπαίδευε και 

έβαζε τους υπαλλήλους της εταιρείας – αλλά και διάφορους επισκέπτες –  σε διάφορες 

προσομοιώσεις ασκήσεων εκκένωσης λόγω πυρκαγιάς.  Κατά τη διάρκεια αυτών των 

ασκήσεων όλοι ανεξαιρέτως έπρεπε να τηρούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα που 

απαιτούσαν από τους συμμετέχοντες να γνωρίζουν ακριβώς πώς να εκκενώσουν και 

με ποιο τρόπο να κατεβούν από τους διάφορους ορόφους, περπατώντας δύο βήματα 

κάθε φορά προς αποφυγή διαφόρων τραυματισμών λόγω ποδοπατήματος.  
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     Μέσω όλων αυτών των ασκήσεων, οι εργαζόμενοι της Morgan Stanley είχαν 

αποκτήσει εμπειρία κατά τη διάρκεια των χρόνων ως προς το πώς να εκκενώνουν τα 

γραφεία τους στο λιγότερο δυνατό χρόνο και χωρίς να διακατέχονται από 

συναισθήματα άγχους, φόβου και πανικού. Χωρίς να γνωρίζουν το πότε και το αν θα 

ξαναχρειαζόταν ποτέ να λάβει χώρα μια εκκένωση, αποδείχτηκε πως ήταν καθόλα 

έτοιμοι όταν σημειώθηκαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους την 

11η Σεπτεμβρίου 2001. Λόγω της εκπαίδευσης και της συνεχούς πρακτικής άσκησης 

περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι κατάφεραν να σώσουν μόνοι τη ζωή τους 

εκκενώνοντας τα γραφεία τους  όταν ο δεύτερος πύργος κατέρρευσε. (Wang et al., 

2009). Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως, ενώ οι υπάλληλοι της Morgan Stanley 

γνώριζαν επακριβώς τι πρέπει να κάνουν, υπήρχαν εργαζόμενοι από άλλες επιχειρήσεις 

που έδρευαν στους Δίδυμους Πύργους, οι οποίοι δεν γνώριζαν πώς να ενεργήσουν. 

Λόγω της σφοδρότητας της επίθεσης, του πανικού και του φόβου μην καούν ζωντανοί,  

«υπήρχαν άνδρες και γυναίκες που πηδούσαν από το κτίριο» (Giuliani, 2002: 9).  

     Οι κρίσεις λοιπόν μπορούν να παρακινήσουν τους οργανισμούς να αναζητήσουν 

ένα ευρύτερο φάσμα απαντήσεων σε μελλοντικές κρίσεις (Seeger, Ulmer, Novak & 

Sellnow,  2005), όπως αυτό ακριβώς έγινε στην περίπτωση της Morgan Stanley και το 

σενάριο που εμπνεύστηκε ο Rick Rescorla μετά την έκρηξη βόμβας του 1993. Οι 

οργανωσιακές δραστηριότητες και παρεμβάσεις μάθησης δύναται  να οδηγήσουν σε 

αυξημένη ευελιξία και προσαρμοστικότητα (Shipton, 2006). Είναι αξιοσημείωτο πως 

καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων περιγράφουν την εκκένωση της Morgan Stanley ως 

αποτελεσματική και σωστή (Wang et al., 2009), διότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας ήδη 

γνώριζαν τι πρέπει να κάνουν και το είχαν ήδη εφαρμόσει πολλές φορές στο παρελθόν. 

Ο υπεύθυνος ασφαλείας με τη συνδρομή και ενθάρρυνση της διοίκησης και του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μελέτησαν σχολαστικά και έμαθαν από τα 

διδάγματα της κρίσης στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης του 1993 ως 

αυθεντικοί άνθρωποι «Αναγέννησης» με βάση το μοντέλο «MHR» που αναλύεται στην 

επόμενη ενότητα. Επιπλέον, ως γνήσιοι «Μέντορες» είχαν επιμορφώσει και 

εκπαιδεύσει κατάλληλα τους εργαζομένους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι ανά πάσα 

στιγμή. Είχαν παραμερίσει το κόστος των «χαμένων» εργατοωρών, όπως πολλοί και 

πολλές επιχειρήσεις εσφαλμένα θεωρούν, για να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες προσομοιώσεις εκκένωσης μπορούσαν. Τοποθετώντας πάνω από όλα 

την ασφάλεια των εργαζόμενων, ήταν αυτές οι πρακτικές ασκήσεις, όπως αποδείχτηκε 

και εμπράκτως, που έσωσαν έσωσαν τη ζωή περίπου 2.500 ανθρώπων. 

     Δυστυχώς όμως δεν είναι όλοι οι οργανισμοί ικανοί να μάθουν και συχνά 

αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως φταίξιμο, άρνηση ευθυνών και άλλες δυσλειτουργικές 

συμπεριφορές (Kovoor-Misra & Nathan, 2000). Πολλές επιχειρήσεις που δεν 

επενδύουν σε πρακτικές διαχείρισης κρίσεων και τις αντιλαμβάνονται ως επιπλέον 

έξοδο ή «χαμένες» εργατοώρες, δίχως να το επιθυμούν βάζουν σε δεύτερη μοίρα όχι 

μόνο την επιχείρηση την ίδια αλλά και τους εργαζομένούς της καταλήγοντας αρκετές 

φορές σε ακραίες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη αρκετών, 

συμπεριλαμβανομένου και της συγγραφέα, πιο τραγική εικόνα από την εικόνα των 

ανθρώπων που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν πηδώντας πανικοβλημένοι από τους 
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Διδύμους Πύργους για να μην καούν ζωντανοί, την ίδια ώρα που άλλοι εργαζόμενοι 

γνώριζαν πολύ καλά μόνοι τους πώς να σώσουν τη ζωή τους. Η περίπτωση της Morgan 

Stanley όχι μόνο πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για πολλές 

επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, αλλά παρουσιάζει ολοφάνερα τον στρατηγικό ρόλο που 

πρέπει να κατέχει το τμήμα HR σε κάθε επιχείρηση όσον αφορά το πεδίο διαχείρισης 

κρίσεων, μιας και δύναται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σωτηρία εκατοντάδων, 

αν όχι χιλιάδων, εργαζομένων παγκοσμίως.   

 

3.4.5 Η Αναγέννηση της Cantor Fitzgerald μετά τις Τρομοκρατικές Επιθέσεις 

της 11ης Σεπτεμβρίου 2001  

 

     Η επιχείρηση «Cantor Fitzgerald», με κύρια δραστηριότητά της την παροχή 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ήταν εγκατεστημένη στους πέντε ορόφους κοντά 

στην κορυφή του Βόρειου Πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (World Trade 

Center’s North Tower) στη Ν. Υόρκη, δηλαδή πάνω από το σημείο συντριβής του ενός 

αεροπλάνου που έλαβε χώρα την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Το όνομα της επιχείρησης  

ίσως να είναι από τα λίγα που συνδέεται τόσο στενά με τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001, αφού από την τρομοκρατική επίθεση εκείνης της ημέρας από τους 

920 υπάλληλούς της μόνο οι 302 κατάφεραν να διασωθούν. 

     Τα λόγια του CEO της Cantor, Howard Lutnick, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης 

που είχε με τον συγγραφέα και CEO της «Deloitte Touche Tohmatsu», William Parrett, 

(2007: 16) είναι συγκλονιστικά: «Σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήκαμε μια 

φυσική και προσωπική καταστροφή σε εταιρικό επίπεδο πέρα από τη φαντασία του 

καθενός» και εν συνεχεία αναρωτήθηκε τι μέλλει γενέσθαι «Όταν ολόκληρο το 

διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας, ο πρόεδρός της, ο αντιπρόεδρος, ο επικεφαλής 

λειτουργός και ο CFO έχουν πεθάνει την ίδια μέρα;». Εξίσου συγκλονιστικά είναι και 

τα σχόλια ενός από τους εργαζόμενους που επέζησαν: «δεν υπήρχε κανένας που να 

μην είχε χάσει κάποιον κοντά του».   

     Ο Lutnick, ήταν αυτός που προέδρευσε της αναγέννησης της Cantor, γνωρίζοντας 

καλύτερα από όλους πως πρωτίστως έπρεπε να επιζήσουν ως εταιρεία. Το κύριο 

μέλημά του ήταν να εξασφαλίσει ότι οι οικογένειες των εργαζομένων που είχαν 

πεθάνει θα λάμβαναν κάθε προσοχή και φροντίδα από την πλευρά της επιχείρησης. Σε 

αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η Cantor Fitzgerald ήταν και είναι μια 

επιχείρηση που έδειχνε μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον για τους εργαζομένους της. 

Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας αισθάνονται μια εξαιρετική σχέση μεταξύ τους 

και αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη και επιθυμία να βοηθήσουν τις οικογένειες όσο πιο 

πολύ μπορούσαν. Ο Lutnick κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης με τον Parrett 

τονίζει πως «Δεν ήταν μόνο η οικογένεια του συναδέλφου σου που θα βοηθούσες. Ο 

τύπος στο διπλανό γραφείο που σκοτώθηκε θα μπορούσε να ήταν ο καλύτερος σου 

φίλος ή ένας παλιός φίλος από το γυμνάσιο» (Parrett, 2007: 18). 
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     Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή βοήθειας προς τις οικογένειες των 

εργαζομένων που χάθηκαν το πρωταρχικό ήταν να επιστρέψουν οι επιζώντες στα 

εργασιακά τους καθήκοντα. Εν συνεχεία, η Cantor προέβη σε μια εξαιρετική ενέργειας 

και δέσμευση: το 25% των κερδών της θα παρακρατούνταν και θα δινόταν στις 

οικογένειες των θυμάτων για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με αυτό τον τρόπο μπορούσε 

να εξασφαλίσει πως οι πληρωμές θα ξεκινούσαν αμέσως – και «όταν οι οικογένειες 

χρειάζονταν τα περισσότερα χρήματα» (Parrett, 2007: 18) – αντί να καθυστερήσουν 

και να μετατεθούν χρονικά  μέχρι την πλήρη οικονομική ανάκαμψη της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση προέβη σε αρκετά καινοτόμες τακτικές και πρακτικές HR: 

για να μπορέσει να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις δεσμεύσεις της και να ανακάμψει το 

ταχύτερο δυνατόν από την κρίση, προχώρησε στην άμεση πρόσληψη φίλων και 

συγγενών των εργαζομένων σε κάθε τμήμα της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο 

αναπτύχθηκε «μια ασυνήθιστα ισχυρή προσωπική και επαγγελματική σχέση μεταξύ 

των εργαζομένων» (Parrett, 2007: 18). 

     Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών ήταν η Cantor να επεκταθεί κατά τα δυο 

ακόλουθα χρόνια, ενισχύοντας το θεσμικό της σύστημα πωλήσεων ανά τον κόσμο και 

επενδύοντας σε νέους τομείς δραστηριοτήτων όπως είναι οι θεσμικές πωλήσεις, οι 

εμπορικές συναλλαγές και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, είναι 

χαρακτηριστικό πως από το 2004 η Cantor παρουσίασε μια ταχεία ανάπτυξη 

προσθέτοντας 1.500 νέους υπαλλήλους (1.000 μόνο στη Νέα Υόρκη). Κατά το έτος 

2007 απασχολούσε 2.900 άτομα παγκοσμίως. Ο Parrett (2007: 19) τονίζει πως «είναι 

μια μεγαλύτερη εταιρεία από αυτήν που ήταν το Σεπτέμβριο του 2001 – σε πολλά 

σημεία η ίδια, αλλά σε πολλά άλλα άλλαξε αξιοσημείωτα».  

     Στην παρούσα περίπτωση διαφαίνεται ξεκάθαρα πως η συγκεκριμένη επιχείρηση 

κατάφερε να επιβιώσει από μια κρίση και να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες της σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όσο κατάλληλα προετοιμασμένοι και να ήταν μέσα 

στην Cantor να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση, πρέπει να 

τονιστεί πως δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν να αποτρέψουν τη συγκεκριμένη 

κρίση, που εντάσσεται στην κατηγορία «Ψυχοπαθητικές Πράξεις» με βάση την 

τυπολογία του Mitroff (2005). Εντούτοις, όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω η 

επιχείρηση στο στάδιο πριν από μια κρίση, επένδυε και έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για 

τους εργαζομένους της. Το τμήμα HR σε συνδυασμό με την παρότρυνση της διοίκησης 

είχε περάσει στην καθημερινότητα των εργαζομένων το αίσθημα της ασφάλειας και 

την αίσθηση πως όλοι εργάζονταν σε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Εντός 

του εργασιακού τους περιβάλλοντος η πλειοψηφία των εργαζομένων ένιωθαν πως 

εργάζονταν σε μια επιχείρηση που νοιάζεται για αυτούς, όπως σε κάθε οικογένεια οι 

γονείς νοιάζονται για τα παιδιά τους.   

     Το τμήμα HR – σαν γνήσιος Μέντορας, – είχε ήδη εμπνεύσει στους εργαζομένους 

την ιδέα πως δεν δύναται η επιχείρηση να ανακάμψει από οποιοδήποτε κρίσιμο 

περιστατικό χωρίς το εργατικό της δυναμικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε οι γρήγορες 

αποφάσεις που πάρθηκαν και οι συνακόλουθες ενέργειες στις οποίες προέβη η Cantor 

ακριβώς μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με κύριο γνώμονα 
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το καλό και τις ανάγκες των οικογενειών των υπαλλήλων που χάθηκαν. Τέτοιες 

ενέργειες δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Για να παρθούν τόσο σημαντικές 

αποφάσεις και δεσμεύσεις εν μια νυκτί, χρειάζονται χρόνια προετοιμασίας και 

συνεχούς καθοδήγησης και εμψύχωσης του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης.     

     Τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο, μια τέτοια επιχείρηση που επενδύει στους 

ανθρώπινους πόρους της κατόρθωσε να ορθοποδήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Για την ακρίβεια, η Cantor επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο και κατέκτησε 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από αυτό που είχε πριν την 11η Σεπτεμβρίου 2001. 

Κανένας από τους εργαζομένους δεν ξέχασε ποτέ την μέρα εκείνη· αυτό, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, είναι άλλη μια κύρια αρμοδιότητα των εκπροσώπων του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που ως αυθεντικοί «Αναγεννησιακοί» οφείλουν να 

υπενθυμίζουν συνεχώς πως επιβίωσαν από ένα τόσο τραγικό γεγονός και επανήλθαν 

πιο δυνατοί από ποτέ. Οι συμπεριφορές τέτοιων περιπτώσεων μόνο παραδείγματα προς 

μίμηση μπορούν να αποτελέσουν για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, 

κάνοντας ξεκάθαρο πως καμία επιχείρηση δεν μπορεί να ανακάμψει μετά από μια 

κρίση χωρίς τους εργαζομένους της.  

 

3.4.6 Η Άμεση Κινητοποίηση του Πανεπιστημίου του Τέξας στους 

Πυροβολισμούς της 28ης  Σεπτεμβρίου 2010 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλές φορές μέχρι τώρα και όπως επίσης φαίνεται  από 

την προηγούμενη περίπτωση (Υποενότητα 3.4.4) χρειάζεται συνήθως να λάβει χώρα 

μια κρίση ή μια μεγάλη καταστροφή για να αναθεωρήσουν οι διάφοροι οργανισμοί τα 

υπάρχοντα συστήματα και πλάνα διαχείρισης κρίσεων. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η 

περίπτωση του Πανεπιστημίου του Τέξας και η άμεση κινητοποίησή του στους 

πυροβολισμούς της 28ης Σεπτεμβρίου 2010. Το Πανεπιστήμιο του Τέξας και η Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσεων, αποκόμισαν πολλά και προχώρησαν σε αναθεωρήσεις των 

υπαρχόντων σχεδίων τους μετά από την περίπτωση των πυροβολισμών στην 

Πανεπιστημιούπολη της Virginia Tech το 2007. Προτού αναλυθούν οι ενέργειες του 

Πανεπιστημίου του Τέξας το 2010, θα παρουσιαστεί η περίπτωση της 

Πανεπιστημιούπολης της Virginia Tech το 2007, μιας και αποτέλεσε σημείο αναφοράς 

για τις αναθεωρήσεις πολλών συστημάτων και εγχειριδίων διαχείρισης κρίσεων στις 

Η.Π.Α. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως και στις δυο περιπτώσεις οι κρίσεις 

εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία, αυτή των «ψυχοπαθητικών πράξεων», σύμφωνα με 

την τυπολογία του Mitroff (2005).  

     Οι πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Virginia Tech στις 16 Απριλίου 

2007, κατατάσσονται από το CNN (2017b) ως η τρίτη περίπτωση «πιο θανατηφόρα 

μαζικού πυροβολισμού μίας ημέρας στην ιστορία των Η.Π.Α. από το 1949 έως 

σήμερα». Ο εικοσιτριάχρονος Seung-Hui Cho σκότωσε 32 άτομα στο Πολυτεχνείο της 

Βιρτζίνια (Virginia Tech) και στην κρατική πανεπιστημιούπολη στο Blacksburg της 
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Βιρτζίνια, πριν αφαιρέσει και τη ζωή του (CNN, 2017b). Ο Seung-Hui Cho ήταν 

τελειόφοιτος στο Virginia Tech, με ειδίκευση στα αγγλικά. Γεννήθηκε στη Νότια 

Κορέα το 1984 και έγινε μόνιμος Αμερικανός κάτοικος το 1992 (CNN, 2017b). 

Αναλυτικότερα, οι πυροβολισμοί και οι δολοφονίες σημειώθηκαν σε δύο ξεχωριστές 

επιθέσεις στην πανεπιστημιούπολη στο Blacksburg, Va. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε 

γύρω στις 7:15 π.μ., όταν δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν σε έναν 

κοιτώνα. Μετά από δυόμισι ώρες 31 άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του οπλοφόρου, 

πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν στην τάξη ενός κτιρίου της πανεπιστημιούπολης, 

όπου ορισμένες από τις πόρτες της τάξης ήταν αλυσοδεμένες. Τα θύματα βρέθηκαν σε 

διάφορα σημεία γύρω από το κτίριο. Η πρώτη επίθεση άρχισε καθώς οι μαθητές 

ετοιμάζονταν για μαθήματα ή βρίσκονταν στον δρόμο τους. Το πανεπιστήμιο δεν 

εκκένωσε την πανεπιστημιούπολη και για αρκετές ώρες αργότερα δεν παρείχε 

ενημέρωση στους φοιτητές για την επίθεση (The New York Times, 2007). Είναι 

αξιοσημείωτο πως η αστυνομία ειδοποιήθηκε με δύο ώρες καθυστέρηση και μάλιστα 

όχι με πρωτοβουλία της διοίκησης ή της ομάδας διαχείρισης κρίσεων αλλά από κλήση 

που έκανε ένας φοιτητής στο κέντρο άμεσης βοήθειας «911».  

     Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί πως η κύρια πηγή προετοιμασίας στην περίπτωση της 

Virginia Tech ήταν το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency 

Response Plan – ERP) του 2005. Στο σχέδιο υπήρχε η πλήρης περιγραφή της 

ετοιμότητας και οι απαντήσεις σε ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι 

τα καιρικά προβλήματα, οι πυρκαγιές και η τρομοκρατία, αλλά δεν υπήρχε τίποτα 

συγκεκριμένο για τους πυροβολισμούς της Πανεπιστημιούπολης (Wang & Hutchins, 

2010). Οι Wang & Hutchins (2010: 560) αναφέρουν χαρακτηριστικά: «πριν από τους 

μαζικούς πυροβολισμούς του 2007, δεν υπήρχαν γεγονότα κρίσης που να απαιτούν τη 

συμμετοχή της ομάδας πολιτικής (policy group). Επιπλέον, δεν υπήρξε εκπαίδευση ή 

δοκιμή για το πώς η ομάδα πολιτικής πανεπιστημιουπόλεων θα ανταποκρινόταν σε μια 

τέτοια κατάσταση κρίσης». Η παρούσα κρίση όπως ήταν αναμενόμενο, έλαβε 

εκτεταμένη διεθνή κάλυψη από τα ΜΜΕ και κινητοποίησε πολλούς οργανισμούς να 

αναθεωρήσουν τα υπάρχοντα πλάνα διαχείρισης κρίσεων, μεταξύ των οποίων και η 

ίδια η Πανεπιστημιούπολη της Virginia, που στο αναθεωρημένο Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Response Plan – ERP) του 2007 συμπεριέλαβε και την 

περίπτωση των μαζικών πυροβολισμών. Το τραγικό αυτό συμβάν πυροδότησε έντονες 

συζητήσεις σχετικά με τη βία των πυροβόλων όπλων, τους νόμους περί όπλων, τα κενά 

στο σύστημα των Η.Π.Α. για τη θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας, την 

νοητική και ψυχική κατάσταση του δράστη, την ευθύνη των διοικητικών στελεχών, 

τους νόμους περί ιδιωτικότητας και ούτω καθεξής (Wang & Hutchins, 2010). 

     Οι ενέργειες, οι παραλείψεις, οι καθυστερήσεις και όλα τα διδάγματα από αυτό το 

κρίσιμο συμβάν μελετήθηκαν και ενσωματώθηκαν από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημίου του Τέξας. Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 

2010, ένας φοιτητής που είχε καλύψει το πρόσωπό του με μια μάσκα σκι και ήταν 

οπλισμένος με ένα τουφέκι επίθεσης AK-47, έσπειρε τον τρόμο στο Πανεπιστήμιο του 

Τέξας στο Όστιν, με έναν καταιγισμό πυροβολισμών στην πανεπιστημιούπολη πριν 

σκοτώσει τον εαυτό του στον έκτο όροφο της κύριας βιβλιοθήκης, όπως ανέφεραν οι 
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αρχές (Los Angeles Times, 2010). Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί. «Μέσα σε 

λίγα λεπτά, η ομάδα ελέγχου της πανεπιστημιακής κρίσης είχε κλειδώσει την 

πανεπιστημιούπολη και έστειλε κινητά και γραπτά μηνύματα σε περίπου 43.000 

φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό, προειδοποιώντας τους για την κρίση και 

προειδοποιώντας τους να παραμείνουν μακριά από την πανεπιστημιούπολη. Τα 

μηνύματα επίσης αμέσως δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου του Τέξας 

και σε ιστότοπους του Facebook, όπου οι μαθητές μοιράζονταν στους λογαριασμούς 

τους τις τοποθεσίες τους και τους λογαριασμούς μαρτύρων της θέσης του σκοπευτή» 

(Wang & Hutchins, 2010: 554).   Ειδικότερα, στο αντίστοιχο ρεπορτάζ του CNN (2010) 

αναφέρεται:  

«“Ένας ύποπτος σκοπευτής στη βιβλιοθήκη PCL είναι νεκρός”, δήλωσε μια 

ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα έκτακτης ανάγκης του πανεπιστημίου 

στις 10:30 π.μ. “Αν βρίσκεστε εκτός του χώρου του πανεπιστημίου, ΜΕΙΝΕΤΕ 

ΜΑΚΡΙΑ”. “Όλες οι προγραμματισμένες τάξεις για σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, 

ακυρώνονται”. Η πανεπιστημιούπολη βρισκόταν σε κατάσταση αποκλεισμού από τότε 

που ξέσπασε μια προειδοποίηση, αλλά η εκπρόσωπος της Rhonda Weldon είπε ότι οι 

μαθητές είχαν την άδεια να φύγουν και τα λεωφορεία μεταφοράς έπρεπε να 

μεταφέρουν φοιτητές και προσωπικό μακριά από την πανεπιστημιούπολη. Το 

πανεπιστήμιο ακυρώνει όλες τις τάξεις για την ημέρα. Ένα ασθενοφόρο εμφανίστηκε 

πριν από τις 9 π.μ. μπροστά από τη βιβλιοθήκη Perry-Castaneda, σύμφωνα με την 

θυγατρική της CNN KXAN. Οι ομάδες SWAT, θωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα 

περιβάλλουν την πανεπιστημιούπολη.» 

     Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται πλήρως κατανοητό πως ο χρόνος απόκρισης 

και η μέθοδος επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Τέξας ήταν αξιέπαινοι και εκ 

διαμέτρου αντίθετοι με την καθυστέρηση των 2 ωρών του πανεπιστημιακού ιδρύματος 

της Virginia Tech. Διαφαίνεται πως ένας οργανισμός που επενδύει σε ανθρωπίνους 

πόρους, και αφιερώνει χρόνο για τη σωστή τους ενημέρωση, πληροφόρηση και 

εκπαίδευση όσον αφορά τις κρίσεις μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει σε βάθος χρόνου. 

Από τη μια πλευρά η περίπτωση της Virginia Tech το 2007, καθιστά ξεκάθαρο πως 

ένας οργανισμός που επαναπαύεται μονάχα στα υπάρχοντα σχέδια διαχείρισης και 

αντιμετώπισης κρίσεων, μπορεί να γίνει τόσο δυσκίνητος ώστε να μην είναι σε θέση 

να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές ή και να ευθύνεται με την απραξία του για την άδικη 

απώλειά τους. Είναι χαρακτηριστικό πως η αστυνομία ειδοποιήθηκε με δύο ώρες 

καθυστέρηση και μάλιστα όχι από το ίδιο το ίδρυμα αλλά από έναν φοιτητή της σχολής. 

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πόσα ακόμη θύματα ενδεχομένως να υπήρχαν αν 

ο φοιτητής είχε καθυστερήσει και άλλο να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης  

«911»  ή αν κανείς δεν σκεφτόταν να κάνει την ίδια κλήση ή να ενημερώσει απευθείας 

την αστυνομία. Η διοίκηση φάνηκε ανήμπορη να αντιδράσει εγκαίρως γιατί πολύ απλά 

δεν ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και ούτε το είχε συμπεριληφθεί στα μέχρι 

τότε πλάνα δράσης αντιμετώπισης κρίσεων.  

     Από την άλλη πλευρά το Πανεπιστήμιο του Τέξας, έχοντας διδαχθεί από την 

περίπτωση της Virginia, είχε ήδη προνοήσει πρωτίστως να συμπεριλάβει ξεχωριστό 
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χώρο στην ιστοσελίδα του σε περίπτωση που λάμβανε χώρα μια τέτοια κρίση. 

Ακολούθως, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, είχε ήδη εκπαιδεύσει τους πάντες, 

υπαλλήλους και φοιτητές, προφανώς με τη συμβολή του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, μιας και είθισται να ηγείται το συγκεκριμένο τμήμα τέτοιων 

πρωτοβουλιών, ως προς το τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνουν και τι δεν θα έπρεπε να 

μην κάνουν σε περίπτωση μιας κρίσης και με ποιο τρόπο θα έπρεπε να 

επικοινωνήσουν. Είναι χαρακτηριστικό πως στο στάδιο πριν από μια κρίση, είχαν ήδη 

συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία επικοινωνίας περίπου 43.000 φοιτητών, καθηγητών 

και λοιπών εργαζομένων, και τα χρησιμοποίησαν άμεσα, στέλνοντας μαζικά 

μηνύματα, όταν ξέσπασε η κρίση, ώστε να τους ενημερώσουν και να τους 

προειδοποιήσουν όλους. Επιπλέον, η αστυνομία και διάφορα συνεργεία διάσωσης 

ειδοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν απευθείας στον χώρο του Πανεπιστημίου. Δεν 

είναι τυχαίο πως δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας από αυτό το περιστατικό και η μόνη 

απώλεια ήταν ο οπλοφόρος που αφαίρεσε μόνος του τη ζωή του.  

     Τέτοιες άμεσες κινητοποιήσεις και αντιδράσεις όπως αυτή του Πανεπιστημίου του 

Τέξας, θα πρέπει να θεωρούνται παραδείγματα προς μίμηση από τους υπόλοιπους 

οργανισμούς παγκοσμίως. Οργανισμοί που επενδύουν σε πρακτικές HR όσον αφορά 

το πεδίο της διαχείρισης κρίσεων μόνο νικητές είναι ακόμα και αν έρθουν αντιμέτωποι 

με μια καταστροφική κρίση ανεξάρτητα από το πόσο μικρό είναι το ενδεχόμενο της 

πρόκλησής της. Κλείνοντας την παρουσίαση της παρούσας περίπτωσης, εύλογα θα 

μπορούσε να  αναρωτηθεί κανείς ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας όσον αφορά 

τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα ήταν ευχής έργο, ο τρόπος που χειρίστηκε το 

Πανεπιστήμιο του Τέξας και οι στρατηγικές και διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων που 

εφαρμόστηκαν να υιοθετηθούν – εάν δεν έχουν ήδη υιοθετηθεί – από τα ελληνικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων και όχι μόνο.       

   

3.5 Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ «MHR» ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

     Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι όταν προκύπτει μια κρίση,  

το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι το πιο αρμόδιο τμήμα για τη διαχείριση, 

τον σχεδιασμό και την αντιμετώπισή της όσον αφορά τους εργαζομένους. Μπορεί 

επίσης να είναι το πρώτο τμήμα που θα αναγνωρίσει τα αρχικά σήματα μιας 

αναδυόμενης κρίσης. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, καθώς 

και η υποστήριξη και η ενθάρρυνσή τους για ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους 

μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά, στο πλαίσιο της διαδικασίας εντοπισμού σημάτων. 

Υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι 

κρίσεις, εάν είχε δημιουργηθεί κάποιο αποτελεσματικό επίπεδο επικοινωνίας είτε 

μεταξύ των εργαζομένων είτε εάν οι εργαζόμενοι είχαν πάρει την πρωτοβουλία να 

ενημερώσουν έγκαιρα το τμήμα HR. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι πρέπει να 
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εκπαιδεύονται, για να περιμένουν οποιοδήποτε αναπάντεχο κρίσιμο γεγονός. Με αυτόν 

τον τρόπο, οι οργανισμοί όχι μόνο θα επωφεληθούν από την εξοικονόμηση υπέρογκων 

χρηματικών ποσών, αλλά θα συμβάλουν και στην προστασία εκατοντάδων 

ανθρώπινων ζωών. 

     Στην παρούσα διατριβή γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια να προσδιοριστούν 

και να αναλυθούν διεξοδικότερα, οι ακριβείς αρμοδιότητες του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στο μοντέλο των τριών σταδίων εξέλιξης της κρίσης, τουτέστιν 

στη χρονική περίοδο προ κρίσης (pre-crisis stage), στην κρίση (crisis stage) και στη 

μετά την κρίση εποχή (post-crisis stage). Η πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής 

έγκειται στην προσπάθεια σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών, με τη μορφή 

εγχειρίδιου, το οποίο εσωκλείει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 

εκτελεσθούν από το αντίστοιχο τμήμα ως μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων και 

του ευρύτερου συνόλου του Σχεδιασμού της Διαχείρισης της οργανωσιακής Κρίσης 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μία ενδεχόμενη κρίση, η οποία μπορεί να 

απειλήσει την επιχείρηση ανά πάσα στιγμή. 

     Ως εκ τούτου, υπογραμμίζεται πως έχει έρθει η ώρα για το Τμήμα HR να ξεπεράσει 

τις τυπικές υποχρεώσεις και τα τυπικά καθήκοντά του και να αποδεχτεί τον νέο ρόλο 

«MHR» (Mentor - Healer - Renaissance Man → Μέντορας - Θεραπευτής - 

Αναγεννησιακός) που καλείται να αναλάβει, όταν έρθει αντιμέτωπος κάθε οργανισμός 

με μια κρίση. Στο στάδιο πριν από μία κρίση, ο μάνατζερ HR ως «Μέντορας» μπορεί 

να αφιερωθεί στο να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους σχετικά με 

την απειλή μιας κρίσης και τις σχετικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε 

περίπτωση κρίσης. Ως «Θεραπευτής» κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, μπορεί να 

εμψυχώσει και να υποστηρίξει τους εργαζόμενους για να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία 

της κρίσης και να την ξεπεράσουν, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν σε κάποιο είδος 

κανονικότητας. Τέλος, ως άνθρωπος της Αναγέννησης στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης, ο HR μάνατζερ θα αναλάβει τα ηνία, και θα οδηγήσει στην 

επανένταξη του εργατικού δυναμικού στη νέα πραγματικότητα, υπενθυμίζοντας 

συνεχώς ότι κατάφεραν να επιβιώσουν από την κρίση και τώρα είναι πιο δυνατοί, 

ενωμένοι και προετοιμασμένοι να αντέξουν παρόμοια πιθανά κρίσιμα γεγονότα. Το 

ακόλουθο σχήμα, «Σχήμα 3.2», απεικονίζει τον προτεινόμενο ρόλο: 
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Σχήμα 3.2: «Ο MHR Ρόλος του Τμήματος HR στη Διαχείριση Κρίσεων» 

 

(Πηγή: προσαρμογή από Nizamidou & Vouzas, 2018, σελ. 19) 

     Ακολούθως εκτίθεται μια εκτενέστερη περιγραφή του μοντέλου αυτού σε κάθε 

στάδιο:  

 

3.5.1 Ο «Μέντορας»  (Mentor) στο στάδιο πριν από μια κρίση  

    

     Η Διαχείριση Κρίσεων είναι ένα θέμα μέγιστης σημασίας, που πρέπει να 

αντιμετωπίζεται προληπτικά απ’ όσους φέρουν την ευθύνη για τη λειτουργία και την 

ευημερία μιας επιχείρησης, δηλαδή τους ηγέτες της. Καθοριστικός ρόλος του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η διασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης και η διατήρηση της δημιουργίας αξίας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Πριν από μια κρίση, ειδικά ο εκπρόσωπος του τμήματος HR και μέλος της Ομάδας 

Διαχείρισης Κρίσεων έχει την ευθύνη να ενεργεί για λογαριασμό των εργαζομένων και 

την ασφάλειά τους. Ως αληθινός Μέντορας, πρέπει να καθοδηγεί και να γνωρίζει την 

ευαισθησία της ανθρώπινης πλευράς του οργανισμού, ώστε να παρέχει επαρκές 

επίπεδο βεβαιότητας για τη σημασία των βασικών ανθρώπινων αναγκών σε περίπτωση 

που συμβεί ένα καταστροφικό περιστατικό. Κατά συνέπεια πριν ακόμα βρεθεί κάθε 

επιχείρηση αντιμέτωπη με μία κρίση, πρωταρχικός ρόλος του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων είναι : 

i. Να ενημερώνει και να προετοιμάζει. Τα Διευθυντικά Στελέχη του τμήματος 

διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο και φέρουν υψηλό βαθμό ευθύνης ως προς το 

στάδιο της προπαρασκευής. Απαιτείται η εκ μέρους τους επίγνωση των 
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εσωτερικών τρωτών σημείων της ανθρώπινης πλευράς σε διαφορετικούς 

τύπους κρίσης, έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής εξασφάλιση της σημασίας των 

ανθρώπινων αναγκών στην περίπτωση καταστροφής. Απώτερος σκοπός είναι 

η καθιέρωση μιας απευθείας (online) πηγής που να διαθέτει τις κατάλληλες 

πληροφορίες για τη Διαχείριση Κρίσεων για παροχές προς τους εργαζόμενους 

και για άλλες συσχετιζόμενες πολιτικές και προγράμματα για τους 

εργαζόμενους σχετικά με την κρίση. Επίσης, τα μέλη του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να προσδιορίσουν και να προετοιμάσουν 

σενάρια κρίσης τα οποία δύναται να επηρεάσουν τους εργαζομένους. Τέλος, θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημεία των 

γεγονότων που θα επιβάλλουν την ενεργοποίηση αυτών των σχεδίων. 

ii. Να εκπαιδεύει. Τα μέλη του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θα 

πρέπει να εκπαιδεύουν και να επιμορφώνουν τους εργαζομένους σχετικά με το 

τι πρέπει να γνωρίζουν και να εκτελέσουν κατά τη διάρκεια μίας κρίσης. Οι 

ειδικοί της Διαχείρισης Κινδύνων και οι Διευθυντές Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων δύναται να αναπτύξουν προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα με τη 

χρήση παρουσιάσεων, παιχνιδιών ρόλων, διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων, 

προπονήσεων και του πιο πρακτικού όλων, δηλαδή την εκπαιδευτική 

κατάρτιση στην εργασία (Tancredi, 2013). Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 

εκπαίδευση συγκεκριμενοποιημένη στην ανθρώπινη πλευρά του τι συμβαίνει 

στην κρίση. 

     Είναι ευρέως γνωστό ότι οι πιθανότητες προστασίας ενός οργανισμού και 

των εργαζομένων του από τους κινδύνους του φυσικού περιβάλλοντος είναι 

εξαιρετικά περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά, σε όλη την οργανωμένη και επαρκή 

εκπαίδευση και προετοιμασία, οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

να αντιμετωπίσουν την κρίση, όποτε συμβεί.  

iii. Να αναπτύσσει ικανή επικοινωνία. Πρωτίστως, το τμήμα HR πρέπει να 

παρέχει στους εργαζομένους εικοσιτετράωρη εύκολη πρόσβαση σε 

επικοινωνιακά  και πληροφοριακά μέσα. Παρέχοντας τους εργαζομένους με τα 

στοιχεία ατελών αριθμών τηλεφώνων εκτάκτου ανάγκης, με εύκολη και 

δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση και με γραπτά μηνύματα κινητής τηλεφωνίας 

επιτυγχάνεται ικανότατος βαθμός ενημέρωσης και προειδοποίησης 

καταστάσεων κινδύνου.                              

     Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ιδιόκτητη διαδικτυακή πλατφόρμα 

που διαθέτουν, στην οποία είθισται να έχουν πρόσβαση μόνον οι εργαζόμενοι 

της εταιρίας ή κατά περίπτωση ένα μέρος του εργατικού δυναμικού, συνήθως 

τα ανώτερα στελέχη, έχοντας στη διαρκή διάθεσή τους, έναν δίαυλο 

επικοινωνίας. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων οφείλει να αναλογισθεί και να 

προσδιορίσει τις μεθόδους εγκαίρως, σύμφωνα με τις οποίες η επιχείρηση θα 

εγκαθιδρύσει και θα διατηρήσει επικοινωνία με τους εργαζόμενους της κατά τη 

διάρκεια της κρίσης και στη μετέπειτα φάση. Είναι, άκρως σημαντικό, οι 

εργαζόμενοι να γνωρίζουν προγενέστερα με ποιους τρόπους θα αναπτύξουν και 

θα διατηρήσουν επικοινωνία με την εταιρία κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ίσης 

σημασίας θεωρείται και η ύπαρξη ενός εναλλακτικού επικοινωνιακού σχεδίου 
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Β το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στην περίπτωση που η υφιστάμενη υποδομή 

αδυνατεί να στηρίξει τον πρωταρχικό επικοινωνιακό σχεδιασμό (π.χ. στην 

περίπτωση που οι τηλεφωνικές γραμμές είναι εκτός λειτουργίας). 

     Παρ’ όλα αυτά, στις περιπτώσεις που πρέπει να ενημερωθεί μεγάλη μάζα 

ανθρώπων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατέχουν τον ζωτικότερο ρόλο, στην 

επικοινωνία, μιας και κανένας κυβερνητικός φορέας διαχείρισης καταστάσεων 

εκτάκτου ανάγκης δεν μπορεί να συγκριθεί με το καθιερωμένο τρίπτυχο 

«τηλεόραση, ραδιόφωνο και σημεία πώλησης εφημερίδων» σε όλη τη χώρα 

(Haddow, Bullock & Coppola, 2008;  Tancredi, 2013). Επιπλέον, η βασική 

κοινοτική υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης αποτελείται 

από υπαλλήλους, άτομα που συμμετέχουν περιστασιακά και ομάδες εθελοντών 

(Haddow et al., 2008). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των εναλλακτικών 

μεθόδων πληροφόρησης και επικοινωνίας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 

είναι η ενημέρωση που παρείχε στους κατοίκους ένας διαχειριστής μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης του FDNY χρησιμοποιώντας «posts» στο «Twitter», 

όταν ο τυφώνας Sandy έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της Αμερικής 

(McKay, 2013). 

iv. Να εντοπίζει προειδοποιητικά σήματα. Συχνά, τα προβλήματα εμφανίζονται 

ως δευτερεύοντα περιστατικά και ανεξήγητα λόγω των αδύναμων 

συμπτωμάτων τους, τα οποία δεν λαμβάνονται εύκολα υπόψη, ειδικά όταν η 

προσοχή είναι αδύναμη. Σύμφωνα με τους Weick & Sutcliffe (2007: 20) «αυτές 

οι μικρές αποκλίσεις μπορούν να συσσωρευτούν, να επεκταθούν και να έχουν 

δυσανάλογα μεγάλες συνέπειες. Αυτή η πορεία ανάπτυξης είναι επίσης 

παρόμοια σε όλους τους οργανισμούς. Αυτό που διαφέρει μεταξύ των 

οργανισμών είναι μεταβλητές όπως η αξία που οι άνθρωποι τοποθετούν στην 

αλίευση τέτοιων εξελίξεων νωρίτερα και όχι αργότερα, πόση γνώση έχουν οι 

άνθρωποι από το σύστημα και την ικανότητά τους να ανιχνεύουν και να 

θεραπεύουν τις πρώτες ενδείξεις προβλημάτων και την ικανότητα της 

διοίκησης να διαθέσει πόρους για την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση της 

απροσδόκητης επικοινωνίας που αναγνωρίζει λάθη και τη δέσμευση για 

προσοχή σε όλα τα επίπεδα».  

     Ένα ευρέως γνωστό παράδειγμα είναι η αποτυχία της NASA να αντιληφθεί 

τα συμπτώματα και τις προειδοποιήσεις για τα απρόσμενα σημάδια καύσης που 

εμφανίστηκαν στους δακτυλίους Ο σε σφραγισμένα τμήματα των ενισχυτικών 

πυραύλων που έληξαν με την καταστροφή του Challenger το 1986. 

v. Να ενθαρρύνει. Σε συνδυασμό με τις δύο προαναφερθείσες ενέργειες, το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μεριμνά για τη δημιουργία των 

κατάλληλων συνθηκών και την παροχή των κατάλληλων κινήτρων στους 

εργαζομένους, ώστε να μιλούν και να προβαίνουν σε αναφορές για 

οποιοδήποτε ενδεχόμενο πρόβλημα που μπορεί να εμπίπτει στην αντίληψή 

τους. Η ανίχνευση μιας αποτυχίας είναι ένα κρίσιμο βήμα, αλλά το πιο 

σημαντικό από όλα είναι να το αναφέρει κάποιος. Σύμφωνα με τους Weick & 

Sutcliffe (2007: 50) «η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται 

ασφαλείς να αναφέρουν περιστατικά, αλλιώς είτε θα τα αγνοήσουν είτε θα τα 
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καλύψουν». Ειδικότερα, το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι 

υποχρεωμένο να εφαρμόζει πρακτικές οι οποίες θα ωθήσουν και θα 

ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να θέτουν ερωτήσεις, επιβραβεύοντάς τους για 

την αναφορά ύποπτων και ανώμαλων συμπεριφορών και περιστατικών. 

     Χαρακτηριστικό παράδειγμα που καταδεικνύει πλήρως τη σημασία των 

σφαλμάτων αναφοράς και των αποτυχιών είναι εκείνο της πυρηνικής 

βιομηχανίας. Είναι ένας βιομηχανικός τομέας, όπου οι εργαζόμενοι 

αναγνωρίζουν πλήρως τον κίνδυνο, καθώς και τις συνέπειες μιας αποτυχίας. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι η πυρηνική τεχνολογία παρουσιάζει 

υψηλό βαθμό επικινδυνότητας σε κρίσεις, λόγω της πολυπλοκότητάς της. 

     Μια άλλη μεγάλη πρόκληση, μεταξύ πολλών άλλων, που προστίθεται στην 

ατζέντα του τμήματος HR είναι η αύξηση του επιπέδου γνώσεων μέσω 

κινήτρων, όπως συστήματα ανταμοιβής και ενθάρρυνση, ακόμη και όταν 

υποδεικνύονται τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το σφάλμα που έχει 

διαπραχθεί. 

vi. Να αναπτύσσει πολιτικές και στρατηγικές Ανθρωπίνων Πόρων, 

συσχετισμένες συγκεκριμένα με τη Διαχείριση Κρίσεων με σκοπό την 

αποφυγή πανικού. Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να 

είναι σε θέση να διασφαλίζει αποτελεσματικές μεθόδους ανθρώπινων 

υπηρεσιών. Παράλληλα, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους 

εργαζομένους να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του 

ψυχολογικού στρες και των τραυματικών γεγονότων, διαμέσου διεξαγωγής 

ασκήσεων προσομοίωσης κρίσεων. Ως εκ τούτου, δίνεται η ευκαιρία στα άτομα 

που συνεργάστηκαν να σχεδιάζουν, να δοκιμάζουν και να αναθεωρούν τα 

σχέδια έκτακτης ανάγκης, να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες 

ο ένας του άλλου. Αυτού του είδους οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο επίπεδο 

ανταπόκρισης, σε σύγκριση με τους ανθρώπους που συναντώνται για πρώτη 

φορά κάτω από τη σκιά ενός γεγονότος κρίσης (Ramsay, 1999).      

vii. Να επανελέγχει και να αναθεωρεί όπου αυτό επιβάλλεται. Να επιβλέπει 

ποικίλες μεθόδους εκπαίδευσης διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, 

οι οποίες εμπεριέχουν οργάνωση, ανάλυση και λήψη αποφάσεων, σχεδιασμού 

επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής), υψηλό βαθμό εγρήγορσης, 

οργανωτική γνώση, ακεραιότητα, ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων και πιο 

σημαντικά την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας (Albrecht, 1996). 

Ταυτόχρονα, πρέπει να ελέγχει τον υφιστάμενο σχεδιασμό και τις σχετικές 

διαδικασίες. Να αξιολογεί και να επανασχεδιάζει όλες τις κατάλληλες αλλαγές, 

οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται όποτε και όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οι 

πρακτικές και οι πολιτικές, όπως η εκμάθηση δοκιμών και σφαλμάτων 

αποκλείονται ουσιαστικά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο σφάλμα που 

μπορεί να συμβεί μπορεί να είναι το τελευταίο για την οργάνωση. Τέλος, να 

αναθεωρεί γεγονότα και συμπεράσματα παρελθοντικών κρίσεων και 

περιστατικών με σκοπό να υπογραμμίσει διαδικαστικά σφάλματα, ή και 

προβλήματα που πιθανόν να ανέκυψαν στο σύστημα και στους πόρους που 

χρησιμοποιεί. 
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3.5.2 Ο «Θεραπευτής»  (Healer) στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 

 

     Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων κατέχει ρόλο υψίστης σημασίας κατά τη 

διάρκεια μίας κρίσης, πρωτίστως διότι φέρει την ευθύνη να συνδράμει στην 

ψυχολογική και λειτουργική ανάταση των εργαζομένων. Τις περισσότερες φορές, αυτό 

το στάδιο της κρίσης διαρκεί λιγότερο από τα άλλα δύο στάδια. Ωστόσο, είναι αυτό 

που έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Όλες οι ενέργειες που εκτελέστηκαν και όλες οι 

αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να έχουν 

τεράστια επίδραση στον οργανισμό και το εργατικό δυναμικό του. Εάν η κρίση δεν 

τύχει σωστής διαχείρισης ή αν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς, οι εργαζόμενοι θα 

χρειαστούν περισσότερο χρόνο και πόρους για να επανέλθουν στην κανονικότητα. Ως 

«Θεραπευτής»,  το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να εξασφαλίζει 

και να διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους και προμήθειες, για να ικανοποιήσει 

τις βασικές φυσικές ανάγκες του εργατικού δυναμικού του. Μόλις ολοκληρωθεί η 

κρίση, οι εργαζόμενοι χρειάζονται ορισμένες υπηρεσίες από τον οργανισμό, όπως 

άμεση βοήθεια και ασφάλεια, πληροφόρηση, κατανόηση και συνεχή υποστήριξη, 

καθώς και γρήγορη επιστροφή στην παραγωγική διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο της 

κρίσης η αρμοδιότητα του τμήματος HR είναι να εντοπίσει τη φυσική θέση των 

εργαζομένων της και τι απαιτείται προκειμένου να επανέλθουν σε κανονικούς 

ρυθμούς. Συγκεκριμένα, οφείλει να: 

i. Να αναγνωρίσει τις τυχόν απώλειες των ανθρωπίνων πόρων. Εκτός των 

πλαισίων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που έχει η απώλεια ανθρώπινων 

πόρων σε οργανωσιακό επίπεδο, πρέπει να αναγνωρισθεί με ποιους τρόπους ο 

αντίκτυπος της απώλειας αυτής ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία  και τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης όπως και τα έσοδα της μακροπρόθεσμα. Το 

τμήμα HR μπορεί συμβάλει στην καθοδήγηση για την ποσοτικοποίηση των 

επιπτώσεων της απώλειας εργαζομένων εξαιτίας θανάτου ή τραυματισμού. 

Παράλληλα, μπορεί να υπολογίσει τον αριθμό και το είδος των εργαζομένων 

που απαιτούνται, έτσι ώστε να αποκατασταθεί το σύστημα ή να απομακρυνθεί 

από τις εγκαταστάσεις ή να διατηρήσει μια σκελετική λειτουργία. 

ii. Να ενεργεί για το προσωπικό. Τα συστήματα οφείλουν να εξασφαλίζουν τον 

έλεγχο και την άμεση παροχή πληροφόρησης σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων. Θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει άμεση απάντηση ίσως και 

λύση στα εξής ερωτήματα: 

• Έχουν ανάγκη παροχής στέγης, τροφής ή ψυχολογικής υποστήριξης οι 

εργαζόμενοι; 

• Ποια είναι η παρούσα κατάσταση της επιχείρησης και τι απαιτείται για 

την ανασυγκρότηση και επαναλειτουργία της;  

• Ποιος είναι απαραίτητος και για πόσο καιρό; 

Είναι κύρια αρμοδιότητα τόσο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

όσο και της ίδιας της επιχείρησης να εξασφαλίσει τις πρωταρχικές φυσικές 

ανάγκες των εργαζομένων της. 
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iii. Να βρίσκεται σε ετοιμότητα να λαμβάνει αποφάσεις υπό συνθήκες πίεσης. 

Επιπρόσθετα, πέρα από τις συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι σε μια 

κρίση, τα χαρακτηριστικά της ίδιας της κρίσης (πίεση χρόνου, περιορισμένη 

πληροφόρηση, απαιτούμενη δράση και τυχόν αλλαγές) είναι αυτά που 

καθορίζουν τον βαθμό δυσκολίας στη λήψη αποφάσεων. Στις περιπτώσεις που 

υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χρόνος και άφθονη πρόσβαση σε πληροφορίες, οι 

αρμόδιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν στη λήψη ορθών 

αποφάσεων. Όταν τα ανωτέρω στοιχεία δεν υφίστανται, ψυχολογικοί, 

συναισθηματικοί και αντιληπτικοί περιορισμοί συγκλίνουν στην παρεμπόδιση 

λήψης τέτοιων αποφάσεων (Smith & Ellsworth, 1985). 

     Εντός του πλαισίου της απειλής της κρίσης, οι υπεύθυνοι της λήψης 

αποφάσεων, έχοντας αντίστοιχα επηρεασμένες συμπεριφορές, είναι 

πιθανότερο να καταλήξουν σε βραχυπρόθεσμες δράσεις σχετιζόμενες με τον 

έλεγχο ζημιών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το 

απειλητικό περιστατικό, συνήθως οδηγεί στη δημιουργία ενδόμυχων 

συναισθημάτων όπως φόβος και ανησυχία (Smith & Ellsworth, 1985). Είναι 

πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι να μην είναι διατεθειμένοι να 

επιστρέψουν στις εργασιακές τους θέσεις, όχι λόγω σωματικών τραυμάτων, 

αλλά εξαιτίας του φόβου να εγκαταλείψουν την οικογένεια τους. Αυτού του 

τύπου τα αρνητικά συναισθήματα δύναται κάλλιστα να επηρεάσουν αρνητικά 

σε σοβαρό βαθμό τη λήψη ορθών και άμεσων αποφάσεων. Τοιουτοτρόπως, η 

ικανότητα λήψης ορθών και άμεσων αποφάσεων, υπό καθεστώς πίεσης 

καθίσταται βασική ικανότητα στην αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. 

iv. Να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του σχεδίου αντιμετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το στάδιο, το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να προχωρήσει στην εκ των προτέρων 

διευθέτηση, θεμάτων όπως στέγαση και αποζημίωση θανόντων. Επίσης, θα 

πρέπει να προκαθοριστεί προσωπικό ασφαλείας το οποίο θα διαχειρίζεται 

κρίσιμες  λειτουργίες. Απαραίτητη θεωρείται κι η διασύνδεση της εταιρίας με 

τις κρατικές υπηρεσίες βοήθειας και αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου 

ανάγκης, όπως ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικό Σώμα. Απαιτείται ο προκαθορισμός 

εξειδικευμένων πηγών οι οποίες θα αναλάβουν την ψυχολογική και ηθική 

στήριξη των εργαζομένων, καθώς και η εξακρίβωση των ατόμων που πρέπει να 

ενταχθούν σε ομάδες συμβουλευτικής θεραπείας. 

v. Να διατηρήσει ή και να ενισχύσει όπου αυτό απαιτείται τις λειτουργικές 

δυνατότητες της επιχείρησης καθώς και το ηθικό των εργαζομένων. Στο 

πλαίσιο αυτής της ενέργειας εκπονείται έκθεση που απευθύνεται στους 

μετόχους της επιχείρησης σχετικά με την εικόνα της λειτουργίας και την 

χρηματοοικονομική της κατάσταση. Επίσης, απαραίτητη είναι η ανάπτυξη και 

η ενίσχυση της επίγνωσης της κρίσης όπως και η επέκταση της γνώσης μαζί με 

άλλα ηγετικά στελέχη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (Wang & Hutchings, 

2010; Tancredi, 2013). 

vi. Να εξασφαλίζει ότι υφίσταται η απαιτούμενη επικοινωνία. Είναι άκρως 

σημαντικό για τους εργαζομένους που παρέμειναν στον χώρο εργασίας, να 
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μπορέσουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τις οικογένειες τους και τα αγαπημένα 

τους πρόσωπα, ειδικά μετά από ένα τραγικό συμβάν όπως σεισμός, πυρκαγιά, 

κ.ο.κ. Η συναισθηματική κατάσταση των εργαζομένων επηρεάζεται εν πολλοίς, 

όπως και η δυνατότητα να επανα-επικεντρωθούν στην εργασία τους από τη 

δυνατότητα να κατοχυρώσουν την ασφάλεια των οικογενειών τους. 

      Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τα «μάτια» και τα 

«αυτιά» του τι συμβαίνει μέσα στην επιχείρηση. Η επίτευξη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας απαιτεί αποτελεσματική τεχνολογική υποστήριξη (Wang & 

Hutchings, 2010). Η επίτευξη ικανοποιητικής και επαρκούς επικοινωνίας 

αποτελεί ουσιαστικό μέτρο κάθε καλά προετοιμασμένης στρατηγικής για την 

επίτευξη δέσμευσης των εργαζομένων, ειδικά δε σε στιγμές όπου η αυξημένη 

ανησυχία και η τρέχουσα κατάσταση οδηγούν σε ορισμένο βαθμό αστάθειας 

(Poglianich & Antonek, 2009). Από την εμπειρία του σεισμού του Σιάτλ (2001), 

η εταιρία «Starbucks» χρησιμοποίησε ένα σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου 

προκειμένου να ειδοποιηθεί η εταιρία τηλεφωνικά ή με γραπτό μήνυμα για να 

βεβαιωθεί ότι άπαντες είναι παρόντες (Premaux & Beaux, 2007). Οι                                                                             

εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση του τι έχει συμβεί, τι δράσεις 

πρέπει να ακολουθήσουν και πώς ενδέχεται να τους επηρεάσει η κρίση 

(Coombs, 2007b). Tα Διευθυντικά Στελέχη του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων  θα πρέπει να αναρωτηθούν σχετικά με τι μέλλει γενέσθαι 

με τους εργαζομένους, οι οποίοι ήδη έχουν γνώση για την κατάσταση της 

επιχείρησης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

     Ζωτικής σημασίας κρίνεται η υπογράμμιση της διαφορετικότητας των 

προσεγγίσεων ανάμεσα στους εργαζομένους και στα Διευθυντικά Στελέχη, τα 

οποία εκ των πραγμάτων δεν τελούν υπό την έντονη ανησυχία των 

εργαζομένων σχετικά με το εάν θα εξακολουθούν να έχουν δουλειά, κτλ. Η 

επιτυχής λοιπόν άσκηση του ρόλου τους προϋποθέτει κοντά σε όλες τις άλλες 

αρετές και την ικανότητα θεώρησης των πραγμάτων από την οπτική γωνία και 

των εργαζομένων. Ίσης σημασίας είναι η ανάγκη διαύγειας, όπως επίσης και η 

ανάπτυξη επικοινωνιακών πλάνων για το πριν, το κατά τη διάρκεια και το μετά 

την κρίση στάδιο και το πώς αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους 

εργαζόμενους. 

     Η πρότυπη ηγετική Διαχείριση της Κρίσης απαιτεί από τα ηγετικά 

Διευθυντικά Στελέχη να αναλάβουν πολύπλευρες αρμοδιότητες, αρχής 

γενομένης από τον ικανοποιητικό βαθμό επικοινωνίας έως την πραγματική 

στήριξη της επιχείρησης σε όλα τα στάδια της κρίσης μέχρι την περίοδο της 

καρποφόρας ανάκτησης (Bolman & Deal, 1997; Burnett, 2002; Erburu et al., 

2013). Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα ηγετικά στελέχη του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων οφείλουν να διασυνδέσουν την Ηγεσία με εκπρόσωπους 

του  εργατικού δυναμικού και να παρέχουν και στις δύο πλευρές τις σχετικές 

εγγυήσεις. Ουσιαστικά, αποτελεί τον Διαμεσολαβητή ανάμεσα στη Διεύθυνση 

και στο Προσωπικό της. 

     Καθοριστικός παράγοντας ενός ηγετικού στελέχους στη βελτίωση της 

επαρκούς επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι να διαθέτει την 
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ικανότητα να συνδέεται συναισθηματικά και ψυχολογικά με το ακροατήριο και 

να μπορεί να επηρεάζει τις αντιλήψεις του κοινού για την επιχείρηση με τέτοιο 

τρόπο, ώστε οι απόψεις του ακροατηρίου να είναι είτε ίδιες είτε πιο θετικές, 

μετά την κρίση σε σχέση με τις αντίστοιχες αντιλήψεις που διατηρούσαν στην 

προ-κρίσης εποχή (Sturges, 1994). 

vii. Να συνεισφέρει στη βελτίωση της επιτυχούς και ηγετικής διαχείρισης της 

κρίσης. Σε μια κατάσταση κρίσης οι δραστηριότητες του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού δύναται να συνεισφέρουν είτε θετικά είτε αρνητικά 

στην επιτυχία της επιχείρησης διαμέσου της στρατολόγησης και της ανάπτυξης 

των υπαλλήλων (McCracken & Wallace, 2000). Το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να καταβάλλει υπέρμετρες προσπάθειες 

προκειμένου να διαφοροποιήσει την εστίαση στρατηγικών της εταιρίας κατά 

τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης. 

     Για την επανεγκαθίδρυση και την επανασυγκρότηση της επιχείρησης, 

ενδέχεται να απαιτηθούν διαδικασίες όπως συρρίκνωση της εταιρίας, 

επαναπροσδιορισμός των ρόλων και θέσεων εργασίας, πολιτικές 

αποζημιώσεων και τακτικές αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων. Στα 

προαναφερθέντα μπορούν να προστεθούν και οι μειώσεις θέσεων εργασίας, 

όπως επίσης και οι εναλλαγές εργασιακών θέσεων. Συγκεκριμένα, οι 

στρατηγικές ρύθμισης και προσαρμογής του αριθμού των εργαζομένων, σε 

συνδυασμό πολλές φορές με τη μείωση του προσωπικού που μετέχει στην 

παραγωγή - κατασκευή προϊόντων, αποτελούν κοινότοπες τακτικές 

εξοικονόμησης πόρων σε περιόδους κρίσης που ακολουθούνται από πλήθος 

επιχειρήσεων. 

     Η κρίση απαιτεί την ανάπτυξη στρατηγικών ανθρώπινου δυναμικού, οι 

οποίες να έχουν τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας σε εντελώς άγνωστα και 

εξ ολοκλήρου διαφοροποιημένα καθεστώτα αγοράς και σε νέες 

χρηματοοικονομικές συνθήκες. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται πλήρως στα πρότυπα των επιχειρησιακών πλάνων. 

Αναφορικά με τις στρατηγικές αυτές, ακολουθεί εκτενέστερη ανάλυση σε 

επόμενη ενότητα του κεφαλαίου. 

viii. Να υιοθετεί δράσεις μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων στο προσωπικό.  

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων απαιτείται να προβαίνει σε ενέργειες, 

οι οποίες θα έχουν ως κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση φαινομένων 

παραπλάνησης  που δημιουργούνται μεταξύ των εργαζομένων. Ταυτόχρονα οι 

δράσεις αυτές θα πρέπει να αναπτερώνουν το ηθικό των εργαζομένων και να 

υποστηρίζουν την ολοκληρωμένη σχέση τους με την επιχείρηση, 

υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

ακολουθήσουν ανάλογες προσεγγίσεις συμπεριφοράς έχοντας μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα και όχι αποκλειστικά και μόνον την αντιμετώπιση της κρίσης. 

ix. Οφείλει να ορίσει το απαραίτητο προσωπικό. Το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να αναγνωρίσει το καταλληλότερο 

προσωπικό, το οποίο θα είναι απαραίτητο  στις προσπάθειες ανασύνταξης και 

ανασυγκρότησης της εταιρίας, όπως επίσης και σε ποιες στρατηγικές θέσεις θα 
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πρέπει να τοποθετηθεί στην περίπτωση μιας κρίσης. Όταν συμβεί μία κρίση, 

πρωταρχικό μέλημα των εργαζομένων είναι να οδεύσουν άμεσα στις οικίες 

τους και να φροντίσουν τις οικογένειες τους (Lockwood, 2005). Παρ’ όλα αυτά, 

ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης θα πρέπει να ανατεθούν 

σημαντικές λειτουργίες σε συγκεκριμένα άτομα. Το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων επιβάλλεται να ηγηθεί στον εκ των προτέρων εντοπισμό 

των εργασιακών ρόλων, ώστε να προστατεύσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο και 

τη λειτουργία των επιχειρήσεων εν καιρώ κρίσης. 

x. Να παροτρύνει. Ο Διευθυντής του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

διατηρεί μία απευθείας διασύνδεση με το ηθικό των εργαζομένων κατά τη 

διάρκεια και μετά από την κρίση. Οι περισσότερες κρίσεις δεν τελειώνουν ποτέ 

γρήγορα. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις περιλαμβάνουν αβεβαιότητα, φόβο, 

δράμα, θυμό και κατάπτωση. Ο φόβος έχει διαρκές αντίκτυπο, αποσπά την 

προσοχή  και αρνείται να την επιστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

Mankin & Perry (2004). Εν πολλοίς ο φόβος υποκρύπτεται ενδόμυχα σε όλους 

τους ανθρώπους, αλλά εκδηλώνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε 

διαφορετικά επίπεδα στον κάθε άνθρωπο. Η πιο συνήθης περίπτωση 

εκδήλωσης φόβου κατά ομάδες είναι σε συνθήκες μεγάλων καταστροφών, τις 

οποίες διαχειρίζονται ομάδες διασωστών και εξειδικευμένο προσωπικό 

αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Ως αυθεντικοί «Θεραπευτές» πρέπει 

να υποστηρίζουν συνεχώς τους υπαλλήλους και να τους βοηθούν να 

υπερνικήσουν το φόβο. Οι Διευθυντές του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, πρέπει να αναπτύξουν μια καθετοποιημένη σχέση με τους 

προαναφερθέντες, προκειμένου να εργασθούν σαν μια οντότητα για την 

καλύτερη αντιμετώπιση του φόβου. Οι ιθύνοντες του τμήματος έχουν την 

υποχρέωση να καταπραΰνουν τα συναισθήματα αυτά και να επηρεάσουν θετικά 

την ψυχολογία των εργαζομένων, συνδράμοντας στην κατά το δυνατόν 

εμπέδωση κλίματος ομαλότητας και ασφάλειας στις τάξεις των εργαζομένων.  

xi. Να υποστηρίζει συναισθηματικά. Η συναισθηματική υποστήριξη για το 

ενδεχόμενο μιας κρίσης είναι ίσως ο δυσκολότερος και ταυτόχρονα ο 

σημαντικότερος παράγοντας όλων. Κάθε μορφή άρνησης της πραγματικής 

κατάστασης πρέπει να εξαλειφθεί, ώστε να δώσει τη θέση της στην απευθείας 

αντιμετώπισή της. Διάφορα επιχειρήματα έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς 

σχετικά με την προετοιμασία και την αποδοχή μίας κρίσης, από τους 

ανθρώπους. Η συναισθηματική προετοιμασία έχει πασιφανέστατες 

ψυχολογικές, ηθικές και εγκεφαλικές προεκτάσεις. Η Διεύθυνση, η Διοίκηση 

και τα ηγετικά στελέχη του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να 

επαναπροσδιορίσουν τη θεώρηση κάποιων στοιχείων, που μέχρι πρότινος τα 

αντιλαμβάνονταν από διαφορετική οπτική γωνία. Η νέα θεώρηση πρέπει να 

βασίζεται στον ρεαλισμό και να εσωκλείει και τους εαυτούς τους ως παθόντες.             

      Μετά από τον απαραίτητο χρόνο για συναισθηματική στήριξη, όλοι 

ανεξαιρέτως επιβάλλεται να αντιληφθούν ότι το χειρότερο όχι μόνο μπορεί 

αλλά θα συμβεί ή συνέβη και στη δική τους οικογένεια, κοινωνία ή και 

επιχείρηση. Το μεγάλο εύλογο ερώτημα «Γιατί;» είναι εντελώς αδιάφορο σε 
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αυτήν τη χρονική φάση. Κατά δεύτερον, οι κρίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται 

σαν συμβάντα ίσης ευκαιρίας, τουτέστιν μπορούν να συμβούν στον 

οποιοδήποτε. Ο καθένας μπορεί και να επιβιώσει από μία κρίση· ίσως κάποιοι 

να βγουν κερδισμένοι μέσα από μια κρίση υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι 

προετοιμασμένοι, όχι μόνο συναισθηματικά, σωματικά και πνευματικά αλλά 

και οργανωτικά. Ενδεχομένως κάποια άτομα να χρειασθούν και ψυχολογική 

στήριξη από εξωτερικούς συμβούλους, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ώστε να 

αποβάλουν τα έντονα συναισθήματα που νιώθουν. Όσο πιο σύντομα γίνει αυτό 

κατανοητό από τα στελέχη ιδίως του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

και το περάσουν στο υπόλοιπο προσωπικό, τόσο ελαχιστοποιείται και το 

χρονικό διάστημα έως ότου επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στην ενεργό δράση.                                                              

xii. Να διδάσκει τη νέα τάξη πραγμάτων. Πέραν του σταδίου της πολυδιάστατης 

προετοιμασίας, απαιτείται η αποδοχή της λεγόμενης «νέας πραγματικότητας». 

Παρ’ όλη την οδυνηρότητα κάποιων φαινομένων και του προσχεδιασμένου 

κακού που προκαλείται από ανθρώπους σε άλλους ανθρώπους (τρομοκρατικές 

επιθέσεις 11ης Σεπτεμβρίου 2001), γεγονότα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν 

ασύλληπτα, στις μέρες μας έχουν γίνει πραγματικά συμβάντα. Επιπλέον, στον 

υπερκορεσμένο από μέσα ενημέρωσης σημερινό κόσμο τίποτα δεν μένει κρυφό 

(Mitroff, 2005). Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε οτιδήποτε θέλουν να μάθουν, να προβάλουν, να 

εκθέσουν ή να διασύρουν, είτε αυτό αφορά άτομα, επιχειρήσεις, πολιτικά 

πρόσωπα και ούτω καθεξής. Η άρνηση και η κατασκευή ηθελημένων 

εσφαλμένων εντυπώσεων υπό το πέπλο του ψεύδους, αργά ή γρήγορα θα 

αποδοκιμασθεί όχι μόνο σε νομικό επίπεδο αλλά και από την κοινή γνώμη – 

είτε  εκτός είτε εντός της επιχείρησης.  

      Επίσης, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εάν για οποιαδήποτε λόγο, 

κάποιος θεωρηθεί υπαίτιος για τη δημιουργία κρίσης ή ότι δεν ήταν 

ικανοποιητικά προετοιμασμένος να την αντιμετωπίσει, αυτόματα θα θεωρηθεί 

ανεπαρκής και θα υποστεί τις συνέπειες.  

     Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι όλες οι κρίσεις εκλαμβάνονται και 

βιώνονται ως ενέργειες προδοσίας. Επομένως εκτός από τα αρνητικά συναισθήματα 

και την ψυχολογική κατάπτωση που προκαλεί μια κρίση, υπάρχει η ανάγκη 

αντιμετώπισης και των μετέπειτα συναισθημάτων προδοσίας που νιώθουν όλοι οι 

εργαζόμενοι, έργο που μόνο το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορούσε 

και θα έπρεπε να αναλάβει.                         
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3.5.3 Ο «Αναγεννησιακός»  (Renaissance Man) στο στάδιο μετά από μια κρίση  

 

     Όπως έχει προαναφερθεί η κρίση είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός, με πιθανά 

αρνητικά αποτελέσματα και πολλαπλές προεκτάσεις. Το ίδιο το περιστατικό και τα 

επακόλουθα του δύναται να ζημιώσουν σημαντικά μια επιχείρηση, τους εργαζομένους 

της, τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες της, την οικονομική της κατάσταση, και τη φήμη 

της (Barton, 1993). 

     Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις, όπως άλλωστε και οι κοινωνίες, που ξεπέρασαν 

μεγάλες κρίσεις, αποκόμισαν πολύτιμη εμπειρία, διδάχθηκαν από την ίδια την κρίση 

και έγιναν πολύ πιο υγιείς από την περίοδο προ-κρίσης. Ο μάνατζερ του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση από τον κανόνα 

αυτό. Παίζοντας τον ρόλο του «Αναγεννησιακού» ανθρώπου, είναι υποχρεωμένος να 

κάνει ό,τι είναι δυνατόν, για να εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση των εργαζομένων, 

οδηγώντας στην αναγέννηση μέσα από τη στάχτη τους, όπως ακριβώς ο φοίνικας. Ο 

μάνατζερ και τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος πρέπει να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα 

από την απλή παρακολούθηση των εργαζομένων. Όπως υπογραμμίστηκε στο 

προηγούμενο στάδιο της κρίσης, ομοίως και στο παρόν στάδιο, είναι πολύ σημαντικό 

να διατηρηθεί μια άμεση γραμμή υποστήριξης και επικοινωνίας μεταξύ του τμήματος 

και των εργαζομένων. Πρέπει να υποστηρίζει και να φροντίζει την ηθική και ψυχική 

κατάσταση του εργατικού δυναμικού. Όλα τα αρνητικά συναισθήματα – φόβος, 

αβεβαιότητα, άγχος – που προκύπτουν κατά τη φάση της κρίσης, εξακολουθούν να 

υφίστανται πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωσή της. 

     Μέχρι τούδε, έχει αναλυθεί ο ρόλος του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην προετοιμασία και στην αντιμετώπιση της κρίσης. Περαιτέρω θα αναλυθεί ο ρόλος 

του τμήματος στο τελευταίο στάδιο, μετά την επιτυχή έκβαση της οργανωσιακής 

κρίσης (postcrisis stage). Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει υποχρέωση στο 

τελευταίο - μετά την κρίση - στάδιο: 

i. Να παρακολουθεί και να επιμελείται την ηθική υποστήριξη και ψυχική 

υγεία των εργαζομένων. Όπως επισημάνθηκε και στο προηγούμενο στάδιο της 

κρίσης, ομοίως και στην παρούσα φάση υψίστης σημασίας αποτελεί η 

διατήρηση απευθείας γραμμής στήριξης και επικοινωνίας του τμήματος με το 

ηθικό των εργαζομένων. Φόβος, ψυχολογικό στρες, αβεβαιότητα, όπως επίσης 

και η πιθανότητα αγχωτικών καταστάσεων, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, 

εξαιτίας της φύσης του ανθρώπινου ψυχισμού και των μηχανισμών αντίδρασης 

που διαθέτει σε τραυματικές εμπειρίες. 

     Η Lockwood (2005: 3) υποστηρίζει ότι «οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν 

μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο των κρίσιμων γεγονότων στους 

εργαζομένους, τις οικογένειές τους και την κοινότητα. Η ανάκαμψη των 

επιχειρήσεων και η επιχειρησιακή βιωσιμότητα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς 

τους εργαζόμενους». 
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     Πολύ συχνά, ο σχεδιασμός διαχείρισης κρίσεων επικεντρώνεται στην 

ανάκαμψη συστημάτων, λειτουργιών, υποδομών και δημόσιων σχέσεων, 

τοποθετώντας τους ανθρώπους στο κατώτατο σημείο της λίστας 

προτεραιότητας, γεγονός που αποτελεί τεράστιο λάθος. 

     Το παράδειγμα της εφημερίδας Charlie Hebdo, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο παράγραφο, είναι πολύ ενδεικτικό, όσον αφορά την ανάκαμψη 

των εργαζομένων μετά από μια μεγάλη κρίση. Παρά το γεγονός ότι στις 8 

Ιανουαρίου 2015 σκοτώθηκαν δώδεκα άνθρωποι ως αποτέλεσμα 

τρομοκρατικής επίθεσης, οι συνάδελφοί τους επέστρεψαν στους χώρους 

εργασίας τους και σε κάποιο επίπεδο κανονικότητας, μόλις μία ημέρα 

αργότερα. Το γνωστό περιστατικό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ήταν μια 

τεράστια τραγωδία για όλη την ανθρωπότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά οι 

οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, είχαν άμεση ανάγκη 

ηθικής και ψυχολογικής υποστήριξης. 

ii. Να εξακολουθήσει τη συμβουλευτική καθοδήγηση. Το πιο κοινότοπο λάθος 

που παρατηρείται είναι η περιορισμένης διάρκειας καθοδήγηση που δίδεται 

από τους ιθύνοντες του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στους 

εργαζομένους. Είθισται, η περίοδος της δράσης αυτής, να άρχεται κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, στο στάδιο κινδύνου και να τερματίζεται με την 

παρέλευση του σταδίου αυτού, εγκαταλείποντας ουσιαστικά τους 

εργαζομένους και παραβλέποντας τις ανάγκες και τις αντιδράσεις τους. Το 

τμήμα HR ως πρότυπο αναζωογόνησης θα πρέπει να διατηρεί διαδικασίες 

συμβουλευτικής βοήθειας και να παρακολουθεί διαρκώς τις διαδικασίες   –  που 

διεξάγονται από εμπειρογνώμονες  –  σε περίπτωση που ένας υπάλληλος μπορεί 

να χρειαστεί περαιτέρω υποστήριξη μετά την τραυματική εμπειρία της κρίσης. 

Τα Διευθυντικά Στελέχη του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν φαινόμενα μετατραυματικού  στρες, 

έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα και οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στα 

εργασιακά τους καθήκοντα, όπως και στην εποχή πριν από την κρίση. 

iii. Να μελετήσουν προσεκτικά τα διδάγματα της κρίσης. Σύμφωνα με τους 

Brockner & James (2008), οι κρίσεις είναι προτιμότερο να θεωρούνται ως πηγή 

ευκαιριών και όχι ως απειλή, πράγμα που σημαίνει πως αυτοί που παίρνουν 

επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να υιοθετούν μαθησιακή προσέγγιση, 

χρησιμοποιώντας τη δική τους εμπειρία ή την εμπειρία τρίτων με απώτερο 

σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και νέων συμπεριφορών, οι 

οποίες θα συμβάλλουν στην καθοριστική διαφοροποίηση της λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

     «Οι σύγχρονες στρατηγικές Διοίκησης HR που βασίζονται στην 

οργανωσιακή μάθηση δίνουν έμφαση στον κριτικό προβληματισμό, στην 

οργανωσιακή κοινωνικοποίηση, στη σιωπηρή μάθηση, στη μάθηση από τα 

λάθη και στη μάθηση με επίκεντρο τη δράση» (Wang, Hutchins & Garavan, 

2009: 40). Σε αντίθεση με τη συμβατική γνώση, η κρίση δύναται να 

λειτουργήσει καταλυτικά, παράγοντας εξατομικευμένη οργανωσιακή μάθηση 

(Sitkin, 1992; Wooten & James, 2008). Τα καλύτερα ηγετικά στελέχη το 
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αναγνωρίζουν και διαθέτουν την ικανότητα και τη σκοπιμότητα της αλίευσης 

μαθησιακών ευκαιριών που υπάρχουν σε πολλά περιστατικά κρίσης.                                                                          

      Όπως αποφάνθηκαν οι Cron, Slocum, VandeWalle & Fu (2005), τα άτομα 

που διαθέτουν μαθησιακό προσανατολισμό εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό 

προσαρμοστικότητας στις αντιδράσεις τους σε δυσμενείς συνθήκες και 

διακρίνονται από το γεγονός ότι αποθαρρύνονται λιγότερο εύκολα από 

προκλήσεις και αποτυχίες. Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε 

συνεργασία με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και διοικητικά στελέχη, 

δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων – 

CMT (Crisis Management Team), πρέπει να διεξαγάγει μια αιτιολογική 

ανάλυση ως προς τον εντοπισμό λαθών του παρελθόντος της επιχείρησης και 

να υιοθετήσει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές, ακολουθώντας ενδεχομένως 

τακτικές που εφαρμόσθηκαν από άλλες επιχειρήσεις στο παρελθόν. 

iv. Να προωθεί την ανθεκτικότητα και την ελαστικότητα της επιχείρησης. Ως 

ανθεκτικότητα ορίζεται «η ικανότητα των ατόμων να απορροφούν την ένταση, 

αναπτύσσοντας τις λειτουργίες τους στο πλαίσιο αντίξοων συνθηκών» (Weick 

& Sutcliffe, 2007: 71). Μία εναλλακτική ερμηνεία του όρου, δοσμένη από τους 

Sutcliffe & Vogus (2003), περιγράφει την ελαστικότητα με τη δυνατότητα των 

ατόμων να επανέρχονται υπό νέο και βελτιωμένο τρόπο μετά από μια δύσκολη 

κατάσταση. Οι ίδιοι ορίζουν την ανθεκτικότητα ως «τη διατήρηση θετικής 

προσαρμοστικότητας σε περιπτώσεις μεγάλων προκλήσεων» (Sutcliffe & 

Vogus, 2003: 95). Ο απώτερος σκοπός μέσω της διαδικασίας της 

ανθεκτικότητας είναι η άσκηση και η διατήρηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων εν μέσω κρίσης. Το πιο επιθυμητό αποτέλεσμα, θα ήταν η 

επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της 

κρίσης και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, σε σχέση με την προϋπάρχουσα 

λειτουργική της κατάσταση. 

v. Να ενεργεί με ακεραιότητα. Οι θεμέλιοι λίθοι της επιχειρησιακής 

ακεραιότητας είναι η προσωπική ακεραιότητα και η δυνατότητα λήψης ηθικών 

αποφάσεων (Hyman, Skipper & Tansey, 1990). Ειδικό ρόλο διαδραματίζει και 

ο παράγοντας εμπιστοσύνη, ο οποίος θεωρείται υπέρτατης σημασίας όχι μόνον 

στις εποχές ευρωστίας της επιχείρησης, αλλά ειδικά στην εποχή που ακολουθεί 

μετά την κρίση. Ταυτόχρονα η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των εταίρων από 

την Διεύθυνση είναι απαραίτητη. Ένας από τους μηχανισμούς, που πρέπει να 

ενεργοποιηθεί, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι η ιδιότητα της 

λήψης αποφάσεων. Ο Simons (2002) επινόησε τον ορισμό της έννοιας 

«ακέραιη συμπεριφορά» ως το αντιληπτό μοτίβο ευθυγράμμισης μεταξύ των 

λεγόμενων και των δράσεων ενός ατόμου. Τα πλήθη τείνουν να συγχωρούν 

ηγέτες, όταν είναι πεπεισμένα ότι οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι ηγέτες για 

να αντιμετωπίσουν μια κρίση είναι συνεπείς με τα αρχικά τους λεγόμενα 

σχετικά με την κρίση (James & Wooten, 2006). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι το αρμόδιο να ηγηθεί των 

εργαζομένων. Εν αντιθέσει, όταν τα λεγόμενα και οι πράξεις δεν συμφωνούν 
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μεταξύ τους, είναι προφανές ότι η ακεραιότητα δεν αποτελεί στοιχείο της 

συγκεκριμένης ηγετικής συμπεριφοράς. 

vi. Να επανασχεδιάζει και να επαναξιολογεί τα ήδη υπάρχοντα σχέδια και 

συστήματα. Σε περίπτωση καταστροφής ή κρίσης, είναι καιρός για έναν πολύ 

καλά εκπαιδευμένο επαγγελματία να αναλάβει την κατάσταση. Αυτοί οι 

επαγγελματίες είναι συχνά οι βασικοί εργάτες διάσωσης και διευθυντές 

έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να βοηθούν τους 

εργαζομένους να πολεμούν με τις φυσικές καταστροφές και να αντιμετωπίζουν 

τις τρομοκρατικές ενέργειες. Σε μια συνολική συντονιστική σχέση με τους 

Διευθυντές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πρέπει να αποτελούν μια 

ισχυρή ενότητα. Ιδιαίτερα μετά το περιστατικό της τρομοκρατικής επίθεσης της 

11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Ν. Υόρκη, οι Υπεύθυνοι του τμήματος HR ιδίως 

στην Αμερική άρχισαν να επανεξετάζουν και να επανασχεδιάζουν τα 

υπάρχοντα σχέδια κρίσης τους με σκοπό την αποτελεσματικότητα. 

     Οι ειδικοί του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι 

αντίστοιχες τεχνικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι 

δραστήριοι και να παρέχουν βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 

κρίσης. Η ανάγκη για επαναξιολόγηση, σε περίπτωση απόλυτης έκτακτης 

ανάγκης, υπογραμμίζεται από τους Premeaux & Breaux (2007: 40) από τα εξής: 

«Από τα πολλά στάδια της διαχείρισης κρίσεων και της οργανωσιακής 

μάθησης, χρειάζεται συνήθως μια τεράστια καταστροφή όπως η 11η 

Σεπτεμβρίου 2001 ή ο τυφώνας Κατρίνα για να υποχρεώσει τους ειδικούς της 

διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και των ανθρωπίνων πόρων να επανεξετάσουν 

τα σχέδια διαχείρισης έκτακτης ανάγκης». 

vii. Να διαθέτει κοινές αξίες. Οι θεμελιώδεις αξίες είναι απαραίτητες στην 

διακυβέρνηση και στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης, ειδικά όταν ενέχεται 

διαχειριστικό ρίσκο. Στοιχεία όπως η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια αποτελούν 

τις στιβαρότερες βάσεις στις κριτικές αποφάσεις των ανώτατων στελεχών, 

καθώς και στη συμβουλευτική καθοδήγηση που διέπει την πορεία της 

επιχείρησης. Απώτερος σκοπός της υιοθέτησης αυτών των αξιών είναι η 

αμεροληψία και η ικανότητα της κριτική σκέψης, της αποδοχής προκλήσεων, 

της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών ή της συμβουλευτικής αναθεώρησης. 

     Η ακεραιότητα σε συνδυασμό με την ποιότητα αποτελούν δύο από τις πιο 

θεμελιώδεις αξίες που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης, όπως 

επίσης και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της. Δίχως ακεραιότητα και 

ποιότητα κάθε μορφή εμπιστοσύνης και εχεμύθειας θα εξαλειφθεί και στο 

επίπεδο των μετόχων της επιχείρησης και μεταξύ των εργαζομένων της αλλά 

και στο επίπεδο των καταναλωτών προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Για 

πολλές επιχειρήσεις η ανάκτηση κερδοφορίας ή η αύξηση των κερδών αποτελεί 

μία μόνον ένδειξη επιχειρησιακής επιτυχίας και ανάκαμψης μετά την κρίση. 

Διάφορα άλλα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο αναθεώρησης και περαιτέρω αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των 

στοιχείων αυτών επιτυγχάνεται διαμέσου παραμετροποίησής τους και 

βαθμολογικής ερμηνείας. Ενδεικτικά, μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων όπως η 
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Deloitte, εντάσσει στους καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας της, στοιχεία 

μη-σχετιζόμενα με τις οικονομικές της αποδόσεις, όπως βαθμός ικανοποίησης 

του πελάτη, το επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της, 

την αφοσίωση των εργαζομένων της, την ηθική συμπεριφορά και τη φήμη και 

την αξιολόγηση των χειρισμών των ανώτερων στελεχών σε διάφορα θέματα, 

ιδίως όντας αντιμέτωποι με μία κρίση (Parrett, 2007). 

     Οι κοινές αξίες προσδίδουν μία ισχυρή διασύνδεση μεταξύ της Διεύθυνσης, 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και των εργαζομένων της. Η 

διασύνδεση αυτή είναι καίριας σημασίας καθώς ενώνει στελέχη και 

εργαζομένους με διαφορετικές κουλτούρες, ήθη, έθιμα, γλώσσες, θρησκείες 

και πολιτιστικές καταβολές. Μόνο διαμέσου της ενίσχυσης των αξιών αυτών, 

δύναται να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο συλλογικότητας που θα οδηγήσει 

στην επιτυχία και στην ορθή αντιμετώπιση και διαχείριση κάθε ενδεχόμενης 

κρίσης. Παράλληλα, ο βαθμός εμπιστοσύνης που διαχέεται μέσα από τη 

συλλογικότητα επηρεάζει θετικά τις τάσεις των κεφαλαιαγορών υπέρ της 

επιχείρησης. 

     Οι άξονες πάνω στους οποίους περιστρέφονται οι αξίες αυτές, εκτός της 

ακεραιότητας και της αμεροληψίας, είναι η εξέχουσα αξία που θα πρέπει να 

δίδεται στους καταναλωτές, η αφοσίωση των εργαζομένων όχι μόνο προς την 

επιχείρηση αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις και η δύναμη που αντλείται από 

την πολιτιστική πολυμορφικότητα. Τα προαναφερθέντα απαιτούν από τα 

Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού διευρυμένο πνεύμα, προκειμένου να ασπαστούν και να 

εναγκαλιστούν τις ολοένα και αυξανόμενες τάσεις της παγκοσμιοποίησης της 

αγοράς και των πιθανών απειλών και κρίσεων που ενδεχομένως να χρειαστεί 

να αντιμετωπίσουν, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επαναφέρουν τόσο τους 

εργαζομένους αλλά και την ίδια την επιχείρηση στην ομαλή καθημερινή της 

λειτουργία. 

viii. Να μην ξεχνά. Χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και του μηχανισμού του 

εγκεφάλου είναι να διαγράφει δυσάρεστες αναμνήσεις και γεγονότα ή να τα 

αντικαθιστά με ευχάριστες μνήμες. Αρμοδιότητα του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων είναι να λειτουργεί υπενθυμητικά ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, τονίζοντας την παρελθοντική ύπαρξη της κρίσης, τη σοβαρότητά 

της και τη δύναμη ψυχής που επέδειξαν σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που 

κατέβαλαν για να την ξεπεράσουν επιτυχώς. 

     Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων είναι να αλλάξει η προοπτική και η άποψη των εργαζομένων για την 

κρίση από ένα τραγικό συμβάν σε ένα αισιόδοξο γεγονός που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για μελλοντική αναφορά αντί για αντιδράσεις μη 

παραγωγικότητας. Ο Payne (1989: 29) υποστήριξε ότι η διαδικασία 

ανασχηματισμού πρέπει να θεωρηθεί ως μια θεραπευτική κατάσταση: «όταν 

ένας πληθυσμός υποφέρει από ένα τραύμα, ο θεραπευτικός λόγος μπορεί να 

βοηθήσει τα θύματα να ανακτήσουν μια ταυτότητα που έχει αρθεί από το 
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γεγονός της κρίσης. Μέσω του λόγου, τα θύματα πρέπει να δημιουργήσουν μια 

νέα ταυτότητα ικανή να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα». 

     Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υπενθυμητικής λειτουργίας είναι ο 

εορτασμός επετείων, σε καθορισμένες ημερομηνίες υψίστων κρίσεων και στη 

μνήμη ενδεχομένως των ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν ή θυσιάστηκαν. Οι 

επιζώντες και τα θύματα κρίσης θεωρούνται ως ήρωες που ενήργησαν για την 

προσπάθεια του οργανισμού. Οι ήρωες γίνονται οι εικόνες του οργανωτικού 

πνεύματος. «Η ετήσια επέτειος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 

υλοποιείται τόσο με τις πολιτικές όσο και με τις θρησκευτικές τελετές σε όλες 

τις Ηνωμένες Πολιτείες» (Seeger et al., 2003: 151). Η πρακτική αυτή 

ακολουθείται ευρέως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπογραμμίζοντας 

στους υπόλοιπους ανθρώπους και δη στους εργαζομένους την τραγικότητα των 

γεγονότων, τη δυσμενή θέση στην οποία είχαν περιέλθει, το καταστροφικό 

άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο του γεγονότος, αλλά πρωταρχικά τη δύναμη και 

τη θέληση που επέδειξαν, για να ορθοποδήσουν και να ανακτήσουν τους 

κανονικούς ρυθμούς ζωής. 

      Ο ουσιαστικότερος ρόλος του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε 

περιόδους μετά-κρίσης είναι να θυμίζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης τις 

ανυπέρβλητες ικανότητες που διαθέτει, όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με καταστάσεις 

εξαιρετικού υψηλού κινδύνου. 

 

3.6 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «MΗR» ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ HR ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

     Χωρίς αμφιβολία, όλοι  οι σημερινοί οργανισμοί λειτουργούν σε έναν ασταθή και 

απαιτητικό κόσμο, έχοντας τις κρίσεις ως αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντός τους. 

Η τρέχουσα διατριβή με το μοντέλο-ρόλο «MHR» που πραγματεύεται όσον αφορά το 

τμήμα ΗR κάθε οργανισμού,  ευθυγραμμίζεται με το έργο πολλών ακαδημαϊκών και 

επαγγελματιών στους τομείς της διαχείρισης κρίσεων και της διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων (Hutchins & Wang, 2008; Lockwood, 2005; Premeaux & Breaux, 2007; Wang 

et al., 2009). Οι περισσότεροι ανάμεσά τους υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα εμφανές 

«ανθρώπινο στοιχείο» στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων και υπογραμμίζουν ότι η 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων είναι ενσωματωμένη στις πρακτικές και στη 

φιλοσοφία διαχείρισης κρίσεων.  

     Είναι αξιοσημείωτο πως το έτος 2013, η Εταιρεία για τη Διαχείριση Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Society for Human Resource Management - SHRM) διενήργησε μια 

έρευνα σχετικά με την «Ικανοποίηση και τη Δέσμευση Εργασίας των Εργαζομένων». 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας στην έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2014, 

αναφέρεται σαφώς ότι: 
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«Αν και ατυχή γεγονότα μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, ακόμη και στο χώρο εργασίας, 

είναι λογικό οι εργαζόμενοι να περιμένουν ένα ορισμένο επίπεδο ασφάλειας και 

προστασίας. Το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των εργαζομένων ανέφερε ότι η 

αίσθηση ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον ήταν πολύ σημαντική για την ικανοποίηση 

από την εργασία τους» (SHRM, 2014: 25) 

     Γίνεται κατανοητό πως δημιουργείται μια νέα ατζέντα για το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Ο μάνατζερ HR καθώς και 

τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος δεν μπορούν πλέον να μείνουν στον παραδοσιακό τους 

ρόλο, αλλά πρέπει να αναλάβουν έναν νέο ουσιαστικό ρόλο, ιδίως ο εκπρόσωπος HR 

ως στρατηγικός εταίρος της ομάδας διαχείρισης κρίσεων κάθε οργανισμού. Πολλοί 

επαγγελματίες και θεωρητικοί όχι μόνο από το πεδίο της διαχείρισης κρίσεων αλλά και 

από τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, υπογραμμίζουν τη συμβολή του τμήματος 

ΗR για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διαχείριση οργανωτικής κρίσης. 

     Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν περιπτώσεις μεγάλων οργανισμών οι 

οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με κρίσεις μεγάλης εμβέλειας. Πολλές από αυτές είχαν ως 

αποτέλεσμα το θάνατο χιλιάδων ζωών ή ακόμα και την καταστροφή του 

περιβάλλοντος. Ορισμένες μάλιστα έχουν ήδη εξεταστεί και συζητηθεί ποικιλοτρόπως 

από πολλούς ερευνητές και θεωρητικούς του πεδίου της Διαχείρισης Κρίσεων ως προς 

τον τρόπο αντιμετώπισής τους από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όπως π.χ.  η φυλάκιση του 

CEO της Union Carbide από τις αρχές της Ινδίας, κ.ο.κ.  Στο παρόν εξετάζονται υπό 

το πρίσμα του ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως μέλους της 

Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων και ως εκπροσώπου του εργατικού δυναμικού μιας 

επιχείρησης.  

     Σκοπός είναι μέσα από πραγματικά γεγονότα να γίνει ξεκάθαρος και κατανοητός ο 

στρατηγικός ρόλος που δύναται να παίξει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων. Οι 

πρώτες τρεις περιπτώσεις, η διαρροή τοξικού αερίου στο Μπομπάλ (Bhopal) της Ινδίας 

το 1984, η διαρροή πετρελαίου του Exxon Valdez στη θαλάσσια περιοχή της Αλάσκας 

(Prince William Sound) το 1989 και η συντριβή της πτήσης GW9525 της Germanwings 

το 2015, αποδεικνύουν περίτρανα πως εάν το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στο πρώτο στάδιο πριν από το κρίσιμο συμβάν είχε αντιληφθεί εγκαίρως τα σημάδια ή 

είχε εκπαιδεύσει ολοκληρωμένα και σωστά το προσωπικό με βάση τους κανόνες 

ασφαλείας, καμία ενδεχομένως από αυτές τις κρίσεις δε θα είχε συμβεί.   

     Στην περίπτωση της διαρροής πετρελαίου του Exxon Valdez στη θαλάσσια περιοχή 

της Αλάσκας (Prince William Sound) το 1989 όπως και στη συντριβή της πτήσης 

GW9525 της Germanwings το 2015, διαφαίνεται πως το τμήμα HR και στις δύο 

περιπτώσεις είχε γνώση σχετικά με την κατάσταση και τα προβλήματα των υπαλλήλων 

τους που ήταν καθόλα υπαίτιοι για τις αντίστοιχες κρίσεις. Υπάρχουν στοιχεία πως η 

Exxon είχε κάνει σύσταση και γνώριζε για το πρόβλημα αλκοολισμού του καπετάνιου 

και αντιστοίχως η Germanwings γνώριζε για τα ψυχολογικά προβλήματα του 

συγκυβερνήτη. Εντούτοις και στις δυο περιπτώσεις – με διαφορά περίπου 25 ετών  – 

τα αντίστοιχα τμήματα HR δεν είχαν πιο αυστηρούς ελέγχους ούτε κρατούσαν πλήρως 



 

 
105 

ενημερωμένους φακέλους για τους υπαλλήλους της εταιρείας όσον αφορά το ιατρικό 

τους ιστορικό, την ψυχική, νοητική και σωματική τους κατάσταση, ακόμα και αν 

ασκούσαν καίριες για την ασφάλεια των συνανθρώπων τους εργασιακές θέσεις. Αρκεί 

κανείς να πει πως αυτές οι παραλείψεις κόστισαν στην περίπτωση της Exxon περίπου 

8 δισεκατομμύρια δολάρια και ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή στο 

περιβαλλοντικό χώρο της Αλάσκας και στην περίπτωση της Germanwings το θάνατο 

150 ανθρώπων. 

     Όσον αφορά την περίπτωση της διαρροής τοξικού αερίου στο Μπομπάλ (Bhopal) 

της Ινδίας το 1989, παρατηρείται πως το τμήμα HR δεν είχε καν εκπαιδεύσει τους 

υπαλλήλους για τους πιο βασικούς κανόνες ασφαλείας. Σε ένα τόσο υψηλού ρίσκου 

και επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον, λόγω της φύσης της δουλειάς, οι υπάλληλοι δεν 

γνώριζαν τα πιο στοιχειώδη – πως μια βρεγμένη πετσέτα στο πρόσωπό τους θα 

μπορούσε να τους σώσει – μέχρι που αδιαφορούσαν για προειδοποιητικά σήματα και 

προτιμούσαν να συνεχίσουν αμέριμνοι το διάλειμμά τους. Αυτή η αδιαφορία και η 

απουσία θα μπορούσε να πει κανείς του τμήματος HR και η ελλιπής εκπαίδευση και 

επίβλεψη των εργαζομένων κατάληξε, όπως αναφέρεται και λεπτομερέστατα 

παραπάνω, στον άμεσο θάνατο 7000 ανθρώπων, στον τραυματισμό πολύ 

περισσότερων και στον έμμεσο θάνατο 15 με 30 χιλιάδων ανθρώπων, μέσα στα 

τελευταία 20 χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση στα αέρια. Τέλος, 

ένα κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών περιπτώσεων πέρα από την παγκόσμια 

κατακραυγή και κριτική είναι πως και οι τρεις επιχειρήσεις χρειάστηκε να αλλάξουν 

την ονομασία τους προκειμένου να σταματήσουν να συνδέονται με τα κρίσιμα αυτά 

περιστατικά. Μάλιστα, στην περίπτωση της Germanwings η εταιρεία δεν κατάφερε να 

επιβιώσει μετά από την κρίση αυτή, με αποτέλεσμα τη συγχώνευσή της με την 

Eurowings. 

     Ακολούθως οι επόμενες τρεις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν – οι γρήγορες 

αντιδράσεις των εργαζομένων της Morgan Stanley κατά την ημέρα του τρομοκρατικού 

χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Ν. Υόρκη, οι ενέργειες της διοίκησης 

της Cantor Fitzgerald μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και η άμεση κινητοποίηση 

του Πανεπιστημίου του Τέξας του 2010 – αποτελούν εξέχοντα παραδείγματα προς 

μίμηση για πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Αποδεικνύουν ξεκάθαρα, μέσα από 

πραγματικά συμβάντα, πως οι οργανισμοί που έχουν ήδη αντιληφθεί τη σπουδαιότητα 

του πεδίου της διαχείρισης κρίσεων, ενδιαφέρονται και επενδύουν ενεργά στο εργατικό 

τους δυναμικό, είναι σε θέση να ξεπεράσουν οποιαδήποτε κρίση, όσο αναπάντεχη και 

αν είναι αυτή και να επανέλθουν στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο με τις όσον δυνατόν λιγότερες ζημίες. 

     Παρατηρείται ότι και στην περίπτωση της  Morgan Stanley και στην περίπτωση του 

Πανεπιστημίου του Τέξας χρειάστηκε να συμβεί μια κρίση (είτε στην ίδια την 

επιχείρηση στην πρώτη περίπτωση είτε σε παρεμφερή οργανισμό στη δεύτερη), έτσι 

ώστε να μελετήσουν προσεκτικά τι πήγε λάθος και να μάθουν από τα διδάγματα της 

κρίσης. Ειδικά οι εκπρόσωποι του τμήματος HR της εκάστοτε επιχείρησης,  ως γνήσιοι 

«Αναγεννησιακοί» με βάση το μοντέλο «MHR»  που αναλύθηκε στο παρόν κεφάλαιο, 
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ενσωμάτωσαν τα διδάγματα της κρίσης στις αναθεωρήσεις που έκαναν στο υπάρχον 

σύστημα ασφαλείας και στα σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Στη συνέχεια ως αυθεντικοί 

«Μέντορες» επιμόρφωναν και εκπαίδευαν συνεχώς τους εργαζομένους αλλά και 

λοιπούς παρευρισκόμενους, έτσι ώστε να γνωρίζουν τι επακριβώς πρέπει να γίνει στην 

περίπτωση ενός παρόμοιου κρίσιμου γεγονότος. Δεν είναι τυχαίο που περίπου 2.500 

εργαζόμενοι της Morgan Stanley ήταν σε θέση να σώσουν τη ζωή τους την ώρα που 

συνάνθρωποί τους επέλεξαν λόγω πανικού και άγνοιας να δώσουν τέρμα στη ζωή τους 

πηδώντας από τα «απομεινάρια» των Δίδυμων Πύργων. Εξίσου τυχαίο δεν είναι πως 

στην περίπτωση του Πανεπιστημίου του Τέξας δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός. Η 

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων με τη συνδρομή του τμήματος HR ήταν σε θέση να 

ενημερώσει άμεσα περίπου 43.000 φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό, σχετικά με το 

συμβάν και τη θέση του οπλοφόρου. Σχεδόν όλοι γνώριζαν από πριν λόγω της 

ενημέρωσης και της εκπαίδευσης που είχαν πώς θα πρέπει να επικοινωνούν και τι 

ακριβώς να κάνουν μέχρι να σημάνει το τέλος της απειλής. 

     Εξίσου, μεγίστης σημασίας είναι και η συνδρομή του τμήματος HR στην περίπτωση 

της αναγέννησης της Cantor Fitzgerald μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001. Η συγκεκριμένη επιχείρηση από την ίδρυση της ακόμα 

ενδιαφερόταν για τους εργαζομένους της. Ούτε σε αυτήν την περίπτωση είναι τυχαίο 

πως οι ορθές αποφάσεις λήφθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με κύριο 

γνώμονα τις ανάγκες των οικογενειών των υπαλλήλων που χάθηκαν. Ως γνήσιοι 

άνθρωποι Αναγέννησης,  προχώρησαν άμεσα σε προσλήψεις συγγενών και φίλων και 

μέρος των πρώτων κερδών της δόθηκε στις οικογένειες των αποθανόντων υπαλλήλων. 

Μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά έμεινε δίχως ηγεσία (σχεδόν όλο το διοικητικό 

συμβούλιο πέθανε ακαριαία κατά τη διάρκεια του τρομοκρατικού χτυπήματος), ήταν 

σε θέση να αναγεννηθεί από τις στάχτες της έχοντας βαθιά ριζωμένο στη φιλοσοφία 

της πως μια επιχείρηση δεν δύναται να ανακάμψει χωρίς τους εργαζομένους της. Η 

Cantor όχι μόνο επανήλθε στο μερίδιο που κατείχε πριν από την 11η Σεπτεμβρίου του 

2001, αλλά κατόρθωσε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς δραστηριότητας.   

     Με βάση τα παραπάνω και με την παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων που 

συγκλόνισαν την ανθρωπότητα αποδεικνύεται και εμπράκτως η επιτακτικότατα να 

υιοθετηθεί ως πρακτική ο προτεινόμενος ρόλος «ΜΗR» από το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης. Το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να αποτρέψει 

εντελώς μια κρίση ή να ελαχιστοποιήσει της επιπτώσεις της σε περίπτωση που αυτή 

δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί. Ταυτόχρονα, όπως έχει δείξει η σύγχρονη ιστορία 

είναι σε θέση να σώσει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Ως «Μέντορας» 

στο στάδιο πριν από μια κρίση, μπορεί να συμβάλει στην εξοικείωση των εργαζομένων 

με την κρίση και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση κρίσης. Ως 

«Θεραπευτής» κατά τη διάρκεια της κρίσης, μπορεί να βοηθήσει τους υπαλλήλους να 

αντιμετωπίσουν την κρίση της κρίσης και να την ξεπεράσουν, ώστε να μπορέσουν να 

επιστρέψουν σε κάποιο είδος ομαλότητας. Τέλος, ως άνθρωπος της «Αναγέννησης» 

στο στάδιο μετά από μια κρίση, θα ηγηθεί μεταξύ των εργαζομένων και θα τους 

βοηθήσει να αναγεννηθούν από τις «στάχτες» τους, υπενθυμίζοντας συνεχώς ότι όλοι 
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μαζί επιβίωσαν από την κρίση και είναι πιο δυνατοί ως μια οντότητα έτοιμη να 

αντιμετωπίσει τυχόν μελλοντικά παρόμοια κρίσιμα γεγονότα. 

     Πρέπει να διευκρινιστεί πως σε θεωρητικό επίπεδο τέθηκαν και αναλύθηκαν 

εκτενώς τα θεμέλια και όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον νέο ρόλο «MHR» 

του τμήματος HR αναφορικά με το πεδίο της διαχείρισης των κρίσεων. Από πρακτικής 

πλευράς, η πλήρως εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του συγκεκριμένου ρόλου 

επιτεύχθηκε μέσα από την επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

της παρούσας διατριβής και θα αναλυθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο διεξοδικά. Οι 

ανθρώπινοι πόροι κάθε οργανισμού είναι αναμφισβήτητα το πιο πολύτιμο περιουσιακό 

στοιχείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οποιαδήποτε επιχείρηση και δεν δύναται 

να αγνοούνται πλέον. Σε αυτό το σημείο η συγγραφέας θα ήθελε να εκφράσει τις 

ανησυχίες της ως προς τους κινδύνους που ελλοχεύουν όχι μόνο για το εργατικό 

δυναμικό και την ασφάλειά του αλλά και για ολόκληρο τον οργανισμό, αν οι ειδικοί 

HR συνεχίσουν να λαμβάνουν ανεπαρκείς αποφάσεις και δεν συνειδητοποιήσουν την 

ανάγκη του νέου ρόλου «ΜΗR», που καλούνται να αναλάβουν. 

 

3.7 Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

     Ύστερα από την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, την παρουσίαση 

του νέου προτεινόμενου ρόλου «MHR» (Mentor - Healer - Renaissance Man → 

Μέντορας - Θεραπευτής - Αναγεννησιακός) που πρέπει να αναλάβει το τμήμα 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων και τη μελέτη 

διάφορων περιπτώσεων οργανισμών που πραγματοποιήθηκε στις προηγούμενες 

ενότητες, προέκυψαν τα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα:  

1. Σήμερα και πιο συχνά από ό, τι αναμενόταν, οι άνθρωποι και οι οργανισμοί 

έρχονται αντιμέτωποι με μια πληθώρα απροσδόκητων γεγονότων με τη μορφή 

κρίσεων. 

2. Οι κρίσεις αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος του σημερινού επιχειρηματικού 

κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

3. Οι κρίσεις έχουν διάφορες μορφές και τύπους, με ορισμένες από αυτές να έχουν 

μικρότερη ένταση και μικρότερη έκταση, ενώ άλλες μπορεί να διαρκέσουν 

περισσότερο με μεγαλύτερο αντίκτυπο, όχι μόνο για την ίδια την επιχείρηση, 

αλλά κάποιες φορές και για την κοινωνία συνολικά ή και για ολόκληρη την 

ανθρωπότητα σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.   

4. «Οι κρίσεις μπορούν να θεωρηθούν ως καταστάσεις που προσφέρουν 

ασυνήθιστες ευκαιρίες (άποψη που μοιράζονται τόσο οι αρχαίοι Έλληνες όσο 
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και οι αρχαίοι Κινέζοι) για να καταδείξουν την ευελιξία της διαχείρισης, τα 

δυνατά ομαδικά επαγγέλματα, την οργανωτική ανθεκτικότητα και ακόμη και 

τις επανευθυγραμμίσεις της επιχειρηματικής στρατηγικής» (Bertrand & Lajtha, 

2002: 185). 

5. Ένας οργανισμός έχει περισσότερες πιθανότητες να διαχειριστεί με επιτυχία 

μία κρίση και να επανέλθει όσον το δυνατόν γρηγορότερα και με τις μικρότερες 

ζημίες, εάν η διοίκηση του οργανισμού και οι εργαζόμενοί του είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι για αυτό το συμβάν. 

6. Η συγκρότηση μιας Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Team 

– CMT) είναι μία από τις θεμελιώδεις πτυχές της διαμόρφωσης 

αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων.   

7. Η επιλογή των μελών της Ομάδας Διαχείρισης  Κρίσεων αποτελεί βασικό 

κομμάτι της στρατηγικής, συνδυάζοντας την ηγεσία και τη γνώση. 

8. Εξίσου μεγάλης σημασίας είναι να υπάρχει ένα γραπτό πλάνο διαχείρισης 

κρίσεων που να υπογραμμίζει τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες του 

υπάρχοντος συστήματος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα σχετικά περιστατικά που 

μπορεί να εμφανίζονται απροσδόκητα.  

9. Το γραπτό αυτό πλάνο, ή αλλιώς γνωστό ως «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων» 

δύναται να βοηθήσει τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων να κερδίσουν 

πολύτιμο χρόνο και να ασχοληθούν με την καθαυτή διαχείριση και 

αντιμετώπιση της κρίσης. 

10. Οι οργανισμοί ανάλογα με το επιχειρηματικό κλάδο που ανήκουν 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας όσον αφορά την 

ευαισθησία τους σε μια δημόσια κρίση: 

❖ Κατηγορία Υψηλού Κινδύνου (High-Risk Category) 

❖ Κατηγορία Μεσαίου Κινδύνου (Medium-Risk Category) 

❖ Κατηγορία Χαμηλού Κινδύνου (Low-Risk Category) 

11. Οι οργανισμοί υψηλής αξιοπιστίας (HROs) καθώς και οι αρχές που τις διέπουν 

αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για τους υπόλοιπους οργανισμούς όσον 

αφορά την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητά τους σε κρίσεις καθώς και τον 

τρόπο που τις διαχειρίζονται. 

12. Μια από τις πέντε αρχές των οργανισμών υψηλής αξιοπιστίας, (Αρχή Ν.1), 

είναι η εμπειρία τους με τα λάθη.  Συγκεκριμένα, η αποτυχία σε έναν οργανισμό 

υψηλής αξιοπιστίας (ΗRO) μπορεί να είναι πιο καταστροφική, από μια 

αποτυχία σε έναν οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Οι οργανισμοί που έχουν ήδη 

κάποια εμπειρία με την αποτυχία και τα λάθη και έχουν ήδη διδαχθεί από τη 
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γνώση που αποκόμισαν από αυτά, επενδύουν και προνοούν έτσι ώστε το 

σύστημά τους να είναι πιο προειδοποιητικό για τις αποτυχίες του. Αυτοί οι 

οργανισμοί είναι σε θέση να σταματήσουν εγκαίρως τις αποτυχίες. Με αυτόν 

τον τρόπο δύναται να αποτρέψουν ακόμα και ενδεχόμενες κρίσεις πριν αυτές 

λάβουν χώρα. 

13. Η δέσμευση για την ανθεκτικότητα, μια από τις αρχές των HROs (Αρχή Ν. 4),  

γίνεται εμφανής στην ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί τη γνώση με 

απρόβλεπτες μεθόδους. Οι οργανισμοί που είναι ανθεκτικοί σε προβλήματα και 

κρίσεις έχουν υψηλή αίσθηση της διαχείρισης κρίσεων και επενδύουν διαρκώς 

σε πρακτικές διαχείρισης κρίσεων.   

14. Οι οργανισμοί που επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε θέματα ασφάλειας 

και πιστοποίησης ποιότητας παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε 

εργατικά ατυχήματα και κρίσεις. 

15. Οι οργανισμοί των οποίων η φιλοσοφία καθοδηγείται από τη διαρκή βελτίωση, 

προσπαθούν συνεχώς να εξασφαλίζουν πως το επίπεδο ασφάλειας και τα 

συστήματα πιστοποίησης ποιότητας είναι ανάλογα με τα υψηλότερα κριτήρια 

του κλάδου. 

16. Οι οργανισμοί που έχουν ήδη αντιληφθεί πως οι κρίσεις είναι ένα αναπόσπαστο 

μέρος του περιβάλλοντός τους (Σχήμα 3.1) παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

συναίσθηση όσον αφορά όχι μόνο την κρίση αυτή καθ’ αυτή αλλά και το 

ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων. 

17. Oι οργανισμοί που αντιλαμβάνονται εγκαίρως την απειλή και τον κίνδυνο που 

δύναται να επιφέρει μια κρίση, αποδεικνύονται καλύτερα και πιο κατάλληλα 

προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσουν. 

18. Οι οργανισμοί, όπως διαφαίνεται και εμπράκτως από τις μελέτες περιπτώσεων,  

που μελέτησαν προσεχτικά τα διδάγματα μιας κρίσης που έλαβε χώρα είτε 

στους ίδιους είτε σε άλλους παρεμφερείς οργανισμούς και ενσωμάτωσαν τη 

γνώση αυτή στον επανασχεδιασμό του ήδη υπάρχοντος συστήματος 

παρουσίασαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευελιξία σε ενδεχόμενα 

προβλήματα, αποτυχίες ή ακόμη και κρίσεις.  

19. Η φήμη και το όνομα της επιχείρησης καθώς και η εμπιστοσύνη και η πίστη 

των μετόχων της αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στο ευρύτερο φόντο 

της Διαχείρισης Κρίσεων. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να 

παραλείπεται η ανθρώπινη πλευρά, καθώς οι άνθρωποι ως έμβια και έμψυχα 

όντα δύναται να υποστούν σωματικές ή και ψυχολογικές βλάβες. 

20. «Ένα κοινό λάθος στο σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων είναι να σκεφτόμαστε 

το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας μόνο μετά από σχέδια για τα συστήματα, 
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τις επιχειρήσεις και την υποδομή των οργανισμών» (Premeaux & Breaux, 2007: 

41). 

21. «Η ανάκτηση της επιχείρησης δεν επέρχεται χωρίς τους εργαζόμενους της» 

(Lockwood, 2005: 3). 

22. Οι εργαζόμενοι παρόλο που θεωρούνται οι «ανθρώπινοι πόροι» της 

επιχείρησης, δεν παύουν να είναι έμβια όντα. 

23. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια κρίση δεν μπορεί να αποτραπεί, αλλά οι 

άνθρωποι πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και σίγουροι ότι θα πάνε στη δουλειά 

τους και θα επιστρέψουν στο σπίτι τους στους αγαπημένους τους ασφαλείς και 

υγιείς. 

24. Όταν λάβει χώρα μία κρίση, ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

θεωρείται υπεύθυνος για τη διατήρηση επαφής με τους εργαζομένους. 

25. Το τμήμα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού κατέχει στρατηγικό ρόλο 

στην προώθηση έμπιστης και προετοιμασμένης ηγεσίας σε όλους τους τομείς 

της επιχείρησης, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι ήσυχοι για την ασφάλεια 

τους, κατάλληλα προετοιμασμένοι και ευέλικτοι για την αντιμετώπιση της 

διασάλευσής της. 

26. Σε κάθε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων κάθε οργανισμού θα πρέπει να υπάρχει 

εκπρόσωπος από το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

27. Ο ρόλος του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων δύναται να κάνει τη 

διαφορά και να συνδράμει στην επιτυχή αντιμετώπιση μιας κρίσης, σε όλα τα 

στάδια της κρίσης. 

28. Ο νέος αυτός ρόλος «MHR» (Mentor - Healer - Renaissance Man → Μέντορας 

- Θεραπευτής - Αναγεννησιακός)  που προτείνεται, παρουσιάζει αναλυτικά τις 

δραστηριότητες που καλείται να αναλάβει το συγκεκριμένο τμήμα και τι 

ακριβώς πρέπει να γίνει βήμα-βήμα σε κάθε στάδιο της κρίσης (πριν - κατά τη 

διάρκεια - μετά από μια κρίση), για να εξασφαλιστεί ότι καλύπτονται πλήρως 

οι ανάγκες των εργαζομένων. 

29. Οργανισμοί που αδιαφόρησαν για τον ανθρώπινο παράγοντα και στους οποίους 

το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είχε υποδεέστερο ρόλο, δεν μπόρεσαν 

να αντεπεξέλθουν στις δοκιμασίες της κρίσης που αντιμετώπισαν. 

30. Η πλειοψηφία των οργανισμών που αδιαφόρησαν για τον ανθρώπινο 

παράγοντα, υπέστησαν μια σωρεία μεγάλων ζημιών και καταστροφών, από τα 

οικονομικά μεγέθη μέχρι τη φήμη τους.  

31. Οι πιο πολλές από αυτές χρειάστηκε να αλλάξουν την επωνυμία τους για να 

αποσυνδεθούν με το γεγονός της κρίσης. 
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32. Οργανισμοί που σε πρώιμα στάδια αναγνώρισαν τη μεγάλη σημασία του 

ανθρώπινου δυναμικού τους και έδειχναν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους, ήταν 

και είναι σε θέση να ανακάμψουν γρήγορα και με τις λιγότερες ζημίες μετά από 

μια κρίση. 

33. Οι οργανισμοί που «βγήκαν» νικητές μετά την κρίση, επανήλθαν πιο δυνατοί, 

κέρδισαν τον σεβασμό ακόμη και των ανταγωνιστών τους, η φήμη και το όνομα 

τους ενδυναμώθηκαν, και αποτελούν λαμπρά παραδείγματα προς μίμηση για 

όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς ανά τον κόσμο, ανεξαρτήτως του 

επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο ανήκουν.      

     Ακολούθως, με βάση όλα τα παραπάνω συμπεράσματα, διαπιστώνεται ξεκάθαρα 

το εξής: το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ενός οργανισμού, δύναται να 

κατέχει στρατηγικό και καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση κρίσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, με την επαρκή εκπαίδευση και προετοιμασία των εργαζομένων, 

ειδικότερα με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν 

πιθανά λάθη και προβλήματα, το τμήμα HR είναι σε θέση να αποτρέψει μια κρίση 

προτού λάβει χώρα. Σε περίπτωση που η κρίση δεν μπορεί να αποτραπεί, το τμήμα HR 

μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση και αντιμετώπιση της κρίσης με 

το να αναγνωρίζει το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται για να επιβιώσει ο 

οργανισμός. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να ξεπεράσουν όλες τις 

αρνητικές συνέπειες της κρίσης, όλα τα αρνητικά συναισθήματα και να είναι σε θέση 

να επιστρέψουν δριμύτεροι στα εργασιακά τους καθήκοντα. Ακολούθως, το τμήμα HR 

δύναται να συμβάλει σημαντικά στην αναγέννηση του οργανισμού μετά από την κρίση, 

με το να ηγηθεί των εργαζομένων, υπενθυμίζοντάς τους συνεχώς πως η νίκη και η 

επιβίωσή τους ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και πως ο καθένας 

ξεχωριστά με τον δικό του τρόπο συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος, το τμήμα 

ΗR μπορεί να συνδράμει στον επανασχεδιασμό του υπάρχοντος συστήματος, έτσι 

ώστε ο οργανισμός να είναι ανθεκτικότερος σε επόμενες πιθανές κρίσεις. 

     Η ανάλυση του παραπάνω εννοιολογικού πλαισίου γύρω από τον ρόλο του 

τμήματος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά τη Διαχείριση Κρίσεων, έχει 

ως σκοπό να μελετηθεί η κατάσταση της ελληνικής πραγματικότητας. Η παρούσα 

διατριβή κύριο στόχο έχει να καθορίσει τον ρόλο που κατέχει το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων των ελληνικών επιχειρήσεων στη διαχείριση κρίσεων. 

Προκειμένου, να επιτευχθεί αυτό, πρωτίστως θα προσδιοριστεί ο βαθμός εξοικείωσης 

που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων. Εν 

συνεχεία, θα ερευνηθεί εάν υπάρχει εκπρόσωπος του τμήματος HR στην ομάδα 

διαχείρισης κρίσεων των επιχειρήσεων. Ακολούθως θα προσδιοριστεί η συμβολή του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Η ενότητα 

που ακολουθεί παρουσιάζει το ερευνητικό μοντέλο που διαμορφώθηκε και τις 

μεταβλητές (ανεξάρτητες, εξαρτημένες, διαμεσολαβητής και ρυθμιστές) που 

αναπτύχθηκαν, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εμπειρική έρευνα της παρούσας 

διατριβής και να επιτευχθεί ο κύριος στόχος της.  
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3.8 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

     Συνοψίζοντας το εννοιολογικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε προηγουμένως, 

παρατηρείται ότι οι οργανισμοί που έχουν εμπειρία με την αποτυχία και τα λάθη καθώς 

και οι οργανισμοί που είναι ανθεκτικοί σε προβλήματα και κρίσεις αποδεικνύονται 

καλύτερα και πιο κατάλληλα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μία ενδεχόμενη 

κρίση. Επιπλέον, παρατηρείται ότι τόσο οι οργανισμοί που επενδύουν σε θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας όσο και οι οργανισμοί που είναι εξοικειωμένοι 

με τον κίνδυνο εμφάνισης μίας κρίσης, τείνουν να διαθέτουν υψηλότερο βαθμό 

αντίληψης και προετοιμασίας στην αντιμετώπιση και διαχείριση μιας κρίσης. 

Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί που είναι εξοικειωμένοι με το πεδίο της διαχείρισης 

κρίσεων και επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε πρακτικές διαχείρισης κρίσεων, 

τείνουν να ανακάμπτουν γρήγορα από μία κρίση και να επιστρέφουν στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας. Είναι αξιοσημείωτο πως το ίδιο 

ισχύει και για τους ανθρώπους που εργάζονται στους οργανισμούς αυτούς.  

     Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, όσον 

αφορά την ευαισθησία τους σε μια δημόσια κρίση, τείνουν να επενδύουν ολοένα και 

περισσότερο τόσο στο πεδίο διαχείρισης κρίσεων όσο και σε πρακτικές διαχείρισης 

κρίσεων εν συγκρίσει με άλλους οργανισμούς που ανήκουν στην κατηγορία 

χαμηλότερου κινδύνου. Επιπλέον, οι οργανισμοί που ήδη έχουν υποστεί μια κρίση και 

γνωρίζουν εξαρχής πόσο μεγάλα αποθέματα πόρων, ενέργειας και χρόνου χρειάζεται 

να διαθέτει ένας οργανισμός προκειμένου να κατορθώσει να διαχειριστεί την κρίση και 

να την αντιμετωπίσει, έχουν μεγαλύτερη συναίσθηση και επίγνωση όσον αφορά τις 

κρίσεις, το πεδίο διαχείρισης κρίσεων και την υιοθέτηση των πρακτικών του.  

     Ως εκ τούτου, για τη μέτρηση του επιπέδου Διαχείρισης Κρίσεων στις επιχειρήσεις, 

καθώς και για τον ρόλο που διαδραματίζει το τμήμα HR στην αντιμετώπισή τους, 

αναπτύχθηκαν οι εξής μεταβλητές:  

• Οι Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

 

     Με βάση το προηγούμενο εννοιολογικό πλαίσιο, προέκυψαν οι εξής 

ανεξάρτητες μεταβλητές: 

 

1. Η εμπειρία του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία (α = preoc_failure) 

 

2. Το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού      

                  (β = resilience) 

 

3. Η εμπειρία του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας (γ = safety_qual)   

 

4. Η εξοικείωση του οργανισμού με την κρίση (δ = fam_crisis)     
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• Οι Εξαρτημένες Μεταβλητές 

 

     Οι εξαρτημένες μεταβλητές ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τον ρόλο που 

κατέχει το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας 

κρίσης. Επομένως, προέκυψαν οι εξής εξαρτημένες μεταβλητές Υ:  

 

1. Y1 = HR_Precrisis 

 

2. Y2 = HR_Crisis 

 

3. Y3 = HR_Postcrisis 

 

 

• Ο Διαμεσολαβητής 

 

M = Η Εξοικείωση του οργανισμού με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων      

 

• Οι Ρυθμιστές 

 

1. W = Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ο οργανισμός 

 

2.  Z = H εμπειρία του οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις 

 

 

     Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ο τρόπος μέτρησης των συγκεκριμένων 

μεταβλητών αναλύεται διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο (Μέρος Β: 4ο Κεφάλαιο). 

Τέλος, με βάση τις επιλεγμένες μεταβλητές που παρουσιάστηκαν, διαμορφώθηκε το 

ακόλουθο γενικό ερευνητικό μοντέλο της παρούσας έρευνας, που απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 3.3: «Το Ερευνητικό Μοντέλο» 

 

                           (Πηγή: εμπνευσμένο από την ερευνήτρια) 

 

 

3.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

     Οι σύγχρονες επιταγές της κοινωνίας και των αγορών οδήγησαν στη θέσπιση μιας 

καινοτόμας «ατζέντας» για τις επιχειρήσεις και τα επιμέρους τμήματά της. Το τμήμα 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση του κανόνα. 

Οι διαφοροποιήσεις και τυχόν αλλαγές σε μηχανήματα, γραμμές παραγωγής και 

λειτουργικές διαδικασίες δύναται να επιτευχθούν εύκολα· είναι όμως δύσκολο και 

δαπανηρό να επιτευχθεί μεγάλος βαθμός προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στο 

πλαίσιο των νέων δεδομένων. Ακόμα δυσκολότερη είναι η επίτευξη αντίστοιχης και 

ορθής εκπαίδευσης και προετοιμασίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 

μία αναπάντεχη κρίσιμη κατάσταση, ένα τραγικό συμβάν ή μία κρίση όταν αυτή λάβει 

χώρα σε ανύποπτο χρόνο και κληθούν να τη διαχειριστούν με τις κατάλληλες ενέργειες, 

χωρίς να καταβληθούν από πανικό, σωματική ή και ψυχική κούραση. 

     Είναι ξεκάθαρη ευθύνη του τμήματος  Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, να ηγηθεί 

και να εμπνεύσει το σύνολο των εργαζομένων, στοχεύοντας στη γρήγορη ανάκαμψη 

και στην επιστροφή της καθημερινής λειτουργίας και εργασιακής ροής. Η παρούσα 

διατριβή κύριο στόχο έχει να αναλύσει σε βάθος και να εξετάσει εμπειρικά στη 
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συνέχεια, τον νέο ρόλο «MHR» (Mentor - Healer - Renaissance Man → Μέντορας - 

Θεραπευτής - Αναγεννησιακός) που καλείται να διαδραματίσει το τμήμα HR όντας 

στρατηγικό μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων ενός οργανισμού. 

     Δυστυχώς, δεν υφίσταται καμία πεπατημένη που να ακολουθηθεί ως πανάκεια λύση 

για όλες τις μορφές κρίσεων, όπως αποδεικνύεται και από τις μελέτες περιπτώσεων. 

Κάθε κρίση είναι μοναδική και διέπεται από πολλαπλούς παράγοντες διαφορετικής 

τάξης και μεγέθους και επηρεάζει κάθε επιχείρηση σε διαφορετικό βαθμό. 

Συνδυαστικά με την ξεχωριστή προσωπικότητα, οντότητα, βιώματα και 

χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου καθίσταται εύκολα αντιληπτό ότι οι κοινές γραμμές 

δράσεις για την αντιμετώπιση της κάθε κρίσης είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Στο 

παρόν κεφάλαιο έγινε μια συγκροτημένη προσπάθεια ανάλυσης του νέου στρατηγικού 

«MHR» ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ταυτόχρονα 

αναλύθηκαν και οι ενέργειες στις οποίες καλείται να προβεί, προκειμένου να ηγηθεί 

του Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης στην επιτυχή διαχείριση και 

αντιμετώπιση της ενδεχόμενης οργανωσιακής κρίσης, καθώς και στην γρήγορη και 

ομαλή επιστροφή της επιχείρησης σε κανονικούς καθημερινούς – πριν από την κρίση– 

ρυθμούς. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την εννοιολογική προσέγγιση και την 

παρουσίαση του ερευνητικού μοντέλου της εμπειρικής έρευνας που υλοποιείται στο 

πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 

     Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν οι ερευνητικές υποθέσεις στις 

οποίες βασίστηκε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, για να αποτυπώσει την κατάσταση 

που επικρατεί στην ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τον ρόλο που παίζει το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης σε σχέση με το πεδίο της 

διαχείρισης κρίσεων, αλλά και τον βαθμό εξοικείωσης που έχουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις με τη διαχείριση κρίσεων. Επιπρόσθετα, προσδιορίζεται ο τρόπος 

μέτρησης των μεταβλητών που συνέβαλαν στην διαμόρφωση του ερευνητικού 

μοντέλου και περιγράφονται οι πηγές πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η μέθοδος συλλογής τους. Ακολούθως, παρουσιάζεται  

ο  τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, καθώς 

και η διαδικασία του προέλεγχου και της οριστικοποίησης του τελικού 

ερωτηματολογίου. Σκοπός του επόμενου κεφαλαίου είναι να προσφέρει μια πλήρη και 

αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας της εμπειρικής έρευνας, του δείγματός της, 

του χρόνου διεξαγωγής της και του ποσοστού απόκρισης. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ &  

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
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 o   ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & Η 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες θα 

ερευνηθούν προκειμένου να ελεγχθεί το ερευνητικό μοντέλο της εμπειρικής έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. Επιπρόσθετα, 

περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ώστε να σχεδιαστεί και 

να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη έρευνα. Ειδικότερα, μετά την παρουσίαση των 

ερευνητικών υποθέσεων, το κεφάλαιο συνεχίζει με την παρουσίαση του είδους της 

επιστημονικής έρευνας και την κατάταξή της με βάση τις διάφορες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις. Έπειτα, εξετάζονται οι πηγές πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων 

που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων. 

Ακολούθως, περιγράφεται ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, ο προέλεγχος και η 

οριστικοποίηση του τελικού ερωτηματολογίου, ο τρόπος μέτρησης των μεταβλητών 

του μοντέλου, η επιλογή του πληθυσμού και του δείγματος της έρευνας, ο χρονικός 

ορίζοντας της διεξαγωγής της καθώς και το ποσοστό απόκρισης. Το κεφάλαιο 

τελειώνει με την παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης που επιλέχθηκαν για την 

επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν.  

 

4.1 ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

     Για την εξέταση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών (ανεξάρτητων και 

εξαρτημένων) που περιγράφηκαν στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, έγιναν 

οι ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις: 
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4.1.1 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) 

 

1. H1αY1 : Η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία έχει άμεση 

θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση.         

 

2. H1αY2 : Η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία έχει άμεση 

θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

3. H1αY3 : Η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία έχει άμεση 

θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης. 

 

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.1: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 
H1αY1 - H1αY3» 

 
 

4. H1βY1 : Το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν 

από μία κρίση.   

    

5. H1βY2 : Το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. 
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6. H1βY3 : Το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.2: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H1βY1 - H1βY3» 

 
 

 

7. H1γY1 : Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση.  

 

8. H1γY2 : Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

 

9. H1γY3 : Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

      

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 
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Σχήμα 4.3: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H1γY1- H1γY3» 

 
 

 

10. H1δY1 : Η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση έχει άμεση θετική 

επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση.  

 

11. H1δY2 : Η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση έχει άμεση θετική 

επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

 

12. H1δY3 : Η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση έχει άμεση θετική 

επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.4: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H1δY1 - H1δY3» 
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4.1.2 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (X) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Y) μέσω του 

διαμεσολαβητή (M) 

 

1. H2αMY1 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

 

2. H2αMY2 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια μιας κρίσης. 

3. H2αMY3 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

Σχήμα 4.5: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H2αΜY1 - H2αΜY3» 

 
 

4. H2βMY1 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση του επιπέδου 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού με τον ενεργό ρόλο 
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του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

 

5. H2βMY2 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση του επιπέδου 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού με τον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. 

6. H2βMY3 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση του επιπέδου 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού με τον ενεργό ρόλο 

του τμήματος  Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.6: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H2βΜY1 - H2βΜY3» 

 

7. H2γMY1 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση.   

 

8. H2γMY2 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος  Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. 
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9. H2γMY3 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

Σχήμα 4.7: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H2γΜY1 - H2γΜY3» 

 

10. H2δMY1 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εξοικείωσης 

του οργανισμού με την κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μια κρίση. 

 

11. H2δMY2 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εξοικείωσης 

του οργανισμού με την κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσης. 

12. H2δMY3 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εξοικείωσης 

του οργανισμού με την κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 
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Σχήμα 4.8: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H2δΜY1 - H2δΜY3» 

 
 

 

4.1.3 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) από τον ρυθμιστή W 

 

1. H3WαY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη 

και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια 

κρίση.  

 

2. H3WαY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη 

και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

3. H3WαY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη 

και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης. 

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 
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Σχήμα 4.9: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H3WαY1 - H3WαY3» 

 

 

4. H3WβY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

5. H3WβY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. 

6. H3WβY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 
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Σχήμα 4.10: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H3WβY1 - H3WβY3» 

 
 

 

7. H3WγY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

 

8. H3WγY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

9. H3WγY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

      

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 
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Σχήμα 4.11: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H3WγY1 - H3WγY3» 

 

10. H3WδY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την 

κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

 

11. H3WδY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την 

κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

12. H3WδY3 : : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με 

την κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.12: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H3WδY1 - H3WδY3» 
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4.1.4 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (X) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Y) μέσω του 

διαμεσολαβητή (M) από τον ρυθμιστή W 

 

1. H3WαMY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

2. H3WαMY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.     

 

3. H3WαMY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού σε λάθη και αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

Σχήμα 4.13: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H3WαΜY1 - H3WαΜY3» 
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4. H3WβMY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας 

του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά  την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

5. H3WβMY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας 

του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια μίας κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

6. H3WβMY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας 

του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού   

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.14: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H3WβΜY1 - H3WβΜY3» 

 
 

7. H3WγMY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
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κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

8. H3WγMY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

9. H3WγMY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.15: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H3WγΜY1 - H3WγΜY3» 

 
 

 

 

10. H3WδMY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού 

με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω 

του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  
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11. H3WδMY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού 

με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης μέσω του 

βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

12. H3WδMY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού 

με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης 

μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

      

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.16: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H3WδΜY1 - H3WδΜY3» 

 

 

4.1.5 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (Χ) στην εξαρτημένη μεταβλητή (Υ1) από τον ρυθμιστή Z 

1. H4ZαY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη 

και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια 

κρίση.  

 

2. H4ZβY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 
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Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

 

3. H4ZγY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

4. H4ZδY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την 

κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

     Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις, το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.17: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H4ΖαY1 - H4ΖδY1» 

 
 

 

4.1.6 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (X) στην εξαρτημένη μεταβλητή (Y1) μέσω του 

διαμεσολαβητή (M) από τον ρυθμιστή Z 

 

1. H4ZαMY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  
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2. H4ZβMY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας του 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά  την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

3. H4ZγMY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά 

με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

4. H4ZδMY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού με 

την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω 

του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.   

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω ερευνητικές υποθέσεις το αρχικό ερευνητικό 

μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σχήμα 4.18: «Το Ερευνητικό Μοντέλο με βάση τις Ερευνητικές Υποθέσεις 

H4ΖαΜY1 - H4ΖδΜY1» 
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4.2 ΤΟ ΕΙΔΟΣ & Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

     Σύμφωνα με τη Δημητριάδη (2000) η επιστημονική έρευνα διακρίνεται σε δύο είδη: 

τη βασική έρευνα (pure research) και την εφαρμοσμένη έρευνα (applied research). Η 

παρούσα έρευνα αποτελεί μια εφαρμοσμένη έρευνα καθώς υλοποιείται για «κάποιο   

προκαθορισμένο σκοπό, αποβλέποντας στην άμεση εφαρμογή της σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις» (Δημητριάδη, 2000: 19). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προστεθεί πως 

στο είδος της εφαρμοσμένης έρευνας συμπεριλαμβάνεται η επιχειρηματική έρευνα 

(business research) η οποία ορίζεται ως: «η συστηματική διαδικασία κριτικής 

διερεύνησης φαινομένων αναφορικά με τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την 

επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων» (Δημητριάδη, 2000: 19). Ως εκ τούτου, η 

παρούσα εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως επιχειρηματική 

έρευνα. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στην επιστημονική καθώς και στην 

επιχειρηματική έρευνα χρησιμοποιούνται (ή εφαρμόζονται) διάφορες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις  (Δημητριάδη, 2000). Προκειμένου να επιτευχθεί η κατηγοριοποίηση των 

προσεγγίσεων αυτών, εφαρμόζονται διάφορα κριτήρια, όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα, «Πίνακας 4.1»: 

Πίνακας 4.1: «Οι Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Έρευνας» 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1 Οι πηγές συλλογής δεδομένων 
1) Εμπειρική έρευνα  

2) Βιβλιογραφική έρευνα 

2 Ο επιδιωκόμενος σκοπός 

1) Διερευνητική έρευνα 

2) Περιγραφική έρευνα 

3) Ερμηνευτική έρευνα 

3 
Το είδος της λογικής 

ανάλυσης 

1) Επαγωγική έρευνα 

2) Απαγωγική έρευνα 

4 
Ο έλεγχος των παραμέτρων 

του προβλήματος 

1) Νατουραλιστική έρευνα 

2) Πειραματική έρευνα 

5 
Το είδος των εμπειρικών 

δεδομένων 

1) Ποιοτική έρευνα 

2) Ποσοτική έρευνα 

6 Ο χρονικός ορίζοντας 
1) Διαχρονική έρευνα 

2) Στατική έρευνα 

7 Το περιβάλλον έρευνας   
1) Εργαστηριακή έρευνα 

2) Επιτόπια έρευνα 

(Πηγή: προσαρμογή από Δημητριάδη, 2000, σελ.19-20) 

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η παρούσα έρευνα, ταξινομείται ως εξής: 

❖ Με βάση τις πηγές συλλογής δεδομένων αποτελεί μια εμπειρική έρευνα 

(empirical research), καθώς βασίζεται σε «νέα πρωτογενή δεδομένα τα οποία 
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συλλέγονται από τον ίδιο τον ερευνητή για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

έρευνας» (Δημητριάδη, 2000: 20). 

❖  Με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό της, η παρούσα έρευνα είναι μια 

διερευνητική έρευνα (exploratory research) καθώς «πραγματοποιείται για 

ανιχνευτικούς, διαγνωστικούς σκοπούς» (Δημητριάδη, 2000: 21). 

❖ Με βάση το είδος λογικής ανάλυσης, η παρούσα έρευνα ακολουθεί μια 

απαγωγική προσέγγιση,  καθώς «ο ερευνητής ξεκινά τη διερεύνηση που τον 

ενδιαφέρει από κάποιες γενικές θεωρητικές παραδοχές αναφορικά με τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες-μεταβλητές και τις μεταξύ τους σχέσεις»  

(Δημητριάδη, 2000: 21). Ως εκ τούτου, όπως έχει ήδη αναλυθεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο,  πριν γίνει η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων, 

έχουν ήδη επιλεχθεί και καθοριστεί οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν και 

έχουν διαμορφωθεί οι ερευνητικές υποθέσεις. Η ανάλυση των δεδομένων που 

θα συλλεχθούν σκοπό έχει να οδηγήσει στην αποδοχή ή απόρριψη των a priori 

διατυπωθέντων υποθέσεων (Δημητριάδη, 2000). 

❖ Με βάση το κριτήριο του ελέγχου των παραμέτρων του προβλήματος, η 

παρούσα εμπειρική έρευνα αποτελεί μια νατουραλιστική έρευνα (naturalistic 

or ex post facto research). Λαμβάνει χώρα σε φυσικές-πραγματικές 

καταστάσεις, όπως είναι το επιχειρησιακό σύστημα, προκειμένου να μελετήσει 

τη σχέση μεταξύ μεταβλητών (ανεξαρτήτων και εξαρτημένων) που δύναται να 

επηρεάζονται από «τρίτους» παράγοντες, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε 

προηγούμενες ενότητες του παρόντος. Επιπλέον, όπως συμβαίνει στις 

νατουραλιστικές έρευνες, ομοίως και στην παρούσα, «οι τρίτοι παράγοντες 

αφήνονται ελεύθεροι να συνυπάρχουν και να αλληλοεπιδρούν με τις υπό 

μελέτη μεταβλητές» (Δημητριάδη, 2000: 22). 

❖ Λαμβάνοντας ως κριτήριο το είδος των εμπειρικών δεδομένων, η συγκεκριμένη 

έρευνα αποτελεί μια ποσοτική έρευνα. Όπως θα αναλυθεί διεξοδικότερα στη 

συνέχεια, κάνει χρήση «σταθμισμένων ερωτήσεων κλειστού τύπου με 

διαβαθμιστικές κλίμακες (closed questions) μέσω ερωτηματολόγιου», για την 

ακρίβεια μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί «η 

συλλογή, ποσοτικοποίηση και στατιστική ανάλυση μεγάλου αριθμού 

δεδομένων (quantitative data) με στόχο την αναγωγή των ευρημάτων/ 

συμπερασμάτων της έρευνας σε ευρύτερους πληθυσμούς» (Δημητριάδη, 2000: 

23).  

❖ Με βάση τη χρονική της διάρκεια, η παρούσα έρευνα είναι μια στατική 

έρευνα, καθώς υλοποιείται εφάπαξ και αποτυπώνει μια συγκεκριμένη 

κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 

(Δημητριάδη, 2000). 

❖ Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο κριτήριο, το περιβάλλον της έρευνας, η 

συγκεκριμένη έρευνα χαρακτηρίζεται ως επιτόπια έρευνα (field research) 

αφού «τα υπό διερεύνηση φαινόμενα μελετώνται στον πραγματικό, φυσικό 

τους χώρο» (Δημητριάδη, 2000: 23). 
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4.3 Η ΠΗΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

     Όπως είναι γνωστό, κάθε επιστημονική έρευνα πραγματοποιείται μέσω της 

συλλογής δεδομένων, που διακρίνονται σε δύο τύπους: στα πρωτογενή δεδομένα και 

στα δευτερογενή δεδομένα (Δημητριάδη, 2000). Η παρούσα επιχειρηματική έρευνα 

υλοποιείται μέσω της συλλογής πρωτογενών δεδομένων (primary data), καθώς τα 

«συλλέγει ο ίδιος ο ερευνητής για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας» 

(Δημητριάδη, 2000: 53). Προκειμένου όμως να καθοριστεί ποια θα είναι η πηγή 

συλλογής των πρωτογενών στοιχείων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν και δευτερογενή 

στοιχεία, στοιχεία δηλαδή που «έχουν συλλεχθεί από τρίτους (secondary data), 

εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό χρόνο και χρήμα» (Δημητριάδη, 2000: 53).       

     Όσον αφορά τα δευτερογενή επιχειρηματικά δεδομένα, παρατηρείται πως 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: στα ενδοεπιχειρησιακά δεδομένα και στα 

εξωεπιχειρησιακά δεδομένα (Δημητριάδη, 2000). Η συγκεκριμένη έρευνα για τον 

καθορισμό πηγής συλλογής των πρωτογενών στοιχείων αξιοποιεί εξωεπιχειρησιακά 

δεδομένα. Ειδικότερα, παρατηρείται πως υπάρχουν πέντε βασικοί φορείς ανάπτυξης 

δευτερογενούς πληροφόρησης, όπως διαφαίνεται στον πίνακα, «Πίνακας 4.2»: 

Πίνακας 4.2: «Οι Φορείς Ανάπτυξης Δευτερογενούς Πληροφόρησης» 

 
Φορείς Ανάπτυξης 

Δευτερογενούς Πληροφόρησης 
Παραδείγματα 

1 
 

Κρατικές υπηρεσίες &  

οργανισμοί 

• το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  

• η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 

• το Ινστιτούτο Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών 

(ΙΟΒΕ) 

2 

 

Κλαδικοί φορείς 

• το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ),  

• ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 

• το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)   

3 

 

Ανώτατα & ανώτερα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα 

• το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

4 

 

Επιχειρήσεις παροχής εμπορικών 

πληροφοριών 

• ΙCAP, 

• Multipress 

5 

 

 

 

 

Διεθνείς οργανισμοί 

• ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Αναπτύξεως 

(Organisation for Economic Cooperation & Development),  

• το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Labour Organisation, ILO), 

• η Διεθνής Τράπεζα Εργασίας (World Bank), 

• το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary 

Fund, IMF), 

• η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commision), 

• το Συμβούλιο της Ευρώπης (European Council)     

(Πηγή: προσαρμογή από Δημητριάδη, 2000, σελ.55-57) 
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     Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, «Πίνακας 4.2», η συγκεκριμένη εμπειρική 

έρευνα, προκειμένου να καθορίσει την πηγή συλλογής των πρωτογενών της 

δεδομένων, έχει αξιοποιήσει επιχειρηματικά δεδομένα από τον φορέα «Επιχειρήσεις 

παροχής εμπορικών πληροφοριών» και συγκεκριμένα την επιχείρηση με τη διακριτή 

επωνυμία «ICAP Group Α.Ε.». Ειδικότερα, η πηγή συλλογής των πρωτογενών 

στοιχείων της παρούσας διατριβής ήταν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των 

ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν τον μεγαλύτερο αριθμό  προσωπικού, 

σύμφωνα με την πιο πρόσφατη  έκδοση «Leading Employers in Greece» (ICAP, 

2017), όπως θα αναλυθεί διεξοδικότερα σε επόμενη υποενότητα του παρόντος 

κεφαλαίου. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της διαδικτυακής έρευνας, το οποίο 

θα περιγράφει αναλυτικά παρακάτω. Ταυτόχρονα διατύπωσαν την άποψή τους 

αναφορικά με τον ρόλο που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο 

πλαίσιο της πρόληψης και της διαχείρισης κρίσεων του οργανισμού στον οποίο 

εργάζονται με βάση την εμπειρία τους καθώς και τον βαθμό τόσο της δικής τους 

εξοικείωσης όσο και του οργανισμού τους με το πεδίο της διαχείρισης οργανωσιακών 

κρίσεων.         

 

4.4 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

     Είναι ευρέως γνωστό πως υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές μέθοδοι συλλογής 

πρωτογενών στοιχείων. Οι πιο συνήθεις συμπεριλαμβάνουν τα ερωτηματολόγια που 

αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, τις προσωπικές συνεντεύξεις και τις τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις (Kelley et al., 2003; Sekaran, 2003; Δημητριάδη, 2000). Επιπλέον, αξίζει 

να σημειωθεί πως μια πιο σύγχρονη μέθοδος έρευνας που κερδίζει ολοένα και 

περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια είναι η διαδικτυακή έρευνα (Aaker et al., 

2011). Ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 4.3», συνοψίζει τα κύρια γνωρίσματα των 

μεθόδων αυτών: 

Πίνακας 4.3: «Τα Χαρακτηριστικά Μεθόδων Έρευνας» 

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

1 

 

 

Ταχυδρομικά 

ερωτηματολόγια 

(Postal questionnaires) 

• Αφορά την αποστολή ερωτηματολογίων σε ένα μεγάλο 

δείγμα ανθρώπων που καλύπτουν μια ευρεία γεωγραφική 

περιοχή. 

• Τα ταχυδρομικά ερωτηματολόγια συνήθως 

εκλαμβάνονται ως «ψυχρά», καθώς δεν υπάρχει 

προηγούμενη επαφή μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου. 

• Το ποσοστό ανταπόκρισης για αυτόν τον τύπο μεθόδου 

είναι συνήθως χαμηλό, (~20%), ανάλογα με το 

περιεχόμενο και το μήκος του ερωτηματολογίου.  
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• Λόγω του χαμηλού ποσοστού ανταπόκρισης χρειάζεται 

μεγάλο δείγμα κατά τη χρήση των ερωτηματολογίων για 

δύο βασικούς λόγους:  

i. να διασφαλιστεί ότι το δημογραφικό προφίλ των 

ερωτηθέντων στην έρευνα αντανακλά αυτό του 

πληθυσμού της έρευνας.  

ii. να παράσχει ένα αρκετά μεγάλο σύνολο δεδομένων 

για ανάλυση 

2 

 

Προσωπικές συνεντεύξεις 

(Face-to-face interviews) 

• Αφορούν τον ερευνητή που προσεγγίζει προσωπικά τους 

ερωτώμενους, είτε στον δρόμο είτε με επίσκεψη στα 

σπίτια των ανθρώπων.  

• Στη συνέχεια ο ερευνητής υποβάλλει στον ερωτώμενο 

μια σειρά ερωτήσεων και σημειώνει τις απαντήσεις τους.  

• Το ποσοστό ανταπόκρισης είναι συχνά υψηλότερο από 

εκείνο των ταχυδρομικών ερωτηματολογίων, καθώς ο 

ερευνητής έχει την ευκαιρία να «πουλήσει» την έρευνα 

σε δυνητικό ανταποκριτή.  

• Είναι πιο δαπανηρή και χρονοβόρα μέθοδος από την 

ταχυδρομική έρευνα, ωστόσο ο ερευνητής μπορεί να 

επιλέξει το δείγμα των ερωτηθέντων έτσι ώστε να 

εξισορροπηθεί το δημογραφικό προφίλ του δείγματος 

3 

 

Τηλεφωνικές έρευνες 

(Telephone interviews) 

• Επιτρέπουν αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή 

και ερωτώμενου.  

• Είναι γρηγορότερες και φθηνότερες από τις προσωπικές 

συνεντεύξεις.  

• Οδηγούν σε υψηλότερο ποσοστό απόκρισης από τις 

ταχυδρομικές έρευνες 

• Συχνά προσελκύουν υψηλότερο επίπεδο αρνήσεων από 

τις προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς οι άνθρωποι 

αισθάνονται λιγότερους ενδοιασμούς όσον αφορά την 

άρνηση συμμετοχής τους όταν προσεγγίζονται μέσω 

τηλεφώνου. 

4 

 

Διαδικτυακές έρευνες  

(web based surveys) 

• Είναι πιο γρήγορες, κοστίζουν λιγότερο & δύναται να 

είναι υψηλότερης ποιότητας συγκριτικά με τις 

παραδοσιακές μεθόδους. 

• Αποκλείεται το ενδεχόμενου επηρεασμού του 

ερωτώμενου, καθώς δεν υπάρχει άμεση επαφή των 

μετεχόντων με τον ερευνητή. 

• Οι ερευνητές ελέγχουν σε υψηλό βαθμό την ποιότητα των 

δεδομένων που συλλέγονται.  

• Με τη χρήση λογισμικού καθορίζονται οι απαραίτητοι 

λογικοί έλεγχοι, προκειμένου να αποκλειστούν 

ενδεχόμενες άνευ σημασίας  απαντήσεις. 

• Σημαντικό μειονέκτημα είναι πως η εγκυρότητα τους 

εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες, όπως η επιλογή 

του δείγματος, ο σχεδιασμό της έρευνας και διάφορες 

τεχνολογικές προκλήσεις.  

• Απαιτείται συνεχής έλεγχος προκειμένου να 

διασφαλιστεί η μέγιστη αποδοτικότητά τους. 

(Πηγή: προσαρμογή από Kelley et al., 2003 & Aaker et al., 2011) 
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     Με βάση τον παραπάνω πίνακα, για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε ως 

μέθοδος συλλογής των αναγκαίων πρωτογενών δεδομένων η συμπλήρωση 

δομημένου ερωτηματολογίου on line μέσω διαδικτύου (web survey). Η επιλογή  

αυτή πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από διάφορους λόγους: 

❖ Γρήγορη ανταπόκριση ερωτηθέντων. Όπως διαφαίνεται και στον πίνακα 

«Πίνακας 4.3» η συγκεκριμένη μέθοδος είναι λιγότερο χρονοβόρα από τις 

υπόλοιπες. Η επιλογή αυτή είναι αρκετά πιο γρήγορη και πιο αποδοτική, καθώς 

υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους ερωτώμενους (αποστολή μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και της απάντησης-υποβολής on line του 

συμπληρωμένου ερωτηματολογίου. Για την ακρίβεια, οι συμμετέχοντες 

λάμβαναν σχετικό ενημερωτικό email – από το επίσημο mail του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας – που εξηγούσε τους λόγους, τους σκοπούς, καθώς 

και το θέμα που πραγματεύεται η έρευνα. Στο συγκεκριμένο mail υπήρχε και ο 

ηλεκτρονικός σύνδεσμος (weblink) διαμέσου του οποίου μεταφέρονταν στο 

περιβάλλον του ερωτηματολόγιου, το οποίο συμπλήρωναν και υπέβαλλαν 

απευθείας on line χωρίς να χρειάζεται η παραμικρή εκτύπωση ή άλλη σχετική 

διαδικασία από μέρους τους.) 

❖ Μεγάλη γεωγραφική κάλυψη. Είναι χαρακτηριστικό πως το ερωτηματολόγιο 

απευθύνθηκε στα ανώτατα διοικητικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων με 

τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν 

διασπαρμένες σε όλη την χώρα. Παρουσιάστηκε, επομένως, το πρόβλημα της 

μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του πληθυσμού και του δείγματος, το οποίο 

αντιμετωπίστηκε με τη χρήση του διαδικτύου, καθώς η διαδικασία της 

συμπλήρωσής του έγινε on line με απλό και γρήγορο τρόπο.  

❖ Χαμηλό κόστος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί,  η διαδικασία επικοινωνίας με τους 

συμμετέχοντες, η online συμπλήρωση και ταυτόχρονη υποβολή του 

ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτύου, χωρίς να 

απαιτείται κάποιο άλλο μέσο γραφικής ύλης. Το μοναδικό κόστος ήταν το 

κόστος του πακέτου φιλοξενίας στην πλατφόρμα της εταιρείας παροχής 

υπηρεσιών με τη διακριτή ονομασία «Surveymonkey» (θα γίνει λόγος για την 

συγκεκριμένη επιλογή στην παρακάτω ενότητα). Το κόστος αυτό ανερχόταν 

περί τα τριανταεννιά ευρώ (39 €) ανά μήνα διάρκειας διεξαγωγής της έρευνας.   

❖ Καταλληλότητα του ερωτηματολογίου. Εξαρχής είχαν προκαθοριστεί 

επακριβώς οι μεταβλητές και ο τρόπος μέτρησής τους. Ως εκ τούτου, το 

ερωτηματολόγιο θεωρείται από τα πιο αποδοτικά εργαλεία συλλογής 

πρωτογενών στοιχείων (αν όχι το αποδοτικότερο εργαλείο). 

❖ Ελαχιστοποίηση - εξάλειψη της πιθανότητας υποβολής ελαττωματικών 

ερωτηματολογίων. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια,  το λογισμικό που 

χρησιμοποιήθηκε για τη δόμηση και την κατάρτιση του ερωτηματολογίου– 

προσέφερε τη δυνατότητα να προκαθοριστούν κάποιοι απαραίτητοι λογικοί 

έλεγχοι κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (π.χ. σε κάποιες ερωτήσεις 

ήταν υποχρεωτική η απάντηση-συμπλήρωση τους, και όλες οι ερωτήσεις όπως 

θα περιγραφεί σε επόμενη ενότητα ήταν κλειστού τύπου). Με αυτόν τον τρόπο 
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επιτεύχθηκε η ελαχιστοποίηση των ελαττωματικών (ημιτελών) 

ερωτηματολογίων. 

     Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λόγους, γίνεται εύκολα κατανοητό πως η 

επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η καταλληλότερη και αποδοτικότερη. 

Συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους είναι πιο γρήγορη, χαμηλότερου κόστους και 

υψηλότερης ποιότητας όσον αφορά τη συγκεκριμένη έρευνα και το εύρος της 

γεωγραφικής διασποράς των ερωτηθέντων.  

 

4.5 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ  

      

     Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε στην πιστή εφαρμογή των βασικών 

αρχών που προτείνουν οι Aaker et al., (2011), Sekaran (2003) και η Δημητριάδη (2000) 

και αφορούν τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και τις «Γενικές Αρχές Ανάπτυξης 

Ερωτηματολογίων». Στους παρακάτω πίνακες, «Πίνακας 4.4» και «Πίνακας 4.5», 

συνοψίζονται οι αρχές που αποτέλεσαν τους ακρογωνιαίους λίθους στον σχεδιασμό 

του ερωτηματολογίου της παρούσας εμπειρικής έρευνας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

προστεθεί πως στο παράρτημα της διατριβής περιλαμβάνεται το ερωτηματολόγιο 

καθώς και το σχετικό συνοδευτικό υλικό. 

Πίνακας 4.4: «Τα Βήματα Σχεδιασμού Ερωτηματολογίου» 

Βήματα Σχεδιασμού Ερωτηματολογίου 
 

1. Επιμερισμός Ερευνητικού Προβλήματος σε Θεματικούς Τομείς & 

Προσδιορισμός Ζητούμενων Πληροφοριών  

2. Ανάπτυξη Ερωτήσεων 

α. Σχεδιασμός Περιεχομένου Ερωτήσεων 

β. Προσδιορισμός Λεκτικής Διατύπωσης Ερωτήσεων 

γ. Εντοπισμός Μορφής Απαντήσεων 

δ. Καθορισμός Σειράς Υποβολής Ερωτήσεων 

3. Προέλεγχος Ερωτηματολογίου 

 

 

(Πηγή: προσαρμογή από Δημητριάδη, 2000, σελ. 91-95 & Aaker et al., 2011, σελ. 275-294) 
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Πίνακας 4.5: «Οι Γενικές Αρχές Ανάπτυξης Αποτελεσματικών Ερωτηματολογίων» 

Γενικές Αρχές Ανάπτυξης Αποτελεσματικών Ερωτηματολογίων 

 

1. Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου θα πρέπει να εδράζεται στους 

συγκεκριμένους στόχους της έρευνας.                                   

2. Το λεξιλόγιο και η συντακτική δομή των ερωτήσεων να είναι ανάλογα με το 

αντιληπτικό και μορφωτικό επίπεδο των ερωτωμένων. 

3. Να αποφεύγονται οι σύνθετες ερωτήσεις – οι ερωτήσεις που περιέχουν 

περισσότερα του ενός σκέλη. 

4. Να αποφεύγεται η χρήση όρων που «φορτίζουν»/καθοδηγούν τον ερωτώμενο 

προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

5. Να αποφεύγονται οι πολλαπλές αρνήσεις. 

6. Να προσδιορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια η διατύπωση του περιεχομένου της 

ερώτησης. 

7. Να χρησιμοποιούνται λέξεις-κλειδιά για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 

απαντήσεων.  

(Πηγή: προσαρμογή από Δημητριάδη, 2000, σελ. 97) 

 

4.5.1 Η Επιλογή του Λογισμικού του Ερωτηματολογίου 

      

     Από τεχνικής πλευράς, το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε με τη βοήθεια του 

λογισμικού «SurveyMonkey» (www.surveymonkey.com). To «SurveyMonkey» είναι 

ένα λογισμικό παροχής ηλεκτρονικών ερευνών που βασίζεται στο «cloud-based» 

λογισμικό ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Ως επί το πλείστον παρέχει δωρεάν, 

προσαρμόσιμες έρευνες, καθώς και μια σειρά πληρωμένων προγραμμάτων «back-end» 

που περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων, επιλογή δειγμάτων, εξάλειψη προκατάληψης 

και εργαλεία αναπαράστασης δεδομένων. Στην περίπτωση της παρούσας διατριβής και 

λόγω του συνολικού αριθμού των ερωτήσεων και του τύπου απάντησης κάποιων 

ερωτήσεων, επιλέχτηκε το πακέτο που κόστιζε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τριανταεννιά 

ευρώ (39 €) ανά μήνα διάρκειας διεξαγωγής της έρευνας. Όπως θα περιγραφεί και στην 

αντίστοιχη υποενότητα, η έρευνα είχε συνολική διάρκεια περίπου δυόμισι μήνες: από 

μέσα Σεπτεμβρίου 2017 έως τέλη Νοεμβρίου 2017. Συνολικά το πακέτο φιλοξενίας 

κόστισε εκατόν δεκαεπτά ευρώ (117 € = 39 € x 3).  

     Το συγκεκριμένο λογισμικό επιλέχτηκε για  τους εξής λόγους: 

❖ Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι ερευνητές προτιμούν το συγκεκριμένο 

λογισμικό για να διεξάγουν τις έρευνες τους. Είναι ευρέως γνωστό και 

αποδεκτό από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. 

❖ Η ερευνήτρια ήταν ήδη εξοικειωμένη με το περιβάλλον του «SurveyMonkey», 

μιας και η ίδια είχε συμμετάσχει σε διάφορες έρευνες ως ερωτώμενη, οι οποίες 
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έχουν υλοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ακαδημίας του Μάνατζμεντ της 

Αμερικής – Academy of Management (AoM). Με αυτόν τον τρόπο έγινε μια 

προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερο κύρος στην έρευνα. 

❖ Κάθε ερευνητής έχει πρόσβαση απευθείας από το δικό του server ακόμα και 

από τη συσκευή του κινητού του όλο το εικοσιτετράωρο της ημέρας και τις 

επτά ημέρες της εβδομάδας (24/7). Το μοναδικό που χρειάζεται είναι 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγχει ανά πάσα 

στιγμή την πορεία της έρευνας και να ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενες απορίες 

των ερωτώμενων σε περίπτωση που επικοινωνήσουν μαζί του (όπως έγινε 

πολλές φορές στην περίπτωση της παρούσας έρευνας). 

❖ Λόγω του ότι το SurveyMonkey είναι μια παγκόσμια ηλεκτρονική  πλατφόρμα 

δεν παρουσιάζει διάφορα τεχνικά προβλήματα, π.χ. να «κολλήσει» ο server ή 

να μην «ανοίγει» ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (weblink), όπου είναι αναρτημένο 

το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 

❖  Το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αναπτύξει πλήρως 

ένα ερωτηματολόγιο, με τη χρήση όλων των πιθανών τύπων ερωτήσεων που 

χρειάζεται για την υλοποίηση της έρευνάς του. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη 

εφικτός ο καθορισμός λογικών κανόνων ελέγχου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν 

οι αστοχίες και τα πιθανά λάθη κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

❖ Το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα στον ερευνητή να χρησιμοποιήσει 

διάφορα θέματα εμφάνισης του ερωτηματολογίου και είναι απλό στη 

μορφοποίηση του κειμένου, προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η εμφάνιση 

του ερωτηματολογίου. 

❖ Το λογισμικό προσφέρει την ευκαιρία στον ερωτώμενο να απαντά γρήγορα και 

αποτελεσματικά, μονάχα με ένα κλικ του «ποντικιού» του. 

❖ Η συμπλήρωσή του και η υποβολή του γίνεται απευθείας, on-line, χωρίς να 

απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από πλευράς του ερωτώμενου (όπως να 

χρειαστεί να το εκτυπώσει, να το συμπληρώσει χειρόγραφα, να το σκανάρει, 

να το στείλει εν συνεχεία με email πίσω στον ερευνητή ή να το αποστείλει με 

fax, κ.ο.κ.). 

❖ Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, τα 

αποτελέσματα εξάγονται εύκολα και απλά σε ένα υπολογιστικό φύλλο excel, 

το οποίο μπορεί χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες να καταχωριστεί στο αντίστοιχο 

πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει ο 

ερευνητής. 

 

4.5.2 Η Διαδικασία Σχεδιασμού του Ερωτηματολογίου 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχή της παρούσας υποενότητας, η διαδικασία του 

σχεδιασμού του ερωτηματολογίου βασίστηκε πάνω στις αρχές που προτείνονται από 

διακεκριμένους επιστήμονες. Με βάση τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 4.4», το 

ερωτηματολόγιο δομήθηκε ως εξής: 
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     Αρχικά, αφού προσδιορίστηκε ο κύριος στόχος της έρευνας, το ερωτηματολόγιο 

διαχωρίστηκε σε επιμέρους θεματικούς τομείς. Επιπρόσθετα, προσδιορίστηκαν τόσο ο 

αριθμός όσο και το είδος των πληροφοριών που αφορούσαν τους διάφορους επιμέρους 

θεματικούς τομείς. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου· 

εφόσον, καθορίστηκαν ποιες είναι οι απαραίτητες ερωτήσεις και σε τι ακριβώς θα 

χρησιμεύσουν, δηλαδή ποιες πληροφορίες-στοιχεία επιθυμεί να αντλήσει ο ερευνητής 

από κάθε ερώτηση και κάθε σχετικό υποερώτημα, ακολούθησε η λεκτική διατύπωση 

των ερωτήσεων. Καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια, ώστε οι όλοι όροι να είναι 

απολύτως αντιληπτοί ακόμη και σε μη ειδικούς με το πεδίο της διαχείρισης των 

κρίσεων. Αναφορικά με το λεξιλόγιο, τη συντακτική δομή, καθώς και τη διατύπωση 

κάθε ερώτησης, λήφθηκε υπόψη το αντιληπτικό-εκπαιδευτικό επίπεδο των 

ερωτώμενων, δεδομένου πως το ερωτηματολόγιο θα απευθυνόταν σε ανώτερα 

διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία κατέχουν ένα επαρκές επίπεδο μόρφωσης 

και κατάρτισης, ώστε να κατανοήσουν τις ερωτήσεις. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο 

υποβλήθηκε σε συντακτικό, γραμματικό και εκφραστικό έλεγχο από φιλόλογο για 

ενδεχόμενες ατέλειες που θα έπρεπε να διορθωθούν. 

     Στην πορεία καθορίστηκε η μορφή των απαντήσεων που θα συνόδευαν κάθε 

ερώτημα. Για να είναι λιγότερο χρονοβόρο και κουραστικό για τους συμμετέχοντες 

επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (closed-ended questions). Ως εκ τούτου, το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα, 

χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον ερωτήσεις βαθμονόμησης/σημαντικότητας 

(rating questions) με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert (π.χ. 1= καθόλου και 5 

= πάρα πολύ), διχοτομικές ερωτήσεις (dichotomous questions) με δυο εναλλακτικές 

απαντήσεις (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν και ερωτήσεις εναλλακτικών 

απαντήσεων (multiple choice questions), όπως επίσης και ερωτήσεις όπου οι 

απαντήσεις ήταν υπό τη μορφή λίστας από την οποία θα έπρεπε να επιλέξουν οι 

συμμετέχοντες την απάντηση που αντικατόπτριζε καλύτερα την άποψή τους, τη θέση 

τους και την επιχείρηση στην οποία εργάζονται.  

     Έπειτα, καθορίστηκε η σειρά υποβολής των ερωτήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει μια 

φυσική ροή στο ερωτηματολόγιο ως εξής: πρώτα ερωτήσεις που αφορούν την άποψη 

των ερωτώμενων για πράγματα και καταστάσεις που είναι ήδη γνώριμες σε αυτούς και 

σχετίζονται με τις ανεξάρτητες μεταβλητές του ερευνητικού μοντέλου, ακολούθως 

ερωτήσεις σχετικές με το αν έχουν έρθει αντιμέτωποι με κρίσεις ή όχι και με τη σχέση 

τους γύρω από το πεδίο της διαχείρισης κρίσεων, στη συνέχεια ερωτήσεις ως προς την 

άποψή τους για τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων της 

επιχείρησής τους όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων και, τέλος, δημογραφικές 

ερωτήσεις (π.χ. το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης των ερωτώμενων, την 

εργασιακή τους θέση, τον επιχειρηματικό κλάδο που ανήκει η επιχείρηση τους, κ.ο.κ). 

Ακολούθησε ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, και 

εφόσον έγιναν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, οριστικοποιήθηκε η τελική 

μορφή του. 
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     Ταυτόχρονα, παίρνοντας υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του 

ερωτηματολογίου τις «Γενικές Αρχές Ανάπτυξης Αποτελεσματικών 

Ερωτηματολογίων» που παρατίθενται συνοπτικά στον πίνακα «Πίνακας 4.5», έλαβαν 

χώρα τα εξής: 

1. Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε στους συγκεκριμένους 

στόχους της έρευνας: Συλλέχθηκαν μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

με τη συγκεκριμένα έρευνα, τον κύριο στόχο της και τους επιμέρους 

επιδιωκόμενους σκοπούς της. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει από την αρχή 

ξεκάθαρος ο ερευνητικός, επιστημονικός και όχι κερδοσκοπικός 

χαρακτήρας της έρευνας, ώστε να καταστεί ευκολότερη και ακριβέστερη η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Για αυτό τον λόγο, οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν μέσα από το σχετικό email που έλαβαν στο οποίο βρισκόταν ο 

ηλεκτρονικός σύνδεσμος (weblink) του ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα) για 

τον καθαρά επιστημονικό και ακαδημαϊκό σκοπό της έρευνας. Επιπλέον, όλα 

τα email στάλθηκαν μέσω του mail server του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(@uom.edu.gr) ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η επιστημονική και ακαδημαϊκή 

ταυτότητα της έρευνας.                              

2. Το λεξιλόγιο και η συντακτική δομή των ερωτήσεων επιδιώχτηκε να είναι 

ανάλογα με το αντιληπτικό και μορφωτικό επίπεδο των ερωτωμένων. 

Δεδομένου πως το ερωτηματολόγιο θα απευθυνόταν σε ανώτερα διοικητικά 

στελέχη επιχειρήσεων, ήταν προφανές πως οι συμμετέχοντες θα διέθεταν το 

επαρκές μορφωτικό και αντιληπτικό επίπεδο, ώστε να κατανοήσουν τις 

ερωτήσεις. Ως προς τη γλώσσα και και την έκφραση καταβλήθηκε προσπάθεια 

να γίνει χρήση όσο πιο απλών και κατανοητών λέξεων και όρων, προκειμένου 

οι ερωτήσεις να είναι εύκολα κατανοητές. 

3. Δεν χρησιμοποιήθηκαν σύνθετες ερωτήσεις, δηλαδή ερωτήσεις που να 

περιέχουν περισσότερα του ενός σκέλη. Χρησιμοποιήθηκαν ξεχωριστές 

ερωτήσεις προς αποφυγήν ενδεχόμενων συγχύσεων. 

4. Δεν χρησιμοποιήθηκαν όροι που «φορτίζουν»/καθοδηγούν τον ερωτώμενο 

προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

5. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις που να περιέχουν πολλαπλές αρνήσεις. 

6. Προσδιορίστηκε με ακρίβεια και σαφήνεια η διατύπωση του περιεχομένου 

της ερώτησης. Δεν χρησιμοποιήθηκαν διφορούμενοι όροι, πολυσύνθετες 

έννοιες και λέξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στους 

συμμετέχοντες. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη σαφήνεια και περιεκτικότητα.   

7. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 

απαντήσεων.  

     Σε αυτό το σημείο πρέπει να προστεθεί πως εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η 

εμφάνιση του ερωτηματολογίου. Ένα ερωτηματολόγιο που είναι ξεκούραστο στο μάτι 

του αναγνώστη, όμορφο στην εμφάνιση και καλοφτιαγμένο με μια ελκυστική 

εισαγωγή, καλοστημένες ερωτήσεις και επιλογές απαντήσεων, εγείρει το ενδιαφέρον 

του ερωτώμενου και τον παροτρύνει να ασχοληθεί με τη συμπλήρωσή του. 
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Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εμφάνιση του ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκαν τα εξής:  

❖ Επιλέχθηκε από τα ήδη υπάρχοντα διαθέσιμα θέματα παρουσίασης ενός 

ερωτηματολογίου μέσω του λογισμικού «SurveyMonkey» ένα θέμα με ήπια 

χρώματα (βλ. Παράρτημα). Με αυτόν τον τρόπο το φόντο της οθόνης ήταν 

ξεκούραστο οπτικά, ευανάγνωστο και διευκόλυνε τους ερωτώμενους κατά τη 

διάρκεια της συμπλήρωσής του. 

❖ Χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες της μορφοποίησης χαρακτήρων, έτσι ώστε 

να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε σημαντικές λέξεις και προτάσεις (π.χ.  

σημαντικές έννοιες, τίτλοι, κ.ο.κ.). 

❖ Έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια, ώστε να περιλαμβάνει τις απολύτως 

απαραίτητες ερωτήσεις, προκειμένου να είναι εύκολο και απλό στη 

συμπλήρωσή του. Ταυτόχρονα, στόχος ήταν να μην πλήττει και να μην 

κουράζεται ο ερωτώμενος, με κίνδυνο να σταματήσει πρόωρα τη συμπλήρωσή 

του. Συνολικά, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις, εκ των 

οποίων οι 10 εξ αυτών περιείχαν συνολικά 63 υποερωτήματα. 

❖ Ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του υπολογίστηκε ότι 

δεν θα ξεπερνούσε τα 10 με 15 λεπτά της ώρας, γεγονός που αναγραφόταν στο 

email που λάμβαναν οι συμμετέχοντες.  

❖ Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου, καθώς είναι 

το πρώτο στοιχείο με το οποίο έρχεται σε επαφή ο ερωτώμενος. Ουσιαστικά, 

με βάση αυτή την εισαγωγή θα αποφασίσει αν επιθυμεί ή όχι να συμπληρώσει 

το ερωτηματολόγιο και να λάβει μέρος στην έρευνα. Για αυτό το λόγο 

διατυπώθηκε ξεκάθαρα η ταυτότητα του ερευνητή, ο σκοπός της έρευνας 

καθώς και η διασφάλιση της απόλυτης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των 

στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από την έρευνα αυτή. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργήθηκε μια αίσθηση εμπιστοσύνης, ώστε ο ερωτώμενος να αισθανθεί 

άνετα να απαντήσει αβίαστα. Επιπλέον η εισαγωγή περιείχε τα εξής (βλ. 

παράρτημα διατριβής): 

 

• Το θέμα της έρευνας. 

• Τον σκοπό διεξαγωγής της. 

• Επιγραμματικά, τα ειδικότερα ζητήματα με τα οποία ασχολείται. 

• Τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

• Τη γραπτή διασφάλιση της απόλυτης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας 

των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από τη συγκεκριμένη έρευνα. 

• Τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (weblink) που οδηγούσε στο on-line 

ερωτηματολόγιο. 

• Απλές οδηγίες και πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του. 

• Ευχαριστήριο μήνυμα προς τον ερωτώμενο. 

• Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της υπευθύνου. 
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4.6 ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ, O 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ & Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΒΑΘΜΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΡΙΣΕΩΝ                                                                                                                          

 

     Στην παρούσα ενότητα αναλύονται διεξοδικά όλες οι μεταβλητές του ερευνητικού 

μοντέλου που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα (Ενότητα 3.8). Εν συνεχεία, 

γίνεται η περιγραφή του τρόπου μέτρησής τους καθώς και του τρόπου μέτρησης των 

μεταβλητών όλων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου της έρευνας. Ακολούθως, 

αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα προσδιοριστεί ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας 

με τον μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων.                                                                                                                          

 

4.6.1 Οι Μεταβλητές του Ερευνητικού Μοντέλου  

 

     Με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

για τη μέτρηση του επιπέδου Διαχείρισης Κρίσεων στις επιχειρήσεις, καθώς και για 

τον ρόλο που διαδραματίζει το τμήμα HR στην αντιμετώπισή τους, αναπτύχθηκαν οι 

εξής ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές:  

 

4.6.1.1 Οι Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

 

     Με ακρογωνιαίο λίθο τις βασικότερες αρχές που διέπουν τους οργανισμούς υψηλής 

αξιοπιστίας (HROs), επιλέχθηκαν οι ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές:  

1. Η εμπειρία του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία  

(α = preoc_failure) 

 

     Η συγκεκριμένη μεταβλητή αναφέρεται στο επίπεδο του οργανισμού όσον 

αφορά την πρωτύτερη ενασχόλησή του με τα λάθη και την αποτυχία. Μετράει 

κατά πόσο είναι εξοικειωμένη η διοίκηση και οι εργαζόμενοι με την αποτυχία 

και κατά πόσο νιώθουν άνετα να αναφέρουν ένα λάθος ή μια αιτία ενός πιθανού 

προβλήματος όταν το αντιληφθούν. Διερευνά τον βαθμό στον οποίο ο 

οργανισμός έχει μια υγιή εμπειρία με την αποτυχία. Ταυτόχρονα, αξιολογεί  τον 

βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι έχουν την επίγνωση λαθών ως επιθυμητό 

αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει (για 

παράδειγμα, παρατηρείται πόσο χρόνο και προσπάθεια δαπανούν οι 

εργαζόμενοι για να κατανοήσουν το εργασιακό τους περιβάλλον και να 



 

 
149 

εντοπίσουν πιθανόν λάθη). Είναι αξιοσημείωτο πως υπάρχουν πολλαπλοί 

κίνδυνοι που απορρέουν από τον εφησυχασμό που συνοδεύει την επιτυχία. 

Εξίσου επικίνδυνο είναι να χαλαρώσει η προσοχή των εργαζομένων και να 

αφήσουν τα προβλήματα και τα λάθη να συσσωρευτούν χωρίς να εντοπιστούν. 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος (Ενότητα 

2.8) μια από τις πέντε αρχές των οργανισμών υψηλής αξιοπιστίας, για την 

ακρίβεια η Αρχή Ν.1, είναι η εμπειρία τους με τα λάθη.  Συγκεκριμένα, η 

αποτυχία σε έναν οργανισμό υψηλής αξιοπιστίας (ΗRO) μπορεί να είναι πιο 

καταστροφική, από μια αποτυχία σε έναν οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Παρά 

τη διαφορά έντασης και μεγέθους, η διαγνωστική αξία της αποτυχίας είναι 

παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η αποτυχία σημαίνει 

ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στην ανίχνευση: Κάποιος κάπου δεν περίμενε τι 

και πώς θα μπορούσε να πάει στραβά. Κάτι δεν είχε εντοπιστεί και δεν είχε 

επισημανθεί το συντομότερο δυνατόν (Weick & Sutcliffe, 2007). Είτε 

αναφέρεται κάποιος σε έναν οργανισμό υψηλής αξιοπιστίας είτε σε 

οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, σημαίνει ότι το σύστημα δεν είναι τόσο υγιές 

όσο θα μπορούσε να είναι. Ένας οργανισμός που αγνοεί την αποτυχία, τη θέση 

του και την τροχιά εξέλιξής του, είναι πιο επιρρεπής σε κρίσεις από τους 

υπόλοιπους οργανισμούς. Αντιθέτως, οι οργανισμοί που έχουν ήδη κάποια 

εμπειρία με την αποτυχία και τα λάθη και έχουν ήδη διδαχθεί από τη γνώση 

που αποκόμισαν από αυτά, επενδύουν και προνοούν έτσι ώστε το σύστημά τους 

να είναι πιο προειδοποιητικό για τις αποτυχίες του. Αυτοί οι οργανισμοί είναι 

σε θέση να κάνουν κάτι για το πώς το σύστημα χειρίζεται τις αποτυχίες και τις 

αναφορές σφαλμάτων και ταυτόχρονα είναι σε θέση να τις σταματήσουν 

εγκαίρως. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να αποτρέψουν ακόμα και ενδεχόμενες 

κρίσεις πριν αυτές λάβουν χώρα. Τέτοιου είδους οργανισμοί, παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη διορατικότητα όσον αφορά τις κρίσεις και το πεδίο διαχείρισης 

κρίσεων. 

 

     Διατυπώνοντας τους τύπους των πραγμάτων που δεν πρέπει να αποτύχουν 

και πώς θα μπορούσαν να αποτύχουν, βοηθούν να επιστήσουν την προσοχή 

στις αποτυχίες μόλις συμβούν, να διατυπώσουν τις συνέπειες της 

συνεχιζόμενης άρνησης της αποτυχίας, και να αυξήσουν το επίπεδο 

ετοιμότητας του οργανισμού τους όσον αφορά την απειλή μιας κρίσης. 

Ταυτόχρονα, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει στους ανθρώπους όταν αναφέρουν 

τις αποτυχίες, δύναται να εξασφαλίσουν την αναζήτηση παρόμοιων αποτυχιών 

και σε άλλα μέρη και να συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζονται 

οι άνθρωποι, να εντοπίζουν τις πιθανότητες αποτυχίας σε εμφανείς επιτυχίες, 

να προτείνουν μέτρα για την ανίχνευση της αποτυχίας συστηματικά και να 

μεταδίδουν αξέχαστες ιστορίες που διατηρούν τα διδάγματα από την αποτυχία. 

Διαφαίνεται τοιουτοτρόπως ξεκάθαρα, η μεγάλη συμβολή των ανθρωπίνων 

πόρων ενός οργανισμού στην ομαλή λειτουργία του.  Όλες αυτές οι αλλαγές 

αυξάνουν την ικανότητα προσοχής, τη συναίσθηση του κινδύνου που 
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χαρακτηρίζει τον οργανισμό αλλά και τους εργαζομένους όσον αφορά τις 

κρίσεις καθώς και τον βαθμό εξοικείωσής τους με το πεδίο της διαχείρισης 

κρίσεων. 

 

2. Το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού  

(β = resilience) 

 

     Η μεταβλητή αυτή  προσδιορίζει το επίπεδο ανθεκτικότητας του οργανισμού 

σε κρίσεις. Μετράει κατά πόσο η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του οργανισμού 

είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται εγκαίρως ενδεχόμενα προβλήματα και 

κρίσεις. Ταυτόχρονα δείχνει το πόσο γρήγορα είναι σε θέση να επανέλθουν σε 

φυσιολογικούς ρυθμούς λειτουργίας μετά την εμφάνιση μιας κρίσης. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί στη προηγούμενη αντίστοιχη ενότητα (Ενότητα 2.8) η ισχύουσα 

τάση όσον αφορά τη θεωρία, τη βιβλιογραφία και τις πρακτικές των 

οργανισμών υψηλής αξιοπιστίας (HRO) είναι ότι όταν ένα σφάλμα, ένας λάθος, 

σταδιακά ενδυναμώνεται σε ένα σύστημα, αυτό το σφάλμα μπορεί να είναι η 

τελευταία δοκιμή του συστήματος. Έτσι, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους 

οργανισμούς προσπαθούν να κάνουν ό, τι μπορούν για να προβλέψουν πιθανές 

καταστάσεις αποτυχίας. Επίσης, έχει ήδη τονιστεί σε αντίστοιχη ενότητα 

(Ενότητα 3.1) η άρρηκτη σχέση των οργανισμών με τις κρίσεις, την τεχνολογία 

και τους ανθρώπους. Επιπλέον, η πραγματικότητα, όπως διαφαίνεται και από 

τις μελέτες περιπτώσεων, είναι ότι οι άνθρωποι και η τεχνολογία είναι 

επιρρεπείς στα λάθη. 

     Οι οργανισμοί υψηλής αξιοπιστίας (HROs) δέχονται αναπόφευκτα τo 

λάθος. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω δηλαδή της  παραδοχής λάθους, η προσοχή 

τους μετατοπίζεται από το ιδανικό της πρόληψης σφάλματος στον πιο 

ρεαλιστικό στόχο της συγκράτησης των σφαλμάτων. Ομοίως και για κάθε άλλο 

οργανισμό που προσπαθεί να αποτρέψει ή να προκαλέσει εκπλήξεις, είναι 

εξίσου σημαντικό το ερώτημα πόσο καλά έχει προετοιμαστεί το σύστημά του 

για να διαχειριστεί το απροσδόκητο όταν συμβεί. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

υπογραμμιστεί πως η προσοχή και το κύριο ενδιαφέρον είναι να καταστεί 

σαφές, ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εκπλήξεις όχι μόνο μέσω της 

πρόβλεψης, της προετοιμασίας τους εκ των προτέρων, αλλά και μέσω της 

ανθεκτικότητας, απαντώντας σε αυτές καθώς συμβαίνουν. Επομένως, ο όρος 

«ανθεκτικότητα» αναφέρεται στην ανοχή και την ανάκαμψη από τα λάθη και 

για την αντιμετώπιση των εκπλήξεων ανά πάσα στιγμή (Weick & Sutcliffe, 

2007). Η ικανότητα της ανθεκτικότητας, ακόμη και αν δεν ασκείται, βοηθά τη 

διάγνωση και τον εντοπισμό αδικαιολόγητων απλοποιήσεων και τη 

συσσώρευση λαθών και προβλημάτων. 

     Η δέσμευση για την ανθεκτικότητα, μια από τις αρχές των HROs (Αρχή Ν. 

4),  γίνεται επίσης εμφανής στην ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί 

τη γνώση με απρόβλεπτες μεθόδους. Αυτή η ικανότητα σε έναν οργανισμό,  

μπορεί να είναι εμφανής στα ανεπίσημα δίκτυα ανθρώπων που 

αυτοδημιουργούνται για την επίλυση προβλημάτων, με ενθουσιασμό να 
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μοιράζονται τις γνώσεις και τις καινοτόμες λύσεις στις υπόλοιπες  μονάδες 

καθώς και σε συνεχείς επενδύσεις στη βελτίωση των τεχνικών συστημάτων, 

των διαδικασιών αναφοράς και της προσοχής των εργαζομένων. Διαφαίνεται 

ξεκάθαρα το ενδιαφέρον τους για τον ανθρώπινο παράγοντα. Επιπλέον, οι 

οργανισμοί που είναι ανθεκτικοί σε προβλήματα και κρίσεις έχουν υψηλή 

αίσθηση της διαχείρισης κρίσεων και επενδύουν διαρκώς σε πρακτικές 

διαχείρισης κρίσεων.  

 

3. Η εμπειρία του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας  

(γ = safety_qual) 

 

     Αυτή η μεταβλητή αναφέρεται στο επίπεδο του οργανισμού όσον αφορά την 

πρωτύτερη εμπειρία του σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας. Μετράει σε ποιο βαθμό αισθάνονται ασφαλείς οι εργαζόμενοι μέσα 

στον οργανισμό και κατά πόσο είναι εκπαιδευμένοι για τις ενέργειες που πρέπει 

να εκτελέσουν σε περίπτωση ενός ατυχήματος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε 

προηγούμενη ενότητα (Ενότητα 3.1), οι κρίσεις που κατά καιρούς 

αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί έχουν στενή σχέση με την τεχνολογία και τους 

ανθρώπους. Μέσω πραγματικών παραδειγμάτων που προσκομίστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο έγινε πλήρως κατανοητό πως πολλές από τις κρίσεις 

που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα και έσπειραν την καταστροφή ήταν 

αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους που οδήγησε σε εργατικό δυστύχημα.    

     Οι οργανισμοί που επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε θέματα ασφάλειας 

και πιστοποίησης ποιότητας παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε 

εργατικά ατυχήματα και κρίσεις. Αναλυτικότερα, παρατηρείται πως οι 

οργανισμοί που εκσυγχρονίζουν διαρκώς τα συστήματα ασφαλείας τους και 

εκπαιδεύουν το εργατικό δυναμικό τους με βάση αυτά, έχουν εργαζομένους με 

υψηλότερη συναίσθηση του πώς να εντοπίσουν τυχόν λάθη και τι ακριβώς 

πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ενός ατυχήματος. Επιπλέον, αισθάνονται πιο 

ασφαλείς και σίγουροι πως η επιχείρηση στην οποία εργάζονται ενδιαφέρεται 

πραγματικά για αυτούς με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να μη διστάζουν να 

αναφέρουν πιθανά λάθη και προβλήματα μόλις τα εντοπίσουν.  

     Οι οργανισμοί των οποίων η φιλοσοφία καθοδηγείται από τη διαρκή 

βελτίωση, προσπαθούν συνεχώς να εξασφαλίζουν πως το επίπεδο ασφάλειας 

και τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας είναι ανάλογα με τα υψηλότερα 

κριτήρια του κλάδου.  Η δέσμευσή τους για τη διατήρηση και τη βελτίωση της 

υψηλής ποιότητας των προϊόντων ή/και υπηρεσιών οι οποίες ξεπερνούν τις 

προσδοκίες όχι μόνο των πελατών αλλά και των κανονισμών του κλάδου τους, 

τους καθιστά πιο προνοητικούς όσον αφορά τυχόν προβλήματα αλλά 

ταυτόχρονα και πιο ανθεκτικούς σε διάφορα κρίσιμα περιστατικά. Δεν είναι 

τυχαίο, άλλωστε, πως τέτοιου είδους οργανισμοί παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 

εξοικείωσης όσον αφορά το πεδίο διαχείρισης κρίσεων. 
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4. Η εξοικείωση του οργανισμού με την κρίση  

(δ = fam_crisis) 

 

     Η μεταβλητή αυτή προσδιορίζει το επίπεδο του οργανισμού αναφορικά με 

τη μέχρι τώρα ενασχόληση της με κρίσεις. Μετράει κατά πόσο η διοίκηση και 

οι εργαζόμενοι του οργανισμού θεωρούν υπαρκτό τον κίνδυνο εμφάνισης μίας 

κρίσης. Σε πολλά μέρη του παρόντος έχει ήδη τονιστεί πόσο μοιραία μπορεί να 

αποβεί η αντίληψη ενός οργανισμού πως «κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί σε 

εμάς» ή «κάτι τέτοιο αποκλείεται να συμβεί σε εμάς». Ταυτόχρονα έχει 

υπογραμμιστεί πολλές φορές, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση μέχρι τις 

μελέτες πραγματικών περιπτώσεων, πως οι οργανισμοί που αντιλαμβάνονται 

εγκαίρως την απειλή και τον κίνδυνο που δύναται να επιφέρει μια κρίση, 

αποδεικνύονται καλύτερα και πιο κατάλληλα προετοιμασμένοι να την 

αντιμετωπίσουν.  

     Οι οργανισμοί που έχουν ήδη αντιληφθεί πως οι κρίσεις είναι ένα 

αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντός τους (Σχήμα 3.1) παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη συναίσθηση όσον αφορά όχι μόνο την κρίση αυτή καθ’ αυτή αλλά 

και το ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων. Ειδικότερα, οι οργανισμοί που 

μελέτησαν προσεχτικά τα διδάγματα μιας κρίσης που έλαβε χώρα είτε στους 

ίδιους είτε σε άλλους παρεμφερείς οργανισμούς και ενσωμάτωσαν τη γνώση 

αυτή στον επανασχεδιασμό του ήδη υπάρχοντος συστήματος παρουσίασαν 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευελιξία σε ενδεχόμενα προβλήματα, αποτυχίες 

ή ακόμη και κρίσεις. Η αντίληψη και η αναγνώριση της απειλής και του 

κινδύνου μιας κρίσης, προσδίδει στον οργανισμό μια πιο ενεργό προνοητική 

(proactive) συμπεριφορά όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, εν αντιθέσει με 

άλλους οργανισμούς που παρουσιάζουν μια πιο παθητική (reactive) 

συμπεριφορά γεγονός που τους καθιστά πιο ευάλωτους στις κρίσεις (Mitroff, 

2005). Οι οργανισμοί αυτοί όπως διαφαίνεται και εμπράκτως από τις μελέτες 

περιπτώσεων, επενδύουν περισσότερο σε πρακτικές διαχείρισης κρίσεων, σε 

σύγκριση με άλλους οργανισμούς που το θεωρούν περιττό έξοδο και «χάσιμο 

χρόνου». 

 

4.6.1.2 Οι Εξαρτημένες Μεταβλητές  

 

     Οι εξαρτημένες μεταβλητές ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τον ρόλο που κατέχει το 

Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων. 

Επιλέχθηκε να γίνει η χρήση του μοντέλου των τριών σταδίων μιας κρίσης  (πριν από 

μια κρίση - κατά τη διάρκεια της κρίσης - μετά από μια κρίση), μιας και το μοντέλο 

αυτό, όπως αναλύθηκε και στην αντίστοιχη ενότητα (Ενότητα 2.4), αποτελεί ένα 

«γενικό αναλυτικό πλαίσιο» (Seeger et al., 2003: 97). Επιπλέον, το μοντέλο τριών 

σταδίων έχει το πλεονέκτημα  πως είναι αρκετά ευέλικτο για προσαρμογή σε 

συγκεκριμένες συνθήκες και μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ακόμη και από μη 
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ειδικούς της διαχείρισης κρίσεων. Η επιλογή αυτή συνάδει και με τα στάδια του  ρόλου  

«MHR» που περιγράφηκε διεξοδικότερα στην ενότητα 3.5. Ακολούθως, προέκυψαν οι 

εξής εξαρτημένες μεταβλητές Υ:  

 

1. Y1 = HR_Precrisis 

 

     Η συγκεκριμένη μεταβλητή καθορίζει τον ρόλο του Τμήματος Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού από την άποψη της διαχείρισης κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μια κρίση. Μετράει το επίπεδο συμβολής του Τμήματος Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στην προετοιμασία των εργαζομένων για τη 

διαχείριση μιας κρίσης. Μετράει τον βαθμό στον οποίο το τμήμα HR 

εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους εργαζομένους προτού μια κρίση λάβει χώρα.  

 

2. Y2 = HR_Crisis 

 

     Αυτή η μεταβλητή μετρά τον ρόλο (ενεργό ή όχι) που είχε το τμήμα 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων κατά την τελευταία κρίση που αντιμετώπισε ο 

οργανισμός. Καθορίζει το επίπεδο συμβολής του Τμήματος Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και τη βοήθεια που παρείχε στους εργαζόμενους κατά 

τη διάρκεια μιας κρίσης. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται πως για την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας, στον υπολογισμό της 

συγκεκριμένης μεταβλητής θα συμπεριληφθούν μόνον οι επιχειρήσεις οι οποίες 

διαθέτουν πρωτύτερη εμπειρία με μια τουλάχιστον κρίση. Αυτό καθορίζεται 

από τη μεταβλητή που διαδραματίζει τον ρόλο του ρυθμιστή Z (η εμπειρία του 

οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις), όπως αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

3. Y3 = HR_Postcrisis 

 

     Αυτή η μεταβλητή αναφέρεται στον ρόλο (καθοριστικό ή όχι) του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο μετά την κρίση. Μετράει το επίπεδο 

συμβολής και βοηθάει τους εργαζομένους να ξεπεράσουν ένα γεγονός κρίσης 

και να επιστρέψουν γρήγορα στους κανονικούς ρυθμούς εργασίας τους. 

Ομοίως, με την προηγούμενη μεταβλητή (Y2 = HR_Crisis), στον υπολογισμό 

της μεταβλητής αυτής θα συμπεριληφθούν μόνον οι επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση.   

 

4.6.1.3 Ο Διαμεσολαβητής 

 

M = Η Εξοικείωση του οργανισμού με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων  
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     Αυτή η μεταβλητή καθορίζει το επίπεδο εξοικείωσης του οργανισμού με τις 

Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Procedures – C.M.P.). 

Μετράει αν η ανώτατη διοίκηση και οι εργαζόμενοι του οργανισμού είναι 

εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και με διάφορες άλλες 

πρακτικές και ενέργειες αντιμετώπισης μιας κρίσης. Είθισται οι οργανισμοί που 

είναι εξοικειωμένοι με το πεδίο και τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, να 

επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε πρακτικές διαχείρισης κρίσεων και να έχουν 

ήδη αντιληφθεί τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Όπως διαφαίνεται και από 

τις μελέτες περιπτώσεων, καθώς και πολλά άλλα παραδείγματα οργανισμών, οι 

οργανισμοί που προετοιμάζονται και εξασκούνται συνεχώς στις διαδικασίες 

διαχείρισης κρίσεων, παρουσιάζουν δηλαδή μεγαλύτερη εξοικείωση με τις 

διαδικασίες αυτές, δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους εργαζομένους τους 

και για την κάλυψη των αναγκών τους σε περίπτωση μιας κρίσης. Ο υψηλός αυτός 

βαθμός της επιμόρφωσης, της προετοιμασίας και της εκπαίδευσης του εργατικού 

δυναμικού όσον αφορά τις κρίσεις και τη διαχείριση κρίσεων, τις περισσότερες 

φορές σημαίνει ένα τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με ενεργό ρόλο μέσα 

στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του οργανισμού και με υψηλή συνειδητοποίηση 

των επιταγών και των κινδύνων των κρίσεων. 

 

4.6.1.4 Οι Ρυθμιστές  

 

1. W = Επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ο οργανισμός 

 

     Αυτή η μεταβλητή αναφέρεται στον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο 

οργανισμός στον οποίο εργάζεται ο ερωτηθείς. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

προστεθεί πως, όπως αναπτύχθηκε ήδη και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

(Ενότητα 2.7) , όλοι οι οργανισμοί ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας τους 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας σε δημόσιες κρίσεις: 1 = χαμηλού 

κινδύνου, 2 = μεσαίου κινδύνου και 3 = υψηλού κινδύνου. Ομοίως και στο παρόν, 

οι επιχειρηματικοί κλάδοι θα χωριστούν στις προαναφερθείσες κατηγορίες 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκρισή τους. Είθισται οι οργανισμοί που 

ανήκουν στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου να έχουν μεγαλύτερη συναίσθηση 

και επίγνωση όσον αφορά τις κρίσεις. Ως εκ τούτου, επενδύουν ολοένα και 

περισσότερο τόσο στο πεδίο διαχείρισης κρίσεων όσο και σε πρακτικές διαχείρισης 

κρίσεων εν συγκρίσει με άλλους οργανισμούς που ανήκουν στην κατηγορία 

χαμηλότερου κινδύνου. Με βάση τις απαντήσεις θα καθοριστεί ποιος τομέας 

επενδύει περισσότερο σε πρακτικές διαχείρισης κρίσεων, καθώς και σε πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων. 
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2. Z = H εμπειρία του οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις 

     Αυτή η μεταβλητή δείχνει εάν ο οργανισμός έχει εμπειρία με ένα γεγονός κρίσης 

ή όχι. Οι οργανισμοί που ήδη έχουν υποστεί μια κρίση, συνήθως αντιλαμβάνονται 

την επιτακτικότητα του πεδίου της διαχείρισης κρίσεων και την υιοθέτηση των 

πρακτικών του. Γνωρίζουν εξαρχής πόσο μεγάλη είναι η απειλή μιας κρίσης και 

πόσο μεγάλα αποθέματα πόρων, ενέργειας και χρόνου χρειάζεται να διαθέτει ένας 

οργανισμός προκειμένου να κατορθώσει να τη διαχειριστεί και να την 

αντιμετωπίσει. Ως εκ τούτου, επενδύουν ολοένα και περισσότερο στις πρακτικές 

και διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων καθώς και από διάφορα άλλα πραγματικά 

γεγονότα, έχει γίνει ολοφάνερο πως οι οργανισμοί που αντιμετώπισαν ήδη μια 

κρίση και κατάφεραν και να επιβιώσουν, μελέτησαν προσεκτικά τα διδάγματα της 

κρίσης και τα ενσωμάτωσαν στα ήδη υπάρχοντα σχέδιά τους. Αξιοποιώντας τη 

σχετική πείρα και την κατάλληλη εκπαίδευση ήταν σε θέση να διαχειριστούν 

καλύτερα και αποδοτικότερα το επόμενο περιστατικό κρίσης που τους απείλησε. 

Επιπλέον, και οι ίδιοι εργαζόμενοι αποκόμισαν, είτε εσκεμμένα είτε όχι, κάτι από 

την εμπειρία τους με την κρίση και ήταν σε θέση την επόμενη φορά να είναι 

καλύτερα εκπαιδευμένοι και επαρκώς έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε 

άλλο κρίσιμο συμβάν. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν πλήρη επίγνωση πως μια κρίση 

είναι ένα πραγματικό γεγονός που δύναται να αποτελέσει κίνδυνο ανά πάσα ώρα 

και στιγμή.   

 

4.6.2 Ο Τρόπος Μέτρησης των Μεταβλητών 

 

     Όπως ακριβώς υπάρχουν σαφείς κανόνες ως προς τη σύνταξη του ερωτηματολογίου 

που διασφαλίζουν την αμεροληψία του, έτσι υπάρχουν και μερικοί κανόνες 

μέτρησης που πρέπει να ακολουθηθούν για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που 

συλλέγονται είναι κατάλληλα για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων. Αναφορικά 

με αυτούς τους κανόνες, η Sekaran (2003: 244) τονίζει πως «αναφέρονται στις 

κλίμακες και τις τεχνικές κλιμάκωσης που χρησιμοποιούνται στη μέτρηση των 

εννοιών, καθώς και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

χρησιμοποιούμενων μέτρων». 

     Η μέτρηση μπορεί να οριστεί ως «μια τυποποιημένη διαδικασία εκχώρησης 

αριθμών ή άλλων συμβόλων σε ορισμένα χαρακτηριστικά των αντικειμένων 

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με ορισμένους προκαθορισμένους κανόνες»  (Aaker et al., 

2011: 249). Ως επί το πλείστον,  η μέτρηση ασχολείται με αριθμούς, διότι οι 

μαθηματικές και στατιστικές αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε 

αριθμούς και μπορούν να μεταδοθούν σε παγκόσμιο επίπεδο με την ίδια μορφή χωρίς 

προβλήματα μετάφρασης (Aaker et al., 2011). 
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     Με τον όρο κλιμάκωση (κλίμακα) εννοείται η «διαδικασία δημιουργίας μιας 

συνέχειας πάνω στην οποία εντοπίζονται αντικείμενα ανάλογα με το μέγεθος των 

χαρακτηριστικών μέτρησης που διαθέτουν» (Aaker et al., 2011: 249). Η πιο 

χαρακτηριστική απεικόνιση μιας κλίμακας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην έρευνα 

είναι η διχοτόμος κλίμακα για το φύλο (άνδρας/γυναίκα). Η μέτρηση και η επιλογή 

κλίμακας είναι από τα βασικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική 

μέθοδο. Ως εκ τούτου, η απόφαση σχετικά με τον τύπο κλίμακας που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι ο τύπος κλίμακας θα 

υπαγορεύει και θα καθορίσει τη μέθοδο ή τις μεθόδους ανάλυσης που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των συλλεγόμενων στοιχείων. Σε αυτό το σημείο 

θα πρέπει να τονιστεί πως «η ανάθεση των αριθμών γίνεται σύμφωνα με κανόνες που 

θα πρέπει να αντιστοιχούν στην ορθότητα της μέτρησης» (Aaker et al., 2011: 2). 

     Ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 4.6», συνοψίζει τους διάφορους τύπους μέτρησης 

με τις αντίστοιχες ιδιότητές τους:  

Πίνακας 4.6: «Οι Τύποι Κλιμάκων Μέτρησης & οι Ιδιότητές τους» 

Τύποι Κλιμάκων 

Μέτρησης 

Τύποι Κλιμάκων 

Συμπεριφοράς 

Κανόνες για την 

Αντιστοίχιση 

Αριθμού 

Τυπική Εφαρμογή Στατιστική / 

Στατιστικά τεστ 

Ονομαστική 

(nominal) 

Διχοτομική κλίμακα 

«Ναι» ή «Όχι» 

Τα αντικείμενα είναι 

ταυτόσημα ή 

διαφορετικά 

Ταξινόμηση (κατά 

φύλο, γεωγραφική, 

κοινωνική τάξη) 

Ποσοστά, τρόπος / 

Chi-square 

Διατακτική 

(ordinal) ή 

ιεραρχική (rank 

order) 

Συγκριτική, κατάταξη, 

συγκεκριμενοποιημένη 

κατηγορία, ζεύγη 

σύγκρισης 

Τα αντικείμενα είναι 

μεγαλύτερα ή 

μικρότερα 

Κατάταξη 

(προτίμηση, κλάση) 

Εκατοστημόριο, 

διάμεσος, συσχέτιση 

τάξης / Friedman 

ANOVA 

Διαστημική 

(interval) 

Likert, Thurstone, 

Stapel, συνειρμική-

σημασιολογική 

Τα διαστήματα 

μεταξύ των 

παρακείμενων 

τάξεων είναι ίσα 

Αριθμοί δεικτών, 

κλίμακες 

θερμοκρασίας, 

μέτρα στάσης 

Μέση τυπική 

απόκλιση, 

συσχετισμός ροπής 

προϊόντος / t-tests, 

ANOVA, 

παλινδρόμηση, 

παραγοντική 

ανάλυση 

Αναλογική (Ratio) Συγκεκριμένες 

κλίμακες με ειδικές 

οδηγίες 

Υπάρχει ένα 

σημαντικό μηδέν, 

επομένως είναι 

δυνατή η σύγκριση 

των απόλυτων 

μεγεθών 

Πωλήσεις 

εισοδήματα, 

μονάδες παραγωγής, 

κόστη, ηλικία 

Γεωμετρικός και 

αρμονικός μέσος 

όρος, συντελεστής 

διακύμανσης 

(Πηγή: προσαρμογή από Aaker et al., 2011, σελ. 250) 

    Όσον αφορά τώρα το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας πρόκειται, όπως έχει 

ήδη προαναφερθεί, για ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο κάνει χρήση 

ερωτήσεων κλειστού τύπου (closed-ended questions). Όπως επίσης έχει προαναφερθεί 

σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος κεφαλαίου (Υποενότητα 4.5.2), 
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χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον ερωτήσεις βαθμονόμησης/σημαντικότητας 

(rating questions) με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert (π.χ. 1= καθόλου και 5 

= πάρα πολύ), διχοτομικές ερωτήσεις (dichotomous questions) με δυο εναλλακτικές 

απαντήσεις (ΝΑΙ/ΌΧΙ). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν και ερωτήσεις εναλλακτικών 

απαντήσεων (multiple choice questions), όπως επίσης και ερωτήσεις όπου οι 

απαντήσεις ήταν υπό τη μορφή λίστας προκειμένου να επιλεγεί από τους ερωτώμενους 

η απάντηση που αντικατόπτριζε καλύτερα την άποψή τους, τη θέση τους και την 

επιχείρηση στην οποία εργάζονταν. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν οι 

ακόλουθες μονάδες μέτρησης μεταβλητών ανά ερώτηση:  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 1, καθώς και τα υποερωτήματά της, αναφέρονται στην 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χα: «η εμπειρία της επιχείρησης με τα λάθη και την 

αποτυχία» (Χα = preoc_failure). Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση 

της συγκεκριμένης μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές (interval) 

κλίμακες μέτρησης με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου η 

αντιστοιχία ήταν ως εξής:  1= Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Αρκετά, 4 = Πολύ και 5 

= Πάρα πολύ). 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 2, καθώς και τα υποερωτήματά της, αναφέρονται στην 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ: «το επιπέδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και 

κρίσεις της επιχείρησης» (Χβ = resilience). Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές 

(interval) κλίμακες μέτρησης με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert 

(όπου η αντιστοιχία ήταν ως εξής:  1= Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Αρκετά, 4 = 

Πολύ και 5 = Πάρα πολύ). 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 3, καθώς και τα υποερωτήματά της, αναφέρονται στην 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ: «η εμπειρία της επιχείρησης σχετικά με θέματα 

ασφαλείας και πιστοποίησης ποιότητας» (Χγ = safety_qual). Ειδικότερα, τα 

υποερωτήματά της από 3.1 έως 3.4 προσδιορίζουν την εμπειρία της επιχείρησης 

με θέματα ασφάλειας. Επίσης, υπολογίζει κατά πόσο η επιχείρηση επενδύει 

ολοένα και περισσότερο σε θέματα πιστοποίησης ποιότητας. Τα υποερωτήματά 

της από 3.5 έως 3.7 αναφέρονται στη συγκεκριμένη μεταβλητή. Προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, 

χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές (interval) κλίμακες μέτρησης με τη χρήση 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου η αντιστοιχία ήταν ως εξής:  1= Καθόλου, 

2 = Λίγο, 3 = Αρκετά, 4 = Πολύ και 5 = Πάρα πολύ). 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 4, καθώς και τα υποερωτήματά της, αναφέρονται στην 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ: «η εξοικείωση της επιχείρησης με την κρίση» (Χδ 

= fam_crisis). Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές (interval) κλίμακες μέτρησης 

με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου η αντιστοιχία ήταν ως εξής:  

1= Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Αρκετά, 4 = Πολύ και 5 = Πάρα πολύ). 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 5 αναφέρεται στη μεταβλητή που ενέχει τον ρόλο του 

ρυθμιστή Z: «η εμπειρία του οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις». Η 

συγκεκριμένη ερώτηση δείχνει εάν η επιχείρηση έχει ήδη κάποια εμπειρία με 
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κρίσεις. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ονομαστική (nominal) κλίμακα μέτρησης με 

τη χρήση διχοτομικής κλίμακας («Ναι» ή «Όχι»).  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 6 αναφέρεται στο πλήθος των κρίσεων που έχει 

υποστεί μια επιχείρηση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της 

συγκεκριμένης μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ερώτηση εναλλακτικών 

απαντήσεων (multiple choice questions) με τη χρήση διατακτικής (ordinal) 

κλίμακας μέτρησης, έτσι ώστε να αποτυπωθεί σε ποια από τις τρεις 

κατηγορίες ανήκει η επιχείρηση σε περίπτωση που έχει αντιμετωπίσει μια η και 

περισσότερες κρίσεις. 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 7 αναφέρεται στους τύπους των κρίσεων που έχει 

υποστεί μια επιχείρηση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της 

συγκεκριμένης μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ερώτηση όπου οι απαντήσεις 

ήταν υπό τη μορφή λίστας, προκειμένου να επιλεγεί από τους ερωτώμενους η 

απάντηση που αντικατόπτριζε καλύτερα την περίπτωση της επιχείρησή τους 

και παραπάνω από έναν τύπο κρίσης. Χρησιμοποιήθηκε ονομαστική 

(nominal) κλίμακα μέτρησης, προκειμένου να αποτυπωθεί ποιον ή ποιους 

τύπους κρίσεων από τους επτά έχει αντιμετωπίσει κάθε επιχείρηση.  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 8 αναφέρεται στο εάν υπάρχει Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management Team – C.M.T.) μέσα στην επιχείρηση ή όχι. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, 

χρησιμοποιήθηκε ονομαστική (nominal) κλίμακα μέτρησης με τη χρήση 

διχοτομικής κλίμακας («Ναι» ή «Όχι»).  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 9 αναφέρεται στο κατά πόσο η Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management Team – C.M.T.) που διαθέτει η επιχείρηση, έχει 

συγκροτηθεί, εκπαιδευτεί και λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, 

χρησιμοποιήθηκαν ονομαστικές (nominal) κλίμακες μέτρησης με τη χρήση 

διχοτομικής κλίμακας («Ναι» ή «Όχι»).  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 10 αναφέρεται στο εάν υπάρχει Εγχειρίδιο Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management Handbook – C.M.H.) μέσα στην επιχείρηση ή 

όχι. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ονομαστική (nominal) κλίμακα μέτρησης με 

τη χρήση διχοτομικής κλίμακας («Ναι» ή «Όχι»).  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 11 αναφέρεται στο κατά πόσο το Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Managementt Handbook – C.M.H.) που διαθέτει 

η επιχείρηση, έχει συγγραφεί με βάση τα διεθνή πρότυπα. Δύναται να εκτιμήσει 

πόσο ορθό, λειτουργικό και επιτυχημένο μπορεί να είναι ή όχι. Προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, 

χρησιμοποιήθηκαν ονομαστικές (nominal) κλίμακες μέτρησης με τη χρήση 

διχοτομικής κλίμακας («Ναι» ή «Όχι»).  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 12, καθώς και τα υποερωτήματά της, αναφέρονται στη 

μεταβλητή διαμεσολάβησης ή αλλιώς στον διαμεσολαβητή Μ: «η εξοικείωση 

της επιχείρησης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων». Προκειμένου να 
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καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, 

χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές (interval) κλίμακες μέτρησης με τη χρήση 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου η αντιστοιχία ήταν ως εξής:  1= Καθόλου, 

2 = Λίγο, 3 = Αρκετά, 4 = Πολύ και 5 = Πάρα πολύ). 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 13, καθώς και τα υποερωτήματά της, αναφέρονται 

στην εξαρτημένη μεταβλητή Υ1: «ο ενεργός ρόλος του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν 

από μία κρίση» (Y1 = HR_Precrisis). Αναλυτικότερα, υπολογίζει σε ποιο 

βαθμό το τμήμα HR έχει εκπαιδεύσει και καταρτίσει τους εργαζομένους, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τι πρέπει να κάνουν όταν 

συμβεί μια κρίση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της 

συγκεκριμένης μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές (interval) 

κλίμακες μέτρησης με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου η 

αντιστοιχία ήταν ως εξής:  1= Χείριστος, 2 = Κακός, 3 = Μέτριος, 4 = Καλός 

και 5 = Εξαιρετικός). 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 14, καθώς και τα υποερωτήματά της, αναφέρονται 

στην εξαρτημένη μεταβλητή Υ2: «ο ενεργός ρόλος του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης» (Y2 = HR_Crisis). Υπολογίζει τον ρόλο (πόσο ενεργός ή όχι) που είχε 

το τμήμα HR κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης που αντιμετώπισε η 

επιχείρηση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές (interval) κλίμακες μέτρησης 

με τη χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου η αντιστοιχία ήταν ως εξής:  

1= Χείριστος, 2 = Κακός, 3 = Μέτριος, 4 = Καλός και 5 = Εξαιρετικός). 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 15, καθώς και τα υποερωτήματά της, αναφέρονται 

στην εξαρτημένη μεταβλητή Υ3: «ο ενεργός ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης» (Y3 = HR_Postcrisis). Αναφέρεται στο πόσο 

καθοριστικός (ή όχι) ήταν ο ρόλος του τμήματος ΗR στο στάδιο μετά την 

κρίση. Υπολογίζει κατά πόσο συνέβαλε και βοήθησε τους εργαζομένους να 

επανέλθουν γρήγορα στους κανονικούς ρυθμούς εργασίας. Προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, 

χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές (interval) κλίμακες μέτρησης με τη χρήση 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου η αντιστοιχία ήταν ως εξής:  1= 

Χείριστος, 2 = Κακός, 3 = Μέτριος, 4 = Καλός και 5 = Εξαιρετικός). 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 16 καθορίζει το φύλο του ερωτηθέντος  «a = φύλο 

(gender)». Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ονομαστική (nominal) κλίμακα μέτρησης με 

τη χρήση διχοτομικής κλίμακας («Άνδρας» ή «Γυναίκα»).  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 17 καθορίζει την ηλικία του ερωτηθέντος «b = ηλικία 

(age)». Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ερώτηση εναλλακτικών απαντήσεων 

(multiple choice questions) με τη χρήση διατακτικής (ordinal) κλίμακας 
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μέτρησης, έτσι ώστε να αποτυπωθεί σε ποια από τις τέσσερις ηλικιακές 

κατηγορίες ανήκει o συμμετέχων. 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 18 καθορίζει το μορφωτικό επίπεδο του ερωτηθέντος 

«c = μορφωτικό επίπεδο (educational level)». Προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ερώτηση 

εναλλακτικών απαντήσεων (multiple choice questions) με τη χρήση 

διατακτικής (ordinal) κλίμακας μέτρησης, ώστε να αποτυπωθεί σε ποια από 

τις επτά κατηγορίες ανήκει o συμμετέχων. 

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 19 αναφέρεται στη μεταβλητή που ενέχει τον ρόλο του 

ρυθμιστή W: «ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση». Η 

συγκεκριμένη ερώτηση κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε 67 διαφορετικές 

κατηγορίες με βάση τον τομέα δραστηριότητάς τους σύμφωνα με την ICAP. Εν 

συνεχεία οι 67 αυτές κατηγορίες ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες με βάση 

τον κίνδυνο κρίσης (High Risk - Medium Risk - Low Risk). Xρησιμοποιήθηκε 

ερώτηση όπου οι απαντήσεις ήταν υπό τη μορφή λίστας προκειμένου να 

επιλέξουν οι ερωτώμενοι την απάντηση που αντικατόπτριζε καλύτερα την 

περίπτωση της επιχείρησής τους. Χρησιμοποιήθηκε ονομαστική (nominal) 

κλίμακα μέτρησης, ώστε να αποτυπωθεί σε ποιον επιχειρηματικό κλάδο 

ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση.  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 20 προσδιορίζει την ιδιότητα του ερωτηθέντος. 

Καθορίζει σε ποιο τμήμα της επιχείρησης αυτός ανήκει. Προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε 

ερώτηση εναλλακτικών απαντήσεων (multiple choice questions) με τη 

χρήση ονομαστικής (nominal) κλίμακας μέτρησης, έτσι ώστε να αποτυπωθεί 

σε ποια από τα οκτώ διαφορετικά τμήματα ανήκει ο ερωτηθείς. Αξίζει να 

σημειωθεί πως υπήρχε και η δυνατότητα μιας ένατης επιλογής, όπου ο 

ερωτώμενος μπορούσε να συμπληρώσει μόνος του το αντίστοιχο τμήμα, σε 

περίπτωση που δεν άνηκε σε μια από τις διαθέσιμες επιλογές.  

❖ Η ερώτηση υπ’ αριθμόν 21 προσδιορίζει το επίπεδο της θέσης απασχόλησης 

του ερωτηθέντος. Καθορίζει σε ποιο επίπεδο ιεραρχίας της επιχείρησης αυτός 

ανήκει. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης 

μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ερώτηση εναλλακτικών απαντήσεων 

(multiple choice questions) με τη χρήση διατακτικής (ordinal) κλίμακας 

μέτρησης, έτσι ώστε να αποτυπωθεί σε ποια από τα τέσσερα διαφορετικά 

επίπεδα ιεραρχίας ανήκει ο ερωτώμενος. Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρχε και 

η δυνατότητα μιας πέμπτης επιλογής, όπου ο ερωτώμενος μπορούσε να 

συμπληρώσει μόνος του το αντίστοιχο επίπεδο, σε περίπτωση που δεν άνηκε 

σε μια από τις διαθέσιμες επιλογές.  

❖ Τέλος, η ερώτηση υπ’ αριθμόν 22 προσδιορίζει την εμπειρία σε θέματα 

Διαχείρισης Κρίσεων που διαθέτει ο ερωτώμενος. Προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκε ερώτηση 

εναλλακτικών απαντήσεων (multiple choice questions) με τη χρήση 

διατακτικής (ordinal) κλίμακας μέτρησης, έτσι ώστε να αποτυπωθεί σε ποια 

από τις πέντε διαφορετικές κατηγορίες ανήκει ο ερωτώμενος.  
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     Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως στο παράρτημα της διατριβής 

παρατίθεται το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας.    

 

4.6.3 Ο Προσδιορισμός του Επιχειρηματικού Τομέα με τον Μεγαλύτερο Βαθμό 

Εξοικείωσης με το Πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων                                                                                                                          

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας από τους επιμέρους στόχους της παρούσας 

διατριβής είναι να προσδιοριστεί ποιος τομέας της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζει 

τον υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης όσον αφορά τη Διαχείριση Κρίσεων. Προκειμένου 

να επιτευχθεί αυτό θα εφαρμοστούν κάποια κριτήρια που εναρμονίζονται με τα διεθνή 

πρότυπα αναφορικά με τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξοικείωσης 

με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων. Πρωτίστως, είθισται μια επιχείρηση που 

επενδύει στον τομέα της Διαχείρισης Κρίσεων να διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management Team – C.M.T.), καθώς και Εγχειρίδιο Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management Handbook – C.M.H.). Τα μέλη της ομάδας αυτής είναι 

πλήρως καταρτισμένα και εκπαιδευμένα να γνωρίζουν τι επακριβώς πρέπει να κάνουν 

σε περίπτωση μιας κρίσης και πώς να χρησιμοποιήσουν το εγχειρίδιο.  

     Επιπλέον, σε μια επιχείρηση με υψηλή εξοικείωση με τη Διαχείριση Κρίσεων όχι 

μόνο τα μέλη της ομάδας είναι εξοικειωμένα με τις Διαδικασίες της Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management Procedures – C.M.P.) αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι 

εντός της επιχείρησης. Αυτό προϋποθέτει πως όλοι θα έχουν επιμορφωθεί και θα 

εκπαιδευτεί καταλλήλως, συνήθως μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, έτσι ώστε να 

γνωρίζουν τις ενέργειες που πρέπει ο καθένας τους να εκτελέσει σε περίπτωση ενός 

αναπάντεχου και κρίσιμου περιστατικού. Είναι σύνηθες, ιδίως στο εξωτερικό, να έχουν 

υλοποιήσει και ελέγξει κάποιο σενάριο κρίσης. Επιπρόσθετα, πολλές πρότυπες 

επιχειρήσεις αναφορικά με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων υλοποιούν σε ετήσια 

βάση τουλάχιστον μια προσομοίωση κρίσης. Είναι αξιοσημείωτο πως στις 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις το τμήμα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είθισται να 

κατέχει κύριο ρόλο μαζί με το αντίστοιχο τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων που κατέχουν 

οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις στην αντίστοιχη εκπαίδευση και επιμόρφωση του 

εργατικού δυναμικού. 

     Ως εκ τούτου, στην παρούσα περίπτωση θα γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια να 

εντοπιστεί ποιος επιχειρηματικός τομέας από αυτούς που συμμετέχουν στην έρευνα 

παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά (δηλαδή Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων και Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης Κρίσεων) και ταυτόχρονα σημειώνει και υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τις 

διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων. Τέλος, θα χρησιμοποιηθούν και επιπλέον κριτήρια, 

όπως είναι ο ρόλος που κατέχει το τμήμα HR των υπό εξέταση επιχειρήσεων στην 

πρόληψη μιας κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο θα ελεγχθεί και θα προσδιοριστεί σε ποιο 

επιχειρηματικό τομέα ανήκει η επιχείρηση με τον υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με το 

πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων, όπου το τμήμα της ΗR διαδραματίζει και επί του 

πρακτέου ένα στρατηγικό και πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο ως βασικό μέλος της Ομάδας 

Διαχείρισης Κρίσεων της επιχείρησης στην πρόληψη των κρίσεων. 
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4.7 Ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ & Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

 

     Σύμφωνα με τη Δημητριάδη (2000) και τους  Aaker et al. (2011) το τελικό στάδιο 

σχεδιασμού του ερωτηματολογίου πριν την οριστικοποίησή του και την διακίνησή του 

είναι ο προέλεγχος (όπως αναφέρθηκε και στη σχετική ενότητα 4.5). Ο κυριότερος 

στόχος του σταδίου του προελέγχου είναι να επιβεβαιωθεί πως το ερωτηματολόγιο 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ερευνητή σχετικά με το είδος και το σύνολο των 

πληροφοριών που επιθυμεί να συλλέξει. Σε αυτό το στάδιο αξίζει να σημειωθεί πως 

πριν γίνει ο προέλεγχος (pretesting) μέσω της πιλοτικής δοκιμής, όπως θα περιγραφεί 

στη συνέχεια του παρόντος, το ερωτηματολόγιο εφόσον σχεδιάστηκε από τεχνικής 

πλευράς, εμφάνισης και συνόλου ερωτήσεων που θα συμπεριλάμβανε, μεταφράστηκε 

στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να σταλεί για περαιτέρω έλεγχο στο εξωτερικό. Για 

την ακρίβεια, στάλθηκε μέσω email σε διακεκριμένους καθηγητές της Αμερικής και 

αυθεντίες του πεδίου της διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων για περαιτέρω έλεγχο, 

εκτίμηση και αξιολόγηση. Αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της 

ερευνήτριας με τους συγκεκριμένους καθηγητές, καθώς επίσης και για τη λήψη 

παρατηρήσεων, σχολίων και διορθώσεων που δύναται να είχαν διαφύγει κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού. 

     Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και γίνανε οι απαραίτητες διορθωτικές 

ενέργειες με βάση τα σχόλια που είχε λάβει η ερευνήτρια, το ερωτηματολόγιο 

στάλθηκε εκ νέου μέσω email για την τελική έγκριση του από αυθεντίες του πεδίου. 

Εφόσον έλαβε την τελική έγκριση, έγιναν και οι αντίστοιχες απαραίτητες διορθωτικές 

ενέργειες στην ελληνική εκδοχή του. Η ελληνική και η αντίστοιχη αγγλική εκδοχή του 

ερωτηματολογίου στάλθηκαν στον επιβλέποντα καθηγητή της ερευνήτριας για 

περαιτέρω παρατηρήσεις και διορθώσεις. Είναι αξιοσημείωτο πως και από τον 

επιβλέποντα προέκυψαν χρήσιμες διορθώσεις, οι οποίες  ενσωματώθηκαν με τη σειρά 

τους στο τελικό προσχέδιο του ερωτηματολογίου. Με βάση το τελικό αυτό προσχέδιο 

υλοποιήθηκε και ο τελικός προέλεγχος του ερωτηματολογίου μέσω της πιλοτικής 

δοκιμής, ως είθισται.    

     Αξίζει να σημειωθεί πως μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις του επιτυχημένου 

και αποτελεσματικού προελέγχου είναι η ευμενής διάθεση του ερευνητή απέναντι στη 

θετική και κυρίως στην αρνητική κριτική και η προθυμία του να υλοποιήσει τις 

απαραίτητες διορθώσεις και αλλαγές. Στην υπό εξέταση περίπτωση  αυτό είχε ήδη 

πραγματοποιηθεί, όχι όμως υπό τη μορφή της πιλοτικής δοκιμής. Με βάση τη 

Δημητριάδη (2000) και τους Aaker et al. (2011) ο προέλεγχος πραγματοποιείται με την 

επιλογή ενός μικρού δείγματος ατόμων που φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους 

συμμετέχοντες στο τελικό δείγμα της εμπειρικής έρευνας, αλλά δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο τελικό δείγμα έρευνας. Στην περίπτωση της παρούσας 

έρευνας ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου, υλοποιήθηκε με ένα σύνολο δώδεκα (12) 

διοικητικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων και ιδιοκτητών επιχειρήσεων, των 
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οποίων οι επιχειρήσεις ανήκαν σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, όπως 

ακριβώς και με το τελικό δείγμα της εμπειρικής έρευνας. Με τα συγκεκριμένα στελέχη 

υπήρξε η σχετική επικοινωνία προκειμένου να δεχτούν να λάβουν μέρος στη δοκιμή 

του ερωτηματολογίου.  

     Από τεχνικής πλευράς ο προέλεγχος υλοποιήθηκε ως εξής: Κατόπιν της αρχικής 

επικοινωνίας και εφόσον οι συμμετέχοντες είχαν αποφασίσει να λάβουν μέρος στην 

πιλοτική δοκιμή του ερωτηματολογίου, καθορίστηκε στις εννέα από τις δώδεκα 

περιπτώσεις μια προσωπική συνάντηση μεταξύ του ερωτώμενου και της ερευνήτριας, 

προκειμένου να γίνει η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να ληφθούν τα σχόλια 

και η κριτική από τον κάθε ερωτώμενο. Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις υπήρξε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τη μορφή τηλεφωνικής συνέντευξης λόγω βεβαρυμένου 

προγράμματος και επιθυμίας από πλευράς των ερωτώμενων. Όσον αφορά τις 

προσωπικές συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις διάφορες εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων που εργάζονταν οι ερωτώμενοι. Εφόσον έγινε μια σύντομη περιγραφή 

του θέματος, του σκοπού και του χαρακτήρα της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η 

ακόλουθη τεχνική του προελέγχου, γνωστή και ως «πρωτόκολλο»:  

     Ζητήθηκε από κάθε ερωτώμενο να σκέπτεται φωναχτά και κατά τη διάρκεια 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου της έρευνας. Τα σχόλια και οι διάφορες σκέψεις 

που εξέφραζαν οι συμμετέχοντες καταγράφηκαν από την ερευνήτρια, η οποία μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, τις συζήτησε 

εκτενέστερα με τον ερωτώμενο. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου από τον ερωτώμενο, η ερευνήτρια χρονομετρούσε τον χρόνο που 

χρειάζονταν έκαστος για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Με τη λήξη της διαδικασίας, 

υπήρξε και η αντίστοιχη ενημέρωση για τον χρόνο που αφιέρωσαν στη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου. Είναι χαρακτηριστικό πως ο μέσος χρόνος ήταν γύρω στα εννέα 

με δέκα λεπτά, γεγονός που ήδη ξεπερνούσε τις προσδοκίες της ερευνήτριας καθώς 

είχε υπολογίσει δέκα με δεκαπέντε λεπτά. Οι ελάχιστες διευκρινίσεις και παρατηρήσεις 

που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας αυτής, συνυπολογίστηκαν από την ερευνήτρια 

και έγιναν οι αντίστοιχες διορθώσεις, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. 

     Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προελέγχου, το ερωτηματολόγιο πήρε 

την τελική του μορφή και δομήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού «SurveyMonkey», 

το οποίο αναλύθηκε διεξοδικά σε προηγούμενη αντίστοιχη υποενότητα. Τέλος, ο 

ηλεκτρονικός σύνδεσμος (weblink) του ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο ήταν o 

ακόλουθος: 

 

https://www.surveymonkey.com/r/N5GTSS9 
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4.8 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

     Προκειμένου να υλοποιηθεί μια επιχειρηματική έρευνα, πρέπει πρωτίστως να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια και σαφήνεια ο πληθυσμός της. Με τον όρο «πληθυσμό» 

(population) ορίζεται «ένα βασικό σύνολο στοιχείων που πρόκειται να μελετηθεί ως 

προς μια ή και περισσότερες χαρακτηριστικές ιδιότητες» (Δημητριάδη, 2000: 34). 

Είναι αξιοσημείωτο πως τόσο ο σχεδιασμός δειγματοληψίας όσο και το μέγεθος του 

δείγματος είναι σημαντικοί, για να αποδειχθεί η αντιπροσωπευτικότητα της 

γενικευσιμότητας του δείγματος. Σε περίπτωση που δε γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός 

δειγματοληψίας, το μέγεθος του δείγματος δε θα είναι αρκετό, για να επιτρέψει από 

μόνο του να γενικευθούν τα ευρήματα στον πληθυσμό.  

     Ταυτόχρονα, αν το μέγεθος του δείγματος δεν είναι επαρκές για το επιθυμητό 

επίπεδο ακρίβειας και βεβαιότητας, κανένα σχέδιο δειγματοληψίας, όσο εξελιγμένο 

και αν είναι, δεν μπορεί να είναι χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων της μελέτης 

(Sekaran, 2003). Είναι ζήτημα υψίστης σημασίας, η απόφαση δειγματοληψίας να 

λαμβάνει υπόψη τόσο τον σχεδιασμό της δειγματοληψίας όσο και το μέγεθος του 

δείγματος. Η Sekaran  (2003: 294), αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ένα πάρα πολύ 

μεγάλο μέγεθος δείγματος, ωστόσο (π.χ., πάνω από 500) θα μπορούσε επίσης να γίνει 

ένα πρόβλημα στον βαθμό που θα είμαστε επιρρεπείς να υποπέσουμε σε σφάλματα 

τύπου II (Type II errors). Δηλαδή, θα αποδεχόμασταν τα ευρήματα της έρευνάς μας, 

όταν στην πραγματικότητα θα πρέπει να τα απορρίψουμε». 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλαπλώς σε διάφορες ενότητες, ο κύριος στόχος της 

παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να προσδιορίσει τον ρόλο που κατέχει το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 

διαχείρισης κρίσεων. Επιπλέον, επιδιώκει να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τον 

βαθμό εξοικείωσης που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά το πεδίο της 

διαχείρισης οργανωσιακών κρίσεων. Ένας ακόμη επιμέρους στόχος της είναι να 

προσδιορίσει ποιος επιχειρηματικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας φέρει τον 

υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της διαχείρισης κρίσεων και να 

πραγματοποιηθεί η σύγκριση της ελληνικής πραγματικότητας με τη διεθνή εικόνα. 

     Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο για τον καθορισμό του πληθυσμού  να επιλεχθούν 

οι ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων και 

ανήκουν σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Οι επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό 

εργαζομένων είθισται να έχουν καλύτερα οργανωμένο τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων με περισσότερες αρμοδιότητες συγκριτικά με επιχειρήσεις που απασχολούν 

μικρό αριθμό προσωπικού. Για τον καθορισμό των επιχειρήσεων αυτών 

αξιοποιήθηκαν επιχειρηματικά δεδομένα από τον φορέα «Επιχειρήσεις παροχής 

εμπορικών πληροφοριών» και συγκεκριμένα την επιχείρηση με τη διακριτή επωνυμία 

«ICAP Group Α.Ε.». Για την ακρίβεια, χρησιμοποιήθηκε ως πηγή η πιο πρόσφατη 
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έκδοση της «ICAP Group Α.Ε.» που φέρει τον τίτλο «Leading Employers in Greece» 

(ICAP, 2017). Στην εν λόγω έκδοση, υπάρχει διαθέσιμη η κατάταξη με τις 500 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει του αριθμού εργαζομένων που απασχολούσαν για το 

έτος 2016. Εάν υπήρχε ίδια κατάταξη, χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο ο Κύκλος 

εργασιών των επιχειρήσεων με βάση την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική 

χρήση. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατάταξη, αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:  

«Για την επιλογή του δείγματος, η ICAP βασίστηκε στα στοιχεία της ICAP DATABANK. 

Το αναφερόμενο προσωπικό προέκυψε είτε από ερωτηματολόγια που απεστάλησαν στις 

επιχειρήσεις έως τον Ιούνιο 2017, είτε από συνεντεύξεις με τις επιχειρήσεις κατά το 

τελευταίο 3μηνο του 2016 και του 2015, είτε από τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις τους. 

Σε περιπτώσεις που ο αριθμός προσωπικού για το έτος 2016 δεν προέκυψε από τις 

αναφερόμενες πηγές, τότε η κατάταξή τους πραγματοποιήθηκε βάσει των στοιχείων 

προσωπικού του 2015.  

Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται εταιρείες που ήταν ενεργές τη χρονική περίοδο 

διαμόρφωσης της ύλης της (Ιούνιος 2017) και δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 του 

Πτωχευτικού Κώδικα.» (ICAP, 2017: 8) 

     Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις εξαιρέσεις της παρούσας λίστας, αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Από την παρούσα έκδοση έχουν εξαιρεθεί οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης 

(Ε.Π.Α.), οι οποίες λειτουργούν βάσει του Ν. 2956/2001 και των τροποποιήσεων αυτού.» 

(ICAP, 2017: 8)      

      Επιπλέον, στη συγκεκριμένη έκδοση υπάρχει και διαθέσιμη η κατάταξη των 500 

αυτών επιχειρήσεων βάσει του επιχειρηματικού τομέα  κατά ICAP στον οποίο ανήκουν 

και δραστηριοποιούνται. Ως αποτέλεσμα, οι 500 αυτές επιχειρήσεις έχουν διαχωριστεί 

σε 67 επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς. Ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 4.7», 

παρουσιάζει την κατάταξη αυτή καθώς και το πλήθος των επιχειρήσεων που 

εντάσσονται σε κάθε κατηγορία: 
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Πίνακας 4.7: «Οι Διάφοροι Επιχειρηματικοί Τομείς Δραστηριότητας των 500 

Επιχειρήσεων με τον Μεγαλύτερο Αριθμό Εργαζομένων» 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
1.  Αεροπορικές Μεταφορές                                           2 

2.  Ακίνητη Περιουσία  1 

3.  Αποθηκεύσεις 3 

4.  Ασφάλειες  15 

5.  Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Μεσίτες  1  

6.  Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα) 5  

7.  Βιομηχανία (Διάφορα Προϊόντα) 4 

8.  Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 49  

9.  Βιομηχανία (Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών) 3  

10.  Βιομηχανία (Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Γραφικές Τέχνες) 2  

11.  Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά) 9 

12.  Βιομηχανία (Εμφιάλωση Υγραερίων) 1  

13.  Βιομηχανία (Ενδύματα- Εσώρουχα - Αξεσουάρ) 3  

14.  Βιομηχανία (Έπιπλα) 1  

15.  Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές - Φωτιστικά) 2 

16.  Βιομηχανία (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό) 10 

17.  Βιομηχανία (Καπνός) 1 

18.  Βιομηχανία (Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα) 4  

19.  Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) 13  

20.  Βιομηχανία (Μεταλλουργικά Προϊόντα) 3  

21.  Βιομηχανία (Μεταφορικά Μέσα - Ναυπηγεία) 4  

22.  Βιομηχανία (Μηχανήματα) 3 

23.  Βιομηχανία (Ξύλο-Φελλός & Προϊόντα)  1 

24.  Βιομηχανία (Ορυχεία - Μεταλλεία - Αλυκές) 4  

25.  Βιομηχανία (Ποτά) 7  

26.  Βιομηχανία (Προϊόντα Καπνού ) 2 

27.  Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών) 11  

28.  Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα) 2  

29.  Βιομηχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά -Απορρυπαντικά) 21  

30.  Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα) 8  

31.  Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά) 6  

32.  Διαφημίσεις  1  

33.  Διάφορες Υπηρεσίες 37  

34.  Εμπόριο (Βιβλία - Εφημερίδες - Περιοδικά)  1  

35.  Εμπόριο (Διάφορα Είδη) 7  

36.  Εμπόριο (Είδη Διατροφής) 5 

37.  Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη) 15  

38.  Εμπόριο (Έπιπλα - Φωτιστικά) 1  

39.  Εμπόριο (Η/Υ - Μηχανές Γραφείου) 5  

40.  Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό) 3  

41.  Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά) 2 

42.  Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια)  4  

43.  Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα) 6 

44.  Εμπόριο (Μηχανήματα - Εργαλεία - Λειαντικά) 2  
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45.  Εμπόριο (Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές) 2  

46.  Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα) 29 

47.  Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) 19 

48.  Ενέργεια - Νερό  8  

49.  Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης 5  

50.  Θαλάσσιες Μεταφορές  4  

51.  Ιατρικές Υπηρεσίες 23 

52.  Ιδιωτική Εκπαίδευση 3 

53.  Κινηματογράφοι - Θέατρα 1  

54.  Πληροφορική  11  

55.  Ραδιοφωνικές - Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις 6 

56.  Ταχυδρομεία  6  

57.  Τεχνικές - Οικοδομικές 16 

58.  Τηλεπικοινωνίες  6 

59.  Τουρισμός (Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων) 2  

60.  Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις) 8  

61.  Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις) 1 

62.  Τράπεζες 9  

63.  Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο 3  

64.  Υπηρεσίες Μεταφορών 15 

65.  Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 24  

66.  Χερσαίες Μεταφορές  4  

67.  Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 5  

 ΣΥΝΟΛΟ 500 

     Τέλος, στην παρούσα έρευνα ο υπό μελέτη πληθυσμός προσδιορίστηκε και  με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Δειγματοληπτική Μονάδα: Ανώτατα διοικητικά στελέχη 

2. Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα 

3. Κατηγορία Επιχειρήσεων: Επιχειρήσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό 

απασχολούμενου προσωπικού 

4. Κατοχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ναι 

5. Χρήση Διαδικτύου: Ναι 

     Η συλλογή όλων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 500 παραπάνω 

επιχειρήσεων αποτέλεσε την ηλεκτρονική βάση διευθύνσεων για την αποστολή των 

μηνυμάτων-προσκλήσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου της έρευνας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως από τις 

500 επιχειρήσεις, οι 9 επιχειρήσεις δεν ήταν ενεργές την περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας. Ως εκ τούτου τον τελικό πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 491 επιχειρήσεις. 
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4.9 Ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων υλοποιήθηκε με 

τη μέθοδο συμπλήρωσης ενός δομημένου ερωτηματολογίου, για το οποίο έγινε λόγος 

παραπάνω. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 

από μέσα Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Νοεμβρίου 2017 (για την ακρίβεια από 18 

Σεπτεμβρίου έως και 27 Νοεμβρίου). Ερωτώμενοι ήταν τα ανώτατα στελέχη των 

ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού. Σε 

αυτό το σημείο κρίνεται σκοπό να υπενθυμιστεί πως η παρούσα έρευνα αποτελεί μια 

στατική έρευνα όσον αφορά τη χρονική της διάρκεια (Ενότητα 4.2). 

Πραγματοποιήθηκε εφάπαξ και αποτύπωσε μια συγκεκριμένη κατάσταση των 

ελληνικών επιχειρήσεων στη δεδομένη χρονική στιγμή (Δημητριάδη, 2000). Εν 

αντιθέσει, μια διαχρονική έρευνα με επαναλαμβανόμενες συλλογές πρωτογενών 

στοιχείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζει μεγαλύτερη αξία και 

δυνατότητες σε σχέση με μια στατική έρευνα. Μια διαχρονική έρευνα είναι σε θέση να 

εντοπίσει και να παρακολουθήσει ενδεχόμενες μεταβολές και αλλαγές στην εξέλιξη 

του φαινομένου που ερευνάται (Δημητριάδη, 2000).  

     Όπως γίνεται κατανοητό, η μεμονωμένη συλλογή στοιχείων της συγκεκριμένης 

έρευνας αποτελεί και έναν από τους περιορισμούς της. Σχετικά με τον υπάρχοντα 

περιορισμό θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια 

διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της έρευνας. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο όσον αφορά 

τις στατικές έρευνες πως η ανεξάρτητη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων δύναται 

να προσφέρει έμμεση και όχι άμεση απόδειξη της αιτιότητας των σχέσεων ανάμεσα 

στους διάφορους παράγοντες (Malhotra, 1993). Ως εκ τούτου, η ακρίβεια της 

παρούσας εμπειρικής έρευνας κρίνεται περιορισμένη και αρκετά μικρότερη 

συγκριτικά με μια αντίστοιχη διαχρονική έρευνα.  

 

4.10 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  

 

     Όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος ο Roscoe (1975) 

προτείνει τους παρακάτω κανόνες: 

• Τα μεγέθη δείγματος μεγαλύτερα από 30 και λιγότερα από 500 είναι κατάλληλα 

για τις περισσότερες έρευνες. 

• Όταν τα δείγματα πρόκειται να σπάσουν σε υποδείγματα (αρσενικά/θηλυκά, 

νέοι /ηλικιωμένοι κλπ.), απαιτείται ένα ελάχιστο μέγεθος δείγματος 30 για κάθε 

κατηγορία. 

• Στην πολυπαραγοντική έρευνα (συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων 

πολλαπλής παλινδρόμησης), το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι αρκετές 
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φορές (κατά προτίμηση 10 φορές ή περισσότερο) τόσο μεγάλο όσο ο αριθμός 

των μεταβλητών στη μελέτη. 

• Στην απλή πειραματική έρευνα με αυστηρούς πειραματικούς ελέγχους 

(αντιστοιχισμένα ζευγάρια κ.λπ.), είναι δυνατή η επιτυχής έρευνα με δείγματα 

μεγέθους από 10 έως 20. 

     Η Sekaran (2003: 296) χαρακτηριστικά αναφέρει πως «κατά κανόνα, τα μεγέθη 

δειγμάτων μεταξύ 30 και 500 θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά ανάλογα με τον 

τύπο σχεδιασμού της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε και το ερευνητικό 

ερώτημα που ερευνήθηκε». Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί πως το σύνηθες 

ποσοστό απόκρισης των επιστημονικών ερευνών με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία 

κυμαίνεται γύρω στο 25-30%. Όσον αφορά τα ποσοστά απόκρισης αντίστοιχων 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών ερευνών σε ελληνικές επιχειρήσεις είθισται τα 

ποσοστά αυτά να κυμαίνονται γύρω στο 23-25%, π.χ. Αζαρία (2010) και Τσόγκας 

(2006). Στην παρούσα έρευνα, η οποία βασίστηκε στους προαναφερθέντες εμπειρικούς 

κανόνες (rules of thumb), και έχοντας ταυτόχρονα μια αυστηρή και συντηρητική 

αντίληψη, κρίθηκε σκόπιμο ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 25% των  

ερωτηματολογίων.   

     Έχει ήδη προαναφερθεί πως ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ήταν από τα μέσα 

Σεπτεμβρίου 2017 έως και τα τέλη Νοεμβρίου 2017. Κατά το διάστημα αυτό 

εστάλησαν τρεις υπενθυμίσεις σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρώτη ήταν μετά από μία 

εβδομάδα από την αρχική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η 

δεύτερη μετά από δύο εβδομάδες από την αρχική αποστολή και η τρίτη μετά από 

τέσσερις εβδομάδες από την αρχική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Για να αυξηθεί το ποσοστό ανταπόκρισης, η ερευνήτρια ήρθε και σε 

τηλεφωνική επικοινωνία με ορισμένα διευθυντικά στελέχη των εν λόγω επιχειρήσεων, 

με τα οποία είχε προσωπική γνωριμία λόγω πρωτύτερης συνεργασίας στο παρελθόν 

και τους προσκάλεσε προσωπικά να λάβουν συμμετοχή στην έρευνα. Μετά το πέρας 

των αποστολών συλλέχθηκαν συνολικά 223 ερωτηματολόγια εκ των οποίων τα 207 

ερωτηματολόγια ήταν πλήρως συμπληρωμένα και απολύτως κατάλληλα και χρήσιμα 

για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία.    

     Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό πως το ποσοστό απόκρισης της παρούσας έρευνας 

ήταν 42,16% (207/491= 0,42159). Το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό και 

ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική συντηρητική εκτίμηση της τάξης του 25%. Σε επόμενη 

ενότητα θα περιγραφεί αναλυτικότερα πως με βάση τους υπολογισμούς του ελέγχου 

Kaiser-Meyer-Olkin 's – KMO (ΚΜΟ Measure of Sampling Adequacy) όσον αφορά 

την μέτρηση της επάρκειας δειγματοληψίας (Field, 2013), το δείγμα της 

συγκεκριμένης έρευνας κρίνεται εξαιρετικά κατάλληλο και επαρκές.  

     Τέλος, σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως η έρευνα έλαβε χώρα σε μια 

περίοδο όπου όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις πλήττονταν από μια εθνική οικονομική 

κρίση διάρκειας πέρα των έξι ετών και λειτουργούσαν σε ένα ασταθές πολιτικό και 

κοινωνικό σύστημα. Ιδίως την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017 λάμβαναν χώρα αρκετές 
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αλλαγές στο ισχύον φορολογικό σύστημα. Επιπλέον, λόγω της ιδιαιτερότητας του 

θέματος (σχετικό με κρίσεις και διαχείριση κρίσεων) ήταν αναμενόμενο πολλές 

επιχειρήσεις να αρνηθούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη έρευνα υπό το φόβο 

αποκάλυψης απόρρητων στοιχείων που ίσως να εξέθεταν τις επιχειρήσεις τους. Το 

υψηλό ποσοστό απόκρισης πάντως καθώς και ορισμένα e-mail με θετικά σχόλια που 

έλαβε η ερευνήτρια από συμμετέχοντες σχετικά με το ενδιαφέρον του θέματος και 

πόσο εποικοδομητική βρήκαν τη συγκεκριμένη έρευνα, λειτούργησε θετικά στη 

συνολική εκτίμηση της ποιότητας των στοιχείων που συλλέχθηκαν.  

   

4.11 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

   

     Στην παρούσα έρευνα για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί το στατιστικό πακέτο SPSS (Superior Performance Software System). 

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο 

διαδεδομένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για στατιστικές 

αναλύσεις. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε η 21η έκδοση του στατιστικού πακέτου SPSS 

της IBM (IBM SPSS Statistics 21.0). Επιπρόσθετα, για την επίλυση της στατιστικής 

ανάλυσης διαμεσολάβησης και ρύθμισης, που παρουσιάστηκε εκτενώς σε 

προηγούμενη υποενότητα του παρόντος (Υποενότητα 4.1), χρησιμοποιήθηκε η 

διαδικασία PROCESS, γνωστή και ως εντολή PROCESS. Το εξειδικευμένο πλαίσιο 

διαλόγου PROCESS δεν είναι μέρος του SPSS, αλλά έργο του Andrew Hayes για να 

συμπεριλάβει τα εργαλεία ρύθμισης και διαμεσολάβησης σε ένα βολικό και εύχρηστο 

πλαίσιο διαλόγου.  

     Η διαδικασία PROCESS, όπως υπογραμμίζει ο Field (2012: 507), «ουσιαστικά είναι 

ό,τι καλύτερο συνέβη στην ανάλυση ρύθμισης και διαμεσολάβησης εδώ και πολύ 

καιρό». Τα τελευταία χρόνια είθισται να χρησιμοποιείται από πλήθος ερευνητών στις 

στατιστικές αναλύσεις τους. Το συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου παρέχεται από τον 

ιστότοπο του Andrew Hayes: http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-

and-code.html. Η ερευνήτρια αφού «κατέβασε» (download) το φάκελο «process.spd» 

από τον συγκεκριμένο ιστότοπο, εγκατέστησε τη διαδικασία PROCESS στο 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS που ήδη διέθετε. Είναι αξιοσημείωτο πως το 

συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου προσφέρει τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης 74 

διαφορετικών μοντέλων διαμεσολάβησης και ρύθμισης (Hayes, 2013). Στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μόνο τρία μοντέλα, όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί:  

1. το μοντέλο 1 για την απλή ρύθμιση (simple moderation),  

2. το μοντέλο 4 για την απλή διαμεσολάβηση (simple mediation), και  

3. το μοντέλο 7 για τη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation). 
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4.12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

     Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις και η μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε ώστε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εμπειρική 

έρευνα. Εφόσον, προσδιορίστηκε το είδος της επιστημονικής έρευνας, εξετάστηκαν οι 

πηγές πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η 

μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων. Εν συνεχεία, περιγράφηκε ο σχεδιασμός 

του ερωτηματολογίου, ο προέλεγχος και η οριστικοποίηση του τελικού 

ερωτηματολογίου. Αναλύθηκε ο τρόπος μέτρησης των μεταβλητών του μοντέλου, 

όπως επίσης και η επιλογή του πληθυσμού και του δείγματος της έρευνας, ο χρονικός 

ορίζοντας διεξαγωγής της έρευνας και το ποσοστό απόκρισης. Το παρόν κεφάλαιο 

τελείωσε με την παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης που επιλέχθηκαν για την 

επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

περιγράφεται λεπτομερώς ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου και λαμβάνει χώρα ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που 

περιεγράφηκαν στην αρχή του κεφαλαίου αυτού. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

 

 

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
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 o   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

μέσω της στατιστικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε. Αρχικά, λαμβάνει χώρα ο 

έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της έρευνας μέσω της 

παραγοντικής ανάλυσης και του υπολογισμού του άλφα του Cronbach. Εν συνεχεία, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται διάφορα στατιστικά αποτελέσματα 

σχετικά με την εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων όσον αφορά το επίπεδο 

εξοικείωσής τους με το πεδίο της Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων. Τέλος, 

υλοποιείται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων, όπως αυτές περιγράφηκαν στο 

τέταρτο κεφάλαιο. 

 

5.1 Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

     Όσον αφορά την αξιολόγηση εγκυρότητας του ερωτηματολογίου μιας 

επιστημονικής έρευνας, είθισται να χρησιμοποιούνται τρεις τύποι εγκυρότητας (Wee 

& Quazi, 2005):  

i. η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity), 

ii. η εγκυρότητα βάσει κριτηρίων (criterion validity), 

iii. η εγκυρότητα δομής (construct validity) 

 

     Στην παρούσα έρευνα, σχετικά με την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

i. η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity): Αναφορικά με τον τρόπο 

μέτρησης της εγκυρότητας περιεχόμενου ενός ερωτηματολογίου, υπάρχει μια 

γενική συμφωνία ότι η μέτρηση έχει στοιχεία που καλύπτουν όλες τις πτυχές 

της υπό μέτρηση μεταβλητής (Wee & Quazi, 2005). Σύμφωνα με τους Ουζούνη 
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& Νακάκη (2011: 236): «η εγκυρότητα περιεχομένου αναφέρεται στο κατά 

πόσο ένα εργαλείο μέτρησης καλύπτει εννοιολογικά το εύρος της μεταβλητής 

που μετράει». Είναι αξιοσημείωτο πως εκτιμάται υποκειμενικά από τον 

ερευνητή, δίχως να βασίζεται στον υπολογισμό αριθμητικών παραγόντων. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα, όπως έχει ήδη αναλυθεί σε προηγούμενες υποενότητες, 

η επιλογή των αρχικών στοιχείων – χαρακτηριστικών που αφορούν τις 

μεταβλητές-κρίσιμους παράγοντες – του ερωτηματολογίου βασίστηκε στην 

εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ως εκ τούτου, το παρόν 

ερωτηματολόγιο, θεωρείται πως έχει επαρκή εγκυρότητα περιεχομένου. 

Επιπλέον, όπως αναλύθηκε διεξοδικότερα  στην ενότητα που αφορούσε τον 

προέλεγχο του ερωτηματολογίου (Ενότητα 4.7), το ερωτηματολόγιο είχε 

σταλεί μέσω email στην Αμερική σε ειδικούς του πεδίου της διαχείρισης 

κρίσεων, για τον έλεγχό του και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας 

περιεχομένου του. 

ii. η εγκυρότητα βάσει κριτηρίων (criterion validity): Η εγκυρότητα βάσει 

κριτηρίων είναι γνωστή ως και προβλέψιμη εγκυρότητα (predictive validity). Η 

αξιολόγηση της εγκυρότητας βάσει κριτηρίων αφορά τον καθορισμό ενός 

κριτηρίου βάσει του οποίου θα κριθεί αν η κλίμακα που χρησιμοποιείται, 

προβλέπει ή σχετίζεται όντως με την έννοια που έχει καθορίσει ο ερευνητής ότι 

μετράει. Επιπρόσθετα, αξιολογεί ποια συγκεκριμένη συνιστώσα-παράγοντας 

συσχετίζεται με άλλες συνιστώσες-παράγοντες.  

iii. η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity): Η εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής ενός ερωτηματολογίου αποσκοπεί στο να ελέγξει 

εάν το υπό εξέταση ερωτηματολόγιο αντιπροσωπεύει με ακρίβεια τις 

διαστάσεις του φαινομένου που στοχεύει να περιγράψει, να καθορίσει και/ή να 

εξηγήσει σε θεωρητικό επίπεδο. Είθισται η εγκυρότητα να συσχετίζεται με την 

αξιοπιστία. Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής επί του πρακτέου 

αξιολογεί κατά πόσο η συγκεκριμένη κλίμακα μετρά αυτό που επικαλείται και 

αποσκοπεί να μετρήσει (Forza, 2002). Ένα από τα βασικότερα κριτήρια για την 

επιλογή μιας κλίμακας μέτρησης είναι η εγκυρότητά της. Στην προκειμένη 

περίπτωση, εξετάζει κατά πόσο το ερωτηματολόγιο, μετράει στην 

πραγματικότητα αυτό για το οποίο έχει δημιουργηθεί.  

 

     Όπως είναι γνωστό, η πιο συνηθισμένη μέθοδος (εργαλείο) για την εξέταση της 

εγκυρότητας ενός ερωτηματολογίου είναι η χρήση της ανάλυσης παραγόντων 

(Nunnaly, 1978; Wee & Quazi, 2005), γνωστή και ως παραγοντική ανάλυση (factor 

analysis). Η παραγοντική ανάλυση, χρησιμοποιείται γενικά για τη μείωση ενός 

μεγάλου αριθμού μεταβλητών σε ένα μικρότερο σύνολο μεταβλητών. Ταυτόχρονα 

διερευνά τις υποκείμενες διαστάσεις μεταξύ των μεταβλητών που καθιστούν πιο 

ακριβή την ερμηνεία της θεωρητικής βάσης των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται 

(Williams et al, 2010). Υπάρχουν δύο τύποι παραγοντικής ανάλυσης: 

i. η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση - ΔΠΑ (Exploratory Factor Analysis): 

Η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, όπως υποδηλώνει η ονομασία της, 

είναι διερευνητική από τη φύση της (Williams et al., 2010). Δηλαδή, ο 
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ερευνητής δεν κατέχει προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να οργανωθούν και να εξεταστούν οι μεταβλητές. Επιπλέον, η 

εγκυρότητα του περιεχομένου μπορεί να συμβάλει στο να καθοριστούν σύνολα 

μεταβλητών. Ωστόσο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αυτή, όταν σκοπός 

είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση μιας «νέας» θεωρίας. 

ii. η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση – ΕΠΑ (Confirmatory Factor 

Analysis). Η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως για 

να δοκιμαστεί μια καθιερωμένη θεωρία και να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο 

μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικό πλαίσιο, για παράδειγμα σε ένα 

διαφορετικό πληθυσμό-στόχο ή ακόμη και σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια. 

     Όσον αφορά την παρούσα εμπειρική έρευνα, επιλέχτηκε η Διερευνητική 

Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis), καθώς τo ερωτηματολόγιο της 

συγκεκριμένης έρευνας δεν έχει επικυρωθεί πρωτύτερα από κάποιο άλλον ερευνητή. 

Με αυτόν τον τρόπο η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση θα συμβάλει στην 

αναδιοργάνωση των αρχικών κρίσιμων παραγόντων και των σχετικών αντικειμένων 

τους σε ένα νέο σύνολο παραγόντων που θα καταστήσουν πιο εύχρηστες τις αρχικές 

πληροφορίες (Field, 2013). Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της 

δομής των μεταβλητών καθώς και στη ακριβή μέτρηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία διεξαγωγής της Διερευνητικής 

Παραγοντικής Ανάλυσης, αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως περιγράφεται από τον 

Field (2013). Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Πραγματοποίηση αρχικών ελέγχων σχετικά με την καταλληλόλητα των 

δεδομένων για την παραγοντική ανάλυση.  

2. Στο κύριο μέρος της ανάλυσης, θα γίνει η εξέταση των μεθόδων εξαγωγής 

(extraction) και περιστροφής (rotation) των παραγόντων, καθώς και η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.  

3. Οι παράγοντες που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο βήμα, θα αξιολογηθούν 

για αξιοπιστία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εσωτερικής συνέπειας.  

 

     Με βάση τα παραπάνω βήματα και προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή 

της παραγοντικής ανάλυσης, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια σχετικά 

με την καταλληλότητα των δεδομένων: 

 

1. Μέγεθος δείγματος: Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας  πρέπει να επαρκεί 

για να διεξαχθεί η ανάλυση παραγόντων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

προστεθεί πως υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με τον αριθμό των 

παρατηρήσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της παραγοντικής 

ανάλυσης. Σύμφωνα με το Nunnally (1978) οι παρατηρήσεις πρέπει  να είναι 

δεκαπλάσιες του αριθμού των στοιχείων της αρχικής μέτρησης που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. Οι Hair, Anderson, Tatham & Black 

(1995) επισημαίνουν ότι οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 

πενταπλάσιες σε σχέση με τις  μεταβλητές. Οι Comrey & Lee (1992) 

υποστηρίζουν πως τα δείγματα μεγέθους 100 κρίνονται ως ένας μέτριος 
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αριθμός, τα 300 ως ένας καλός αριθμός και τα 1.000 ή περισσότερα ως ένας 

εξαιρετικός αριθμός. Επιπλέον, οι Guadagnoli & Velicer (1988) τονίζουν πως 

εάν ένας παράγοντας έχει τέσσερις ή περισσότερες μεταβλητές που 

συσχετίζονται με αυτόν με συσχέτιση μεγαλύτερη από 0,6 (>0,6), τότε ο 

παράγοντας είναι αξιόπιστος ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρατηρήσεων. 

Οι MacCallum, Widaman, Zhang & Hong (1999) υποστηρίζουν ότι αν όλες οι 

εταιρικότητες (communalities) βρεθούν πάνω από 0,6 τότε ακόμη και τα 

δείγματα μικρότερα των 100 παρατηρήσεων είναι επαρκή. Τέλος, η επάρκεια 

της δειγματοληψίας καθορίζεται από το μέτρο δειγματικής καταλληλότητας 

του Kaiser-Meyer-Olkin (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

- KMO). «Το στατιστικό μέτρο KMO κυμαίνεται από 0 έως 1, όπου το 0 

υποδηλώνει ότι το άθροισμα των μερικών συσχετίσεων είναι μεγάλο σε σχέση 

με το άθροισμα των συσχετίσεων, υποδηλώνοντας διάχυση στη διάταξη των 

συσχετίσεων» (Field, 2013: 852). Ως αποτέλεσμα, φανερώνεται  πως η 

παραγοντική ανάλυση είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη (Field, 2013). 

Επιπλέον, ο Field (2013: 852) τονίζει πως «μια τιμή κοντά στο 1 υποδηλώνει 

ότι η διάταξη των συσχετίσεων είναι σχετικά συμπαγής και επομένως η 

παραγοντική ανάλυση θα πρέπει να παράγει διακριτούς και αξιόπιστους 

παράγοντες». Συγκεκριμένα, οι τιμές KMO γύρω στο 0,6 θεωρούνται μέτριες, 

οι τιμές γύρω στο 0,7 μεσαίες και οι τιμές γύρω στο 0,8 ή και παραπάνω ως οι 

πιο αξιόλογες (Field, 2013). 

2. Συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών (correlations between variables):  

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή (extraction) των παραγόντων, 

πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των συσχετίσεων (correlations) 

μεταξύ των μεταβλητών. Οι συσχετίσεις (correlations) πρέπει να είναι υψηλές 

(πάνω από 0,3), αλλά όχι πολύ υψηλές (για παράδειγμα όχι πάνω από 0,8). Και 

στις δύο περιπτώσεις, οι υποκείμενες μεταβλητές πρέπει να αφαιρεθούν από 

την ανάλυση, δεδομένου ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειώσουν την 

εγκυρότητα των μετρήσεων της δομής. Οι συσχετίσεις μπορούν να 

εξεταστούν, εξετάζοντας τον πίνακα συσχέτισης των μεταβλητών. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, οι συσχετίσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 0,3, 

προκειμένου η ανάλυση παραγόντων να είναι ικανή να εξαγάγει αξιόπιστους 

παράγοντες (Hair et al., 1995). Επίσης, ο  έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett 

(Bartlett's test of sphericity) δύναται να συμβάλει στην εκτίμηση της συνολικής 

σημασίας του πίνακα συσχέτισης, δηλαδή αν p <= 0,000, τότε η δοκιμασία 

αυτή είναι στατιστικά σημαντική, πράγμα που σημαίνει ότι οι συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών είναι γενικά στατιστικά σημαντικά διαφορετικές από 

το μηδέν (Field, 2013). Ειδικότερα, ο Field (2013: 853) υπογραμμίζει πως: «ο 

έλεγχος του Bartlett (Bartlett’s test) μας δείχνει αν ο πίνακας συσχέτισης 

διαφέρει σημαντικά από τον μοναδιαίο πίνακα». Τέλος, η εκτίμηση της 

πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των μεταβλητών (επειδή οι συσχετίσεις δεν 

πρέπει να είναι πολύ υψηλές), μπορεί να διεξαχθεί εξετάζοντας τον 

καθοριστικό παράγοντα στον πίνακα συσχέτισης (R-matrix). Η στάθμη 
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σημαντικότητας πρέπει να είναι πάνω από 0,0001 για να υποδηλώσει την 

απουσία πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των μεταβλητών. 

     Εάν τηρούνται τα παραπάνω κριτήρια, δύναται να διεξαχθεί η εξαγωγή των 

παραγόντων. Όσον αφορά τη μέθοδο εξαγωγής, υπάρχουν οι ακόλουθοι τρόποι 

εξαγωγής των παραγόντων (Williams et al, 2010): 

1. Principal Component Analysis 

2. Principal Axis Factoring  

3. Image Factoring 

4. Maximum Likelihood  

5. Alpha Factoring 

6. Canonical 

     Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ως επί 

το πλείστον στην ακαδημαϊκή έρευνα είναι η Principal Component Analysis (PCA) και 

η Principal Axis Factoring (PAF). Στη παρούσα εμπειρική έρευνα, πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί η Principal Axis Factoring (PAF). Οι δύο αυτές μέθοδοι δεν 

παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές (Williams et al., 2010; Thomson, 2004). Η Principal 

Component Analysis (PCA) ασχολείται με τον καθορισμό των γραμμικών συνιστωσών 

που υπάρχουν μέσα στα δεδομένα και του τρόπου με τον οποίο μια συγκεκριμένη 

μεταβλητή μπορεί να συμβάλει σε αυτό το στοιχείο, ενώ η Principal Axis Factoring 

(PAF) μπορεί να εκτιμήσει τους παράγοντες, βασιζόμενη σε υποθέσεις για να είναι 

ακριβής η εκτίμηση (Field, 2013).  

     Όσον αφορά τον αριθμό των παραγόντων που εξάγονται κατά την ανάλυση, 

υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθηθούν:  

1. τα κριτήρια του Kaiser (Kaiser's criteria): Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα 

κριτήρια, ο αριθμός των εξαγόμενων παραγόντων μπορεί να βασιστεί στον 

αριθμό των ιδιοτιμών που υπερβαίνουν το 1. Αυτό το κριτήριο βασίζεται στην 

ιδέα ότι οι ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν την ποσότητα της μεταβολής που 

εξηγείται από έναν παράγοντα και μια ιδιοτιμή μεγαλύτερη ή ίση του 1 

αντιπροσωπεύει σημαντική ποσότητα παραλλαγής (Field, 2013). 

2. η δοκιμή Scree (Scree test): H δοκιμή Scree είναι ένα διάγραμμα που 

απεικονίζει κάθε ιδιοτιμή (άξονας Υ) έναντι του παράγοντα με τον οποίο 

συνδέεται (άξονας Χ). Σύμφωνα με το τεστ αυτό, ο αριθμός των εξαγόμενων 

παραγόντων μπορεί να προσδιοριστεί από το σημείο όπου η κλίση της 

καμπύλης του διαγράμματος αλλάζει δραματικά (Field, 2013). 

3. το ποσοστό διακύμανσης που εξηγείται από τους παράγοντες (percent of 

variance explained): Δεν υπάρχει ένα σταθερό όριο που να καθορίζει τον 

αριθμό των παραγόντων που πρέπει να εξαχθούν (Williams et al, 2010). 

Είθισται στις κοινωνικές επιστήμες η εξηγηθείσα διακύμανση να κυμαίνεται 

συνήθως μεταξύ 0,5 και 0,6 (Hair et al., 1995). 

     Τέλος, μετά την εξαγωγή (extraction) των παραγόντων μπορεί να «υπολογιστεί η 

βαρύτητα που έχουν οι μεταβλητές σε αυτούς τους παράγοντες» (Field, 2013: 845) ή 

όπως είναι γνωστό η «επιβάρυνση του παράγοντα» (factor loading). Η κάθε μεταβλητή 

θα επιβαρύνει σε μεγαλύτερο βαθμό έναν συγκεκριμένο παράγοντα και σε μικρότερο 
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βαθμό έναν άλλο. Σε σχέση με την τιμή που είναι αποδεκτή, τιμές 0,45 ή παραπάνω 

θεωρούνται αρκετά υψηλές ώστε να συμπεριληφθούν σε έναν παράγοντα (Hair et al., 

1995). Το πρώτο στάδιο πριν την εξαγωγή των παραγόντων είναι η επιλογή της 

μεθόδου περιστροφής (rotation) που θα χρησιμοποιηθεί. Η περιστροφή των 

παραγόντων βοηθά στην καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παραγοντικής 

ανάλυσης. Η ορθογώνια περιστροφή (Varimax) επιλέγεται συνήθως όταν είναι 

επιθυμητό οι παράγοντες να μην συσχετιστούν, ενώ η πλάγια περιστροφή (Oblique 

Rotation) χρησιμοποιείται, όταν είναι επιθυμητό οι παράγοντες να συσχετιστούν. Στην 

παρούσα έρευνα, θα χρησιμοποιηθεί η περιστροφή «Varimax». 

 

5.1.1 Το Μέγεθος του Δείγματος 

 

     Το μέγεθος του δείγματος (n = 207) και επιπλέον οι 22 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου μαζί με τα υποερωτήματά τους υπακούουν στον κανόνα του Hair 

που απαιτεί μέγεθος δείγματος τουλάχιστον πενταπλάσιο σε σχέση με το πλήθος των 

ερωτήσεων. Ακόμη, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τέσσερις μεταβλητές που βαραίνουν 

τους παράγοντες με συσχετίσεις μεγαλύτερες από 0,6 ( > 0,6), οπότε, σύμφωνα με τους 

Guadagnoli & Velicer (1988), οι παράγοντες θα είναι αξιόπιστοι ανεξαρτήτως του 

μεγέθους του δείγματος. Επιπλέον, το μέτρο της επάρκειας δειγματοληψίας Kaiser-

Meyer-Olkin είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο του 0,6 (>0,6) το οποίο δείχνει 

υψηλή επάρκεια δειγματοληψίας. Όσον αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών, ο παρακάτω πίνακας  δείχνει ότι η πλειοψηφία των συσχετίσεων είναι 

πάνω από 0,3 και ταυτόχρονα όχι πάνω από 0,9, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάλυση 

παραγόντων θα είναι σε θέση να εξαγάγει αξιόπιστους παράγοντες. Τέλος, o έλεγχος 

KMO και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) είναι 

σημαντικοί σε όλες τις περιπτώσεις (p <= 0,000). Ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 5.1», 

συνοψίζει τα αποτελέσματα αυτά: 

Πίνακας 5.1: «Τα Αποτελέσματα ΚΜΟ & Bartlett’s Test of Sphericity» 

Στάδια KMO test Bartlett’sTest of Sphericity 

Precrisis 0,928 0,000 

Crisis 0,913 0,000 

Postcrisis 0,920 0,000 

 

     Στην παραγοντική ανάλυση συμπεριλαμβάνονται μόνο οι ερωτήσεις που έχουν την 

ίδια κλίμακα μέτρησης. Ως εκ τούτου συμπεριλήφθηκαν οι ερωτήσεις στις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν διαστημικές (interval) κλίμακες μέτρησης με τη χρήση 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενη υποενότητα 

(Υποενότητα 4.6.2), δηλαδή οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 και 15 καθώς και τα 
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υποερωτήματά τους. Είναι αξιοσημείωτο πως οι επιμέρους εξαρτημένες μεταβλητές το 

ερευνητικού μοντέλου (Υ1, Υ2 και Υ3) εκτιμούν επί του πρακτέου την ίδια μεταβλητή, 

δηλαδή τον ρόλο του Τμήματος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε τρεις 

διαφορετικές χρονικές περιόδους: πριν από μια κρίση, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 

και μετά την ολοκλήρωση της κρίσης.  

     Ως εκ τούτου, για να μελετηθούν και να κατανοηθούν καλύτερα οι ομοιότητες 

καθώς και τυχόν διαφορές τους, κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθούν τρεις παραγοντικές 

αναλύσεις, μια για κάθε χρονικό στάδιο. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως 

παρεμφερείς μέθοδοι Διερυνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης, έχουν χρησιμοποιηθεί 

κατά κόρον από πολλούς ερευνητές (van de Vijver & Poortinga, 2002; D’ Haenens, 

Van Damme & Onghena, 2010; Reise, Ventura, Nuechterlein & Kim, 2005; Kim, 

Dedrick, Cao & Ferron, 2016). Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως είθισται τις 

περισσότερες φορές να χρησιμοποιείται και ο όρος «Πολυεπίπεδη Διερευνητική 

Παραγοντική Ανάλυση» (Multilevel Exploratory Factor Analysis). Επιπρόσθετα, 

τονίζεται πως πλήθος ερευνητών από το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων στις έρευνες 

που υλοποιούν, ξεχωρίζουν τα στάδια της κρίσης (Love, Preve & Sarria-Allende, 2007; 

Demirgüc-Kunt, Detragiache & Gupta, 2006;  Naidoo, 2010; Avery, Lariscy, Kim & 

Hocke, 2010). Αυτό γίνεται προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα τόσο οι 

συμπεριφορές των υπό εξέταση περιπτώσεων σε κάθε χρονικό στάδιο όσο και οι 

ομοιότητες ή οι διαφορές που δύναται να παρουσιάσουν στην αντιμετώπιση των 

κρίσεων και των επιπτώσεών τους.    

 

5.1.2 Τα Aποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης 

 

     Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παραγοντικής 

ανάλυσης για καθένα από τα στάδια αυτά: Precrisis (ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 12 και 13),  

Crisis (ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 12 και 14) και Postcrisis (ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 12 και 15).   
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5.1.2.1 Factor Analysis Precrisis 

Πίνακας 5.2: «Precrisis Factor Matrix» 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 

Q.1.1 ,142 ,017 ,085 ,662 ,126 ,214 

Q.1.2 ,027 ,036 ,205 ,659 ,288 ,057 

Q.1.3 ,052 ,077 ,051 ,655 ,171 ,171 

Q.1.4 ,132 ,199 ,237 ,627 ,161 ,164 

Q.1.5 ,202 ,121 ,172 ,649 ,259 -,003 

Q.1.6 ,124 ,100 ,110 ,674 ,139 ,158 

Q.2.1 ,106 ,085 ,195 ,253 ,688 ,014 

Q.2.2 ,116 ,201 ,222 ,235 ,652 ,067 

Q.2.3 ,218 ,113 ,160 ,210 ,645 ,006 

Q.2.4 ,054 ,194 ,096 ,139 ,632 ,242 

Q.2.5 ,063 ,175 ,183 ,322 ,612 ,109 

Q.2.6 ,172 ,128 ,243 ,240 ,589 ,077 

Q.3.1 ,230 ,049 ,570 ,202 ,203 -,054 

Q.3.2 ,179 ,209 ,592 ,193 ,274 ,013 

Q.3.3 ,266 ,308 ,660 ,102 ,049 ,154 

Q.3.4 ,168 ,350 ,655 ,183 ,193 ,155 

Q.3.5 ,176 ,215 ,654 ,198 ,207 ,085 

Q.3.6 ,157 ,280 ,611 ,166 ,290 ,082 

Q.3.7 ,188 ,279 ,630 ,137 ,163 ,095 

Q.4.1 ,104 ,119 ,025 ,180 ,073 ,652 

Q.4.2 ,174 ,080 ,062 ,107 ,067 ,697 

Q.4.3 ,217 ,087 ,063 ,119 ,023 ,716 

Q.4.4 ,179 ,051 ,083 ,157 ,110 ,642 

Q.4.5 ,217 -,008 ,149 ,057 ,086 ,146 

Q.4.6 ,151 ,020 ,201 -,049 ,201 -,003 

Q.12.1 ,592 ,240 ,298 ,165 ,087 ,165 

Q.12.2 ,602 ,349 ,151 ,057 ,105 ,136 

Q.12.3 ,702 ,248 ,128 ,121 ,119 ,193 

Q.12.4 ,686 ,218 ,258 ,170 ,165 ,190 

Q.12.5 ,667 ,282 ,214 ,109 ,206 ,235 

Q.12.6 ,626 ,365 ,262 ,107 ,192 ,166 

Q.12.7 ,672 ,257 ,138 ,178 ,069 ,143 

Q.13.1 ,174 ,645 ,157 ,135 ,022 ,111 

Q.13.2 ,344 ,688 ,324 ,086 ,112 ,096 

Q.13.3 ,298 ,656 ,173 ,087 ,180 ,038 

Q.13.4 ,167 ,678 ,238 ,175 ,272 ,147 

Q.13.5 ,272 ,673 ,198 ,012 ,204 ,068 

Q.13.6 ,311 ,691 ,280 ,100 ,211 ,056 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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     Με βάση τον προηγούμενο πίνακα παρατηρείται ότι οι επιβαρύνσεις του παράγοντα 

(factor loadings) για τα μεταβλητά στοιχεία είναι πάνω από 0,4. Αυτό σημαίνει ότι οι 

παράγοντες που δημιουργούνται είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι τα υποερωτήματα Q.4.5 και Q.4.6 έχουν χαμηλό συντελεστή 

φόρτισης στον συγκεκριμένο παράγοντα και ως εκ τούτου δε θα συμπεριληφθούν στον 

υπολογισμό του τελικού παράγοντα. Με βάση τα αποτελέσματα δύναται να εκτιμηθεί 

ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει υψηλό βαθμό εγκυρότητας. 

 

Πίνακας 5.3: «KMO & Bartlett's Test» 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,928 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 4592,632 

df 703 

Sig. ,000 

 

     Από τον πίνακα αυτόν, παρατηρείται ότι το τεστ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy έχει τιμή 0,928, που είναι μεγαλύτερη από το κατώτερο αποδεκτό 

όριο, το οποίο είναι το 0,6. Αυτό δείχνει πως υπάρχει υψηλή επάρκεια δειγματοληψίας. 

Επίσης, o έλεγχος του Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) είναι στατιστικά 

σημαντικός με p-value = 0,000.  
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Πίνακας 5.4: «Οι Συσχετίσεις (Correlations) Precrisis» 

  Q.1.1 Q.1.2 Q.1.3 Q.1.4 Q.1.5 Q.1.6 Q.2.1 Q.2.2 Q.2.3 Q.2.4 Q.2.5 Q.2.6 Q.3.1 Q.3.2 Q.3.3 Q.3.4 Q.3.5 Q.3.6 Q.3.7 

Q.1.1 1,000 ,517 ,522 ,488 ,504 ,537 ,283 ,291 ,286 ,210 ,357 ,292 ,210 ,245 ,227 ,244 ,263 ,262 ,201 
Q.1.2 ,517 1,000 ,527 ,550 ,537 ,480 ,385 ,449 ,299 ,364 ,434 ,422 ,305 ,361 ,247 ,377 ,317 ,313 ,269 
Q.1.3 ,522 ,527 1,000 ,516 ,480 ,475 ,291 ,326 ,272 ,256 ,356 ,318 ,247 ,234 ,183 ,248 ,216 ,205 ,215 
Q.1.4 ,488 ,550 ,516 1,000 ,556 ,515 ,378 ,368 ,279 ,289 ,426 ,317 ,322 ,366 ,340 ,379 ,437 ,389 ,353 
Q.1.5 ,504 ,537 ,480 ,556 1,000 ,568 ,388 ,404 ,425 ,286 ,399 ,409 ,307 ,389 ,234 ,361 ,390 ,336 ,307 
Q.1.6 ,537 ,480 ,475 ,515 ,568 1,000 ,343 ,282 ,352 ,262 ,380 ,293 ,264 ,232 ,231 ,305 ,298 ,314 ,267 
Q.2.1 ,283 ,385 ,291 ,378 ,388 ,343 1,000 ,605 ,541 ,530 ,553 ,568 ,301 ,340 ,240 ,369 ,410 ,395 ,337 
Q.2.2 ,291 ,449 ,326 ,368 ,404 ,282 ,605 1,000 ,526 ,515 ,552 ,537 ,317 ,452 ,296 ,374 ,404 ,440 ,406 
Q.2.3 ,286 ,299 ,272 ,279 ,425 ,352 ,541 ,526 1,000 ,490 ,546 ,551 ,339 ,358 ,254 ,326 ,295 ,458 ,297 
Q.2.4 ,210 ,364 ,256 ,289 ,286 ,262 ,530 ,515 ,490 1,000 ,544 ,450 ,189 ,261 ,223 ,336 ,331 ,371 ,247 
Q.2.5 ,357 ,434 ,356 ,426 ,399 ,380 ,553 ,552 ,546 ,544 1,000 ,525 ,313 ,427 ,331 ,387 ,323 ,377 ,330 
Q.2.6 ,292 ,422 ,318 ,317 ,409 ,293 ,568 ,537 ,551 ,450 ,525 1,000 ,354 ,413 ,329 ,472 ,375 ,375 ,341 
Q.3.1 ,210 ,305 ,247 ,322 ,307 ,264 ,301 ,317 ,339 ,189 ,313 ,354 1,000 ,588 ,471 ,423 ,478 ,511 ,451 
Q.3.2 ,245 ,361 ,234 ,366 ,389 ,232 ,340 ,452 ,358 ,261 ,427 ,413 ,588 1,000 ,497 ,578 ,549 ,538 ,510 
Q.3.3 ,227 ,247 ,183 ,340 ,234 ,231 ,240 ,296 ,254 ,223 ,331 ,329 ,471 ,497 1,000 ,703 ,577 ,537 ,617 
Q.3.4 ,244 ,377 ,248 ,379 ,361 ,305 ,369 ,374 ,326 ,336 ,387 ,472 ,423 ,578 ,703 1,000 ,629 ,640 ,593 
Q.3.5 ,263 ,317 ,216 ,437 ,390 ,298 ,410 ,404 ,295 ,331 ,323 ,375 ,478 ,549 ,577 ,629 1,000 ,604 ,568 
Q.3.6 ,262 ,313 ,205 ,389 ,336 ,314 ,395 ,440 ,458 ,371 ,377 ,375 ,511 ,538 ,537 ,640 ,604 1,000 ,623 
Q.3.7 ,201 ,269 ,215 ,353 ,307 ,267 ,337 ,406 ,297 ,247 ,330 ,341 ,451 ,510 ,617 ,593 ,568 ,623 1,000 
Q.4.1 ,292 ,173 ,251 ,287 ,166 ,267 ,152 ,165 ,159 ,256 ,193 ,194 ,106 ,109 ,260 ,253 ,069 ,186 ,153 
Q.4.2 ,258 ,134 ,199 ,264 ,167 ,221 ,099 ,162 ,141 ,235 ,242 ,123 ,052 ,151 ,194 ,212 ,233 ,186 ,198 
Q.4.3 ,257 ,182 ,234 ,237 ,145 ,256 ,054 ,198 ,081 ,277 ,133 ,165 ,061 ,153 ,254 ,219 ,192 ,179 ,216 
Q.4.4 ,297 ,159 ,279 ,273 ,176 ,260 ,177 ,180 ,164 ,243 ,205 ,252 ,133 ,193 ,181 ,255 ,232 ,192 ,169 
Q.4.5 ,187 ,118 ,071 ,126 ,129 ,094 ,124 ,109 ,141 ,160 ,095 ,178 ,143 ,124 ,187 ,175 ,215 ,139 ,198 
Q.4.6 ,044 ,064 -,008 ,120 ,136 -,030 ,174 ,199 ,226 ,120 ,178 ,148 ,208 ,202 ,186 ,191 ,206 ,149 ,155 
Q.12.1 ,267 ,277 ,191 ,327 ,301 ,312 ,245 ,252 ,280 ,292 ,253 ,302 ,346 ,365 ,491 ,490 ,424 ,426 ,406 
Q.12.2 ,227 ,151 ,149 ,205 ,217 ,192 ,230 ,277 ,257 ,190 ,253 ,279 ,261 ,314 ,415 ,399 ,320 ,341 ,318 
Q.12.3 ,253 ,159 ,213 ,310 ,300 ,243 ,240 ,275 ,304 ,279 ,217 ,308 ,238 ,263 ,379 ,420 ,338 ,363 ,336 
Q.12.4 ,247 ,254 ,257 ,383 ,379 ,310 ,292 ,348 ,396 ,265 ,259 ,366 ,384 ,389 ,486 ,453 ,405 ,389 ,435 
Q.12.5 ,295 ,174 ,225 ,372 ,357 ,223 ,352 ,345 ,339 ,287 ,317 ,364 ,359 ,441 ,448 ,414 ,378 ,398 ,410 
Q.12.6 ,246 ,231 ,184 ,339 ,341 ,271 ,272 ,406 ,366 ,301 ,337 ,358 ,417 ,437 ,501 ,445 ,445 ,426 ,420 
Q.12.7 ,232 ,223 ,200 ,326 ,302 ,305 ,229 ,261 ,260 ,191 ,277 ,268 ,281 ,291 ,415 ,348 ,308 ,337 ,369 
Q.13.1 ,159 ,151 ,166 ,269 ,233 ,267 ,184 ,212 ,190 ,176 ,248 ,234 ,172 ,266 ,431 ,443 ,307 ,295 ,332 
Q.13.2 ,204 ,174 ,140 ,343 ,325 ,252 ,259 ,328 ,343 ,285 ,280 ,322 ,311 ,458 ,566 ,552 ,477 ,455 ,501 
Q.13.3 ,161 ,196 ,200 ,299 ,238 ,179 ,248 ,382 ,284 ,299 ,330 ,288 ,239 ,412 ,412 ,432 ,359 ,411 ,402 
Q.13.4 ,240 ,282 ,261 ,419 ,327 ,289 ,357 ,442 ,321 ,418 ,399 ,379 ,329 ,395 ,431 ,534 ,401 ,522 ,452 
Q.13.5 ,103 ,131 ,161 ,284 ,265 ,116 ,250 ,370 ,288 ,294 ,300 ,333 ,242 ,399 ,423 ,445 ,390 ,379 ,413 
Q.13.6 ,176 ,211 ,195 ,362 ,314 ,260 ,292 ,383 ,380 ,364 ,328 ,348 ,348 ,437 ,455 ,525 ,478 ,568 ,469 



 

 
185 

Πίνακας 5.5: «Οι Συσχετίσεις (Correlations) Precrisis» (Συνέχεια) 

  Q.4.1 Q.4.2 Q.4.3 Q.4.4 Q.4.5 Q.4.6 Q.12.1 Q.12.2 Q.12.3 Q.12.4 Q.12.5 Q.12.6 Q.12.7 Q.13.1 Q.13.2 Q.13.3 Q.13.4 Q.13.5 Q.13.6 

Q.1.1 ,292 ,258 ,257 ,297 ,187 ,044 ,267 ,227 ,253 ,247 ,295 ,246 ,232 ,159 ,204 ,161 ,240 ,103 ,176 
Q.1.2 ,173 ,134 ,182 ,159 ,118 ,064 ,277 ,151 ,159 ,254 ,174 ,231 ,223 ,151 ,174 ,196 ,282 ,131 ,211 
Q.1.3 ,251 ,199 ,234 ,279 ,071 -,008 ,191 ,149 ,213 ,257 ,225 ,184 ,200 ,166 ,140 ,200 ,261 ,161 ,195 
Q.1.4 ,287 ,264 ,237 ,273 ,126 ,120 ,327 ,205 ,310 ,383 ,372 ,339 ,326 ,269 ,343 ,299 ,419 ,284 ,362 
Q.1.5 ,166 ,167 ,145 ,176 ,129 ,136 ,301 ,217 ,300 ,379 ,357 ,341 ,302 ,233 ,325 ,238 ,327 ,265 ,314 
Q.1.6 ,267 ,221 ,256 ,260 ,094 -,030 ,312 ,192 ,243 ,310 ,223 ,271 ,305 ,267 ,252 ,179 ,289 ,116 ,260 
Q.2.1 ,152 ,099 ,054 ,177 ,124 ,174 ,245 ,230 ,240 ,292 ,352 ,272 ,229 ,184 ,259 ,248 ,357 ,250 ,292 
Q.2.2 ,165 ,162 ,198 ,180 ,109 ,199 ,252 ,277 ,275 ,348 ,345 ,406 ,261 ,212 ,328 ,382 ,442 ,370 ,383 
Q.2.3 ,159 ,141 ,081 ,164 ,141 ,226 ,280 ,257 ,304 ,396 ,339 ,366 ,260 ,190 ,343 ,284 ,321 ,288 ,380 
Q.2.4 ,256 ,235 ,277 ,243 ,160 ,120 ,292 ,190 ,279 ,265 ,287 ,301 ,191 ,176 ,285 ,299 ,418 ,294 ,364 
Q.2.5 ,193 ,242 ,133 ,205 ,095 ,178 ,253 ,253 ,217 ,259 ,317 ,337 ,277 ,248 ,280 ,330 ,399 ,300 ,328 
Q.2.6 ,194 ,123 ,165 ,252 ,178 ,148 ,302 ,279 ,308 ,366 ,364 ,358 ,268 ,234 ,322 ,288 ,379 ,333 ,348 
Q.3.1 ,106 ,052 ,061 ,133 ,143 ,208 ,346 ,261 ,238 ,384 ,359 ,417 ,281 ,172 ,311 ,239 ,329 ,242 ,348 
Q.3.2 ,109 ,151 ,153 ,193 ,124 ,202 ,365 ,314 ,263 ,389 ,441 ,437 ,291 ,266 ,458 ,412 ,395 ,399 ,437 
Q.3.3 ,260 ,194 ,254 ,181 ,187 ,186 ,491 ,415 ,379 ,486 ,448 ,501 ,415 ,431 ,566 ,412 ,431 ,423 ,455 
Q.3.4 ,253 ,212 ,219 ,255 ,175 ,191 ,490 ,399 ,420 ,453 ,414 ,445 ,348 ,443 ,552 ,432 ,534 ,445 ,525 
Q.3.5 ,069 ,233 ,192 ,232 ,215 ,206 ,424 ,320 ,338 ,405 ,378 ,445 ,308 ,307 ,477 ,359 ,401 ,390 ,478 
Q.3.6 ,186 ,186 ,179 ,192 ,139 ,149 ,426 ,341 ,363 ,389 ,398 ,426 ,337 ,295 ,455 ,411 ,522 ,379 ,568 
Q.3.7 ,153 ,198 ,216 ,169 ,198 ,155 ,406 ,318 ,336 ,435 ,410 ,420 ,369 ,332 ,501 ,402 ,452 ,413 ,469 
Q.4.1 1,000 ,485 ,536 ,492 ,151 -,007 ,228 ,252 ,242 ,272 ,302 ,230 ,233 ,256 ,175 ,157 ,223 ,192 ,185 
Q.4.2 ,485 1,000 ,573 ,545 ,167 ,061 ,277 ,241 ,296 ,307 ,314 ,323 ,287 ,160 ,198 ,172 ,236 ,202 ,203 
Q.4.3 ,536 ,573 1,000 ,499 ,179 ,054 ,256 ,228 ,349 ,375 ,367 ,360 ,313 ,171 ,244 ,218 ,225 ,158 ,221 
Q.4.4 ,492 ,545 ,499 1,000 ,107 ,090 ,319 ,267 ,289 ,306 ,389 ,275 ,246 ,174 ,269 ,106 ,285 ,157 ,161 
Q.4.5 ,151 ,167 ,179 ,107 1,000 ,086 ,201 ,139 ,194 ,249 ,249 ,235 ,219 ,067 ,170 ,101 ,124 ,139 ,123 
Q.4.6 -,007 ,061 ,054 ,090 ,086 1,000 ,129 ,155 ,138 ,218 ,192 ,204 ,086 ,088 ,206 ,090 ,140 ,125 ,142 
Q.12.1 ,228 ,277 ,256 ,319 ,201 ,129 1,000 ,580 ,640 ,587 ,589 ,579 ,539 ,333 ,491 ,428 ,412 ,417 ,459 
Q.12.2 ,252 ,241 ,228 ,267 ,139 ,155 ,580 1,000 ,564 ,540 ,618 ,564 ,594 ,410 ,504 ,463 ,440 ,453 ,490 
Q.12.3 ,242 ,296 ,349 ,289 ,194 ,138 ,640 ,564 1,000 ,668 ,634 ,592 ,622 ,338 ,484 ,430 ,393 ,392 ,498 
Q.12.4 ,272 ,307 ,375 ,306 ,249 ,218 ,587 ,540 ,668 1,000 ,701 ,630 ,611 ,338 ,531 ,430 ,435 ,454 ,501 
Q.12.5 ,302 ,314 ,367 ,389 ,249 ,192 ,589 ,618 ,634 ,701 1,000 ,680 ,556 ,380 ,542 ,439 ,465 ,515 ,550 
Q.12.6 ,230 ,323 ,360 ,275 ,235 ,204 ,579 ,564 ,592 ,630 ,680 1,000 ,670 ,428 ,611 ,543 ,516 ,520 ,569 
Q.12.7 ,233 ,287 ,313 ,246 ,219 ,086 ,539 ,594 ,622 ,611 ,556 ,670 1,000 ,326 ,464 ,489 ,367 ,371 ,463 
Q.13.1 ,256 ,160 ,171 ,174 ,067 ,088 ,333 ,410 ,338 ,338 ,380 ,428 ,326 1,000 ,626 ,492 ,508 ,541 ,563 
Q.13.2 ,175 ,198 ,244 ,269 ,170 ,206 ,491 ,504 ,484 ,531 ,542 ,611 ,464 ,626 1,000 ,638 ,678 ,618 ,721 
Q.13.3 ,157 ,172 ,218 ,106 ,101 ,090 ,428 ,463 ,430 ,430 ,439 ,543 ,489 ,492 ,638 1,000 ,627 ,616 ,607 
Q.13.4 ,223 ,236 ,225 ,285 ,124 ,140 ,412 ,440 ,393 ,435 ,465 ,516 ,367 ,508 ,678 ,627 1,000 ,608 ,694 
Q.13.5 ,192 ,202 ,158 ,157 ,139 ,125 ,417 ,453 ,392 ,454 ,515 ,520 ,371 ,541 ,618 ,616 ,608 1,000 ,668 
Q.13.6 ,185 ,203 ,221 ,161 ,123 ,142 ,459 ,490 ,498 ,501 ,550 ,569 ,463 ,563 ,721 ,607 ,694 ,668 1,000 
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     Στους πίνακες, «Πίνακας 5.4» και «Πίνακας 5.5», φαίνονται οι συσχετίσεις (correlations) 

μεταξύ των μεταβλητών. Δηλαδή, πώς συσχετίζεται καθεμιά μεταβλητή με όλες τις άλλες. Στην 

κύρια διαγώνιο υπάρχουν τέλειες συσχετίσεις. Με βάση τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι 

όλες οι συσχετίσεις κυμαίνονται μεταξύ των επιθυμητών επιτρεπτών ορίων, όπως αναφέρθηκε 

στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος, και είναι υψηλές (πάνω από 0,3), αλλά όχι πολύ 

υψηλές (για παράδειγμα όχι πάνω από 0,8). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την απουσία 

πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Σχήμα 5.1: «Το Κρημνογράφημα (Scree Plot) Prerisis» 

 

 
 

 

     Το παραπάνω κρημνογράφημα (scree plot) συνιστά εν πολλοίς τη σχηματική απεικόνιση του 

προηγούμενου πίνακα. Παρατηρείται ότι έξι (6) είναι οι μεταβλητές με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 

1 και κατά συνέπεια αυτές θα συνιστούν τους νέους παράγοντες. 
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5.1.2.2 Factor Analysis Crisis 

Πίνακας 5.6: «Crisis Factor Matrix» 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 

Q.1.1 -,033 ,098 ,156 ,135 ,657 ,219 

Q.1.2 -,018 ,219 ,041 ,298 ,652 ,057 

Q.1.3 ,028 ,063 ,059 ,176 ,657 ,171 

Q.1.4 ,111 ,258 ,153 ,175 ,626 ,163 

Q.1.5 ,108 ,170 ,192 ,274 ,644 ,000 

Q.1.6 ,144 ,085 ,098 ,148 ,684 ,147 

Q.2.1 ,156 ,168 ,083 ,688 ,252 -,002 

Q.2.2 ,186 ,230 ,111 ,643 ,238 ,063 

Q.2.3 ,134 ,142 ,201 ,656 ,207 ,002 

Q.2.4 ,073 ,126 ,089 ,637 ,138 ,242 

Q.2.5 ,072 ,215 ,092 ,634 ,305 ,109 

Q.2.6 ,204 ,218 ,142 ,592 ,241 ,066 

Q.3.1 ,117 ,549 ,214 ,198 ,200 -,060 

Q.3.2 ,168 ,608 ,182 ,282 ,191 ,014 

Q.3.3 ,342 ,655 ,251 ,064 ,106 ,141 

Q.3.4 ,364 ,651 ,156 ,207 ,188 ,137 

Q.3.5 ,259 ,636 ,160 ,206 ,210 ,073 

Q.3.6 ,357 ,586 ,124 ,281 ,185 ,060 

Q.3.7 ,245 ,636 ,192 ,166 ,148 ,086 

Q.4.1 ,154 ,019 ,089 ,088 ,180 ,651 

Q.4.2 ,129 ,060 ,165 ,064 ,109 ,692 

Q.4.3 ,183 ,047 ,187 ,018 ,126 ,715 

Q.4.4 ,068 ,078 ,186 ,114 ,157 ,630 

Q.4.5 -,078 ,163 ,251 ,076 ,063 ,157 

Q.4.6 -,088 ,233 ,196 ,214 -,069 ,011 

Q.12.1 ,243 ,291 ,596 ,089 ,181 ,149 

Q.12.2 ,386 ,145 ,585 ,113 ,066 ,119 

Q.12.3 ,335 ,102 ,676 ,118 ,136 ,175 

Q.12.4 ,288 ,235 ,662 ,164 ,181 ,182 

Q.12.5 ,297 ,218 ,663 ,207 ,115 ,229 

Q.12.6 ,385 ,260 ,610 ,197 ,118 ,157 

Q.12.7 ,323 ,130 ,643 ,075 ,185 ,125 

Q.14.1 ,663 ,216 ,205 ,072 ,023 ,085 

Q.14.2 ,691 ,108 ,143 -,013 ,064 ,086 

Q.14.3 ,627 ,071 ,143 ,063 ,070 ,147 

Q.14.4 ,717 ,272 ,235 ,200 ,077 ,148 

Q.14.5 ,681 ,110 ,177 ,118 ,029 ,027 

Q.14.6 ,691 ,244 ,173 ,132 ,013 ,106 

Q.14.7 ,655 ,176 ,156 ,194 ,067 ,082 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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     Με βάση τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι οι επιβαρύνσεις του παράγοντα (factor 

loadings) για τα μεταβλητά στοιχεία είναι πάνω από 0,4. Αυτό σημαίνει ότι οι παράγοντες που 

δημιουργούνται είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι τα υποερωτήματα 

Q.4.5 και Q.4.6 έχουν χαμηλό συντελεστή φόρτισης στον συγκεκριμένο παράγοντα και ως εκ 

τούτου δε θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του τελικού παράγοντα. Με βάση τα 

αποτελέσματα δύναται να εκτιμηθεί  ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει υψηλό βαθμό εγκυρότητας. 

  

Πίνακας 5.7: «KMO & Bartlett's Test» 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,913 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3574,169 

df 741 

Sig. ,000 

 
 

     Από τον πίνακα, «Πίνακας 5.7», παρατηρείται ότι ο έλεγχος Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy έχει τιμή 0,913, που είναι μεγαλύτερη από το κατώτερο αποδεκτό όριο, το 

οποίο είναι το 0,6. Αυτό δείχνει πως υπάρχει υψηλή επάρκεια δειγματοληψίας. Επίσης, ο έλεγχος 

του Bartlett (Bartlett'sTest of Sphericity) είναι στατιστικά σημαντικός με p-value = 0,000. 
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Πίνακας 5.8: «Οι Συσχετίσεις (Correlations) Crisis» 

  Q.1.1 Q.1.2 Q.1.3 Q.1.4 Q.1.5 Q.1.6 Q.2.1 Q.2.2 Q.2.3 Q.2.4 Q.2.5 Q.2.6 Q.3.1 Q.3.2 Q.3.3 Q.3.4 Q.3.5 Q.3.6 Q.3.7 

Q.1.1 1,000 ,517 ,522 ,488 ,504 ,537 ,283 ,291 ,286 ,210 ,357 ,292 ,210 ,245 ,227 ,244 ,263 ,262 ,201 

Q.1.2 ,517 1,000 ,527 ,550 ,537 ,480 ,385 ,449 ,299 ,364 ,434 ,422 ,305 ,361 ,247 ,377 ,317 ,313 ,269 
Q.1.3 ,522 ,527 1,000 ,516 ,480 ,475 ,291 ,326 ,272 ,256 ,356 ,318 ,247 ,234 ,183 ,248 ,216 ,205 ,215 
Q.1.4 ,488 ,550 ,516 1,000 ,556 ,515 ,378 ,368 ,279 ,289 ,426 ,317 ,322 ,366 ,340 ,379 ,437 ,389 ,353 
Q.1.5 ,504 ,537 ,480 ,556 1,000 ,568 ,388 ,404 ,425 ,286 ,399 ,409 ,307 ,389 ,234 ,361 ,390 ,336 ,307 
Q.1.6 ,537 ,480 ,475 ,515 ,568 1,000 ,343 ,282 ,352 ,262 ,380 ,293 ,264 ,232 ,231 ,305 ,298 ,314 ,267 
Q.2.1 ,283 ,385 ,291 ,378 ,388 ,343 1,000 ,605 ,541 ,530 ,553 ,568 ,301 ,340 ,240 ,369 ,410 ,395 ,337 
Q.2.2 ,291 ,449 ,326 ,368 ,404 ,282 ,605 1,000 ,526 ,515 ,552 ,537 ,317 ,452 ,296 ,374 ,404 ,440 ,406 
Q.2.3 ,286 ,299 ,272 ,279 ,425 ,352 ,541 ,526 1,000 ,490 ,546 ,551 ,339 ,358 ,254 ,326 ,295 ,458 ,297 
Q.2.4 ,210 ,364 ,256 ,289 ,286 ,262 ,530 ,515 ,490 1,000 ,544 ,450 ,189 ,261 ,223 ,336 ,331 ,371 ,247 
Q.2.5 ,357 ,434 ,356 ,426 ,399 ,380 ,553 ,552 ,546 ,544 1,000 ,525 ,313 ,427 ,331 ,387 ,323 ,377 ,330 
Q.2.6 ,292 ,422 ,318 ,317 ,409 ,293 ,568 ,537 ,551 ,450 ,525 1,000 ,354 ,413 ,329 ,472 ,375 ,375 ,341 
Q.3.1 ,210 ,305 ,247 ,322 ,307 ,264 ,301 ,317 ,339 ,189 ,313 ,354 1,000 ,588 ,471 ,423 ,478 ,511 ,451 
Q.3.2 ,245 ,361 ,234 ,366 ,389 ,232 ,340 ,452 ,358 ,261 ,427 ,413 ,588 1,000 ,497 ,578 ,549 ,538 ,510 
Q.3.3 ,227 ,247 ,183 ,340 ,234 ,231 ,240 ,296 ,254 ,223 ,331 ,329 ,471 ,497 1,000 ,703 ,577 ,537 ,617 
Q.3.4 ,244 ,377 ,248 ,379 ,361 ,305 ,369 ,374 ,326 ,336 ,387 ,472 ,423 ,578 ,703 1,000 ,629 ,640 ,593 
Q.3.5 ,263 ,317 ,216 ,437 ,390 ,298 ,410 ,404 ,295 ,331 ,323 ,375 ,478 ,549 ,577 ,629 1,000 ,604 ,568 
Q.3.6 ,262 ,313 ,205 ,389 ,336 ,314 ,395 ,440 ,458 ,371 ,377 ,375 ,511 ,538 ,537 ,640 ,604 1,000 ,623 
Q.3.7 ,201 ,269 ,215 ,353 ,307 ,267 ,337 ,406 ,297 ,247 ,330 ,341 ,451 ,510 ,617 ,593 ,568 ,623 1,000 
Q.4.1 ,292 ,173 ,251 ,287 ,166 ,267 ,152 ,165 ,159 ,256 ,193 ,194 ,106 ,109 ,260 ,253 ,069 ,186 ,153 
Q.4.2 ,258 ,134 ,199 ,264 ,167 ,221 ,099 ,162 ,141 ,235 ,242 ,123 ,052 ,151 ,194 ,212 ,233 ,186 ,198 
Q.4.3 ,257 ,182 ,234 ,237 ,145 ,256 ,054 ,198 ,081 ,277 ,133 ,165 ,061 ,153 ,254 ,219 ,192 ,179 ,216 
Q.4.4 ,297 ,159 ,279 ,273 ,176 ,260 ,177 ,180 ,164 ,243 ,205 ,252 ,133 ,193 ,181 ,255 ,232 ,192 ,169 
Q.4.5 ,187 ,118 ,071 ,126 ,129 ,094 ,124 ,109 ,141 ,160 ,095 ,178 ,143 ,124 ,187 ,175 ,215 ,139 ,198 
Q.4.6 ,044 ,064 -,008 ,120 ,136 -,030 ,174 ,199 ,226 ,120 ,178 ,148 ,208 ,202 ,186 ,191 ,206 ,149 ,155 
Q.12.1 ,267 ,277 ,191 ,327 ,301 ,312 ,245 ,252 ,280 ,292 ,253 ,302 ,346 ,365 ,491 ,490 ,424 ,426 ,406 
Q.12.2 ,227 ,151 ,149 ,205 ,217 ,192 ,230 ,277 ,257 ,190 ,253 ,279 ,261 ,314 ,415 ,399 ,320 ,341 ,318 
Q.12.3 ,253 ,159 ,213 ,310 ,300 ,243 ,240 ,275 ,304 ,279 ,217 ,308 ,238 ,263 ,379 ,420 ,338 ,363 ,336 
Q.12.4 ,247 ,254 ,257 ,383 ,379 ,310 ,292 ,348 ,396 ,265 ,259 ,366 ,384 ,389 ,486 ,453 ,405 ,389 ,435 
Q.12.5 ,295 ,174 ,225 ,372 ,357 ,223 ,352 ,345 ,339 ,287 ,317 ,364 ,359 ,441 ,448 ,414 ,378 ,398 ,410 
Q.12.6 ,246 ,231 ,184 ,339 ,341 ,271 ,272 ,406 ,366 ,301 ,337 ,358 ,417 ,437 ,501 ,445 ,445 ,426 ,420 
Q.12.7 ,232 ,223 ,200 ,326 ,302 ,305 ,229 ,261 ,260 ,191 ,277 ,268 ,281 ,291 ,415 ,348 ,308 ,337 ,369 
Q.14.1 ,107 ,050 ,073 ,201 ,209 ,183 ,194 ,288 ,202 ,122 ,221 ,271 ,237 ,262 ,474 ,510 ,346 ,368 ,367 
Q.14.2 ,050 ,049 ,110 ,180 ,088 ,226 ,190 ,221 ,120 ,089 ,055 ,225 ,167 ,187 ,345 ,343 ,301 ,428 ,288 
Q.14.3 ,102 ,063 ,097 ,164 ,225 ,208 ,188 ,216 ,213 ,133 ,101 ,243 ,149 ,187 ,352 ,335 ,309 ,282 ,236 
Q.14.4 ,130 ,143 ,185 ,293 ,272 ,275 ,335 ,366 ,287 ,290 ,308 ,424 ,366 ,424 ,536 ,536 ,480 ,503 ,442 
Q.14.5 ,025 ,095 ,129 ,194 ,138 ,116 ,243 ,230 ,235 ,181 ,181 ,245 ,210 ,289 ,304 ,336 ,363 ,414 ,283 
Q.14.6 ,104 ,123 ,080 ,219 ,244 ,126 ,221 ,299 ,269 ,217 ,205 ,270 ,283 ,383 ,442 ,475 ,386 ,450 ,389 
Q.14.7 ,112 ,172 ,082 ,249 ,250 ,191 ,275 ,295 ,302 ,225 ,287 ,334 ,264 ,322 ,444 ,468 ,296 ,403 ,340 
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Πίνακας 5.9: «Οι Συσχετίσεις (Correlations) Crisis» (Συνέχεια) 

  Q.4.1 Q.4.2 Q.4.3 Q.4.4 Q.4.5 Q.4.6 Q.12.1 Q.12.2 Q.12.3 Q.12.4 Q.12.5 Q.12.6 Q.12.7 Q.14.1 Q.14.2 Q.14.3 Q.14.4 Q.14.5 Q.14.6 Q.14.7 

Q.1.1 ,292 ,258 ,257 ,297 ,187 ,044 ,267 ,227 ,253 ,247 ,295 ,246 ,232 ,107 ,050 ,102 ,130 ,025 ,104 ,112 
Q.1.2 ,173 ,134 ,182 ,159 ,118 ,064 ,277 ,151 ,159 ,254 ,174 ,231 ,223 ,050 ,049 ,063 ,143 ,095 ,123 ,172 
Q.1.3 ,251 ,199 ,234 ,279 ,071 -,008 ,191 ,149 ,213 ,257 ,225 ,184 ,200 ,073 ,110 ,097 ,185 ,129 ,080 ,082 
Q.1.4 ,287 ,264 ,237 ,273 ,126 ,120 ,327 ,205 ,310 ,383 ,372 ,339 ,326 ,201 ,180 ,164 ,293 ,194 ,219 ,249 
Q.1.5 ,166 ,167 ,145 ,176 ,129 ,136 ,301 ,217 ,300 ,379 ,357 ,341 ,302 ,209 ,088 ,225 ,272 ,138 ,244 ,250 
Q.1.6 ,267 ,221 ,256 ,260 ,094 -,030 ,312 ,192 ,243 ,310 ,223 ,271 ,305 ,183 ,226 ,208 ,275 ,116 ,126 ,191 
Q.2.1 ,152 ,099 ,054 ,177 ,124 ,174 ,245 ,230 ,240 ,292 ,352 ,272 ,229 ,194 ,190 ,188 ,335 ,243 ,221 ,275 
Q.2.2 ,165 ,162 ,198 ,180 ,109 ,199 ,252 ,277 ,275 ,348 ,345 ,406 ,261 ,288 ,221 ,216 ,366 ,230 ,299 ,295 
Q.2.3 ,159 ,141 ,081 ,164 ,141 ,226 ,280 ,257 ,304 ,396 ,339 ,366 ,260 ,202 ,120 ,213 ,287 ,235 ,269 ,302 
Q.2.4 ,256 ,235 ,277 ,243 ,160 ,120 ,292 ,190 ,279 ,265 ,287 ,301 ,191 ,122 ,089 ,133 ,290 ,181 ,217 ,225 
Q.2.5 ,193 ,242 ,133 ,205 ,095 ,178 ,253 ,253 ,217 ,259 ,317 ,337 ,277 ,221 ,055 ,101 ,308 ,181 ,205 ,287 
Q.2.6 ,194 ,123 ,165 ,252 ,178 ,148 ,302 ,279 ,308 ,366 ,364 ,358 ,268 ,271 ,225 ,243 ,424 ,245 ,270 ,334 
Q.3.1 ,106 ,052 ,061 ,133 ,143 ,208 ,346 ,261 ,238 ,384 ,359 ,417 ,281 ,237 ,167 ,149 ,366 ,210 ,283 ,264 
Q.3.2 ,109 ,151 ,153 ,193 ,124 ,202 ,365 ,314 ,263 ,389 ,441 ,437 ,291 ,262 ,187 ,187 ,424 ,289 ,383 ,322 
Q.3.3 ,260 ,194 ,254 ,181 ,187 ,186 ,491 ,415 ,379 ,486 ,448 ,501 ,415 ,474 ,345 ,352 ,536 ,304 ,442 ,444 
Q.3.4 ,253 ,212 ,219 ,255 ,175 ,191 ,490 ,399 ,420 ,453 ,414 ,445 ,348 ,510 ,343 ,335 ,536 ,336 ,475 ,468 
Q.3.5 ,069 ,233 ,192 ,232 ,215 ,206 ,424 ,320 ,338 ,405 ,378 ,445 ,308 ,346 ,301 ,309 ,480 ,363 ,386 ,296 
Q.3.6 ,186 ,186 ,179 ,192 ,139 ,149 ,426 ,341 ,363 ,389 ,398 ,426 ,337 ,368 ,428 ,282 ,503 ,414 ,450 ,403 
Q.3.7 ,153 ,198 ,216 ,169 ,198 ,155 ,406 ,318 ,336 ,435 ,410 ,420 ,369 ,367 ,288 ,236 ,442 ,283 ,389 ,340 
Q.4.1 1,000 ,485 ,536 ,492 ,151 -,007 ,228 ,252 ,242 ,272 ,302 ,230 ,233 ,147 ,159 ,262 ,267 ,091 ,215 ,282 
Q.4.2 ,485 1,000 ,573 ,545 ,167 ,061 ,277 ,241 ,296 ,307 ,314 ,323 ,287 ,209 ,156 ,223 ,257 ,200 ,264 ,160 
Q.4.3 ,536 ,573 1,000 ,499 ,179 ,054 ,256 ,228 ,349 ,375 ,367 ,360 ,313 ,213 ,252 ,250 ,343 ,220 ,257 ,180 
Q.4.4 ,492 ,545 ,499 1,000 ,107 ,090 ,319 ,267 ,289 ,306 ,389 ,275 ,246 ,198 ,159 ,148 ,229 ,114 ,156 ,197 
Q.4.5 ,151 ,167 ,179 ,107 1,000 ,086 ,201 ,139 ,194 ,249 ,249 ,235 ,219 ,088 ,070 ,126 ,004 -,019 -,013 ,037 
Q.4.6 -,007 ,061 ,054 ,090 ,086 1,000 ,129 ,155 ,138 ,218 ,192 ,204 ,086 ,076 -,048 ,047 ,086 -,045 ,074 ,073 
Q.12.1 ,228 ,277 ,256 ,319 ,201 ,129 1,000 ,580 ,640 ,587 ,589 ,579 ,539 ,287 ,350 ,285 ,397 ,374 ,354 ,352 
Q.12.2 ,252 ,241 ,228 ,267 ,139 ,155 ,580 1,000 ,564 ,540 ,618 ,564 ,594 ,474 ,384 ,344 ,508 ,369 ,419 ,430 
Q.12.3 ,242 ,296 ,349 ,289 ,194 ,138 ,640 ,564 1,000 ,668 ,634 ,592 ,622 ,408 ,369 ,353 ,493 ,396 ,374 ,378 
Q.12.4 ,272 ,307 ,375 ,306 ,249 ,218 ,587 ,540 ,668 1,000 ,701 ,630 ,611 ,390 ,294 ,447 ,512 ,389 ,400 ,356 
Q.12.5 ,302 ,314 ,367 ,389 ,249 ,192 ,589 ,618 ,634 ,701 1,000 ,680 ,556 ,452 ,348 ,352 ,532 ,341 ,452 ,391 
Q.12.6 ,230 ,323 ,360 ,275 ,235 ,204 ,579 ,564 ,592 ,630 ,680 1,000 ,670 ,428 ,439 ,389 ,598 ,442 ,502 ,428 
Q.12.7 ,233 ,287 ,313 ,246 ,219 ,086 ,539 ,594 ,622 ,611 ,556 ,670 1,000 ,411 ,336 ,202 ,459 ,390 ,425 ,417 
Q.14.1 ,147 ,209 ,213 ,198 ,088 ,076 ,287 ,474 ,408 ,390 ,452 ,428 ,411 1,000 ,527 ,474 ,626 ,458 ,592 ,556 
Q.14.2 ,159 ,156 ,252 ,159 ,070 -,048 ,350 ,384 ,369 ,294 ,348 ,439 ,336 ,527 1,000 ,559 ,539 ,513 ,469 ,464 
Q.14.3 ,262 ,223 ,250 ,148 ,126 ,047 ,285 ,344 ,353 ,447 ,352 ,389 ,202 ,474 ,559 1,000 ,544 ,467 ,463 ,490 
Q.14.4 ,267 ,257 ,343 ,229 ,004 ,086 ,397 ,508 ,493 ,512 ,532 ,598 ,459 ,626 ,539 ,544 1,000 ,618 ,618 ,579 
Q.14.5 ,091 ,200 ,220 ,114 -,019 -,045 ,374 ,369 ,396 ,389 ,341 ,442 ,390 ,458 ,513 ,467 ,618 1,000 ,595 ,490 
Q.14.6 ,215 ,264 ,257 ,156 -,013 ,074 ,354 ,419 ,374 ,400 ,452 ,502 ,425 ,592 ,469 ,463 ,618 ,595 1,000 ,631 
Q.14.7 ,282 ,160 ,180 ,197 ,037 ,073 ,352 ,430 ,378 ,356 ,391 ,428 ,417 ,556 ,464 ,490 ,579 ,490 ,631 1,000 
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     Στους παραπάνω πίνακες φαίνονται οι συσχετίσεις (correlations) μεταξύ των μεταβλητών. 

Δηλαδή, πώς συσχετίζεται καθεμιά μεταβλητή με όλες τις άλλες. Στην κύρια διαγώνιο υπάρχουν 

τέλειες συσχετίσεις. Με βάση τους πίνακες, «Πίνακας 5.8» και «Πίνακας 5.9», παρατηρείται ότι 

όλες οι συσχετίσεις κυμαίνονται μεταξύ των επιθυμητών επιτρεπτών ορίων, όπως αναφέρθηκε 

στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος, και είναι υψηλές (πάνω από 0,3), αλλά όχι πολύ 

υψηλές (για παράδειγμα όχι πάνω από 0,8). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την απουσία 

πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Σχήμα 5.2: «Το Κρημνογράφημα (Scree Plot) Crisis» 

 
 

 

 

 

     Το κρημνογράφημα (scree plot) αυτό συνιστά εν πολλοίς τη σχηματική απεικόνιση του 

προηγούμενου πίνακα. Παρατηρείται ότι έξι (6) είναι οι μεταβλητές με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 

1 και κατά συνέπεια αυτές θα συνιστούν τους νέους παράγοντες. 
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5.1.2.3 Factor Analysis Postcrisis 

Πίνακας 5.10: «Postcrisis Factor Matrix» 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 

Q.1.1 ,149 -,002 ,088 ,656 ,133 ,218 

Q.1.2 ,040 -,045 ,233 ,651 ,297 ,072 

Q.1.3 ,076 -,038 ,082 ,652 ,184 ,190 

Q.1.4 ,157 ,103 ,268 ,623 ,165 ,167 

Q.1.5 ,179 ,195 ,147 ,666 ,252 -,024 

Q.1.6 ,117 ,157 ,094 ,681 ,135 ,132 

Q.2.1 ,098 ,161 ,181 ,251 ,680 -,007 

Q.2.2 ,120 ,211 ,231 ,236 ,642 ,059 

Q.2.3 ,212 ,111 ,155 ,217 ,653 -,012 

Q.2.4 ,078 ,156 ,110 ,141 ,630 ,237 

Q.2.5 ,079 ,158 ,200 ,314 ,616 ,101 

Q.2.6 ,162 ,175 ,239 ,233 ,588 ,074 

Q.3.1 ,223 ,089 ,549 ,195 ,195 -,054 

Q.3.2 ,201 ,105 ,616 ,197 ,274 ,015 

Q.3.3 ,300 ,235 ,678 ,092 ,064 ,143 

Q.3.4 ,203 ,291 ,671 ,178 ,199 ,137 

Q.3.5 ,171 ,256 ,648 ,206 ,191 ,063 

Q.3.6 ,156 ,322 ,611 ,177 ,274 ,047 

Q.3.7 ,202 ,247 ,638 ,148 ,158 ,071 

Q.4.1 ,120 ,140 ,031 ,170 ,081 ,652 

Q.4.2 ,152 ,237 ,038 ,120 ,044 ,670 

Q.4.3 ,205 ,174 ,059 ,121 ,015 ,708 

Q.4.4 ,190 ,069 ,076 ,161 ,111 ,630 

Q.4.5 ,224 -,053 ,152 ,061 ,090 ,148 

Q.4.6 ,170 -,049 ,206 -,060 ,211 ,013 

Q.12.1 ,617 ,179 ,304 ,174 ,086 ,148 

Q.12.2 ,628 ,296 ,164 ,059 ,108 ,117 

Q.12.3 ,718 ,217 ,128 ,127 ,119 ,174 

Q.12.4 ,691 ,221 ,251 ,180 ,158 ,164 

Q.12.5 ,684 ,260 ,220 ,115 ,203 ,215 

Q.12.6 ,646 ,309 ,282 ,112 ,187 ,148 

Q.12.7 ,667 ,265 ,143 ,181 ,063 ,125 

Q.15.1 ,164 ,594 ,086 ,021 ,092 ,231 

Q.15.2 ,324 ,651 ,254 ,017 ,148 ,188 

Q.15.3 ,318 ,706 ,261 ,047 ,195 ,182 

Q.15.4 ,299 ,710 ,256 ,114 ,074 ,034 

Q.15.5 ,136 ,669 ,305 ,052 ,207 ,139 

Q.15.6 ,236 ,715 ,130 ,132 ,260 ,138 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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     Με βάση τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι οι επιβαρύνσεις του παράγοντα (factor 

loadings) για τα μεταβλητά στοιχεία είναι πάνω από 0,4. Αυτό σημαίνει ότι οι παράγοντες που 

δημιουργούνται είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι τα υποερωτήματα 

Q.4.5 και Q.4.6 έχουν χαμηλό συντελεστή φόρτισης στον συγκεκριμένο παράγοντα και ως εκ 

τούτου δε θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του τελικού παράγοντα. Με βάση τα 

αποτελέσματα δύναται να εκτιμηθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει υψηλό βαθμό εγκυρότητας. 

Πίνακας 5.11: «KMO & Bartlett's Test» 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,920 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3602,333 

df 703 

Sig. ,000 

 
 

     Από τον πίνακα, «Πίνακας 5.11», παρατηρείται ότι το τεστ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy έχει τιμή 0,920, που είναι μεγαλύτερη από το κατώτερο αποδεκτό όριο, το 

οποίο είναι το 0,6. Αυτό δείχνει πως υπάρχει υψηλή επάρκεια δειγματοληψίας. Επίσης, ο έλεγχος 

του Bartlett (Bartlett'sTest of Sphericity) είναι στατιστικά σημαντικός με p-value= 0,000.  
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Πίνακας 5.12: «Οι Συσχετίσεις (Correlations) Postcrisis» 

  Q.1.1 Q.1.2 Q.1.3 Q.1.4 Q.1.5 Q.1.6 Q.2.1 Q.2.2 Q.2.3 Q.2.4 Q.2.5 Q.2.6 Q.3.1 Q.3.2 Q.3.3 Q.3.4 Q.3.5 Q.3.6 Q.3.7 

Q.1.1 1,000 ,517 ,522 ,488 ,504 ,537 ,283 ,291 ,286 ,210 ,357 ,292 ,210 ,245 ,227 ,244 ,263 ,262 ,201 

Q.1.2 ,517 1,000 ,527 ,550 ,537 ,480 ,385 ,449 ,299 ,364 ,434 ,422 ,305 ,361 ,247 ,377 ,317 ,313 ,269 
Q.1.3 ,522 ,527 1,000 ,516 ,480 ,475 ,291 ,326 ,272 ,256 ,356 ,318 ,247 ,234 ,183 ,248 ,216 ,205 ,215 
Q.1.4 ,488 ,550 ,516 1,000 ,556 ,515 ,378 ,368 ,279 ,289 ,426 ,317 ,322 ,366 ,340 ,379 ,437 ,389 ,353 
Q.1.5 ,504 ,537 ,480 ,556 1,000 ,568 ,388 ,404 ,425 ,286 ,399 ,409 ,307 ,389 ,234 ,361 ,390 ,336 ,307 
Q.1.6 ,537 ,480 ,475 ,515 ,568 1,000 ,343 ,282 ,352 ,262 ,380 ,293 ,264 ,232 ,231 ,305 ,298 ,314 ,267 
Q.2.1 ,283 ,385 ,291 ,378 ,388 ,343 1,000 ,605 ,541 ,530 ,553 ,568 ,301 ,340 ,240 ,369 ,410 ,395 ,337 
Q.2.2 ,291 ,449 ,326 ,368 ,404 ,282 ,605 1,000 ,526 ,515 ,552 ,537 ,317 ,452 ,296 ,374 ,404 ,440 ,406 
Q.2.3 ,286 ,299 ,272 ,279 ,425 ,352 ,541 ,526 1,000 ,490 ,546 ,551 ,339 ,358 ,254 ,326 ,295 ,458 ,297 
Q.2.4 ,210 ,364 ,256 ,289 ,286 ,262 ,530 ,515 ,490 1,000 ,544 ,450 ,189 ,261 ,223 ,336 ,331 ,371 ,247 
Q.2.5 ,357 ,434 ,356 ,426 ,399 ,380 ,553 ,552 ,546 ,544 1,000 ,525 ,313 ,427 ,331 ,387 ,323 ,377 ,330 
Q.2.6 ,292 ,422 ,318 ,317 ,409 ,293 ,568 ,537 ,551 ,450 ,525 1,000 ,354 ,413 ,329 ,472 ,375 ,375 ,341 
Q.3.1 ,210 ,305 ,247 ,322 ,307 ,264 ,301 ,317 ,339 ,189 ,313 ,354 1,000 ,588 ,471 ,423 ,478 ,511 ,451 
Q.3.2 ,245 ,361 ,234 ,366 ,389 ,232 ,340 ,452 ,358 ,261 ,427 ,413 ,588 1,000 ,497 ,578 ,549 ,538 ,510 
Q.3.3 ,227 ,247 ,183 ,340 ,234 ,231 ,240 ,296 ,254 ,223 ,331 ,329 ,471 ,497 1,000 ,703 ,577 ,537 ,617 
Q.3.4 ,244 ,377 ,248 ,379 ,361 ,305 ,369 ,374 ,326 ,336 ,387 ,472 ,423 ,578 ,703 1,000 ,629 ,640 ,593 
Q.3.5 ,263 ,317 ,216 ,437 ,390 ,298 ,410 ,404 ,295 ,331 ,323 ,375 ,478 ,549 ,577 ,629 1,000 ,604 ,568 
Q.3.6 ,262 ,313 ,205 ,389 ,336 ,314 ,395 ,440 ,458 ,371 ,377 ,375 ,511 ,538 ,537 ,640 ,604 1,000 ,623 
Q.3.7 ,201 ,269 ,215 ,353 ,307 ,267 ,337 ,406 ,297 ,247 ,330 ,341 ,451 ,510 ,617 ,593 ,568 ,623 1,000 
Q.4.1 ,292 ,173 ,251 ,287 ,166 ,267 ,152 ,165 ,159 ,256 ,193 ,194 ,106 ,109 ,260 ,253 ,069 ,186 ,153 
Q.4.2 ,258 ,134 ,199 ,264 ,167 ,221 ,099 ,162 ,141 ,235 ,242 ,123 ,052 ,151 ,194 ,212 ,233 ,186 ,198 
Q.4.3 ,257 ,182 ,234 ,237 ,145 ,256 ,054 ,198 ,081 ,277 ,133 ,165 ,061 ,153 ,254 ,219 ,192 ,179 ,216 
Q.4.4 ,297 ,159 ,279 ,273 ,176 ,260 ,177 ,180 ,164 ,243 ,205 ,252 ,133 ,193 ,181 ,255 ,232 ,192 ,169 
Q.4.5 ,187 ,118 ,071 ,126 ,129 ,094 ,124 ,109 ,141 ,160 ,095 ,178 ,143 ,124 ,187 ,175 ,215 ,139 ,198 
Q.4.6 ,044 ,064 -,008 ,120 ,136 -,030 ,174 ,199 ,226 ,120 ,178 ,148 ,208 ,202 ,186 ,191 ,206 ,149 ,155 
Q.12.1 ,267 ,277 ,191 ,327 ,301 ,312 ,245 ,252 ,280 ,292 ,253 ,302 ,346 ,365 ,491 ,490 ,424 ,426 ,406 
Q.12.2 ,227 ,151 ,149 ,205 ,217 ,192 ,230 ,277 ,257 ,190 ,253 ,279 ,261 ,314 ,415 ,399 ,320 ,341 ,318 
Q.12.3 ,253 ,159 ,213 ,310 ,300 ,243 ,240 ,275 ,304 ,279 ,217 ,308 ,238 ,263 ,379 ,420 ,338 ,363 ,336 
Q.12.4 ,247 ,254 ,257 ,383 ,379 ,310 ,292 ,348 ,396 ,265 ,259 ,366 ,384 ,389 ,486 ,453 ,405 ,389 ,435 
Q.12.5 ,295 ,174 ,225 ,372 ,357 ,223 ,352 ,345 ,339 ,287 ,317 ,364 ,359 ,441 ,448 ,414 ,378 ,398 ,410 
Q.12.6 ,246 ,231 ,184 ,339 ,341 ,271 ,272 ,406 ,366 ,301 ,337 ,358 ,417 ,437 ,501 ,445 ,445 ,426 ,420 
Q.12.7 ,232 ,223 ,200 ,326 ,302 ,305 ,229 ,261 ,260 ,191 ,277 ,268 ,281 ,291 ,415 ,348 ,308 ,337 ,369 
Q.15.1 ,117 ,068 ,093 ,181 ,220 ,148 ,168 ,255 ,091 ,261 ,183 ,300 ,183 ,187 ,284 ,346 ,271 ,228 ,228 
Q.15.2 ,151 ,102 ,111 ,253 ,232 ,250 ,301 ,403 ,201 ,284 ,318 ,364 ,317 ,304 ,513 ,475 ,456 ,430 ,400 
Q.15.3 ,199 ,122 ,081 ,317 ,300 ,253 ,381 ,351 ,322 ,344 ,359 ,340 ,360 ,372 ,482 ,532 ,461 ,517 ,406 
Q.15.4 ,173 ,139 ,090 ,261 ,320 ,282 ,281 ,305 ,281 ,200 ,261 ,299 ,309 ,364 ,408 ,458 ,457 ,464 ,434 
Q.15.5 ,093 ,189 ,104 ,288 ,284 ,193 ,300 ,371 ,351 ,286 ,334 ,391 ,261 ,338 ,426 ,494 ,448 ,545 ,475 
Q.15.6 ,184 ,147 ,184 ,253 ,400 ,286 ,342 ,437 ,377 ,389 ,373 ,358 ,237 ,297 ,389 ,435 ,363 ,494 ,416 
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Πίνακας 5.13: «Οι Συσχετίσεις (Correlations) Postcrisis» (Συνέχεια) 

  Q.4.1 Q.4.2 Q.4.3 Q.4.4 Q.4.5 Q.4.6 Q.12.1 Q.12.2 Q.12.3 Q.12.4 Q.12.5 Q.12.6 Q.12.7 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q.15.4 Q.15.5 Q.15.6 

Q.1.1 ,292 ,258 ,257 ,297 ,187 ,044 ,267 ,227 ,253 ,247 ,295 ,246 ,232 ,117 ,151 ,199 ,173 ,093 ,184 

Q.1.2 ,173 ,134 ,182 ,159 ,118 ,064 ,277 ,151 ,159 ,254 ,174 ,231 ,223 ,068 ,102 ,122 ,139 ,189 ,147 
Q.1.3 ,251 ,199 ,234 ,279 ,071 -,008 ,191 ,149 ,213 ,257 ,225 ,184 ,200 ,093 ,111 ,081 ,090 ,104 ,184 
Q.1.4 ,287 ,264 ,237 ,273 ,126 ,120 ,327 ,205 ,310 ,383 ,372 ,339 ,326 ,181 ,253 ,317 ,261 ,288 ,253 
Q.1.5 ,166 ,167 ,145 ,176 ,129 ,136 ,301 ,217 ,300 ,379 ,357 ,341 ,302 ,220 ,232 ,300 ,320 ,284 ,400 
Q.1.6 ,267 ,221 ,256 ,260 ,094 -,030 ,312 ,192 ,243 ,310 ,223 ,271 ,305 ,148 ,250 ,253 ,282 ,193 ,286 
Q.2.1 ,152 ,099 ,054 ,177 ,124 ,174 ,245 ,230 ,240 ,292 ,352 ,272 ,229 ,168 ,301 ,381 ,281 ,300 ,342 
Q.2.2 ,165 ,162 ,198 ,180 ,109 ,199 ,252 ,277 ,275 ,348 ,345 ,406 ,261 ,255 ,403 ,351 ,305 ,371 ,437 
Q.2.3 ,159 ,141 ,081 ,164 ,141 ,226 ,280 ,257 ,304 ,396 ,339 ,366 ,260 ,091 ,201 ,322 ,281 ,351 ,377 
Q.2.4 ,256 ,235 ,277 ,243 ,160 ,120 ,292 ,190 ,279 ,265 ,287 ,301 ,191 ,261 ,284 ,344 ,200 ,286 ,389 
Q.2.5 ,193 ,242 ,133 ,205 ,095 ,178 ,253 ,253 ,217 ,259 ,317 ,337 ,277 ,183 ,318 ,359 ,261 ,334 ,373 
Q.2.6 ,194 ,123 ,165 ,252 ,178 ,148 ,302 ,279 ,308 ,366 ,364 ,358 ,268 ,300 ,364 ,340 ,299 ,391 ,358 
Q.3.1 ,106 ,052 ,061 ,133 ,143 ,208 ,346 ,261 ,238 ,384 ,359 ,417 ,281 ,183 ,317 ,360 ,309 ,261 ,237 
Q.3.2 ,109 ,151 ,153 ,193 ,124 ,202 ,365 ,314 ,263 ,389 ,441 ,437 ,291 ,187 ,304 ,372 ,364 ,338 ,297 
Q.3.3 ,260 ,194 ,254 ,181 ,187 ,186 ,491 ,415 ,379 ,486 ,448 ,501 ,415 ,284 ,513 ,482 ,408 ,426 ,389 
Q.3.4 ,253 ,212 ,219 ,255 ,175 ,191 ,490 ,399 ,420 ,453 ,414 ,445 ,348 ,346 ,475 ,532 ,458 ,494 ,435 
Q.3.5 ,069 ,233 ,192 ,232 ,215 ,206 ,424 ,320 ,338 ,405 ,378 ,445 ,308 ,271 ,456 ,461 ,457 ,448 ,363 
Q.3.6 ,186 ,186 ,179 ,192 ,139 ,149 ,426 ,341 ,363 ,389 ,398 ,426 ,337 ,228 ,430 ,517 ,464 ,545 ,494 
Q.3.7 ,153 ,198 ,216 ,169 ,198 ,155 ,406 ,318 ,336 ,435 ,410 ,420 ,369 ,228 ,400 ,406 ,434 ,475 ,416 
Q.4.1 1,000 ,485 ,536 ,492 ,151 -,007 ,228 ,252 ,242 ,272 ,302 ,230 ,233 ,285 ,288 ,360 ,147 ,203 ,245 
Q.4.2 ,485 1,000 ,573 ,545 ,167 ,061 ,277 ,241 ,296 ,307 ,314 ,323 ,287 ,306 ,330 ,361 ,297 ,304 ,353 
Q.4.3 ,536 ,573 1,000 ,499 ,179 ,054 ,256 ,228 ,349 ,375 ,367 ,360 ,313 ,271 ,364 ,305 ,231 ,318 ,306 
Q.4.4 ,492 ,545 ,499 1,000 ,107 ,090 ,319 ,267 ,289 ,306 ,389 ,275 ,246 ,269 ,195 ,251 ,206 ,218 ,237 
Q.4.5 ,151 ,167 ,179 ,107 1,000 ,086 ,201 ,139 ,194 ,249 ,249 ,235 ,219 ,032 ,098 ,076 ,116 ,097 ,100 
Q.4.6 -,007 ,061 ,054 ,090 ,086 1,000 ,129 ,155 ,138 ,218 ,192 ,204 ,086 ,131 ,140 ,130 ,081 ,041 ,003 
Q.12.1 ,228 ,277 ,256 ,319 ,201 ,129 1,000 ,580 ,640 ,587 ,589 ,579 ,539 ,313 ,396 ,417 ,433 ,319 ,401 
Q.12.2 ,252 ,241 ,228 ,267 ,139 ,155 ,580 1,000 ,564 ,540 ,618 ,564 ,594 ,374 ,494 ,472 ,438 ,368 ,447 
Q.12.3 ,242 ,296 ,349 ,289 ,194 ,138 ,640 ,564 1,000 ,668 ,634 ,592 ,622 ,312 ,454 ,479 ,407 ,321 ,420 
Q.12.4 ,272 ,307 ,375 ,306 ,249 ,218 ,587 ,540 ,668 1,000 ,701 ,630 ,611 ,273 ,475 ,518 ,515 ,375 ,467 
Q.12.5 ,302 ,314 ,367 ,389 ,249 ,192 ,589 ,618 ,634 ,701 1,000 ,680 ,556 ,336 ,504 ,587 ,493 ,426 ,477 
Q.12.6 ,230 ,323 ,360 ,275 ,235 ,204 ,579 ,564 ,592 ,630 ,680 1,000 ,670 ,353 ,586 ,566 ,520 ,464 ,459 
Q.12.7 ,233 ,287 ,313 ,246 ,219 ,086 ,539 ,594 ,622 ,611 ,556 ,670 1,000 ,307 ,473 ,477 ,407 ,396 ,402 
Q.15.1 ,285 ,306 ,271 ,269 ,032 ,131 ,313 ,374 ,312 ,273 ,336 ,353 ,307 1,000 ,597 ,543 ,503 ,515 ,516 
Q.15.2 ,288 ,330 ,364 ,195 ,098 ,140 ,396 ,494 ,454 ,475 ,504 ,586 ,473 ,597 1,000 ,730 ,621 ,552 ,599 
Q.15.3 ,360 ,361 ,305 ,251 ,076 ,130 ,417 ,472 ,479 ,518 ,587 ,566 ,477 ,543 ,730 1,000 ,713 ,626 ,682 
Q.15.4 ,147 ,297 ,231 ,206 ,116 ,081 ,433 ,438 ,407 ,515 ,493 ,520 ,407 ,503 ,621 ,713 1,000 ,647 ,655 
Q.15.5 ,203 ,304 ,318 ,218 ,097 ,041 ,319 ,368 ,321 ,375 ,426 ,464 ,396 ,515 ,552 ,626 ,647 1,000 ,646 
Q.15.6 ,245 ,353 ,306 ,237 ,100 ,003 ,401 ,447 ,420 ,467 ,477 ,459 ,402 ,516 ,599 ,682 ,655 ,646 1,000 
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     Στους παραπάνω πίνακες φαίνονται οι συσχετίσεις (correlations) μεταξύ των 

μεταβλητών. Δηλαδή, πώς συσχετίζεται καθεμιά μεταβλητή με όλες τις άλλες. Στην 

κύρια διαγώνιο υπάρχουν τέλειες συσχετίσεις. Με βάση τους πίνακες, «Πίνακας 5.12» 

και «Πίνακας 5.13», παρατηρείται ότι όλες οι συσχετίσεις κυμαίνονται μεταξύ των 

επιθυμητών επιτρεπτών ορίων, και είναι υψηλές (πάνω από 0,3), αλλά όχι πολύ υψηλές 

(για παράδειγμα όχι πάνω από 0,8). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την απουσία  

πολυσυγγραμμικότητας  μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Σχήμα 5.3: «Το Κρημνογράφημα (Scree Plot) Postcrisis» 

 
 

 

 

 

     Το παραπάνω κρημνογράφημα (scree plot), «Σχήμα 7.3», συνιστά τη σχηματική 

απεικόνιση του προηγούμενου πίνακα. Παρατηρείται ότι έξι (6) είναι οι μεταβλητές με 

ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1 και κατά συνέπεια αυτές θα συνιστούν τους νέους 

παράγοντες. 
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5.2 Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

      

     Η αξιοπιστία (validity) δείχνει το επίπεδο εξάρτησης, σταθερότητας, 

προβλεψιμότητας, συνέπειας και ακρίβειας ενός οργάνου μέτρησης (Kerlinger, 1986). 

Η αξιοπιστία υπολογίζεται με διαφορετικές μεθόδους. Σύμφωνα με τον Nunnaly (1978) 

και τους Carmines & Zeller (1979), οι τέσσερις πιο συνήθεις μέθοδοι αξιολόγησης της 

αξιοπιστίας είναι: 

1. η μέθοδος δοκιμής-επανεξέτασης (test-retest): Στη μέθοδο δοκιμής-

επανεξέτασης, το ίδιο όργανο μέτρησης (ερωτηματολόγιο) αποστέλλεται στους 

ίδιους ερωτηθέντες σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εάν το όργανο είναι 

αξιόπιστο τότε θα πρέπει να αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή να 

εξαχθούν τα ίδια αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου. 

2. η μέθοδος εναλλακτικής μορφής: Η μεθοδολογία εναλλακτικής μορφής 

υπολογίζει τη συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων που λαμβάνονται με 

διαφορετικά όργανα μέτρησης που μετρούν την ίδια δομή και αποστέλλονται 

στους ίδιους ερωτηθέντες σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

3. η μέθοδος split-half: Η αξιοπιστία ημικλάστων/αξιοπιστία διχοτόμησης (split-

half), μοιράζει την κλίμακα σε δύο τυχαία επιλεγμένα σύνολα στοιχείων. 

«Υπολογίζεται μία βαθμολογία για κάθε συμμετέχοντα σε κάθε μισό κλίμακας. 

Αν η κλίμακα είναι αξιόπιστη, η βαθμολογία κάποιου στο ένα μισό της 

κλίμακας θα πρέπει να είναι ίδια (ή παρόμοια) με τη βαθμολογία στο άλλο 

μισό» (Field, 2013: 878).   

4. η μέθοδος εσωτερικής συνοχής, γνωστή ως: το άλφα του Cronbach 

(Cronbach’s alpha): Η μέθοδος εσωτερικής συνέπειας, το άλφα του Cronbach,  

υπολογίζει μαθηματικά την αξιοπιστία του οργάνου μέτρησης. 

     Η επικρατέστερη μέθοδος διεθνώς είναι το άλφα του Cronbach (Cronbach’s Alpha). 

Αξιολογεί την ισοδυναμία, την ομοιογένεια και τη συσχέτιση των στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται σε ένα μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι τα αντικείμενα ενός μέτρου πρέπει 

να αποτελούν μαζί ένα σύνολο και να είναι ικανά να μετρούν ανεξάρτητα την ίδια δομή 

(Forza, 2002). Η εσωτερική συνοχή μιας δομής μετράται με τον συντελεστή 

Cronbach’s Alpha (Cronbach, 1951). Το άλφα του Cronbach υπολογίζει τη μέση 

συσχέτιση μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο όργανο μέτρησης. 

Συνεπώς, σχετίζεται τόσο με το επίπεδο συσχέτισης μεταξύ των αντικειμένων όσο και 

με τον αριθμό των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στη δομή. Σύμφωνα με το 

Nunnally (1978), ο συντελεστής Cronbach’s Alpha θα πρέπει να είναι πάνω από 0,800 

προκειμένου η δομή να αποδώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. 

    Σύμφωνα με τον Field (2013), όταν υπάρχουν διαφορετικές υποκλίμακες, θα πρέπει 

να διεξαχθεί «ανάλυση αξιοπιστίας σε κάθε υποκλίμακα μεμονωμένα» (Field, 2013: 

880). Όσον αφορά τον υπολογισμό συντελεστή Cronbach’s Alpha στην παρούσα 

έρευνα, παρατηρείται πως ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την κάθε υποκλίμακα 



 

 198 

του ερωτηματολογίου είναι πολύ υψηλός ( > 0,8). Επομένως, το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. 

Πίνακας 5.14: «Τα Τελικά Αποτελέσματα Cronbach’s Alpha του Ερωτηματολογίου» 

Υποκλίμακες Cronbach’s Alpha 

Preoc_failure 0,865 

Resilience 0,872 

Safety_qual 0,896 

Familiar_crisis 0,810 

Familiar_CMP 0,912 

HR_Precrisis 0,905 

HR_Crisis 0,890 

HR_Postcrisis 0,903 

 

     Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού του 

συντελεστή Cronbach’s Alpha, για κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά: 

 

 

❖ Αποτελέσματα υποκλίμακας «Preoc_failure» 

 

Πίνακας 5.15: «Το Αποτέλεσμα Υπολογισμού Cronbach’s Alpha για την 

υποκλίμακα Preoc_failure» 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,865 ,866 6 

 

     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,865, που κρίνεται πάρα πολύ υψηλός. 
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Πίνακας 5.16: «Ο Υπολογισμός Cronbach’s Alpha για την υποκλίμακα 

Preoc_failure» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.1.1 17,4155 9,788 ,655 ,434 ,843 

Q.1.2 16,9324 9,830 ,665 ,452 ,841 

Q.1.3 17,5459 10,239 ,640 ,417 ,846 

Q.1.4 17,4203 10,022 ,670 ,457 ,841 

Q.1.5 17,3333 9,893 ,678 ,470 ,839 

Q.1.6 17,7246 9,569 ,657 ,445 ,843 

 

     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως όποιο 

στοιχείο και αν διαγραφεί, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που προέκυψε είναι ο 

υψηλότερος. 

 

❖ Αποτελέσματα υποκλίμακας «Resilience» 

 

Πίνακας 5.17: «Το Αποτέλεσμα Υπολογισμού Cronbach’s Alpha για την 

υποκλίμακα Resilience» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,872 ,874 6 

  

     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,872, που κρίνεται πάρα πολύ υψηλός. 

 

Πίνακας 5.18: «Ο Υπολογισμός Cronbach’s Alpha για την υποκλίμακα Resilience»» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.2.1 19,8357 11,458 ,712 ,512 ,844 

Q.2.2 19,7488 10,713 ,691 ,486 ,847 

Q.2.3 19,8116 11,076 ,667 ,451 ,851 

Q.2.4 19,9517 11,279 ,631 ,409 ,858 

Q.2.5 19,6908 11,535 ,688 ,475 ,848 

Q.2.6 19,4638 11,638 ,661 ,451 ,852 
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     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως όποιο 

στοιχείο και αν διαγραφεί, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που προέκυψε είναι ο 

υψηλότερος. 

 

❖ Αποτελέσματα υποκλίμακας «Safety_qual» 

 

Πίνακας 5.19: «Το Αποτέλεσμα Υπολογισμού Cronbach’s Alpha για την 

υποκλίμακα Safety_qual» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,896 ,898 7 

 

     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,896, που κρίνεται πολύ υψηλός. 

 

Πίνακας 5.20: «Ο Υπολογισμός Cronbach’s Alpha για την υποκλίμακα 

Safety_qual»» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.3.1 24,1014 20,839 ,598 ,430 ,891 

Q.3.2 24,0242 20,179 ,679 ,503 ,883 

Q.3.3 24,4589 18,250 ,720 ,579 ,879 

Q.3.4 24,0145 18,354 ,763 ,639 ,873 

Q.3.5 24,0676 19,384 ,717 ,520 ,878 

Q.3.6 23,9952 20,083 ,726 ,557 ,878 

Q.3.7 23,9469 20,546 ,709 ,524 ,880 

 

     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως όποιο 

στοιχείο και αν διαγραφεί, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που προέκυψε 

είναι ο υψηλότερος. 
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❖ Αποτελέσματα υποκλίμακας «Familiar_crisis» 

 

Πίνακας 5.21: «Το Αποτέλεσμα Αρχικού Υπολογισμού Cronbach’s Alpha για 

την υποκλίμακα Familiar_crisis» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,667 ,687 6 

 

     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,667, που κρίνεται μέτριος. 

 

Πίνακας 5.22: «Ο Αρχικός Υπολογισμός Cronbach’s Alpha για την υποκλίμακα 

Familiar_crisis» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.4.1 16,1739 8,193 ,519 ,377 ,586 

Q.4.2 16,2850 7,875 ,584 ,436 ,562 

Q.4.3 16,8164 7,238 ,582 ,439 ,551 

Q.4.4 16,0386 8,445 ,546 ,389 ,584 

Q.4.5 16,0531 9,002 ,205 ,047 ,702 

Q.4.6 15,5411 10,046 ,082 ,020 ,730 

 

     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως αν 

διαγραφούν τα στοιχεία Q.4.5 και Q.4.6, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που 

θα προκύψει θα είναι υψηλότερος. Επομένως, με τη διαγραφή και των δύο 

αυτών στοιχείων προκύπτει:   

Πίνακας 5.23: «Το Αποτέλεσμα Τελικού Υπολογισμού Cronbach’s για την 

υποκλίμακα Familiar_crisis» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,810 ,814 4 

     

     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,810, που κρίνεται  πολύ υψηλός. 
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Πίνακας 5.24: «Ο Τελικός Υπολογισμός Cronbach’s Alpha για την 

υποκλίμακα Familiar_crisis» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.4.1 9,0048 4,811 ,608 ,372 ,771 

Q.4.2 9,1159 4,637 ,652 ,434 ,750 

Q.4.3 9,6473 4,084 ,656 ,435 ,753 

Q.4.4 8,8696 5,104 ,615 ,385 ,771 

 

     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως όποιο 

στοιχείο και αν διαγραφεί, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που προέκυψε 

είναι ο υψηλότερος. 

 

❖ Αποτελέσματα υποκλίμακας «Familiar_CMP» 

 

Πίνακας 5.25: «Το Αποτέλεσμα Υπολογισμού Cronbach’s Alpha για την 

υποκλίμακα Familiar_CMP» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,912 ,916 7 

 

     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,912, που κρίνεται άριστος. 

Πίνακας 5.26: «Ο Υπολογισμός Cronbach’s Alpha για την υποκλίμακα 

Familiar_CMP» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.12.1 16,2464 32,420 ,708 ,521 ,904 

Q.12.2 16,1932 31,477 ,696 ,509 ,904 

Q.12.3 16,6377 29,028 ,757 ,593 ,897 

Q.12.4 16,6039 28,279 ,765 ,610 ,896 

Q.12.5 16,4300 28,703 ,771 ,636 ,895 

Q.12.6 16,5942 29,553 ,761 ,604 ,896 

Q.12.7 16,9179 28,066 ,728 ,572 ,901 
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     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως όποιο 

στοιχείο και αν διαγραφεί, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που προέκυψε 

είναι ο υψηλότερος. 

 

❖ Αποτελέσματα υποκλίμακας «HR_Precrisis» 

 

Πίνακας 5.27: «Το Αποτέλεσμα Υπολογισμού Cronbach’s Alpha για την 

υποκλίμακα HR_Precrisis» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

,905 ,905 6 

 

     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,905, που κρίνεται άριστος. 

 

Πίνακας 5.28: «Ο Υπολογισμός Cronbach’s Alpha την υποκλίμακα HR_Precrisis» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.13.1 17,7536 14,711 ,645 ,440 ,902 

Q.13.2 17,7778 13,339 ,799 ,651 ,880 

Q.13.3 17,7053 13,869 ,715 ,524 ,892 

Q.13.4 17,5845 13,584 ,753 ,586 ,887 

Q.13.5 17,8599 13,548 ,734 ,548 ,890 

Q.13.6 17,8164 13,374 ,792 ,644 ,881 

      

     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως όποιο 

στοιχείο και αν διαγραφεί, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που προέκυψε είναι ο 

υψηλότερος. 

 

❖ Αποτελέσματα υποκλίμακας «HR_Crisis» 

 

Πίνακας 5.29: «Το Αποτέλεσμα Υπολογισμού Cronbach’s Alpha για την 

υποκλίμακα HR_Crisis» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

,890 ,890 7 
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     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,890, που κρίνεται πάρα πολύ υψηλός. 

 

Πίνακας 5.30: «Ο Υπολογισμός Cronbach’s Alpha για την υποκλίμακα HR_Crisis» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.14.1 22,3333 15,205 ,687 ,507 ,874 

Q.14.2 22,3580 15,449 ,649 ,450 ,878 

Q.14.3 22,4383 15,478 ,630 ,424 ,880 

Q.14.4 22,6049 14,874 ,760 ,589 ,865 

Q.14.5 22,4506 15,032 ,666 ,487 ,876 

Q.14.6 22,4815 14,798 ,721 ,562 ,869 

Q.14.7 22,4444 15,354 ,683 ,494 ,874 

 

     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως όποιο 

στοιχείο και αν διαγραφεί, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που προέκυψε 

είναι ο υψηλότερος. 

 

❖ Αποτελέσματα υποκλίμακας «HR_Postcrisis» 

 

Πίνακας 5.31: «Το Αποτέλεσμα Υπολογισμού Cronbach’s Alpha για την 

υποκλίμακα HR_Postcrisis» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

,903 ,904 6 

 

     Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha για την παραπάνω υποκλίμακα είναι α = 

0,903, που κρίνεται άριστος. 

 

 

 

 

 

 



 

 205 

Πίνακας 5.32: «Ο Υπολογισμός Cronbach’s Alpha για την υποκλίμακα 

HR_Postcrisis» 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q.15.1 18,1296 13,244 ,634 ,421 ,901 

Q.15.2 18,2099 12,217 ,752 ,603 ,884 

Q.15.3 18,2284 11,718 ,806 ,679 ,875 

Q.15.4 18,1852 12,885 ,762 ,603 ,883 

Q.15.5 18,1049 12,803 ,716 ,536 ,889 

Q.15.6 18,1543 12,839 ,749 ,576 ,884 

 

     Από την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι όποιο 

στοιχείο και αν διαγραφεί, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που προέκυψε 

είναι ο υψηλότερος. 

 

     Επομένως, ως τελικό συμπέρασμα μπορεί να ειπωθεί πως το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο έχει πολύ υψηλό βαθμό εσωτερικής συνέπειας και είναι 

αξιόπιστο. 

 

 

5.3 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

     Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου της έρευνας. Παρατηρείται 

ότι στην παρούσα ενότητα δεν συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις Ν. 1, Ν. 2, Ν. 3, Ν. 

4, Ν. 12, Ν. 13, Ν. 14 και Ν. 15. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετίζονται κατά κύριο 

λόγο με τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων, ο οποίος περιγράφεται διεξοδικά σε 

επόμενη ενότητα του παρόντος.    

 

5.3.1 Ερώτηση Ν. 5     

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 5  αφορά το εάν η επιχείρηση έχει 

ήδη κάποια εμπειρία με κρίσεις. Επιπλέον, η συγκεκριμένη ερώτηση 

αναφέρεται στη μεταβλητή που ενέχει τον ρόλο του ρυθμιστή Z: «η εμπειρία 
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του οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις». Με βάση τη στατιστική ανάλυση 

που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.33: «Η Εμπειρία των Επιχειρήσεων με Κρίσεις» 

Z_crisis_exp 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 162 78,3 78,3 78,3 

Όχι 45 21,7 21,7 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.33», διαφαίνεται πως το 78,3% των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είχε πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων. Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 21,7% των επιχειρήσεων δεν 

είχε υποστεί κάποια κρίση. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν εμπειρία με προηγούμενες κρίσεις, με 

βάση την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με 

τον βαθμό κινδύνου κρίσεων που παρουσιάζουν (High Risk - Medium Risk - 

Low Risk). Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης θα 

αναλυθούν στην ερώτηση Ν. 19, αλλά ας σημειωθεί ότι με βάση το κριτήριο 

αυτό προκύπτουν οι εξής πίνακες:  

Πίνακας 5.34: «Η Εμπειρία των Επιχειρήσεων Κατηγορίας Χαμηλού Κινδύνου» 

Z_crisis_expa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 30 66,7 66,7 66,7 

Όχι 15 33,3 33,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = Low risk 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.34», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου 

κρίσης (Low risk). Από τον πίνακα διαφαίνεται πως το 66,7% των επιχειρήσεων 

αυτών έχει πρωτύτερη εμπειρία με κρίσεις, ενώ το 33,3% δεν έχει υποστεί 

κάποια κρίση. Αντιστοίχως, ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 5.35», συνοψίζει 

τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία 

μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk). 

 

 



 

 207 

Πίνακας 5.35: «Η Εμπειρία των Επιχειρήσεων Κατηγορίας Μεσαίου Κινδύνου» 

Z_crisis_expa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 51 82,3 82,3 82,3 

Όχι 11 17,7 17,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = Medium risk 

      

    Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως το 82,3% των επιχειρήσεων 

μεσαίου κινδύνου έχει πρωτύτερη εμπειρία με κρίσεις, ενώ μόλις το 17,7% δεν 

έχει υποστεί κάποια κρίση. Τέλος, ο ακόλουθος πίνακας, «Πίνακας 5.36», 

συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην 

κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk). 

Πίνακας 5.36: «Η Εμπειρία των Επιχειρήσεων Κατηγορίας Υψηλού 

Κινδύνου» 

Z_crisis_expa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 81 81,0 81,0 81,0 

Όχι 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = High risk 

     Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως το 81% των επιχειρήσεων 

υψηλού κινδύνου έχει πρωτύτερη εμπειρία με κρίσεις, ενώ μόλις το 19% δεν 

έχει υποστεί κάποια κρίση. 

 

5.3.2 Ερωτήσεις Ν. 6 & Ν. 7  

 

     Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης,  η ερώτηση υπ’ αριθμόν 6  αφορά 

το πόσα περιστατικά κρίσεων έχει υποστεί μια επιχείρηση, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος (Υποενότητα 4.6.2) 

Επιπρόσθετα, η ερώτηση υπ’ αριθμόν 7 καθορίζει τους τύπους των κρίσεων με 

τους οποίους ήρθε αντιμέτωπη η επιχείρηση.  

 

 

 



 

 208 

❖ Ερώτηση Ν. 6 

 

     Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 5.37: «Ο Αριθμός Κρίσεων που έχουν υποστεί οι Επιχειρήσεις» 

Crises Number 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καμία κρίση 45 21,7 21,7 21,7 

1-5 145 70,0 70,0 91,8 

5-10 11 5,3 5,3 97,1 

10 και πάνω 6 2,9 2,9 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.37», διαφαίνεται πως το 21,7% των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έχει υποστεί κάποια κρίση, το 

70% των επιχειρήσεων έχει υποστεί από 1 έως 5 κρίσεις και το 5,3% των 

επιχειρήσεων έχει υποστεί από 5 έως 10 κρίσεις. Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 

2,9% των επιχειρήσεων έχει υποστεί παραπάνω από 10 κρίσεις. 

 

❖ Ερώτηση Ν. 7 

 

     Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 5.38: «Οι Τύποι Κρίσεων που έχουν υποστεί οι Επιχειρήσεις» 

 ΤΥΠΟΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 Οικονομικές κρίσεις 131 63,7 % 

2 Πληροφοριακές κρίσεις 31 15 % 

3 Υλικές κρίσεις 38 18,4 % 

4 Κρίσεις Ανθρωπίνων Πόρων 50 24,2% 

5 Κρίσεις Φήμης 54 26,1 % 

6 Ψυχοπαθητικές Πράξεις   10 4,8 % 

7 Φυσικές Καταστροφές 43 20,8 % 

      

     O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.38», συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με τους διάφορους τύπους 
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κρίσεων που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις, και όπως είναι κατανοητό μπορεί 

να είναι παραπάνω της μίας κρίσης σε κάθε επιχείρηση. Οικονομικές κρίσεις 

έχει υποστεί το 63,7% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, 

πληροφοριακές κρίσεις έχει υποστεί το 15%, υλικές κρίσεις το 18,4%, κρίσεις 

Ανθρωπίνων Πόρων το 24,2%, κρίσεις κακής φήμης το 26,1%, ψυχοπαθητικές 

πράξεις το 4,8% και φυσικές καταστροφές το 20,8% των επιχειρήσεων. Το 

ακόλουθο σχήμα, «Σχήμα 5.4», συνοψίζει πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα 

του παραπάνω πίνακα.. 

Σχήμα 5.4: «Οι Τύποι Κρίσεων που έχουν υποστεί οι Επιχειρήσεις» 

 

 

5.3.3 Ερωτήσεις Ν. 8 & Ν. 9  

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη ενότητα του παρόντος (Ενότητα 

6.5), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 8 αναφέρεται στο εάν υπάρχει Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων (Crisis Management Team – C.M.T.) μέσα στην επιχείρηση ή όχι. 

Επιπρόσθετα, η ερώτηση υπ’ αριθμόν 9 αναφέρεται στο κατά πόσο η Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Team – C.M.T.) που διαθέτει η 

επιχείρηση, έχει συγκροτηθεί, εκπαιδευτεί και λειτουργεί με βάση τα διεθνή 

πρότυπα. 

 

 

 



 

 210 

❖ Ερώτηση Ν. 8  

 

     Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.39: «Η Ύπαρξη Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων» 

CM_Team 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 113 54,6 54,6 54,6 

Όχι 94 45,4 45,4 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.39», συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που διαθέτουν Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Με βάση αυτόν τον 

πίνακα διαφαίνεται πως το 54,6% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 

έρευνα διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 45,4% 

των επιχειρήσεων δεν διαθέτει καμία Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων με βάση την κατηγοριοποίηση των 

επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κρίσεων που 

παρουσιάζουν (High Risk - Medium Risk - Low Risk). Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης θα αναλυθούν στην ερώτηση Ν. 19, αλλά 

αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το κριτήριο αυτό προκύπτουν οι εξής πίνακες:      

Πίνακας 5.40: «Η Ύπαρξη Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων των Επιχειρήσεων 

Κατηγορίας Χαμηλού Κινδύνου» 

CM_Teama 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 29 64,4 64,4 64,4 

Όχι 16 35,6 35,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = Low risk 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.40», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου 

κρίσης (Low risk). Από τον πίνακα διαφαίνεται πως το 64,4% των επιχειρήσεων 

αυτών διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ το 35,6% δεν διαθέτει καμία 

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Αντιστοίχως, ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 
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5.41», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν 

στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk).  

Πίνακας 5.41: «Η Ύπαρξη Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων των Επιχειρήσεων 

Κατηγορίας Μεσαίου Κινδύνου» 

CM_Teama 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 33 53,2 53,2 53,2 

Όχι 29 46,8 46,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = Medium risk 

      

    Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως το 53,2% των επιχειρήσεων 

μεσαίου κινδύνου διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ το 46,8% δεν 

διαθέτει καμία Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Τέλος, ο ακόλουθος πίνακας, 

«Πίνακας 5.42», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και 

ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk). 

Πίνακας 5.42: «Η Ύπαρξη Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων των Επιχειρήσεων 

Κατηγορίας Υψηλού Κινδύνου» 

CM_Teama 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 51 51,0 51,0 51,0 

Όχι 49 49,0 49,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = High risk 

     Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως το 51% των επιχειρήσεων 

υψηλού κινδύνου διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ το 49% δεν 

διαθέτει καμία Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. 
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❖ Ερώτηση Ν. 9 

 

     Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 5.43: «Τα Χαρακτηριστικά της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων» 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 

Κάθε μέλος της ομάδας έχει 

συγκεκριμένο και προκαθορισμένο 

ρόλο μέσα σε αυτήν. 

110 53,1 % 

2 

Ένα από τα μέλη της ομάδας είναι ο 

Υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων. 

90 43,5 % 

3 
Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται 

αποτελεσματικά μεταξύ τους. 
106 51,2 % 

4 
Η ομάδα μπορεί να αποδώσει υπό 

καθεστώς πίεσης. 
109 52,7 % 

5 
Η ομάδα μπορεί να συγκεντρωθεί 

εύκολα και γρήγορα. 
107 51,7 % 

6 

Υπάρχει αντικαταστάτης με 

προκαθορισμένο ρόλο στην ομάδα σε 

περίπτωση που κάποιο από τα μέλη της 

απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο. 

107 51,7 % 

      

     O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.43», συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

Ομάδων Διαχείρισης Κρίσεων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις της έρευνας. Με 

βάση αυτόν τον πίνακα διαφαίνεται πως στο 53,1% ποσοστό των επιχειρήσεων 

που συμμετείχαν στην έρευνα κάθε μέλος της ομάδας έχει συγκεκριμένο και 

προκαθορισμένο ρόλο μέσα σε αυτήν και στο 43,5% των επιχειρήσεων αυτών 

ένα από τα μέλη της ομάδας είναι ο Υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Στο 51,2% των επιχειρήσεων τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται 

αποτελεσματικά μεταξύ τους. Στο 52,7% των επιχειρήσεων η ομάδα τους  

μπορεί να αποδώσει υπό καθεστώς πίεσης και στο 51,7% η ομάδα τους μπορεί 

να συγκεντρωθεί εύκολα και γρήγορα. Τέλος, στο 51,7% ποσοστό των 

επιχειρήσεων αυτών υπάρχει αντικαταστάτης με προκαθορισμένο ρόλο στην 

ομάδα σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη της απουσιάζει για οποιοδήποτε 

λόγο. Το ακόλουθο σχήμα, «Σχήμα 5.5», συνοψίζει πώς προέκυψαν τα 

αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα. 



 

 213 

Σχήμα 5.5: «Τα Χαρακτηριστικά της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων» 

 

 

5.3.4 Ερωτήσεις Ν. 10 & Ν. 11 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 10 αναφέρεται στο εάν υπάρχει 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Handbook – C.M.H.) 

μέσα στην επιχείρηση ή όχι. Επιπρόσθετα, η ερώτηση υπ’ αριθμόν 11 

αναφέρεται στο κατά πόσο το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis 

Management Handbook – C.M.H.) που διαθέτει η επιχείρηση, έχει συγγραφεί 

με βάση τα διεθνή πρότυπα. 
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❖ Ερώτηση Ν. 10 

 

     Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.44: «Η Ύπαρξη Εγχειριδίου Διαχείρισης Κρίσεων» 

CM_Handbook 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 67 32,4 32,4 32,4 

Οχι 140 67,6 67,6 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.44», συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που διαθέτουν Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. Με βάση αυτόν 

τον πίνακα διαφαίνεται πως μόνο το 32,4% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στην έρευνα διαθέτει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. Αντιστοίχως, το 

υπόλοιπο 67,6% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει κανένα Εγχειρίδιο Διαχείρισης 

Κρίσεων. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που διαθέτει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων με βάση την 

κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό 

κινδύνου κρίσεων που παρουσιάζουν (High Risk - Medium Risk - Low Risk). 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης θα αναλυθούν στην 

ερώτηση Ν. 19, αλλά ας σημειωθεί ότι με βάση το κριτήριο αυτό προκύπτουν 

οι εξής πίνακες:      

Πίνακας 5.45: «Η Ύπαρξη Εγχειριδίου Διαχείρισης Κρίσεων των Επιχειρήσεων 

Κατηγορίας Χαμηλού Κινδύνου» 

CM_Handbooka 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 13 28,9 28,9 28,9 

Οχι 32 71,1 71,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = Low risk 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.45», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου 

κρίσης (Low risk). Από τον πίνακα διαφαίνεται πως το 28,9% των επιχειρήσεων 

αυτών διαθέτει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ το 71,1% δεν διαθέτει 

κανένα Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. Αντιστοίχως, ο παρακάτω πίνακας, 
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«Πίνακας 5.46», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και 

ανήκουν στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk).  

Πίνακας 5.46: «Η Ύπαρξη Εγχειριδίου Διαχείρισης Κρίσεων των Επιχειρήσεων 

Κατηγορίας Μεσαίου Κινδύνου» 

CM_Handbooka 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 11 17,7 17,7 17,7 

Όχι 51 82,3 82,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = Medium risk 

      

    Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως το 17,7% των επιχειρήσεων 

μεσαίου κινδύνου διαθέτει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ το 82,3% δεν 

διαθέτει κανένα Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. Τέλος, ο ακόλουθος πίνακας, 

«Πίνακας 5.47», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και 

ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk). 

Πίνακας 5.47: «Η Ύπαρξη Εγχειριδίου Διαχείρισης Κρίσεων των 

Επιχειρήσεων Κατηγορίας Υψηλού Κινδύνου» 

CM_Handbooka 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 43 43,0 43,0 43,0 

Όχι 57 57,0 57,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = High risk 

    Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως το 43% των επιχειρήσεων 

υψηλού κινδύνου διαθέτει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ το 57% δεν 

διαθέτει κανένα Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. 
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❖ Ερώτηση Ν. 11 

 

     Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 5.48: «Τα Χαρακτηριστικά του Εγχειριδίου Διαχείρισης Κρίσεων» 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 
Το εγχειρίδιο είναι εύκολο στη χρήση και 

κατανοητό στην ανάγνωσή του. 
67 32,4 % 

2 Εμπεριέχει λιγότερες από 30 σελίδες. 65 31.4 % 

3 
Διαθέτει ξεχωριστά τμήματα για την 

σύσταση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. 
55 26,6 % 

4 
Διαθέτει ξεχωριστά τμήματα για τις 

διαδικασίες 
59 28,5 % 

5 

Διαθέτει ξεχωριστά τμήματα και  

τηλεφωνικό κατάλογο με όλες τις 

απαραίτητες επαφές (εσωτερικές & 

εξωτερικές γραμμές). 

61 29,5 % 

6 Διαθέτει διάφορες λίστες ελέγχου. 61 29,5 % 

7 

Υπάρχουν πρότυπα εταιρικών αναφορών 

σχετικά με την καταγραφή των επαφών με 

τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. 

64 30,9 % 

 

     O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.48», συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

Εγχειριδίων Διαχείρισης Κρίσεων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις της έρευνας. 

Με βάση αυτόν τον πίνακα διαφαίνεται πως στο 32,4% ποσοστό των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα το εγχειρίδιό τους είναι εύκολο στη 

χρήση και κατανοητό στην ανάγνωσή του και στο 26,6% των επιχειρήσεων το 

εγχειρίδιο αυτό εμπεριέχει λιγότερες από 30 σελίδες. Επιπλέον, διαφαίνεται 

πως στο 26,6% ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα το 

εγχειρίδιό τους διαθέτει ξεχωριστά τμήματα για την σύσταση της Ομάδας 

Διαχείρισης Κρίσεων, στο 28,5% διαθέτει ξεχωριστά τμήματα για τις 

διαδικασίες και στο 29,5% διαθέτει ξεχωριστά τμήματα και  τηλεφωνικό 

κατάλογο με όλες τις απαραίτητες επαφές (εσωτερικές και εξωτερικές 

γραμμές). Επιπρόσθετα, στο 29,5% ποσοστό των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα το εγχειρίδιό τους διαθέτει διάφορες λίστες ελέγχου 

και στο 30,9% εμπεριέχει πρότυπα εταιρικών αναφορών σχετικά με την 

καταγραφή των επαφών με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Το παρακάτω 

σχήμα, «Σχήμα 5.6», συνοψίζει πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα του 

παραπάνω πίνακα.  
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Σχήμα 5.6: «Τα Χαρακτηριστικά του Εγχειριδίου Διαχείρισης Κρίσεων» 

 

 

5.3.5 Ερωτήσεις Ν. 16, Ν. 17 & Ν. 18      

 

     Αναφορικά με τις ερωτήσεις Ν. 16, Ν. 17 και Ν. 18 προέκυψαν τα εξής 

απoτελέσματα: 

 

❖ Ερώτηση Ν. 16  

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 16 καθορίζει το φύλο του 

ερωτηθέντος. Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.49: «Το Φύλο των Ερωτηθέντων» 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άντρας 117 56,5 56,5 56,5 

Γυναίκα 90 43,5 43,5 100,0 

Total 207 100,0 100,0  
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     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.49», διαφαίνεται πως το 56,5% των 

ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γένους αρσενικού. 

Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 43,5% των ερωτηθέντων ήταν γένους θηλυκού.  

 

❖ Ερώτηση Ν. 17  

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 17 καθορίζει την ηλικία του 

ερωτηθέντος. Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.50: «Η Ηλικία των Ερωτηθέντων» 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-29 10 4,8 4,8 4,8 

30-44 92 44,4 44,4 49,3 

45-59 93 44,9 44,9 94,2 

60 και άνω 12 5,8 5,8 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.50», διαφαίνεται πως το 4,8% των 

ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν νεαρά άτομα ηλικίας 18-29 

ετών, το 44,4% άτομα ηλικίας 30-44 ετών και το  44,9% άτομα ηλικίας 45-59 

ετών. Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 5,8% των ερωτηθέντων ήταν άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας 60 ετών και άνω.  

 

❖ Ερώτηση Ν. 18 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 18 καθορίζει το μορφωτικό 

επίπεδο του ερωτηθέντος. Με βάση τη στατιστική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  
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Πίνακας 5.51: «Το Μορφωτικό Επίπεδο των Ερωτηθέντων» 

Educational level 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Γυμνάσιο/Λύκειο 4 1,9 1,9 1,9 

Τεχνική σχολή 1 ,5 ,5 2,4 

Ι.Ε.Κ. (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) 7 3,4 3,4 5,8 

Τ.Ε.Ι. 10 4,8 4,8 10,6 

Ανώτατες Σπουδές (Πτυχίο 

Πανεπιστημίου/Ba/BSc Bachelor 

72 34,8 34,8 45,4 

Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ) 112 54,1 54,1 99,5 

Κάτοχος Διδακτορικού 

Διπλώματος 

1 ,5 ,5 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.51», διαφαίνεται πως το 1,9% των 

ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου ή 

Λυκείου, το 0,5% απόφοιτοι Τεχνικής σχολής, το 3,4% απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. (είτε 

Ιδιωτικού είτε Δημόσιου), το 4,8% απόφοιτοι από Τ.Ε.Ι., το 34,8% απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου και το 54,1% κατείχαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A). 

Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 0,5% των ερωτηθέντων ήταν κάτοχοι Διδακτορικού 

Διπλώματος (PhD).  

 

5.3.6 Ερώτηση Ν. 19     

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 19 αναφέρεται στον 

επιχειρηματικό τομέα στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Η συγκεκριμένη 

ερώτηση κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε 67 διαφορετικές κατηγορίες με βάση 

τον τομέα δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με την ICAP. Εν συνεχεία οι 67 

αυτές κατηγορίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες με βάση τον κίνδυνο 

κρίσης (High Risk - Medium Risk - Low Risk). Σύμφωνα με αυτήν την 

κατάταξη προέκυψε και η μεταβλητή που ενέχει τον ρόλο του ρυθμιστή W: «ο 

επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση».  Με βάση τη 

στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσματα:  
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Πίνακας 5.52: «Ο Επιχειρηματικός Τομέας των Επιχειρήσεων της Έρευνας» 

Business Sector 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1. Αεροπορικές Μεταφορές 2 1,0 1,0 1,0 

2. Ακίνητη Περιουσία 1 ,5 ,5 1,4 

3. Αποθηκεύσεις 1 ,5 ,5 1,9 

4. Ασφάλειες 8 3,9 3,9 5,8 

5. Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Μεσίτες 1 ,5 ,5 6,3 

6. Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα) 4 1,9 1,9 8,2 

7. Βιομηχανία (Διάφορα Προϊόντα) 1 ,5 ,5 8,7 

8. Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 25 12,1 12,1 20,8 

9. Βιομηχανία (Εκδόσεις Εφημερίδων - 

Περιοδικών) 

1 ,5 ,5 21,3 

11. Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά) 2 1,0 1,0 22,2 

12. Βιομηχανία (Εμφιάλωση 

Υγραερίων) 

1 ,5 ,5 22,7 

13. Βιομηχανία (Ενδύματα-Εσώρουχα 

- Αξεσουάρ) 

1 ,5 ,5 23,2 

15. Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές - 

Φωτιστικά) 

1 ,5 ,5 23,7 

16. Βιομηχανία (Ηλεκτρολογικό - 

Ηλεκτρονικό Υλικό) 

4 1,9 1,9 25,6 

18. Βιομηχανία (Κλωστοϋφαντουργικά 

Προϊόντα) 

1 ,5 ,5 26,1 

19. Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & 

Κατασκευές) 

7 3,4 3,4 29,5 

20. Βιομηχανία (Μεταλλουργικά 

Προϊόντα) 

2 1,0 1,0 30,4 

22. Βιομηχανία (Μηχανήματα) 1 ,5 ,5 30,9 

24. Βιομηχανία (Ορυχεία - Μεταλλεία - 

Αλυκές) 

4 1,9 1,9 32,9 

25.Βιομηχανία (Ποτά) 5 2,4 2,4 35,3 

27. Βιομηχανία (Προϊόντα μη 

Μεταλλικών Ορυκτών) 

5 2,4 2,4 37,7 

28. Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου 

& Άνθρακα) 

1 ,5 ,5 38,2 

29. Βιομηχανία (Φάρμακα - 

Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) 

9 4,3 4,3 42,5 
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30. Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα) 3 1,4 1,4 44,0 

31. Βιομηχανία (Χημικά- Αέρια - 

Χρώματα - Εκρηκτικά) 

2 1,0 1,0 44,9 

33. Διάφορες Υπηρεσίες 11 5,3 5,3 50,2 

35. Εμπόριο (Διάφορα Είδη) 2 1,0 1,0 51,2 

36. Εμπόριο (Είδη Διατροφής) 2 1,0 1,0 52,2 

37. Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - 

Δερμάτινα Είδη) 

5 2,4 2,4 54,6 

40. Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - 

Ηλεκτρονικό Υλικό) 

1 ,5 ,5 55,1 

43. Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα) 1 ,5 ,5 55,6 

46. Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - 

Πολυκαταστήματα) 

13 6,3 6,3 61,8 

47. Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - 

Απορρυπαντικά) 

2 1,0 1,0 62,8 

48. Ενέργεια - Νερό 3 1,4 1,4 64,3 

49. Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης 2 1,0 1,0 65,2 

50. Θαλάσσιες Μεταφορές 2 1,0 1,0 66,2 

51. Ιατρικές Υπηρεσίες 9 4,3 4,3 70,5 

53. Κινηματογράφοι - Θέατρα 1 ,5 ,5 71,0 

54. Πληροφορική 6 2,9 2,9 73,9 

55. Ραδιοφωνικές - Τηλεοπτικές 

Επιχειρήσεις 

3 1,4 1,4 75,4 

56. Ταχυδρομεία 2 1,0 1,0 76,3 

57. Τεχνικές - Οικοδομικές 6 2,9 2,9 79,2 

58. Τηλεπικοινωνίες 3 1,4 1,4 80,7 

59. Τουρισμός (Επιχειρήσεις 

Ενοικίασης Αυτοκινήτων) 

2 1,0 1,0 81,6 

60. Τουρισμός (Ξενοδοχειακές 

Επιχειρήσεις) 

5 2,4 2,4 84,1 

62. Τράπεζες 8 3,9 3,9 87,9 

63. Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο 2 1,0 1,0 88,9 

64. Υπηρεσίες Μεταφορών 6 2,9 2,9 91,8 

65. Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 13 6,3 6,3 98,1 

66. Χερσαίες Μεταφορές 1 ,5 ,5 98,6 

67. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 1,4 1,4 100,0 

Total 207 100,0 100,0  
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     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.52», διαφαίνεται ο επιχειρηματικός 

κλάδος στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις των ερωτηθέντων που συμμετείχαν 

στην έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πίνακας δεν περιλαμβάνει και τους 67 

κλάδους, αλλά μόνο αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Με βάση αυτά τα 

αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η κατάταξη 

των επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες με κριτήριο τον κίνδυνο κρίσης που 

ενέχουν (High Risk - Medium Risk - Low Risk). Ο παρακάτω πίνακας, 

«Πίνακας 5.53», συνοψίζει τα αποτελέσματα αυτά: 

Πίνακας 5.53: «Η Κατάταξη των Επιχειρήσεων βάσει του Κινδύνου Κρίσης» 

W_Bus_Sector_Risk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Low risk 45 21,7 21,7 21,7 

Medium risk 62 30,0 30,0 51,7 

High risk 100 48,3 48,3 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.53», διαφαίνεται πως το 21,7% των 

ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό κινδύνου κρίσης και το 30% ανήκουν στην 

κατηγορία του μεσαίου βαθμού. Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 48,3% των 

ερωτηθέντων ανήκει στην κατηγορία υψηλού βαθμού επικινδυνότητας σε 

δημόσιες κρίσεις.  

     Ακολούθως, οι επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τα αποτελέσματα 

αυτά:  
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Πίνακας 5.54: «Οι Επιχειρήσεις Κατηγορίας Χαμηλού Κινδύνου» 

Business Sectora 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2. Ακίνητη Περιουσία 1 2,2 2,2 2,2 

3. Αποθηκεύσεις 1 2,2 2,2 4,4 

5. Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Μεσίτες 1 2,2 2,2 6,7 

9. Βιομηχανία (Εκδόσεις 

Εφημερίδων - Περιοδικών) 

1 2,2 2,2 8,9 

13. Βιομηχανία (Ενδύματα-

Εσώρουχα - Αξεσουάρ) 

1 2,2 2,2 11,1 

18. Βιομηχανία 

(Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα) 

1 2,2 2,2 13,3 

30. Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα) 3 6,7 6,7 20,0 

33. Διάφορες Υπηρεσίες 11 24,4 24,4 44,4 

35. Εμπόριο (Διάφορα Είδη) 2 4,4 4,4 48,9 

37. Εμπόριο (Ενδύματα - 

Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη) 

5 11,1 11,1 60,0 

40. Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - 

Ηλεκτρονικό Υλικό) 

1 2,2 2,2 62,2 

56. Ταχυδρομεία 2 4,4 4,4 66,7 

59. Τουρισμός (Επιχειρήσεις 

Ενοικίασης Αυτοκινήτων) 

2 4,4 4,4 71,1 

65. Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 13 28,9 28,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = Low risk 

      

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.54», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου 

κρίσης (Low risk). Αντιστοίχως, ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 5.55», 

συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην 

κατηγορία μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk): 
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Πίνακας 5.55: «Οι Επιχειρήσεις Κατηγορίας Μεσαίου Κινδύνου» 

Business Sectora 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

4. Ασφάλειες 8 12,9 12,9 12,9 

7. Βιομηχανία (Διάφορα Προϊόντα) 1 1,6 1,6 14,5 

11. Βιομηχανία (Ελαστικό - 

Πλαστικά) 

2 3,2 3,2 17,7 

15. Βιομηχανία (Ηλεκτρικές 

Συσκευές - Φωτιστικά) 

1 1,6 1,6 19,4 

16. Βιομηχανία (Ηλεκτρολογικό - 

Ηλεκτρονικό Υλικό) 

4 6,5 6,5 25,8 

22. Βιομηχανία (Μηχανήματα) 1 1,6 1,6 27,4 

36. Εμπόριο (Είδη Διατροφής) 2 3,2 3,2 30,6 

43. Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα) 1 1,6 1,6 32,3 

46. Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - 

Πολυκαταστήματα) 

13 21,0 21,0 53,2 

47. Εμπόριο (Φάρμακα - 

Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) 

2 3,2 3,2 56,5 

51. Ιατρικές Υπηρεσίες 9 14,5 14,5 71,0 

55. Ραδιοφωνικές - Τηλεοπτικές 

Επιχειρήσεις 

3 4,8 4,8 75,8 

57. Τεχνικές - Οικοδομικές 6 9,7 9,7 85,5 

58. Τηλεπικοινωνίες 3 4,8 4,8 90,3 

64. Υπηρεσίες Μεταφορών 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = Medium risk 

 

     Τέλος, ο πίνακας, «Πίνακας 5.56», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 

κρίσης (High risk): 

 

 

 

 

 

 



 

 225 

Πίνακας 5.56: «Οι Επιχειρήσεις Κατηγορίας Υψηλού Κινδύνου» 

Business Sectora 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1. Αεροπορικές Μεταφορές 2 2,0 2,0 2,0 

6. Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα) 4 4,0 4,0 6,0 

8. Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 25 25,0 25,0 31,0 

12. Βιομηχανία (Εμφιάλωση 

Υγραερίων) 

1 1,0 1,0 32,0 

19. Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & 

Κατασκευές) 

7 7,0 7,0 39,0 

20. Βιομηχανία (Μεταλλουργικά 

Προϊόντα) 

2 2,0 2,0 41,0 

24. Βιομηχανία (Ορυχεία - Μεταλλεία - 

Αλυκές) 

4 4,0 4,0 45,0 

25.Βιομηχανία (Ποτά) 5 5,0 5,0 50,0 

27. Βιομηχανία (Προϊόντα μη 

Μεταλλικών Ορυκτών) 

5 5,0 5,0 55,0 

28. Βιομηχανία (Προϊόντα Πετρελαίου 

& Άνθρακα) 

1 1,0 1,0 56,0 

29. Βιομηχανία (Φάρμακα - 

Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) 

9 9,0 9,0 65,0 

31. Βιομηχανία (Χημικά- Αέρια - 

Χρώματα - Εκρηκτικά) 

2 2,0 2,0 67,0 

48. Ενέργεια - Νερό 3 3,0 3,0 70,0 

49. Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης 2 2,0 2,0 72,0 

50. Θαλάσσιες Μεταφορές 2 2,0 2,0 74,0 

53. Κινηματογράφοι - Θέατρα 1 1,0 1,0 75,0 

54. Πληροφορική 6 6,0 6,0 81,0 

60. Τουρισμός (Ξενοδοχειακές 

Επιχειρήσεις) 

5 5,0 5,0 86,0 

62. Τράπεζες 8 8,0 8,0 94,0 

63. Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο 2 2,0 2,0 96,0 

66. Χερσαίες Μεταφορές 1 1,0 1,0 97,0 

67. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

a. W_Bus_Sector_Risk = High risk 
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5.3.7 Ερωτήσεις Ν. 20, Ν. 21 & Ν. 22     

      

   Αναφορικά με τις ερωτήσεις Ν. 20, Ν. 21 και Ν. 22 προέκυψαν τα εξής 

απoτελέσματα: 

 

❖ Ερώτηση Ν. 20  

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 20 καθορίζει σε ποιο τμήμα της 

επιχείρησης ανήκει ο ερωτηθείς. Με βάση τη στατιστική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.57: «Το Τμήμα Επιχείρησης των Ερωτηθέντων» 

Business_Department 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διοικητικό Στέλεχος 50 24,2 24,2 24,2 

Στέλεχος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων 

99 47,8 47,8 72,0 

Στέλεχος Λογιστηρίου 33 15,9 15,9 87,9 

Στέλεχος Παραγωγής 8 3,9 3,9 91,8 

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων 2 1,0 1,0 92,8 

Στέλεχος Διαχείρισης Κινδύνου 3 1,4 1,4 94,2 

Στέλεχος Στρατηγικού Σχεδιασμού 1 ,5 ,5 94,7 

Άλλο 11 5,3 5,3 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.57», διαφαίνεται πως το 24,2%  των 

ερωτηθέντων αποτελείται από Διοικητικά Στελέχη, το 47,8% αποτελείται από 

Στελέχη Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, το 15,9% αποτελείται από Στελέχη 

Λογιστηρίου, το 3,9% αποτελείται από Στελέχη Παραγωγής, το 1% από 

Στελέχη Διαχείρισης Έργων, το 1,4% από Στελέχη Διαχείρισης Κινδύνου και 

το 0,5% από Στελέχη Στρατηγικού Σχεδιασμού. Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 

5,3% των ερωτηθέντων ήταν από διαφορετικά επιμέρους τμήματα των 

επιχειρήσεων.  
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❖ Ερώτηση Ν. 21 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 21 προσδιορίζει το επίπεδο της 

θέσης απασχόλησης του ερωτηθέντος. Καθορίζει σε ποιο επίπεδο ιεραρχίας της 

επιχείρησης ανήκει ο ερωτηθείς. Με βάση τη στατιστική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.58: «Το Eπίπεδο Iεραρχίας των Ερωτηθέντων» 

Level_Management 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ιδιοκτήτης 10 4,8 4,8 4,8 

Top Management 48 23,2 23,2 28,0 

Senior Management 71 34,3 34,3 62,3 

Middle Management 63 30,4 30,4 92,8 

Άλλο 15 7,2 7,2 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.58», διαφαίνεται πως το 4,8%  των 

ερωτηθέντων αποτελείται από τους Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, το 23,2% 

αποτελείται από στελέχη που ανήκουν στο Top Management, το 34,3% 

αποτελείται από στελέχη που ανήκουν στο Senior Management και το 30,4% 

από στελέχη που ανήκουν στο Middle Management. Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 

7,2% των ερωτηθέντων αποτελείται από εργαζομένους που προέρχονται από 

χαμηλότερα διοικητικά τμήματα των επιχειρήσεων (π.χ. στελέχη πρώτης 

γραμμής).  

 

❖ Ερώτηση Ν. 22 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αντίστοιχη υποενότητα του παρόντος 

(Υποενότητα 4.6.2), η ερώτηση υπ’ αριθμόν 22 προσδιορίζει την εμπειρία και 

την οξυδέρκεια που διαθέτει ο ερωτώμενος σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων. 

Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσματα:  
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Πίνακας 5.59: «Η Εμπειρία των Ερωτηθέντων» 

Years_experience 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Λιγότερο από 1 έτος 16 7,7 7,7 7,7 

Τουλάχιστον 1 έτος αλλά 

λιγότερο από 3 έτη 

19 9,2 9,2 16,9 

Τουλάχιστον 3 έτη αλλά 

λιγότερο από 5 έτη 

26 12,6 12,6 29,5 

Τουλάχιστον 5 έτη αλλά 

λιγότερο από 10 έτη 

62 30,0 30,0 59,4 

10 έτη και παραπάνω 84 40,6 40,6 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.59», διαφαίνεται πως το 7,7%  των 

ερωτηθέντων αποτελείται από άτομα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα της 

Διαχείρισης Κρίσεων λιγότερο από 1 έτος, το 9,2% αποτελείται από άτομα που 

διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος αλλά λιγότερο από 3 έτη, το 12,6% 

αποτελείται από άτομα που διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη αλλά 

λιγότερο από 5 έτη και το 30% από άτομα που διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 

5 έτη αλλά λιγότερο από 10 έτη. Αντιστοίχως, το υπόλοιπο 40,6% των 

ερωτηθέντων αποτελείται από άτομα που διαθέτουν εμπειρία από  10 έτη και 

παραπάνω.  

 

5.4 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ                                                                                                                          

 

     Προκειμένου να προσδιοριστεί ο επιχειρηματικός κλάδος των ελληνικών 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα με τον μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωσης με 

το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων εφαρμόστηκαν κάποια κριτήρια, όπως έχει ήδη 

αναλυθεί ενδελεχώς σε προηγούμενη αντίστοιχη υποενότητα (Υποενότητα 4.6.3). Εν 

συντομία, τα κριτήρια αυτά καθορίζουν πως ο επιχειρηματικός τομέας με τον 

μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωσης με τη Διαχείριση Κρίσεων είναι αυτός του οποίου οι 

επιχειρήσεις διαθέτουν τόσο Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Team 

– C.M.T.) όσο και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Handbook – 

C.M.H.). Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξοικείωσης 

με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Procedures – C.M.P.). 

Ως εκ τούτου, βάσει της ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων προέκυψαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 
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Πίνακας 5.60: «Ο Επιχειρηματικός Τομέας με τη Μεγαλύτερη Εξοικείωση με τη 

Διαχείριση Κρίσεων» 

 

Business Sectora 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 51. Ιατρικές Υπηρεσίες 1 100,0 100,0 100,0 

a. CM_Team = Ναι, CM_Handbook = Ναι, M_Fam_CMP = 5,00 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.60», διαφαίνεται ο επιχειρηματικός τομέας 

στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις με τον υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο 

της Διαχείρισης Κρίσεων. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ένας είναι ο ελληνικός 

επιχειρηματικός τομέας στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση με τη μεγαλύτερη 

εξοικείωση με τη Διαχείριση Κρίσεων: ο επιχειρηματικός τομέας των «Ιατρικών 

Υπηρεσιών». Η επιχείρηση που ανήκει σε αυτόν τον τομέα διαθέτει και Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσεων και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων και παρουσιάζει τον 

υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες Διαχείρισης Δράσεων 

(Μ_Fam_CMP = 5). Επιπρόσθετα ο ακόλουθος πίνακας, «Πίνακας 5.61», συνοψίζει 

τους επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό 

εξοικείωσης με τη Διαχείριση Κρίσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως οι επιχειρήσεις 

αυτές διαθέτουν και Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων 

και παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων 

(Crisis Management Procedures – CMP: M_Fam_CMP > 4): 

Πίνακας 5.61: «Οι Επιχειρηματικοί Τομείς με τη Μεγαλύτερη Εξοικείωση με τη 

Διαχείριση Κρίσεων» 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 

ΜΕ CMP 

1.  Ιατρικές Υπηρεσίες 1 √ √ 5 

2.  Θαλάσσιες Μεταφορές  1 √ √ 4,57 

3.  Υπηρεσίες προς Επιχ/σεις 1 √ √ 4,57 

4.  Διάφορες Υπηρεσίες 1 √ √ 4,43 

5.  Ασφάλειες 1 √ √ 4,29 

6.  Τράπεζες 1 √ √ 4,29 

7.  Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 1 √ √ 4,14 

8.  Ασφάλειες 1 √ √ 4 

9.  Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 3 √ √ 4 

10.  Βιομηχανία (Φάρμακα - 

Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) 

 

1 

 

√ 

 

√ 

 

4 

     Όπως διαφαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 

υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τη Διαχείριση Κρίσεων είναι στο σύνολό τους 12. 

Ειδικότερα, κατατάσσονται σε μόλις 8 διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς 

δραστηριότητας:  
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• Ιατρικές Υπηρεσίες: 1 επιχείρηση,  

• Θαλάσσιες Μεταφορές: 1 επιχείρηση,   

• Υπηρεσίες προς Επιχ/σεις: 1 επιχείρηση,  

• Διάφορες Υπηρεσίες: 1 επιχείρηση, 

• Ασφάλειες: 2 επιχειρήσεις,  

• Τράπεζες: 1 επιχείρηση,  

• Βιομηχανία (Είδη Διατροφής): 4 επιχειρήσεις,  

• Βιομηχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά): 1 επιχείρηση. 

     Αξιοσημείωτο είναι πως στον τομέα της Βιομηχανίας (Είδη Διατροφής) εντάσσεται 

το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων συγκριτικά με τους άλλους τομείς. Το ακόλουθο 

σχήμα, «Σχήμα 5.7», συνοψίζει πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα του παραπάνω 

πίνακα. 

 

Σχήμα 5.7: «Οι Επιχειρηματικοί Τομείς με τη Μεγαλύτερη Εξοικείωση με τη 

Διαχείριση Κρίσεων» 

 

 

    Ακολούθως, προσδιορίστηκε ο επιχειρηματικός τομέας που παρουσιάζει τον 

μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωσης με τη Διαχείριση Κρίσεων και τον μεγαλύτερο βαθμό 

συμβολής του τμήματος HR μέσα στην επιχείρηση στην πρόληψη μιας κρίσης (δηλαδή 

στο στάδιο πριν από μια κρίση). Ο πίνακας, «Πίνακας 5.62», συνοψίζει τα  

αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω της ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων: 
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Πίνακας 5.62: «Ο Επιχειρηματικός Τομέας με τη Μεγαλύτερη Εξοικείωση με τη 

Διαχείριση Κρίσεων & με τη Μεγαλύτερη Συμβολή του Τμήματος HR στην 

Πρόληψη Κρίσεων» 

Business Sectora 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 51. Ιατρικές Υπηρεσίες 1 100,0 100,0 100,0 

a. CM_Team = Ναι, CM_Handbook = Ναι, M_Fam_CMP = 5,00, HR_Precrisis = 5,00 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.62», διαφαίνεται ο επιχειρηματικός τομέας 

στον οποίο ανήκει η επιχείρηση με τον υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της 

Διαχείρισης Κρίσεων και ταυτόχρονα παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό συμβολής 

του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι ακριβώς ο ίδιος ελληνικός 

επιχειρηματικός τομέας στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση με τη μεγαλύτερη 

εξοικείωση με τη Διαχείριση Κρίσεων: ο επιχειρηματικός τομέας των «Ιατρικών 

Υπηρεσιών». Η επιχείρηση που ανήκει σε αυτόν τον τομέα διαθέτει και Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσεων και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων και παρουσιάζει τον 

υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες Διαχείρισης Δράσεων 

(Μ_Fam_CMP = 5) καθώς και τον υψηλότερο βαθμό συμβολής του τμήματος HR στο 

στάδιο πριν από μια κρίση (Υ1_HR_Precrisis = 5). 

     Επιπρόσθετα, ο ακόλουθος πίνακας, «Πίνακας 5.63», συνοψίζει τους 

επιχειρηματικούς τομείς που ανήκουν οι επιχειρήσεις με τον υψηλό βαθμό εξοικείωσης 

με τη Διαχείριση Κρίσεων και ταυτόχρονα παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό 

συμβολής του τμήματος HR στην πρόληψη κρίσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως οι 

επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν και Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων και Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης Κρίσεων και παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τις Διαδικασίες 

Διαχείρισης Κρίσεων (M_Fam_CMP > 4) και υψηλό βαθμό συμβολής του τμήματος 

HR στο στάδιο πριν από μια κρίση (Υ1_HR_Precrisis > 4): 
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Πίνακας 5.63: «Οι Επιχειρηματικοί Τομείς με τη Μεγαλύτερη Εξοικείωση με τη 

Διαχείριση Κρίσεων & με τη Μεγαλύτερη Συμβολή του Τμήματος HR στην 

Πρόληψη Κρίσεων» 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

C.M.T C.M.H ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 

ΜΕ CMP 

HR  

PRE 

CRISIS 

1.  Ιατρικές Υπηρεσίες 1 √ √ 5 5 

2.  Διάφορες Υπηρεσίες  1 √ √ 4,43 4,50 

3.  Ασφάλειες 1 √ √ 4,29 5 

4.  Τράπεζες 1 √ √ 4,29 4 

5.  Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 1 √ √ 4,14 4,17 

6.  Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 1 √ √ 4 4,33 

7.  Βιομηχανία (Φάρμακα - 

Καλλυντικά -Απορρυπαντικά) 

 

1 

 

√ 

 

√ 

 

4 

 

4,33 

8.  Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) 1 √ √ 4 4,17 

     

     Όπως διαφαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 

υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τη Διαχείριση Κρίσεων και ταυτόχρονα  το τμήμα τους 

HR διαθέτει τη μεγαλύτερη συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων είναι 

στο σύνολό τους 8 και είναι λιγότερες με τις επιχειρήσεις που ήδη αναφέρθηκαν. 

Ειδικότερα, κατατάσσονται σε μόλις 6 διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς 

δραστηριότητας:  

• Ιατρικές Υπηρεσίες: 1 επιχείρηση,  

• Διάφορες Υπηρεσίες: 1 επιχείρηση,  

• Ασφάλειες: 1 επιχείρηση, 

• Τράπεζες: 1 επιχείρηση,  

• Βιομηχανία (Είδη Διατροφής): 3 επιχειρήσεις,  

• Βιομηχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά): 1 επιχείρηση.  

 

     Αξιοσημείωτο είναι πως στον τομέα της Βιομηχανίας (Είδη Διατροφής) εντάσσεται 

το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων συγκριτικά με τους άλλους τομείς. Τα επιπλέον 

αυτά κριτήρια αναφορικά με τη συμβολή του τμήματος ΗR στο στάδιο πριν από μια 

κρίση συντελούν στο να εντοπιστούν, να μελετηθούν και να κατανοηθούν καλύτερα οι 

τυχόν διαφορές τους. Είναι χαρακτηριστικό πως προσφέρουν μια πιο 

συγκεκριμενοποιημένη κατάταξη συγκριτικά με τον προηγούμενο πίνακα, «Πίνακας 

5.63», όπου σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες επιχειρήσεις διέθεταν τον ίδιο βαθμό 

εξοικείωσης με τις Διαδικασίες της Διαχείρισης Κρίσεων. Το ακόλουθο σχήμα, 

«Σχήμα 5.8», συνοψίζει πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα. 
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Σχήμα 5.8: «Οι Επιχειρηματικοί Τομείς με τη Μεγαλύτερη Εξοικείωση με τη 

Διαχείριση Κρίσεων & με τη Μεγαλύτερη Συμβολή του Τμήματος HR στην 

Πρόληψη Κρίσεων»  

 

 

5.5 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ HR ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ   

 

     Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αναφορικά με τον βαθμό εξοικείωσης των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στην έρευνα με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων και τον ρόλο που 

διαδραματίζει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και την 

αντιμετώπιση μίας κρίσης. Επιπρόσθετα, προκειμένου να σχηματιστεί μια πληρέστερη 

εικόνα του ρόλου του τμήματος HR για όλα τα στάδια μίας κρίσης, θα παρουσιαστούν 

τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων που έχουν ήδη πρωτύτερη εμπειρία με μια 

τουλάχιστον κρίση (δηλαδή στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 είχαν απαντήσει θετικά) 

τόσο όσον αφορά τον βαθμό εξοικείωσης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, όσο και τον ρόλο που διαδραματίζει το τμήμα 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Τοιουτοτρόπως, θα 

διαφανεί αν υπάρχουν τυχόν διαφορές στο υπό εξέταση πλήθος των επιχειρήσεων (162 

επιχειρήσεις έχουν υποστεί κρίση) από το συνολικό δείγμα των 207 επιχειρήσεων της 

έρευνας. Αν και τα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση θα 

αναλυθούν διεξοδικότερα στο έκτο κεφάλαιο, εντούτοις προέκυψαν τα εξής: 
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5.5.1 Ο Βαθμός Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων 

 

    Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.64: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Βαθμού Εξοικείωσης με 

τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων» 

Statistics 

M_Fam_CMP   

N 
Valid 207 

Missing 0 

Mean 2,7529 

Median 2,8571 

Std. Deviation ,90092 

Range 4,00 

     O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.64», συνοψίζει τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με τον βαθμό εξοικείωσης των επιχειρήσεων της 

έρευνας με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων. Ως γνωστό, η τιμή Mean αποτελεί τον 

μέσο όρο της κατανομής και η Median, δηλαδή η διάμεσος, αποτελεί τη μεσαία τιμή 

της κατανομής. Επιπλέον, η τιμή της Std Deviation αποτελεί την τυπική απόκλιση, η 

οποία φανερώνει πόσο πολύ «απλώνονται» οι τιμές της κατανομής από τον μέσο όρο 

και η τιμή Range αποτελεί το εύρος, δηλαδή την έκταση του μικρότερου διαστήματος 

που περιέχει όλα τα δεδομένα. Με βάση αυτόν τον πίνακα διαφαίνεται πως το σύνολο 

των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτει έναν αρκετά ικανοποιητικό 

Βαθμό Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων, ο οποίος είναι ελάχιστα 

κάτω του μετρίου (Mean = 2,75). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι 

εξίσου ελάχιστα κάτω του μετρίου (Median = 2,85) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std 

Deviation = 0,9) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη 

μεγαλύτερη είναι ίση με 4 μονάδες (Range = 4). Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να 

εξεταστεί ο Βαθμός Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων με βάση την 

κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό 

κινδύνου κρίσεων που παρουσιάζουν (High Risk - Medium Risk - Low Risk). Τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης έχουν ήδη αναλυθεί σε 

προηγούμενη υποενότητα (Υποενότητα 5.3.6), αλλά ας σημειωθεί ότι με βάση το 

κριτήριο αυτό προκύπτουν οι εξής πίνακες:  
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Πίνακας 5.65: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Βαθμού Εξοικείωσης με 

τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων των επιχειρήσεων κατηγορίας χαμηλού 

κινδύνου κρίσης (Low risk)» 

Statisticsa 

M_Fam_CMP   

N 
Valid 45 

Missing 0 

Mean 2,6222 

Median 2,7143 

Std. Deviation ,87065 

Range 3,57 

a. W_Bus_Sector_Risk = Low risk 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.65», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν 

στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου κρίσης (Low risk). Από 

τον πίνακα διαφαίνεται πως το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών διαθέτει επαρκή 

Βαθμό Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων, ο οποίος είναι κάτω του 

μετρίου (Mean = 2,62). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου 

κάτω του μετρίου (Median = 2,71) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,87) 

και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 4 

περίπου μονάδες (Range = 3,57). Αντιστοίχως, ο παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 5.66», 

συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία 

μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk). 

Πίνακας 5.66: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Βαθμού Εξοικείωσης με 

τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων των επιχειρήσεων κατηγορίας μεσαίου 

κινδύνου κρίσης (Medium risk)» 

Statisticsa 

M_Fam_CMP   

N 
Valid 62 

Missing 0 

Mean 2,6060 

Median 2,6429 

Std. Deviation ,89782 

Range 3,71 

a. W_Bus_Sector_Risk = Medium risk 

     Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών 

διαθέτει επαρκή Βαθμό Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων αρκετά, 

ο οποίος είναι κάτω του μετρίου (Mean = 2,61). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της 

κατανομής είναι εξίσου κάτω του μετρίου (Median = 2,64) με ελάχιστη τυπική 

απόκλιση (Std Deviation = 0,898) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης 
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τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 4 περίπου μονάδες (Range = 3,71). Τέλος, ο 

ακόλουθος πίνακας, «Πίνακας 5.67», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk). 

Πίνακας 5.67: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Βαθμού Εξοικείωσης με 

τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων των επιχειρήσεων κατηγορίας υψηλού κινδύνου 

κρίσης (High risk)» 

Statisticsa 

M_Fam_CMP   

N 
Valid 100 

Missing 0 

Mean 2,9029 

Median 3,0714 

Std. Deviation ,90074 

Range 3,43 

a. W_Bus_Sector_Risk = High risk 

     Από τον πίνακα διαφαίνεται πως το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών διαθέτει έναν 

επαρκή ικανοποιητικό Βαθμό Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων, ο 

οποίος είναι ελάχιστα κάτω του μετρίου (Mean = 2,9). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή 

της κατανομής είναι ίση του μέτριου (Median = 3,07) με ελάχιστη τυπική απόκλιση 

(Std Deviation = 0,901) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη 

μεγαλύτερη είναι ίση με 3,5 περίπου μονάδες (Range = 3,43).  

     Ως εκ τούτου, διαφαίνεται πως οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 

υψηλού κινδύνου, διαθέτουν ελαφρώς υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με τις 

διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων σε σύγκριση με τις άλλες δύο κατηγορίες. 
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5.5.2 Ο Ρόλος του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην Πρόληψη 

μιας κρίσης 

 

     Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των 

επιχειρήσεων, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.68: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Ρόλου του Τμήματος HR 

στην πρόληψη μιας κρίσης» 

Statistics 

HR_Precrisis   

N 
Valid 207 

Missing 0 

Mean 3,5499 

Median 3,6667 

Std. Deviation ,73437 

Range 4,00 

 

     O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.68», συνοψίζει τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στο στάδιο πριν από μία κρίση. Ως γνωστό, όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούμενη υποενότητα, η τιμή Mean αποτελεί τον μέσο όρο της κατανομής και η 

Median, δηλαδή η διάμεσος, αποτελεί τη μεσαία τιμή της κατανομής. Επιπλέον, η τιμή 

της Std Deviation αποτελεί την τυπική απόκλιση, η οποία φανερώνει πόσο πολύ 

«απλώνονται» οι τιμές της κατανομής από τον μέσο όρο και η τιμή Range αποτελεί το 

εύρος, δηλαδή την έκταση του μικρότερου διαστήματος που περιέχει όλα τα δεδομένα.  

     Με βάση τον πίνακα διαφαίνεται πως στο σύνολο των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται πολύ ικανοποιητικός και άνω του 

μετρίου (Mean = 3,55). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου 

άνω του μετρίου (Median = 3,67) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,73) 

και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 4 

μονάδες (Range = 4).  

      Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ο ρόλος του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη μιας κρίσης με βάση την κατηγοριοποίηση των 

επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κρίσεων που 

παρουσιάζουν (High Risk - Medium Risk - Low Risk). Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενη υποενότητα 

(Υποενότητα 5.3.6), αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το κριτήριο αυτό 

προκύπτουν οι εξής πίνακες:  
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Πίνακας 5.69: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Ρόλου του Τμήματος HR 

στην πρόληψη μιας κρίσης των επιχειρήσεων κατηγορίας χαμηλού κινδύνου κρίσης 

(Low risk)» 

Statisticsa 

HR_Precrisis   

N 
Valid 45 

Missing 0 

Mean 3,2926 

Median 3,5000 

Std. Deviation ,87628 

Range 3,50 

a. W_Bus_Sector_Risk = Low risk 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.69», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν 

στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου κρίσης (Low risk).Με 

βάση τον πίνακα διαφαίνεται πως στο σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 

έρευνα, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση κρίνεται ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 3,29). 

Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου άνω του μετρίου (Median 

= 3,5) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,88) και η διαφορά της 

μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 3,5 μονάδες (Range 

= 3,5).  

    Αντιστοίχως, o παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 5.70», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου κρίσης 

(Medium risk).  

Πίνακας 5.70: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Ρόλου του Τμήματος HR 

στην πρόληψη μιας κρίσης των επιχειρήσεων κατηγορίας μεσαίου κινδύνου κρίσης 

(Medium risk)» 

Statisticsa 

HR_Precrisis   

N 
Valid 62 

Missing 0 

Mean 3,5484 

Median 3,5000 

Std. Deviation ,74681 

Range 3,33 

a. W_Bus_Sector_Risk = Medium risk 
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     Με βάση τον πίνακα διαφαίνεται πως στο σύνολο των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται πολύ ικανοποιητικός και αρκετά άνω 

του μετρίου (Mean = 3,55). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου 

αρκετά άνω του μετρίου (Median = 3,5) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation 

= 0,75) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι 

ίση με 3,5 περίπου μονάδες (Range = 3,33).  

     Τέλος, ο ακόλουθος πίνακας, «Πίνακας 5.71», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High 

risk): 

Πίνακας 5.71: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Ρόλου του Τμήματος HR 

στην πρόληψη μιας κρίσης των επιχειρήσεων κατηγορίας υψηλού κινδύνου κρίσης 

(High risk)» 

Statisticsa 

HR_Precrisis   

N 
Valid 100 

Missing 0 

Mean 3,6667 

Median 3,7500 

Std. Deviation ,62720 

Range 4,00 

a. W_Bus_Sector_Risk = High risk 

     Με βάση τον πίνακα διαφαίνεται πως στο σύνολο των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και αρκετά 

άνω του μετρίου (Mean = 3,667). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι 

εξίσου αρκετά άνω του μετρίου (Median = 3,75) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std 

Deviation = 0,63) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη 

μεγαλύτερη είναι ίση με 4 μονάδες (Range = 4).  

     Ως εκ τούτου, διαφαίνεται πως στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 

υψηλού κινδύνου, η συμβολή του τμήματος HR στην πρόληψη μιας κρίσης είναι  

ελαφρώς μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις άλλες δύο κατηγορίες. 
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5.5.3 Ο Βαθμός Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων των 

επιχειρήσεων που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση 

 

    Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τις 162 επιχειρήσεις 

που έχουν υποστεί μια τουλάχιστον κρίση, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.72: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Βαθμού Εξοικείωσης με 

τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων των επιχειρήσεων που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με την κρίση» 

Statisticsa 

M_Fam_CMP   

N 
Valid 162 

Missing 0 

Mean 2,8360 

Median 2,8571 

Std. Deviation ,85836 

Range 3,43 

a. Z_crisis_exp = Ναι 

     O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.72», συνοψίζει τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με τον βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες 

διαχείρισης κρίσεων των επιχειρήσεων της έρευνας που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

την κρίση. Ως γνωστό, η τιμή Mean αποτελεί τον μέσο όρο της κατανομής και η 

Median, δηλαδή η διάμεσος, αποτελεί τη μεσαία τιμή της κατανομής. Επιπλέον, η τιμή 

της Std Deviation αποτελεί την τυπική απόκλιση, η οποία φανερώνει πόσο πολύ 

«απλώνονται» οι τιμές της κατανομής από τον μέσο όρο και η τιμή Range αποτελεί το 

εύρος, δηλαδή την έκταση του μικρότερου διαστήματος που περιέχει όλα τα δεδομένα. 

Με βάση αυτόν τον πίνακα διαφαίνεται πως οι 162 επιχειρήσεις της έρευνας που έχουν 

ήδη υποστεί μια τουλάχιστον κρίση, διαθέτουν έναν αρκετά ικανοποιητικό Βαθμό 

Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων, ο οποίος είναι ελάχιστα κάτω 

του μετρίου (Mean = 2,84). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου 

ελάχιστα κάτω του μετρίου (Median = 2,86) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std 

Deviation = 0,86) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη 

μεγαλύτερη είναι ίση με 3,5 περίπου μονάδες (Range = 3,43). Παρατηρείται ότι ο 

βαθμός εξοικείωσης με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων παρουσιάζει ελάχιστη διαφορά από το σύνολο των επιχειρήσεων (Μean 

= 2,84 έναντι Mean = 2,75, όπως υπολογίστηκε στην υποενότητα 5.5.1).   

     Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ο Βαθμός Εξοικείωσης με τις 

Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων με βάση την κατηγοριοποίηση των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κρίσεων που 

παρουσιάζουν (High Risk - Medium Risk - Low Risk). Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενη υποενότητα 
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(Υποενότητα 5.3.6), αλλά ας σημειωθεί ότι με βάση το κριτήριο αυτό προκύπτουν οι 

εξής πίνακες:  

Πίνακας 5.73: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Βαθμού Εξοικείωσης με 

τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων των επιχειρήσεων κατηγορίας χαμηλού 

κινδύνου κρίσης (Low risk) που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση» 

Statisticsa 

M_Fam_CMP   

N 
Valid 30 

Missing 0 

Mean 2,7143 

Median 2,7143 

Std. Deviation ,75872 

Range 2,86 

a. Z_crisis_exp = Ναι, 

W_Bus_Sector_Risk = Low risk 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.73», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

υποστεί μία τουλάχιστον κρίση και ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου κρίσης 

(Low risk). Από τον πίνακα διαφαίνεται πως το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών 

διαθέτει επαρκή Βαθμό Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων, ο οποίος 

είναι κάτω του μετρίου (Mean = 2,71). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής 

είναι εξίσου κάτω του μετρίου (Median = 2,71) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std 

Deviation = 0,76) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη 

μεγαλύτερη είναι ίση με 3 περίπου μονάδες (Range = 2,86). Αντιστοίχως, ο παρακάτω 

πίνακας, «Πίνακας 5.74», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

την κρίση και ανήκουν στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk). 

Πίνακας 5.74: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Βαθμού Εξοικείωσης με 

τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων των επιχειρήσεων κατηγορίας μεσαίου 

κινδύνου κρίσης (Medium risk) που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση» 

Statisticsa 

M_Fam_CMP   

N 
Valid 51 

Missing 0 

Mean 2,7003 

Median 2,7143 

Std. Deviation ,82425 

Range 3,00 

a. Z_crisis_exp = Ναι, 

W_Bus_Sector_Risk = Medium risk 
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     Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως το σύνολο των επιχειρήσεων 

αυτών διαθέτει επαρκή Βαθμό Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων 

αρκετά, ο οποίος είναι κάτω του μετρίου (Mean = 2,7). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή 

της κατανομής είναι εξίσου κάτω του μετρίου (Median = 2,71) με ελάχιστη τυπική 

απόκλιση (Std Deviation = 0,82) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής 

με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 3 μονάδες (Range = 3). Τέλος, ο ακόλουθος πίνακας, 

«Πίνακας 5.75», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την 

κρίση και ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk). 

Πίνακας 5.75: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Βαθμού Εξοικείωσης με 

τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων των επιχειρήσεων κατηγορίας υψηλού κινδύνου 

κρίσης (High risk) που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση» 

Statisticsa 

M_Fam_CMP   

N 
Valid 81 

Missing 0 

Mean 2,9665 

Median 3,1429 

Std. Deviation ,90274 

Range 3,43 

a. Z_crisis_exp = Ναι, 

W_Bus_Sector_Risk = High risk 

 

     Από τον πίνακα διαφαίνεται πως το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών διαθέτει έναν 

επαρκή ικανοποιητικό Βαθμό Εξοικείωσης με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων, ο 

οποίος είναι ελάχιστα κάτω του μετρίου (Mean = 2,97). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή 

της κατανομής είναι ίση του μέτριου (Median = 3,14) με ελάχιστη τυπική απόκλιση 

(Std Deviation = 0,9) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη 

μεγαλύτερη είναι ίση με 3,5 περίπου μονάδες (Range = 3,43).  

     Ως εκ τούτου, διαφαίνεται πως οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 

υψηλού κινδύνου, διαθέτουν ελαφρώς υψηλότερο βαθμό εξοικείωσης με τις 

διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων σε σύγκριση με τις άλλες δύο κατηγορίες. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να αναφερθεί πως αντιστοίχως με το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν 

πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, ο βαθμός εξοικείωσης με τις διαδικασίες διαχείρισης 

κρίσεων των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και 

έχουν ήδη υποστεί μια τουλάχιστον κρίση, παρουσιάζει ελάχιστη διαφορά από το 

σύνολο των επιχειρήσεων  που εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (Μean 

= 2,97 έναντι Mean = 2,90, όπως υπολογίστηκε στην υποενότητα 5.5.1).    
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5.5.4 Ο Ρόλος του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που έχουν 

πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση σε όλα τα στάδια μιας κρίσης 

 

     Με βάση τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τις 162 επιχειρήσεις 

που έχουν υποστεί μια τουλάχιστον κρίση, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:  

Πίνακας 5.76: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Ρόλου του Τμήματος HR 

σε όλα τα στάδια μιας κρίσης» 

Statisticsa 

 HR_Precrisis HR_Crisis HR_Postcrisis 

N 
Valid 162 162 162 

Missing 0 0 0 

Mean 3,5638 3,7407 3,6337 

Median 3,6667 3,8571 3,8333 

Std. Deviation ,69706 ,64327 ,70364 

Range 4,00 3,29 4,00 

a. Z_crisis_exp = Ναι 

      O παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.76», συνοψίζει τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης που προέκυψαν σχετικά με τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων των επιχειρήσεων που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση σε όλα τα 

στάδια μιας κρίσης. Ως γνωστό, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη υποενότητα, 

η τιμή Mean αποτελεί τον μέσο όρο της κατανομής και η Median, δηλαδή η διάμεσος, 

αποτελεί τη μεσαία τιμή της κατανομής. Επιπλέον, η τιμή της Std Deviation αποτελεί 

την τυπική απόκλιση, η οποία φανερώνει πόσο πολύ «απλώνονται» οι τιμές της 

κατανομής από τον μέσο όρο και η τιμή Range αποτελεί το εύρος, δηλαδή την έκταση 

του μικρότερου διαστήματος που περιέχει όλα τα δεδομένα. Επομένως, για κάθε 

ξεχωριστό στάδιο προκύπτει: 

❖ Το στάδιο πριν από μία κρίση (precrisis stage): Με βάση τον πίνακα 

διαφαίνεται πως στο σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

την κρίση, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται πολύ 

ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 3,56). Ταυτόχρονα, και η μεσαία 

τιμή της κατανομής είναι εξίσου άνω του μετρίου (Median = 3,67) με ελάχιστη 

τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,7) και η διαφορά της μικρότερης 

παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 4 μονάδες (Range = 4).  

❖ Το στάδιο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης (crisis stage): Από τον πίνακα 

διαπιστώνεται πως στο σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πρωτύτερη εμπειρία 

με την κρίση, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων 

στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και 

αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 3,74). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της 

κατανομής κρίνεται πολύ καλή (Median = 3,86) με ελάχιστη τυπική απόκλιση 



 

 244 

(Std Deviation = 0,64) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με 

τη μεγαλύτερη είναι ίση με 3,5 περίπου μονάδες (Range = 3,29).  

❖ Το στάδιο μετά από μία κρίση (postcrisis stage): Με βάση τον πίνακα 

διαφαίνεται πως στο σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

την κρίση, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης κρίνεται πολύ 

ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 3,63). Ταυτόχρονα, και η μεσαία 

τιμή της κατανομής είναι εξίσου άνω του μετρίου (Median = 3,83) με ελάχιστη 

τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,7) και η διαφορά της μικρότερης 

παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 4 μονάδες (Range = 4).  

     Παρατηρείται ότι ο ρόλος του τμήματος HR στο στάδιο πριν από μια κρίση των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων παρουσιάζει απειροελάχιστη διαφορά από το σύνολο 

των επιχειρήσεων (Μean = 3,56 έναντι Mean = 3,55, όπως υπολογίστηκε στην 

υποενότητα 5.5.2).  Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ο ρόλος του τμήματος 

HR σε όλα τα στάδια μιας κρίσης με βάση την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε 

τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κρίσεων που παρουσιάζουν (High 

Risk - Medium Risk - Low Risk). Με βάση το κριτήριο αυτό προκύπτουν οι εξής 

πίνακες:  

Πίνακας 5.77: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Ρόλου του Τμήματος HR 

σε όλα τα στάδια μιας κρίσης των επιχειρήσεων κατηγορίας χαμηλού κινδύνου 

κρίσης (Low risk) που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση» 

Statisticsa 

 HR_Precrisis HR_Crisis HR_Postcrisis 

N 
Valid 30 30 30 

Missing 0 0 0 

Mean 3,3722 3,5429 3,4500 

Median 3,5000 3,7857 3,5833 

Std. Deviation ,78988 ,81540 ,84435 

Range 2,83 2,29 2,83 

a. Z_crisis_exp = Ναι, W_Bus_Sector_Risk = Low risk 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.77», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που έχουν 

πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση και ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου 

κρίσης (Low risk). Για κάθε ξεχωριστό στάδιο προκύπτει: 

❖ Το στάδιο πριν από μία κρίση (precrisis stage): Με βάση τον πίνακα διαφαίνεται 

πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που διαδραματίζει το 

τμήμα HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση κρίνεται ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 3,37). Ταυτόχρονα, 

και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου άνω του μετρίου (Median = 3,5) με 

ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,79) και η διαφορά της μικρότερης 

παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 3 περίπου μονάδες (Range 

= 2,83).  
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❖ Το στάδιο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης (crisis stage): Από τον πίνακα 

διαπιστώνεται πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης κρίνεται ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 3,54). 

Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι αρκετά άνω του μετρίου 

(Median = 3,79) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,82) και η 

διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 2,5 

περίπου μονάδες (Range = 2,29).  

❖ Το στάδιο μετά από μία κρίση (postcrisis stage): Με βάση τον πίνακα 

διαφαίνεται πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης κρίνεται ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 

3,45). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου άνω του μετρίου 

(Median = 3,58) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,84) και η 

διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 3 

μονάδες (Range = 2,83).  

    Αντιστοίχως, o παρακάτω πίνακας, «Πίνακας 5.78», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου κρίσης 

(Medium risk).  

Πίνακας 5.78: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Ρόλου του Τμήματος HR 

σε όλα τα στάδια μιας κρίσης των επιχειρήσεων κατηγορίας μεσαίου κινδύνου κρίσης 

(Medium risk) που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση» 

Statisticsa 

 HR_Precrisis HR_Crisis HR_Postcrisis 

N 
Valid 51 51 51 

Missing 0 0 0 

Mean 3,5817 3,8151 3,5980 

Median 3,5000 3,8571 3,6667 

Std. Deviation ,72830 ,63522 ,71970 

Range 3,33 3,00 3,67 

a. Z_crisis_exp = Ναι, W_Bus_Sector_Risk = Medium risk 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα για κάθε στάδιο ξεχωριστά προκύπτουν τα εξής: 

❖ Το στάδιο πριν από μία κρίση (precrisis stage): Με βάση τον πίνακα 

διαφαίνεται πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση κρίνεται πολύ ικανοποιητικός και αρκετά άνω του μετρίου 

(Mean = 3,58). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου 

αρκετά άνω του μετρίου (Median = 3,5) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std 

Deviation = 0,73) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη 

μεγαλύτερη είναι ίση με 3,5 περίπου μονάδες (Range = 3,33).  

❖ Το στάδιο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης (crisis stage): Από τον πίνακα 

διαπιστώνεται πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που 
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διαδραματίζει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 

3,82). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής κρίνεται πολύ καλή 

(Median = 3,86) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,64) και η 

διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 3 

μονάδες (Range = 3).  

❖ Το στάδιο μετά από μία κρίση (postcrisis stage): Με βάση τον πίνακα 

διαφαίνεται πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά 

την ολοκλήρωση της κρίσης κρίνεται πολύ ικανοποιητικός και άνω του μετρίου 

(Mean = 3,6). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι εξίσου άνω 

του μετρίου (Median = 3,67) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,72) 

και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση 

με 4 περίπου μονάδες (Range = 3,67).  

     Τέλος, ο ακόλουθος πίνακας, «Πίνακας 5.79», συνοψίζει τις επιχειρήσεις που που 

έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση και ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 

κρίσης (High risk): 

Πίνακας 5.79: «Δείκτες κεντρικής τάσης & διασποράς του Ρόλου του Τμήματος HR 

σε όλα τα στάδια μιας κρίσης των επιχειρήσεων κατηγορίας υψηλού κινδύνου κρίσης 

(High risk) που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση» 

Statisticsa 

 HR_Precrisis HR_Crisis HR_Postcrisis 

N 
Valid 81 81 81 

Missing 0 0 0 

Mean 3,6235 3,7672 3,7243 

Median 3,6667 3,8571 4,0000 

Std. Deviation ,63453 ,56625 ,62648 

Range 3,67 3,29 3,33 

a. Z_crisis_exp = Ναι, W_Bus_Sector_Risk = High risk 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα για κάθε στάδιο ξεχωριστά προκύπτουν τα εξής: 

❖ Το στάδιο πριν από μία κρίση (precrisis stage): Με βάση τον πίνακα 

διαφαίνεται πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και αρκετά άνω του 

μετρίου (Mean = 3,62). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής είναι 

εξίσου αρκετά άνω του μετρίου (Median = 3,67) με ελάχιστη τυπική απόκλιση 

(Std Deviation = 0,63) και η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με 

τη μεγαλύτερη είναι ίση με 4 περίπου μονάδες (Range = 3,67).  

❖ Το στάδιο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης (crisis stage): Από τον πίνακα 

διαπιστώνεται πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 
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της κρίσης κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και αρκετά άνω του μετρίου 

(Mean = 3,77)· για την ακρίβεια δύναται να χαρακτηριστεί πολύ καλός (4 = πολύ 

καλός). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής κρίνεται πολύ καλή 

(Median = 3,86) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,57) και η 

διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 

3,5 περίπου μονάδες (Range = 3,29).  

❖ Το στάδιο μετά από μία κρίση (postcrisis stage): Με βάση τον πίνακα 

διαφαίνεται πως στο σύνολο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά 

την ολοκλήρωση της κρίσης κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και αρκετά άνω 

του μετρίου (Mean = 3,72)· για την ακρίβεια δύναται να χαρακτηριστεί  πολύ 

καλός (4 = πολύ καλός). Ταυτόχρονα, και η μεσαία τιμή της κατανομής κρίνεται 

πολύ καλή (Median = 4) με ελάχιστη τυπική απόκλιση (Std Deviation = 0,63) και 

η διαφορά της μικρότερης παρατηρούμενης τιμής με τη μεγαλύτερη είναι ίση με 

3,5 περίπου μονάδες (Range = 3,33).  

     Ως εκ τούτου, διαφαίνεται πως στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 

υψηλού κινδύνου, η συμβολή του τμήματος HR σε όλα τα στάδια μιας κρίσης είναι  

ελαφρώς μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις άλλες δύο κατηγορίες.  

 

 

5.6 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

     Στο σημείο αυτό της διατριβής πραγματοποιείται ο έλεγχος των ερευνητικών 

υποθέσεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο (Ενότητα 4.1) μέσω 

της στατιστικής ανάλυσης που υλοποιήθηκε. Με βάση τα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες υποενότητες υπολογίστηκαν οι τελικές 

μεταβλητές: οι τελικές μεταβλητές Χα (→ preoc_failure), Χβ (→ resilience), Χγ (→ 

safety_qual), Μ (→ fam_CMP), Υ1 (→ HR_Precrisis), Υ2 (→ HR_Crisis) και Υ3 

(→HR_Postcrisis) προέκυψαν υπολογίζοντας τον μέσο όρο για το σύνολο των 

υποερωτημάτων της ερώτησης που αντιστοιχούσε σε κάθε μεταβλητή, ενώ για τη Xδ 

(→ fam_crisis) στον τελικό υπολογισμό του μέσου όρου δεν συμπεριλήφθηκαν τα 

υποερωτήματα Q.4.5 & Q.4.6. Επιπρόσθετα, τονίζεται πως στον υπολογισμό των 

μεταβλητών Υ2 (→ HR_Crisis) και Υ3 (→HR_Postcrisis) συμπεριλήφθηκαν μόνο οι 

επιχειρήσεις που είχαν πρωτύτερη εμπειρία με μια τουλάχιστον κρίση, όπως θα 

αναλυθεί διεξοδικά στη συνέχεια. Αναφορικά με τον έλεγχο των ερευνητικών 

υποθέσεων προέκυψαν τα εξής: 
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5.6.1 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την άμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ)  

1. H1αY1 : Η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία έχει άμεση 

θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση.   

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.9», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.9: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1αY1» 

 

 

Πίνακας 5.80: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xα & Y1» 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,363a ,132 ,127 ,68605 

a. Predictors: (Constant), preoc_failure 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.80», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xα & Y1. Ο συνοπτικός αυτός πίνακας 

παρέχει την τιμή R και R2 για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα αυτά, το 

R έχει την τιμή 0,363, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της εμπειρίας 

ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου που κατέχει το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μία κρίση. Η τιμή του R2 είναι 0,132, γεγονός που φανερώνει πως η 

εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει το 13,2% 

της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση. Αυτό σημαίνει ότι το 86,8% της 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μία κρίση δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και άλλες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και 
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αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση (όπως συμπεριλαμβάνεται ήδη 

στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, 

συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 0,127 & R-square = 0,132), οι οποίοι 

έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι 

αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

Πίνακας 5.81: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xα & Y1» 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 14,610 1 14,610 31,042 ,000b 

Residual 96,485 205 ,471   

Total 111,095 206    

a. Dependent Variable: HR_Precrisis 

b. Predictors: (Constant), preoc_failure 

     

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.81», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Από αυτές τις δύο τιμές 

μπορεί να υπολογιστεί το μέσο άθροισμα τετραγώνων (ο μέσος των τετραγώνων), 

διαιρώντας το άθροισμα των τετραγώνων με τους αντίστοιχους βαθμούς ελευθερίας. 

Το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη στατιστικά 

σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 31,042, ο οποίος 

είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη από 

0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση σε σχέση με το εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέση 

τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές 

προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση.  

 

Πίνακας 5.82: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xα & 

Y1» 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,057 ,272  7,559 ,000 

preoc_failure ,429 ,077 ,363 5,572 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Precrisis 
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  Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.82», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του 

μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως το b₀ 

είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η τιμή B. 

Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 2,057. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται 

και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,429 και αντιπροσωπεύει την κλίση της 

γραμμής παλινδρόμησης. Παρόλο που η τιμή αυτή είναι η κλίση της γραμμής 

παλινδρόμησης, είναι πιο χρήσιμο να θεωρηθεί πως «αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στη 

μεταβλητή αποτελέσματος που προκαλείται από αλλαγή κατά μία μονάδα στη 

μεταβλητή πρόβλεψης» (Field, 2013: 420). Επομένως, το μοντέλο περιγράφεται από 

τη σχέση:  

Υ = 2,057 + 0,429Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 2,057 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,429). 

Επιπλέον, «αν η μεταβλητή πρόβλεψης έχει σημαντική επίδραση στην ικανότητα 

πρόβλεψης του αποτελέσματος, τότε αυτό το b πρέπει να είναι διάφορο του μηδενός 

(και μεγάλο σε σχέση με το τυπικό του σφάλμα)» (Field, 2013: 420). Ο έλεγχος-t 

φανερώνει αν η τιμή b είναι διάφορη του μηδενός. Το SPSS δίνει την ακριβή 

πιθανότητα να εμφανιστεί η παρατηρούμενη τιμή του t, αν η τιμή του b στον πληθυσμό 

είναι μηδέν. «Εάν η παρατηρούμενη τιμή είναι μικρότερη από 0,05, τότε το 

αποτέλεσμα αντανακλά μια πραγματική επίδραση» (Field, 2013: 421).  Παρατηρείται 

ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. Άρα, ως αποτέλεσμα 

μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών t (ή μεγαλύτερων), 

αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 0,001. Επομένως, τα 

b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για την εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η εμπειρία 

ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση.  

 

Πίνακας 5.83: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xα & 

Y1» 

Bootstrap for Coefficients 

Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

1 
(Constant) 2,057 ,002 ,286 ,001 1,524 2,610 

preoc_failure ,429 -,001 ,079 ,001 ,274 ,579 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

    Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.83», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία είναι πιθανόν να πέσει  μεταξύ 0,274 και 

0,579. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, συμπεραίνεται ότι 
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υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα 

λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου που κατέχει το τμήμα HR στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση στον πληθυσμό. Επίσης, η 

στατιστική σημαντικότητα για αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα «Πίνακας 5.81», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χα προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ1 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,205)= 31,042 & p = 

0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1αY1 κρίνεται σωστή (correct).  

 

 

 

2. H1αY2 : Η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία έχει άμεση 

θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.10», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.10: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1αY2» 

 

 

Πίνακας 5.84: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xα & Y2» 

Model Summary 

Z_crisis_exp Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Ναι 1 ,257a ,066 ,060 ,62359 

a. Predictors: (Constant), preoc_failure 

 

    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.84», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xα & Y2. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο 

μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν 

απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Ο συνοπτικός αυτός 

πίνακας παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα 
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αυτά, το R έχει την τιμή 0,257, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου που 

κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η τιμή του R2 είναι 0,066, γεγονός που φανερώνει πως η 

εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει το 6,6% 

της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το 93,4% της διακύμανσης του 

ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και 

την αποτυχία. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν 

τον ρόλο του τμήματος  HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης (όπως συμπεριλαμβάνεται ήδη στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες 

ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 

0,060 & R-square = 0,066), οι οποίοι έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται 

αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

Πίνακας 5.85: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xα & Y2» 

ANOVAa 

Z_crisis_exp Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ναι 1 

Regression 4,404 1 4,404 11,325 ,001b 

Residual 62,217 160 ,389   

Total 66,621 161    

a. Dependent Variable: HR_Crisis 

b. Predictors: (Constant), preoc_failure 

      

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.85», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη 

στατιστικά σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 11,325 

ο οποίος είναι σημαντικός στο p = 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι ίση με 

0,001). Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης 

δίνουν καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σχέση με το εάν 

είχε χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της 

παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης. 
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Πίνακας 5.86: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xα & 

Y2» 

Coefficientsa 

Z_crisis_exp Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ναι 1 
(Constant) 2,744 ,300  9,138 ,000 

preoc_failure ,285 ,085 ,257 3,365 ,001 

a. Dependent Variable: HR_Crisis 

 

    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.86», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του 

μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως το b₀ 

είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η τιμή B. 

Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 2,744. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται 

και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,285 και αντιπροσωπεύει την κλίση της 

γραμμής παλινδρόμησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρόλο που η τιμή αυτή είναι η 

κλίση της γραμμής παλινδρόμησης, είναι πιο χρήσιμο να θεωρηθεί πως 

«αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στη μεταβλητή αποτελέσματος που προκαλείται από 

αλλαγή κατά μία μονάδα στη μεταβλητή πρόβλεψης» (Field, 2013: 420). Επομένως, το 

μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ =  2,744 + 0,285Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 2,744 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,285) 

 

Πίνακας 5.87: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xα & 

Y2» 

Bootstrap for Coefficients 

Z_crisis_exp Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Ναι 1 
(Constant) 2,744 ,002 ,297 ,001 2,146 3,357 

preoc_failure ,285 -,001 ,082 ,001 ,111 ,445 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

    Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.87», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία είναι πιθανόν να πέσει  μεταξύ 0,111 και 

0,445. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, συμπεραίνεται ότι 

υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα 

λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης 
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στον πληθυσμό. Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα για αυτό το διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα «Πίνακας 5.85», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χα προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ2 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,160) = 11,325 &  p = 

0,001).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1αY2 κρίνεται σωστή (correct).  
  

 

3. H1αY3 : Η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία έχει άμεση 

θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.11», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.11: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1αY3» 

 

 

Πίνακας 5.88: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xα & Y3» 

Model Summary 

Z_crisis_exp Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Ναι 1 ,318a ,101 ,095 ,66930 

a. Predictors: (Constant), preoc_failure 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.88», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xα & Y3. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο 

μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν 

απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Ο συνοπτικός αυτός 

πίνακας παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα 

αυτά, το R έχει την τιμή 0,318, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου που 
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κατέχει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. Η τιμή του R2 είναι 0,101, γεγονός που φανερώνει πως η 

εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει το 10,1% 

της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το 89,9% 

της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την εμπειρία 

ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και 

άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (όπως συμπεριλαμβάνεται 

ήδη στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, 

συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 0,095 & R-square = 0,101), οι οποίοι 

έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι 

αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

Πίνακας 5.89: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xα & Y3» 

ANOVAa 

Z_crisis_exp Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ναι 1 

Regression 8,039 1 8,039 17,946 ,000b 

Residual 71,674 160 ,448   

Total 79,713 161    

a. Dependent Variable: HR_Postcrisis 

b. Predictors: (Constant), preoc_failure 

      

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.89», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη 

στατιστικά σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 17,946, 

ο οποίος είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη 

από 0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης σε σχέση με 

το εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της 

παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. 
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Πίνακας 5.90: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xα & 

Y3» 

Coefficientsa 

Z_crisis_exp Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ναι 1 
(Constant) 2,287 ,322  7,096 ,000 

preoc_failure ,385 ,091 ,318 4,236 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Postcrisis 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.90», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του 

μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως το b₀ 

είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η τιμή B. 

Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 2,287. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται 

και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,385 και αντιπροσωπεύει την κλίση της 

γραμμής παλινδρόμησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρόλο που η τιμή αυτή είναι η 

κλίση της γραμμής παλινδρόμησης, είναι πιο χρήσιμο να θεωρηθεί πως 

«αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στη μεταβλητή αποτελέσματος που προκαλείται από 

αλλαγή κατά μία μονάδα στη μεταβλητή πρόβλεψης» (Field, 2013: 420). Επομένως, το 

μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ = 2,287 + 0,385Χ 

(όπου o συντελεστής είναι b₀ = 2,287 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,385). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για την 

εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει 

ότι η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία συνεισφέρει σημαντικά 

(p < 0,001) στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

Πίνακας 5.91: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xα & 

Y3» 

Bootstrap for Coefficients 

Z_crisis_exp Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Ναι 1 
(Constant) 2,287 -,004 ,337 ,001 1,636 2,922 

preoc_failure ,385 ,001 ,093 ,001 ,204 ,567 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 
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     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.91», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία είναι πιθανόν να πέσει  μεταξύ 0,204 και 

0,567. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, συμπεραίνεται ότι 

υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα 

λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης στον πληθυσμό. Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα για αυτό 

το διάστημα εμπιστοσύνης είναι p = 0,001. 

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα, «Πίνακας 5.89», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χα προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ3 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,160) = 17,946 & p = 

0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1αY3 κρίνεται σωστή (correct).  

 

 

4. H1βY1 : Το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν 

από μία κρίση.   

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.12», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.12: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1βY1» 

 

 

Πίνακας 5.92: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xβ & Y1» 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,484a ,234 ,230 ,64430 

a. Predictors: (Constant), Resilience 
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     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.92», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xβ & Y1. Ο συνοπτικός αυτός πίνακας 

παρέχει την τιμή R και R2 για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα αυτά, το 

R έχει την τιμή 0,484, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου 

ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου 

που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση. Η τιμή του R2 είναι 0,234, γεγονός που 

φανερώνει πως το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις μπορεί να εξηγήσει το 23,4% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μία κρίση. Αυτό σημαίνει ότι το 76,6% της διακύμανσης του 

ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από 

μία κρίση δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και άλλες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος  HR στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση (όπως συμπεριλαμβάνεται ήδη 

στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, 

συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 0,230 & R-square = 0,234), οι οποίοι 

έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι 

αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

Πίνακας 5.93: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xβ & Y1» 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 25,995 1 25,995 62,620 ,000b 

Residual 85,100 205 ,415   

Total 111,095 206    

a. Dependent Variable: HR_Precrisis 

b. Predictors: (Constant), Resilience 

      

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.93», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Από αυτές τις δύο τιμές 

μπορεί να υπολογιστεί το μέσο άθροισμα τετραγώνων (ο μέσος των τετραγώνων), 

διαιρώντας το άθροισμα των τετραγώνων με τους αντίστοιχους βαθμούς ελευθερίας. 

Το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη στατιστικά 

σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 62,620, ο οποίος 

είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη από 

0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση σε σχέση με το εάν 
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είχε χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της 

παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση.  

 

Πίνακας 5.94: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xβ & 

Y1» 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,435 ,271  5,293 ,000 

Resilience ,536 ,068 ,484 7,913 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Precrisis 

 

      Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.94», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του 

μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως το b₀ 

είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η τιμή B. 

Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 1,435. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται 

και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,536 και αντιπροσωπεύει την κλίση της 

γραμμής παλινδρόμησης. Επομένως, το μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ = 1,435 + 0,536Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 1,435 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,536). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για το 

επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, αυτό το 

αποτέλεσμα σημαίνει ότι το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα 

και κρίσεις συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση.   

Πίνακας 5.95: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xβ & Y1» 

Bootstrap for Coefficients 

Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

1 
(Constant) 1,435 ,001 ,280 ,001 ,878 2,007 

Resilience ,536 -,001 ,069 ,001 ,394 ,670 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 
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    Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.95», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για το επίπεδο 

ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις είναι πιθανόν να πέσει 

μεταξύ 0,394 και 0,670. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, 

συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου 

ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου 

που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση στον πληθυσμό. Επίσης, η στατιστική 

σημαντικότητα για αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα «Πίνακας 5.93», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ1 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,205) = 62,620 &  p = 

0,000).   

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1βY1 κρίνεται σωστή (correct).    

 

 

5. H1βY2 : Το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.13», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.13: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1βY2» 

 

 

Πίνακας 5.96: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xβ & Y2» 

Model Summary 

Z_crisis_exp Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Ναι 1 ,391a ,153 ,147 ,59394 

a. Predictors: (Constant), Resilience 
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    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.96», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xβ & Y2. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο 

μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν 

απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Ο συνοπτικός αυτός 

πίνακας παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα 

αυτά, το R έχει την τιμή 0,391, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ του 

επιπέδου ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού 

ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων 

στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η τιμή του R2 είναι 0,153, γεγονός που 

φανερώνει πως το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις μπορεί να εξηγήσει το 15,3% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το 84,7% της διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν 

μπορεί να εξηγηθεί μόνο από το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε 

προβλήματα και κρίσεις. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που 

επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης (όπως συμπεριλαμβάνεται ήδη στο ερευνητικό μοντέλο και στις 

υπόλοιπες ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted 

R-square = 0,147 & R-square = 0,153), οι οποίοι έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, 

γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

   Πίνακας 5.97: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xβ & Y2» 
ANOVAa 

Z_crisis_exp Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ναι 1 

Regression 10,179 1 10,179 28,854 ,000b 

Residual 56,443 160 ,353   

Total 66,621 161    

a. Dependent Variable: HR_Crisis 

b. Predictors: (Constant), Resilience 

      

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.97», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη 

στατιστικά σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 28,854, 

ο οποίος είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη 

από 0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σχέση με το εάν είχε 
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χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της παλινδρόμησης 

σε γενικές γραμμές προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Πίνακας 5.98: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xβ & 

Y2» 

Coefficientsa 

Z_crisis_exp Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ναι 1 
(Constant) 2,158 ,298  7,231 ,000 

Resilience ,398 ,074 ,391 5,372 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Crisis 

 

    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.98», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του 

μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως το b₀ 

είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η τιμή B. 

Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 2,158. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται 

και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,398 και αντιπροσωπεύει την κλίση της 

γραμμής παλινδρόμησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρόλο που η τιμή αυτή είναι η 

κλίση της γραμμής παλινδρόμησης, είναι πιο χρήσιμο να θεωρηθεί πως 

«αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στη μεταβλητή αποτελέσματος που προκαλείται από 

αλλαγή κατά μία μονάδα στη μεταβλητή πρόβλεψης» (Field, 2013: 420). Επομένως, το 

μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ =  2,158 + 0,398Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 2,158 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,398). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για το 

επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, αυτό το 

αποτέλεσμα σημαίνει ότι το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα 

και κρίσεις συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης.  
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Πίνακας 5.99: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xβ & Y2» 

Bootstrap for Coefficients 

Z_crisis_exp Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Ναι 1 
(Constant) 2,158 -,013 ,329 ,001 1,563 2,776 

Resilience ,398 ,004 ,079 ,001 ,239 ,553 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.99», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για το επίπεδο 

ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις είναι πιθανόν να πέσει 

μεταξύ 0,239 και 0,553. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, 

συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου 

ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου 

που κατέχει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης στον πληθυσμό. Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα για αυτό το διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα, «Πίνακας 5.97», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ2 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,160) = 28,854 &  p = 

0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1βY2 κρίνεται σωστή (correct).  

 

 

 

6. H1βY3 : Το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.14», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 
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Σχήμα 5.14: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1βY3» 

 

Πίνακας 5.100: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xβ & Y3» 

Model Summary 

Z_crisis_exp Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Ναι 1 ,493a ,243 ,238 ,61418 

a. Predictors: (Constant), Resilience 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.100», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xβ & Y3. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο 

μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν 

απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Ο συνοπτικός αυτός 

πίνακας παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα 

αυτά, το R έχει την τιμή 0,493, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ του 

επιπέδου ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού 

ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Η τιμή του R2 είναι 0,243, 

γεγονός που φανερώνει πως το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε 

προβλήματα και κρίσεις μπορεί να εξηγήσει το 24,3% της συνολικής διακύμανσης του 

ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το 75,7% της 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από το επίπεδο 

ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις. Επομένως, πρέπει να 

υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (όπως 

συμπεριλαμβάνεται ήδη στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες ερευνητικές 

υποθέσεις). Επιπλέον, συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 0,238 & R-

square = 0,243), οι οποίοι έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται αντιληπτό ότι 

το μοντέλο είναι αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 
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Πίνακας 5.101: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xβ & Y3» 

ANOVAa 

Z_crisis_exp Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ναι 1 

Regression 19,359 1 19,359 51,322 ,000b 

Residual 60,354 160 ,377   

Total 79,713 161    

a. Dependent Variable: HR_Postcrisis 

b. Predictors: (Constant), Resilience 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.101», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη 

στατιστικά σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 51,322, 

ο οποίος είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη 

από 0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης σε σχέση με το εάν είχε χρησιμοποιηθεί 

η μέση τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της παλινδρόμησης σε γενικές 

γραμμές προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

Πίνακας 5.102: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xβ 

& Y3» 

 

Coefficientsa 

Z_crisis_exp Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ναι 1 
(Constant) 1,450 ,309  4,701 ,000 

Resilience ,549 ,077 ,493 7,164 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Postcrisis 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.102», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους 

του μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως 

το b₀ είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η 

τιμή B. Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 1,450. Ταυτόχρονα, 

διαφαίνεται και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,549 και αντιπροσωπεύει την 

κλίση της γραμμής παλινδρόμησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρόλο που η τιμή αυτή 

είναι η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης, είναι πιο χρήσιμο να θεωρηθεί πως 
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«αντιπροσωπεύει τη μεταβολή στη μεταβλητή αποτελέσματος που προκαλείται από 

αλλαγή κατά μία μονάδα στη μεταβλητή πρόβλεψης» (Field, 2013: 420). Επομένως, το 

μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ = 1,450 + 0,549Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 1,450 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,549). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για το 

επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, αυτό το 

αποτέλεσμα σημαίνει ότι το επίπεδο ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα 

και κρίσεις συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον ενεργό ρόλο του τμήματος HR 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

Πίνακας 5.103: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xβ & 

Y3» 

Bootstrap for Coefficients 

Z_crisis_exp Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Ναι 1 
(Constant) 1,450 -,002 ,329 ,001 ,762 2,101 

Resilience ,549 ,000 ,080 ,001 ,391 ,713 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.103», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για το επίπεδο 

ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις είναι πιθανόν να πέσει 

μεταξύ 0,391 και 0,713. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, 

συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου 

ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου 

που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης στον πληθυσμό. Επίσης, η στατιστική 

σημαντικότητα για αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα, «Πίνακας 5.101», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ3 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,160) = 51,322 & p = 

0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1βY3 κρίνεται σωστή (correct).  
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7. H1γY1 : Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση.  

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.15», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.15: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1γY1» 

 

 

Πίνακας 5.104: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xγ & Y1» 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,639a ,408 ,405 ,56640 

a. Predictors: (Constant), Safety_Qual 

 

    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.104», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xγ & Y1. Ο συνοπτικός αυτός πίνακας 

παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα αυτά, το 

R έχει την τιμή 0,639, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της εμπειρίας 

ενός οργανισμού για θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού 

ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση. Η τιμή του R2 είναι 0,408, 

γεγονός που φανερώνει πως η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας 

και πιστοποίησης ποιότητας μπορεί να εξηγήσει το 40,8% της συνολικής διακύμανσης 

του ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση. Αυτό σημαίνει ότι το 59,2% της 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μία κρίση δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας. Επομένως, 

πρέπει να υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση (όπως 

συμπεριλαμβάνεται ήδη στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες ερευνητικές 
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υποθέσεις). Επιπλέον, συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 0,405 & R-

square = 0,408), οι οποίοι έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται αντιληπτό ότι 

το μοντέλο είναι αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

 

Πίνακας 5.105: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xγ & Y1» 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 45,330 1 45,330 141,300 ,000b 

Residual 65,765 205 ,321   

Total 111,095 206    

a. Dependent Variable: HR_Precrisis 

b. Predictors: (Constant), Safety_Qual 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.105», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Από αυτές τις δύο τιμές 

μπορεί να υπολογιστεί το μέσο άθροισμα τετραγώνων (ο μέσος των τετραγώνων), 

διαιρώντας το άθροισμα των τετραγώνων με τους αντίστοιχους βαθμούς ελευθερίας. 

Το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη στατιστικά 

σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 141,300, ο οποίος 

είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη από 

0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση σε σχέση με το εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέση 

τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές 

προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση.  

 

Πίνακας 5.106: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xγ 

& Y1» 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,980 ,220  4,458 ,000 

Safety_Qual ,640 ,054 ,639 11,887 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Precrisis 

 



 

 269 

      Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.106», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους 

του μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως 

το b₀ είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η 

τιμή B. Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 0,980. Ταυτόχρονα, 

διαφαίνεται και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,640 και αντιπροσωπεύει την 

κλίση της γραμμής παλινδρόμησης. Επομένως, το μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ = 0,980 + 0,640Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 0,980 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,640). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για την 

εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, 

αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση.   

 

Πίνακας 5.107: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xγ & 

Y1» 

Bootstrap for Coefficients 

Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

1 
(Constant) ,980 ,009 ,271 ,001 ,414 1,594 

Safety_Qual ,640 -,002 ,066 ,001 ,513 ,765 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

    Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.107», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας είναι πιθανόν 

να πέσει  μεταξύ 0,513 και 0,765. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το 

μηδέν, συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας 

ενός οργανισμού για θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού 

ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση στον πληθυσμό. Επίσης, η 

στατιστική σημαντικότητα για αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα «Πίνακας 5.105», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ1 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,205) = 141,300 &  p 

= 0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1γY1 κρίνεται σωστή (correct).    



 

 270 

8. H1γY2 : Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.16», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.16: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1γY2» 

 

Πίνακας 5.108: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xγ & Y2» 

Model Summary 

Z_crisis_exp Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Ναι 1 ,589a ,347 ,343 ,52149 

a. Predictors: (Constant), Safety_Qual 

 

    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.108», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xγ & Y2. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο 

μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν 

απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Ο συνοπτικός αυτός 

πίνακας παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα 

αυτά, το R έχει την τιμή 0,589, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού για θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του 

ενεργού ρόλου που κατέχει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. Η τιμή του R2 είναι 0,347, γεγονός που φανερώνει πως η εμπειρία 

ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας μπορεί να 

εξηγήσει το 34,7% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το 

65,3% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας. Επομένως, 

πρέπει να υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR 

στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (όπως 
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συμπεριλαμβάνεται ήδη και στις υπόλοιπες ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, 

συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 0,343 & R-square = 0,347), οι οποίοι 

έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι 

αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

Πίνακας 5.109: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xγ & Y2»  

 

ANOVAa 

Z_crisis_exp Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ναι 1 

Regression 23,109 1 23,109 84,972 ,000b 

Residual 43,513 160 ,272   

Total 66,621 161    

a. Dependent Variable: HR_Crisis 

b. Predictors: (Constant), Safety_Qual 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.109», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη 

στατιστικά σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 84,972, 

ο οποίος είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη 

από 0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σχέση με το εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του 

ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές προβλέπει 

ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. 

 

Πίνακας 5.110: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xγ 

& Y2» 

Coefficientsa 

Z_crisis_exp Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ναι 1 
(Constant) 1,582 ,238  6,651 ,000 

Safety_Qual ,536 ,058 ,589 9,218 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Crisis 

 

    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.110», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του 

μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως το b₀ 
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είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η τιμή B. 

Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 1,582. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται 

και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,536 και αντιπροσωπεύει την κλίση της 

γραμμής παλινδρόμησης. Επομένως, το μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ =  1,582 + 0,536Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 1,582 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,536). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για την 

εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης.   

Πίνακας 5.111: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xγ & 

Y2» 

 

Bootstrap for Coefficients 

Z_crisis_exp Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Ναι 1 
(Constant) 1,582 ,007 ,291 ,001 1,013 2,198 

Safety_Qual ,536 -,001 ,072 ,001 ,385 ,669 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.111», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας είναι πιθανόν 

να πέσει  μεταξύ 0,385 και 0,669. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το 

μηδέν, συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας 

ενός οργανισμού για θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού 

ρόλου που κατέχει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης στον πληθυσμό. Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα για αυτό το διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 

5.109», η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση 

των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής Υ2 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,160) = 

84,972 &  p = 0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1γY2 κρίνεται σωστή (correct).  
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9. H1γY3 : Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.17», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.17: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1γY3» 

 

Πίνακας 5.112: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xγ & Y3» 

Model Summary 

Z_crisis_exp Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Ναι 1 ,610a ,372 ,368 ,55932 

a. Predictors: (Constant), Safety_Qual 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.112», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xγ & Y3. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο 

μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν 

απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Ο συνοπτικός αυτός 

πίνακας παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα 

αυτά, το R έχει την τιμή 0,610, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού για θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του 

ενεργού ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη 

του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Η τιμή του R2 είναι 

0,372, γεγονός που φανερώνει πως η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας μπορεί να εξηγήσει το 37,2% της συνολικής 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το 62,8% της διακύμανσης του 

ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας. Επομένως, 

πρέπει να υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (όπως 



 

 274 

συμπεριλαμβάνεται ήδη στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες ερευνητικές 

υποθέσεις). Επιπλέον, συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 0,368 & R-

square = 0,372), οι οποίοι έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται αντιληπτό ότι 

το μοντέλο είναι αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

Πίνακας 5.113: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xγ & Y3» 

ANOVAa 

Z_crisis_exp Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ναι 1 

Regression 29,658 1 29,658 94,802 ,000b 

Residual 50,055 160 ,313   

Total 79,713 161    

a. Dependent Variable: HR_Postcrisis 

b. Predictors: (Constant), Safety_Qual 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.113», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη 

στατιστικά σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 94,802, 

ο οποίος είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη 

από 0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης σε σχέση με 

το εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της 

παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

Πίνακας 5.114: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xγ 

& Y3» 

Coefficientsa 

Z_crisis_exp Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ναι 1 
(Constant) 1,188 ,255  4,657 ,000 

Safety_Qual ,607 ,062 ,610 9,737 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Postcrisis 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.114», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους 

του μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως 



 

 275 

το b₀ είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η 

τιμή B. Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 1,188. Ταυτόχρονα, 

διαφαίνεται και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,607 και αντιπροσωπεύει την 

κλίση της γραμμής παλινδρόμησης. Επομένως, το μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ = 1,188 + 0,607Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 1,188 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,607). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για την 

εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, 

αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. 

Πίνακας 5.115: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xγ & 

Y3» 

Bootstrap for Coefficients 

Z_crisis_exp Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Ναι 1 
(Constant) 1,188 -,012 ,312 ,001 ,541 1,800 

Safety_Qual ,607 ,003 ,075 ,001 ,462 ,759 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.115», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας είναι πιθανόν 

να πέσει μεταξύ 0,462 και 0,759. Επειδή το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το 

μηδέν, συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας 

ενός οργανισμού για θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού 

ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης στον πληθυσμό. Επίσης, η 

στατιστική σημαντικότητα για αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα, «Πίνακας 5.113», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ3 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,160) = 94,802 & p = 

0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1γY3 κρίνεται σωστή (correct).  
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10. H1δY1 : Η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση έχει άμεση θετική 

επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.18», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.18: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1δY1» 

 

Πίνακας 5.116: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xδ & Y1» 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,300a ,090 ,086 ,70227 

a. Predictors: (Constant), Fam_Crisis 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.116», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xδ & Y1. Ο συνοπτικός αυτός πίνακας 

παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα αυτά, το 

R έχει την τιμή 0,300, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου που κατέχει το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μία κρίση. Η τιμή του R2 είναι 0,090, γεγονός που φανερώνει πως η 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση μπορεί να εξηγήσει το 9% της συνολικής 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση. Αυτό σημαίνει ότι το 91% 

της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και άλλες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση (όπως συμπεριλαμβάνεται ήδη 

στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, 

συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 0,086 & R-square = 0,090), οι οποίοι 

έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι 

αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 
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Πίνακας 5.117: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xδ & Y1» 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9,994 1 9,994 20,265 ,000b 

Residual 101,101 205 ,493   

Total 111,095 206    

a. Dependent Variable: HR_Precrisis 

b. Predictors: (Constant), Fam_Crisis 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.117», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Από αυτές τις δύο τιμές 

μπορεί να υπολογιστεί το μέσο άθροισμα τετραγώνων (ο μέσος των τετραγώνων), 

διαιρώντας το άθροισμα των τετραγώνων με τους αντίστοιχους βαθμούς ελευθερίας. 

Το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη στατιστικά 

σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 20,265, ο οποίος 

είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη από 

0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση σε σχέση με το εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέση 

τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές 

προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση.  

 

Πίνακας 5.118: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xδ 

& Y1» 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,586 ,220  11,777 ,000 

Fam_Crisis ,316 ,070 ,300 4,502 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Precrisis 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.118», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους 

του μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως 

το b₀ είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η 

τιμή B. Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 2,586. Ταυτόχρονα, 

διαφαίνεται και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,316 και αντιπροσωπεύει την 

κλίση της γραμμής παλινδρόμησης. Επομένως, το μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   
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Υ = 2,586 + 0,316Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 2,586 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,316). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για την 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση, αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση.   

Πίνακας 5.119: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xδ & 

Y1» 

Bootstrap for Coefficients 

Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

1 
(Constant) 2,586 -,005 ,232 ,001 2,142 2,997 

Fam_Crisis ,316 ,001 ,069 ,001 ,180 ,453 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

    Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.119», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εξοικείωση 

ενός οργανισμού με την κρίση είναι πιθανόν να πέσει  μεταξύ 0,180 και 0,453. Επειδή 

το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια 

πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση στον πληθυσμό. 

Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα για αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης είναι p = 

0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα, «Πίνακας 5.117», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ1 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,205) = 20,265 &  p = 

0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1γY1 κρίνεται σωστή (correct).     
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11. H1δY2 : Η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση έχει άμεση θετική 

επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.19», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.19: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1δY2» 

 

Πίνακας 5.120: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xδ & Y2»  

Model Summary 

Z_crisis_exp Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Ναι 1 ,341a ,116 ,111 ,60660 

a. Predictors: (Constant), Fam_Crisis 

 

    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.120», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xδ & Y2. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο 

μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν 

απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Ο συνοπτικός αυτός 

πίνακας παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα 

αυτά, το R έχει την τιμή 0,341, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου που κατέχει το 

τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η τιμή του 

R2 είναι 0,116, γεγονός που φανερώνει πως η εξοικείωση ενός οργανισμού με την 

κρίση μπορεί να εξηγήσει το 11,6% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό 

σημαίνει ότι το 88,4% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και άλλες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (όπως συμπεριλαμβάνεται ήδη και στις υπόλοιπες 

ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 

0,111 & R-square = 0,116), οι οποίοι έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται 

αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 
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Πίνακας 5.121: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xδ & Y2» 

ANOVAa 

Z_crisis_exp Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ναι 1 

Regression 7,747 1 7,747 21,054 ,000b 

Residual 58,874 160 ,368   

Total 66,621 161    

a. Dependent Variable: HR_Crisis 

b. Predictors: (Constant), Fam_Crisis 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.121», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη 

στατιστικά σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 21,054, 

ο οποίος είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη 

από 0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σχέση με το εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέση τιμή του 

ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της παλινδρόμησης σε γενικές γραμμές προβλέπει 

ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. 

Πίνακας 5.122: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xδ 

& Y2» 

Coefficientsa 

Z_crisis_exp Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ναι 1 
(Constant) 2,731 ,225  12,129 ,000 

Fam_Crisis ,317 ,069 ,341 4,588 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Crisis 

 

    Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.122», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους του 

μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως το b₀ 

είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η τιμή B. 

Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 2,731. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται 

και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,317 και αντιπροσωπεύει την κλίση της 

γραμμής παλινδρόμησης. Επομένως, το μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ =  2,731 + 0,317Χ 
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(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 2,731 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,317). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για την 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση, αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης.   

 

Πίνακας 5.123: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xδ & 

Y2» 

Bootstrap for Coefficients 

Z_crisis_ex

p 

Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Ναι 1 
(Constant) 2,731 -,012 ,247 ,001 2,225 3,176 

Fam_Crisis ,317 ,004 ,070 ,001 ,178 ,466 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.123», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εξοικείωση 

ενός οργανισμού με την κρίση είναι πιθανόν να πέσει  μεταξύ 0,178 και 0,466. Επειδή 

το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια 

πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου που κατέχει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά 

τη διάρκεια της κρίσης στον πληθυσμό. Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα για αυτό 

το διάστημα εμπιστοσύνης είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα, «Πίνακας 5.121», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ2 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,160) = 21,054 &  p = 

0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1δY2  κρίνεται σωστή (correct). 
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12. H1δY3 : Η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση έχει άμεση θετική 

επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.20», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.20: «Η Ερευνητική Υπόθεση H1δY3» 

 

Πίνακας 5.124: «Η Περίληψη Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xδ & Y3 

Model Summary 

Z_crisis_exp Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Ναι 1 ,431a ,186 ,181 ,63680 

a. Predictors: (Constant), Fam_Crisis 

 

      Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.124», που παρέχεται από το SPSS, είναι μία 

σύνοψη του μοντέλου για τις μεταβλητές Xδ & Y3. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο 

μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν 

απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Ο συνοπτικός αυτός 

πίνακας παρέχει την τιμή R και R2  για το μοντέλο που έχει προκύψει. Για τα δεδομένα 

αυτά, το R έχει την τιμή 0,431, που αντιπροσωπεύει την απλή συσχέτιση μεταξύ της 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου που κατέχει το 

τμήμα HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης. Η τιμή του R2 είναι 0,186, γεγονός που φανερώνει πως η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση μπορεί να εξηγήσει το 18,6% της συνολικής διακύμανσης 

του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το 81,4% της διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την εξοικείωση ενός οργανισμού με την 

κρίση. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τον ρόλο 

του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση 

της κρίσης (όπως συμπεριλαμβάνεται ήδη στο ερευνητικό μοντέλο και στις υπόλοιπες 

ερευνητικές υποθέσεις). Επιπλέον, συγκρίνοντας τους 2 δείκτες (Adjusted R-square = 
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0,181 & R-square = 0,186), οι οποίοι έχουν μικρή διαφορά στην τιμή τους, γίνεται 

αντιληπτό ότι το μοντέλο είναι αντιπροσωπευτικό των διαθέσιμων δεδομένων. 

Πίνακας 5.125: «Τα Αποτελέσματα ANOVA για τις Μεταβλητές Xδ & Y3» 

ANOVAa 

Z_crisis_exp Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ναι 1 

Regression 14,831 1 14,831 36,573 ,000b 

Residual 64,882 160 ,406   

Total 79,713 161    

a. Dependent Variable: HR_Postcrisis 

b. Predictors: (Constant), Fam_Crisis 

      

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.125», παρουσιάζει την ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA). Ο συνοπτικός πίνακας δείχνει τα διάφορα αθροίσματα των τετραγώνων και 

τους βαθμούς ελευθερίας που συνδέονται με καθένα από αυτά. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το πιο σημαντικό μέρος του πίνακα είναι ο λόγος-F και η αντίστοιχη 

στατιστικά σημαντική τιμή του. Για τα συγκεκριμένα δεδομένα ο λόγος-F είναι 36,573, 

ο οποίος είναι σημαντικός στο p < 0,001 (επειδή η τιμή στη στήλη Sig, είναι μικρότερη 

από 0,001). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι υπάρχει λιγότερο από ένα 0,1% 

πιθανότητα να πάρει αυτήν την τιμή ο λόγος-F, εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου παλινδρόμησης δίνουν 

καλύτερη πρόβλεψη για τον ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης σε σχέση με το εάν είχε χρησιμοποιηθεί 

η μέση τιμή του ρόλου. Με λίγα λόγια, το μοντέλο της παλινδρόμησης σε γενικές 

γραμμές προβλέπει ικανοποιητικά τον ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

Πίνακας 5.126: «Οι Εκτιμήσεις Παραμέτρων του Μοντέλου για τις Μεταβλητές Xδ 

& Y3» 

Coefficientsa 

Z_crisis_exp Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ναι 1 
(Constant) 2,237 ,236  9,462 ,000 

Fam_Crisis ,438 ,072 ,431 6,048 ,000 

a. Dependent Variable: HR_Postcrisis 

 

     Ο παραπάνω πίνακας, «Πίνακας 5.126», παρέχει εκτιμήσεις για τις παραμέτρους 

του μοντέλου (τιμές b) και για τη στατιστική τους σημαντικότητα. Είναι γνωστό πως 

το b₀ είναι ο σταθερός όρος και η τιμή για αυτό στα αποτελέσματα του SPSS είναι η 

τιμή B. Συνεπώς, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι το b₀ είναι 2,237. Ταυτόχρονα, 
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διαφαίνεται και η τιμή b₁ από τον πίνακα, η οποία είναι 0,438 και αντιπροσωπεύει την 

κλίση της γραμμής παλινδρόμησης. Επομένως, το μοντέλο περιγράφεται από τη σχέση:   

Υ = 2,237 + 0,438Χ 

(όπου ο συντελεστής είναι b₀ = 2,237 και η κλίση της ευθείας είναι b₁ = 0,438). 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι και για τα δύο t οι πιθανότητες που δίνονται είναι 0,000. 

Άρα, ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί πως η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τιμών 

t (ή μεγαλύτερων), αν η τιμή του b στον πληθυσμό ήταν μηδέν, είναι μικρότερη από 

0,001. Επομένως, τα b διαφέρουν σημαντικά από το 0. Στην περίπτωση του b για την 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση, αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση συνεισφέρει σημαντικά (p < 0,001) στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. 

Πίνακας 5.127: «Οι Εκτιμήσεις με τη μέθοδο Bootstrap για τις Μεταβλητές Xδ & 

Y3» 

Bootstrap for Coefficients 

Z_crisis_exp Model B Bootstrapa 

Bias Std. 

Error 

Sig. (2-

tailed) 

BCa 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Ναι 1 
(Constant) 2,237 ,010 ,253 ,001 1,745 2,749 

Fam_Crisis ,438 -,003 ,072 ,001 ,303 ,568 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα, «Πίνακας 5.127», διαφαίνεται ότι το διάστημα 

εμπιστοσύνης με τη μέθοδο bootstrap φανερώνει ότι η τιμή του b για την εξοικείωση 

ενός οργανισμού με την κρίση είναι πιθανόν να πέσει μεταξύ 0,303 και 0,568. Επειδή 

το διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το μηδέν, συμπεραίνεται ότι υπάρχει μια 

πραγματικά θετική σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης στον 

πληθυσμό. Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα για αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης 

είναι p = 0,001.  

     Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και φαίνεται από τον πίνακα, «Πίνακας 5.125», η 

ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ προβλέπει στατιστικά σημαντικά τη διακύμανση των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ3 (Σημαντικότητα μοντέλου: F(1,160) = 36,573 & 

p=0,000).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H1δY3 κρίνεται σωστή (correct).  
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5.6.2 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την έμμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (X) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Y) μέσω του 

διαμεσολαβητή (M) 

1. H2αMY1 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.21», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.21: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2αΜY1» 

 

     

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.22», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xα, Υ1 & Μ. 

Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης  HR στην πρόληψη  κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3121, 95% BCa CI [0,2162, 0,4244] και p < 0,001. 

     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης δεν 

προβλέπει σημαντικά το αποτέλεσμα, όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0,1170, t = 1,7561, p = 0,0806.  Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων προβλέπει σημαντικά το 

αποτέλεσμα (Y1): b = 0,5175, t = 11,2761, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το 

μοντέλο εξηγεί το 46,50% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Η θετική 

τιμή b για τη μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εμπειρία ενός 



 

 286 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Η 

θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή φανερώνει ότι, όσο αυξάνεται ο βαθμός 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται 

επίσης και ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

Σχήμα 5.22: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ1 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Precr 

    X = preoc_fa 

    M = fam_CMP 

 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6819      ,4650      ,2914    88,6478     2,0000   204,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,7183      ,2162     7,9468      ,0000 

fam_CMP       ,5175      ,0459    11,2761      ,0000 

preoc_fa      ,1170      ,0666     1,7561      ,0806 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3626      ,1315      ,4707    31,0422     1,0000   205,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,0571      ,2721     7,5588      ,0000 

preoc_fa      ,4291      ,0770     5,5715      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,4291      ,0770     5,5715      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1170      ,0666     1,7561      ,0806 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3121      ,0530      ,2162      ,4244 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,4250      ,0635      ,3049      ,5537 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2638      ,0408      ,1860      ,3474 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,3121      ,0553     5,6408      ,0000 

 

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού 
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με τα λάθη και την αποτυχία προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση, b = 

0,4291, t = 5,5715, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 13,15% 

της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Όπως στην περίπτωση στην οποία 

περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού με τα 

λάθη και την αποτυχία βρίσκεται σε θετική σχέση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση  

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2638, 95% BCa CI 

[0,1860, 0,3474]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως, από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,3121) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,2162 έως 0,4244).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2αΜY1 κρίνεται σωστή (correct).  

 

 

 

2. H2αMY2 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια μιας κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.23», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.23: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2αΜY2» 

 

 



 

 288 

Σχήμα 5.24: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ2 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Crisi 

    X = preoc_fa 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6552      ,4293      ,2391    59,8001     2,0000   159,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,3924      ,2380    10,0505      ,0000 

fam_CMP       ,4954      ,0493    10,0590      ,0000 

preoc_fa     -,0162      ,0728     -,2224      ,8243 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,2571      ,0661      ,3889    11,3253     1,0000   160,0000      ,0010 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,7438      ,3003     9,1382      ,0000 

preoc_fa      ,2849      ,0847     3,3653      ,0010 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,2849      ,0847     3,3653      ,0010 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

     -,0162      ,0728     -,2224      ,8243 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3011      ,0595      ,1952      ,4275 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,4681      ,0824      ,3093      ,6361 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2717      ,0487      ,1786      ,3694 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,3011      ,0609     4,9428      ,0000 

 

    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.24», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xα, Υ2 & Μ. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση 

της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης HR στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης μέσω της επίδρασης 

του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, 

b = 0,3011, 95% BCa CI [0,1952, 0,4275] και p < 0,001. 
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     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης δεν 

προβλέπει σημαντικά το αποτέλεσμα, όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = -0,0162, t = -0,2224, p = 0,8243.  Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων προβλέπει σημαντικά το 

αποτέλεσμα (Y2): b = 0,4954, t = 10,0590, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το 

μοντέλο εξηγεί το 42,93% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Η αρνητική τιμή b για 

τη μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εμπειρία ενός οργανισμού 

με τα λάθη και την αποτυχία, μειώνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης (και το αντίστροφο). Η 

θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται ο βαθμός 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται ο 

ενεργός ρόλος του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων.  

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού 

με τα λάθη και την αποτυχία προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR 

στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, b = 0,2849, t = 3,3653, p = 0,001. H τιμή R² 

φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 6,61% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος 

HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Όπως στην 

περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία βρίσκεται σε θετική σχέση με τον ενεργό 

ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσης (όπως φαίνεται από τη θετική τιμή b). 

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2717, 95% BCa CI 

[0,1786, 0,3694]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,3011) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,1952 έως 0,4275).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2αΜY2 κρίνεται σωστή (correct).  
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3. H2αMY3 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.25», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.25: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2αΜY3» 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.26», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xα, Υ3 & Μ. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση 

της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού 

με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3228, 95% BCa CI [0,2152, 0,4533] 

και p < 0,001. 

     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης δεν 

προβλέπει σημαντικά το αποτέλεσμα ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0,0621, t = 0,7941, p = 0,4283.  Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων προβλέπει σημαντικά το 

αποτέλεσμα (Y3): b = 0,5311, t = 10,0407, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το 

μοντέλο εξηγεί το 44,97% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Η θετική τιμή b για τη μεταβλητή πρόβλεψης 

φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την 

αποτυχία, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Η θετική τιμή b για τον 
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διαμεσολαβητή φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται ο βαθμός εξοικείωσης ενός 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του 

τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης. 

Σχήμα 5.26: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ3 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Postc 

    X = preoc_fa 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6706      ,4497      ,2759    64,9779     2,0000   159,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,9101      ,2557     7,4708      ,0000 

fam_CMP       ,5311      ,0529    10,0407      ,0000 

preoc_fa      ,0621      ,0782      ,7941      ,4283 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3176      ,1008      ,4480    17,9457     1,0000   160,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,2868      ,3223     7,0959      ,0000 

preoc_fa      ,3849      ,0909     4,2362      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,3849      ,0909     4,2362      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,0621      ,0782      ,7941      ,4283 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3228      ,0596      ,2152      ,4533 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,4588      ,0716      ,3194      ,6020 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2663      ,0427      ,1811      ,3495 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,3228      ,0653     4,9406      ,0000 

      

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού 

με τα λάθη και την αποτυχία προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, b = 
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0,3849, t = 4,2362, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 10,08% 

της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης. Όπως στην περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο 

μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία βρίσκεται σε θετική 

σχέση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (όπως φαίνεται από τη θετική τιμή b).  

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2663, 95% BCa CI 

[0,1811, 0,3495]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,3228) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,2152 έως 0,4533).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2αΜY3 κρίνεται σωστή (correct). 

 

 

 

4. H2βMY1 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση του επιπέδου 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού με τον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.27», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.27: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2βΜY1» 
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Σχήμα 5.28: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ1 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Precr 

    X = resilien 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,7040      ,4957      ,2746   100,2544     2,0000   204,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,2919      ,2209     5,8485      ,0000 

fam_CMP       ,4686      ,0455    10,2887      ,0000 

resilien      ,2450      ,0619     3,9612      ,0001 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4837      ,2340      ,4151    62,6204     1,0000   205,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,4346      ,2710     5,2933      ,0000 

resilien      ,5355      ,0677     7,9133      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,5355      ,0677     7,9133      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,2450      ,0619     3,9612      ,0001 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2905      ,0483      ,2050      ,3963 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3955      ,0560      ,2917      ,5140 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2624      ,0378      ,1925      ,3426 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,2905      ,0487     5,9586      ,0000 

     

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.28», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xβ, Υ1 & Μ. 

Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση του επιπέδου 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης 

του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2905, 95% BCa CI 

[0,2050, 0,3963] και p < 0,001. 

     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 
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διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0,2450, t = 3,9612, p = 0,001. Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, επίσης, προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα (Y1): b = 0,4686, t = 10,2887, p < 0,001. H τιμή R² 

φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 49,57% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος 

HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Η 

θετική τιμή b για τη μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται το επίπεδο 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού, αυξάνεται επίσης και ο 

ενεργός ρόλος του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μια κρίση. Ομοίως, η θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή φανερώνει 

ότι, καθώς αυξάνεται ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, το επίπεδο ανθεκτικότητας 

σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο 

του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από 

μια κρίση, b = 0,5355, t = 7,9133, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί 

το 23,40% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Όπως στην περίπτωση στην 

οποία περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, το επίπεδο ανθεκτικότητας σε 

προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού βρίσκεται σε θετική σχέση με τον ενεργό 

ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν 

από μια κρίση (όπως φαίνεται από τη θετική τιμή b). 

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2624, 95% BCa CI 

[0,1925, 0,3426]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,2905) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,2050 έως 0,3963).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2βΜY1 κρίνεται σωστή (correct). 
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5. H2βMY2 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση του επιπέδου 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού με τον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.29», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.29: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2βΜY2» 

 
 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.30», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xβ, Υ2 & Μ. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση 

του επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού στον ενεργό 

ρόλο του τμήματος Διοίκησης HR στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,2598, 95% BCa CI [0,1646, 0,3873] και p < 0,001.   

     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0,1382, t = 2,0759, p = 0,0395. Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, επίσης προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα (Y2): b = 0,4474, t = 9,1300, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει 

ότι το μοντέλο εξηγεί το 44,42% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Η θετική τιμή b για τη 

μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται το επίπεδο ανθεκτικότητας σε 

προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού, αυξάνεται επίσης και ο ενεργός ρόλος του 

τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. 
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Ομοίως, η θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται ο 

βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, 

αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά 

τη διάρκεια μιας κρίσης. 

Σχήμα 5.30: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ2 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Crisi 

    X = resilien 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6665      ,4442      ,2329    63,5312     2,0000   159,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,9220      ,2438     7,8829      ,0000 

fam_CMP       ,4474      ,0490     9,1300      ,0000 

resilien      ,1382      ,0666     2,0759      ,0395 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3909      ,1528      ,3528    28,8541     1,0000   160,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,1577      ,2984     7,2311      ,0000 

resilien      ,3980      ,0741     5,3716      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,3980      ,0741     5,3716      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1382      ,0666     2,0759      ,0395 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2598      ,0564      ,1646      ,3873 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,4039      ,0768      ,2672      ,5659 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2551      ,0477      ,1675      ,3541 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,2598      ,0522     4,9805      ,0000 

 

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, το επίπεδο ανθεκτικότητας 

σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο 

του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, b 
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= 0,3980, t = 5,3716, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 15,28% 

της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Όπως 

στην περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, το 

επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού βρίσκεται σε 

θετική σχέση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια μιας κρίσης (όπως φαίνεται από τη θετική τιμή b). 

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534),  παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2551, 95% BCa CI 

[0,1675, 0,3541]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,2598) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,1646 έως 0,3873).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2βΜY2 κρίνεται σωστή (correct).  

 

 

6. H2βMY3 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση του επιπέδου 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού με τον ενεργό ρόλο 

του τμήματος  Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.31», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.31: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2βΜY3» 
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Σχήμα 5.32: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ3 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Postc 

    X = resilien 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,7071      ,5000      ,2507    79,4856     2,0000   159,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,2083      ,2530     4,7768      ,0000 

fam_CMP       ,4597      ,0508     9,0415      ,0000 

resilien      ,2820      ,0691     4,0817      ,0001 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4928      ,2429      ,3772    51,3221     1,0000   160,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,4505      ,3086     4,7010      ,0000 

resilien      ,5489      ,0766     7,1639      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,5489      ,0766     7,1639      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,2820      ,0691     4,0817      ,0001 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2669      ,0572      ,1667      ,3895 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3793      ,0708      ,2487      ,5296 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2396      ,0438      ,1573      ,3302 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,2669      ,0538     4,9656      ,0000 

 

    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.32», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xβ, Υ3 & Μ. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση 

του επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού στον ενεργό 

ρόλο του τμήματος Διοίκησης ΗR στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2669, 95% BCa CI [0,1667, 0,3895] και p < 0,001. 



 

 299 

     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0,2820, t = 4,0817, p = 0,0001. Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, επίσης, προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα (Y3): b = 0,4597, t = 9,0421, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει 

ότι το μοντέλο εξηγεί το 50% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Η θετική 

τιμή b για τη μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται το επίπεδο 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού, αυξάνεται ο ενεργός 

ρόλος του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. Ομοίως, η θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή φανερώνει 

ότι, καθώς αυξάνεται ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης.  

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, το επίπεδο ανθεκτικότητας 

σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο 

του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση 

της κρίσης, b = 0,5489, t = 7,1639, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο 

εξηγεί το 24,29% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. Όπως στην περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται ο 

διαμεσολαβητής στο μοντέλο, το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις 

ενός οργανισμού βρίσκεται σε θετική σχέση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (όπως 

φαίνεται από τη θετική τιμή b).  

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2396, 95% BCa CI 

[0,1573, 0,3302]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,2669) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,1667 έως 0,3895).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2βΜY3 κρίνεται σωστή (correct). 
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7. H2γMY1 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση.   

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.33», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.33: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2γΜY1» 

 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.34», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xγ, Υ1 & Μ. 

Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση της 

εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,2752, 95% BCa CI [0,1972, 0,3642] και p < 0,001.   

     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0,3651, t = 6,1460, p < 0,001. Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, επίσης, προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα (Y1): b = 0,3727, t = 7,7154, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει 

ότι το μοντέλο εξηγεί το 54,17% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Η θετική 

τιμή b για τη μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, αυξάνεται 

επίσης και ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Ομοίως, η θετική τιμή b για τον 
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διαμεσολαβητή φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται ο βαθμός εξοικείωσης ενός 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του 

τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια 

κρίση.  

 

Σχήμα 5.34: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ1 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Precr 

    X = safety_q 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,7360      ,5417      ,2496   120,5843     2,0000   204,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,0582      ,1941     5,4518      ,0000 

fam_CMP       ,3727      ,0483     7,7154      ,0000 

safety_q      ,3651      ,0594     6,1460      ,0000 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6388      ,4080      ,3208   141,3004     1,0000   205,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant      ,9797      ,2198     4,4578      ,0000 

safety_q      ,6402      ,0539    11,8870      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,6402      ,0539    11,8870      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,3651      ,0594     6,1460      ,0000 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2752      ,0425      ,1972      ,3642 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3747      ,0519      ,2769      ,4806 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2745      ,0377      ,2044      ,3530 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,2752      ,0440     6,2500      ,0000 

     

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας προβλέπει σημαντικά τον 
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ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μια κρίση, b = 0,6402, t = 11,8870, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει 

ότι το μοντέλο εξηγεί το 40,80% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην 

πρόληψη κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Όπως στην περίπτωση στην οποία 

περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά 

με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας βρίσκεται σε θετική σχέση με τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μια κρίση (όπως φαίνεται από τη θετική τιμή b).     

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2745, 95% BCa CI 

[0,2044, 0,3530]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,2752) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,1972 έως 0,3642).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2γΜY1 κρίνεται σωστή (correct). 

 

 

 

8. H2γMY2 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος  Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.35», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.35: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2γΜY2» 
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Σχήμα 5.36: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ2 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Crisi 

    X = safety_q 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,7004      ,4905      ,2135    76,5439     2,0000   159,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,6080      ,2107     7,6312      ,0000 

fam_CMP       ,3534      ,0528     6,6959      ,0000 

safety_q      ,2804      ,0640     4,3780      ,0000 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,5890      ,3469      ,2720    84,9723     1,0000   160,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,5816      ,2378     6,6510      ,0000 

safety_q      ,5355      ,0581     9,2180      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,5355      ,0581     9,2180      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,2804      ,0640     4,3780      ,0000 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2552      ,0515      ,1622      ,3646 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3967      ,0688      ,2626      ,5352 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2806      ,0485      ,1911      ,3834 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,2552      ,0470     5,4263      ,0000 

      

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.36», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xγ, Υ2 & Μ. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση 

της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης HR στη διαχείριση κρίσεων 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2552, 95% BCa CI [0,1622, 0,3646] και p < 0,001. 
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     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0, 2804, t = 4,3780, p < 0,001. Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, επίσης, προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα (Y2): b = 0,3534, t = 6,6959, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει 

ότι το μοντέλο εξηγεί το 49,05% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Η θετική τιμή b για τη 

μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εμπειρία ενός οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, αυξάνεται επίσης και ο 

ενεργός ρόλος του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

μιας κρίσης. Ομοίως, η θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή φανερώνει ότι, καθώς 

αυξάνεται ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.  

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας προβλέπει σημαντικά τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

μιας κρίσης, b = 0,5355, t = 9,2180, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο 

εξηγεί το 34,69% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Όπως στην περίπτωση στην οποία 

περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά 

με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας βρίσκεται σε θετική σχέση με τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

μιας κρίσης (όπως φαίνεται από τη θετική τιμή b). 

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2806, 95% BCa CI 

[0,1911, 0,3834]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,2552) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,1622 έως 0,3646).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2γΜY2 κρίνεται σωστή (correct).  
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9. H2γMY3 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εμπειρίας του 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.37», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.37: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2γΜY3» 

 
 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.38», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xγ, Υ3 & Μ. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση 

της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,2804, 95% BCa CI [0,1869, 0,3939] και p < 0,001. 

     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0,3263, t = 4,7840, p < 0,001. Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, επίσης, προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα (Y3): b = 0,3884, t = 6,9098, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει 

ότι το μοντέλο εξηγεί το 51,71% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Η θετική τιμή 

b για τη μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εμπειρία ενός 



 

 306 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, αυξάνεται ο 

ενεργός ρόλος του τμήματος HR στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Ομοίως, 

η θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται ο βαθμός 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται ο 

ενεργός ρόλος του τμήματος HR στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης.  

Σχήμα 5.38: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ3 & Μ» 

  Model = 4 
    Y = HR_Postc 

    X = safety_q 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,7191      ,5171      ,2421    85,1217     2,0000   159,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,2167      ,2244     5,4219      ,0000 

fam_CMP       ,3884      ,0562     6,9098      ,0000 

safety_q      ,3263      ,0682     4,7840      ,0000 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6100      ,3721      ,3128    94,8019     1,0000   160,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,1876      ,2550     4,6566      ,0000 

safety_q      ,6067      ,0623     9,7366      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,6067      ,0623     9,7366      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,3263      ,0682     4,7840      ,0000 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2804      ,0527      ,1869      ,3939 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3985      ,0658      ,2758      ,5357 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2819      ,0458      ,1978      ,3794 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,2804      ,0506     5,5396      ,0000 

    

      

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού 
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σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας προβλέπει σημαντικά τον 

ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης, b = 0,6067, t = 9,7366, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το 

μοντέλο εξηγεί το 37,21% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Όπως στην 

περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας βρίσκεται σε 

θετική σχέση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (όπως φαίνεται από τη θετική τιμή b).  

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2819, 95% BCa CI 

[0,1978, 0,3794]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,2804) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,1869 έως 0,3939).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2γΜY3 κρίνεται σωστή (correct). 

 

 

 

10. H2δMY1 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εξοικείωσης 

του οργανισμού με την κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μια κρίση. 

      

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.39», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.39: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2δΜY1» 
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Σχήμα 5.40: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ1 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Precr 

    X = fam_cris 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6759      ,4569      ,2958    85,8136     2,0000   204,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,0425      ,1762    11,5889      ,0000 

fam_CMP       ,5525      ,0471    11,7404      ,0000 

fam_cris     -,0045      ,0608     -,0737      ,9413 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,2999      ,0900      ,4932    20,2646     1,0000   205,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,5861      ,2196    11,7768      ,0000 

fam_cris      ,3157      ,0701     4,5016      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,3157      ,0701     4,5016      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

     -,0045      ,0608     -,0737      ,9413 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3202      ,0543      ,2219      ,4363 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,4360      ,0642      ,3103      ,5600 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,3042      ,0458      ,2170      ,3960 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,3202      ,0524     6,1152      ,0000 

     

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.40», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xδ, Υ1 & Μ. 

Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση της 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3202, 95% BCa CI [0,2219, 0,4363] και p < 0,001. 

   Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης δεν 

προβλέπει σημαντικά το αποτέλεσμα, όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = -0,0045, t = -0,0737, p = 0,9413. Ο βαθμός εξοικείωσης 
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ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων προβλέπει σημαντικά το 

αποτέλεσμα (Y1): b = 0,5525, t = 11,7404, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το 

μοντέλο εξηγεί το 45,69% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Η αρνητική 

τιμή b για τη μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εξοικείωση 

ενός οργανισμού με την κρίση, μειώνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση (και το 

αντίστροφο). Η θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται 

ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, 

αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση, b = 

0,3157, t = 4,5016, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 9% της 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. Όπως στην περίπτωση στην οποία 

περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός οργανισμού με την 

κρίση βρίσκεται σε θετική σχέση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη 

και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση (όπως φαίνεται από τη 

θετική τιμή b).   

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,3042, 95% BCa CI 

[0,2170, 0,3960]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,3202) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,2219 έως 0,4363).  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2δΜY1 κρίνεται σωστή (correct). 
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11. H2δMY2 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εξοικείωσης 

του οργανισμού με την κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.41», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.41: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2δΜY2» 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.42», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xδ, Υ2 & Μ. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση 

της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

μιας κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2784, 95% BCa CI [0,1807, 0,4066] και p 

< 0,001. 

     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης δεν 

προβλέπει σημαντικά το αποτέλεσμα, όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον 

διαμεσολαβητή στη σχέση: b = 0,0384, t = 0,6096, p = 0,5430. Ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων προβλέπει σημαντικά το 

αποτέλεσμα (Y2): b = 0,4763, t = 9,3649, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το 

μοντέλο εξηγεί το 43,04% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Η θετική τιμή b για τη 

μεταβλητή πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εξοικείωση ενός οργανισμού 

με την κρίση, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων 
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στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Η θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή 

φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.  

 

Σχήμα 5.42: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ2 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Crisi 

    X = fam_cris 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6561      ,4304      ,2386    60,0822     2,0000   159,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,2675      ,1880    12,0632      ,0000 

fam_CMP       ,4763      ,0509     9,3649      ,0000 

fam_cris      ,0384      ,0631      ,6096      ,5430 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3410      ,1163      ,3680    21,0537     1,0000   160,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,7310      ,2252    12,1291      ,0000 

fam_cris      ,3169      ,0691     4,5884      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,3169      ,0691     4,5884      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,0384      ,0631      ,6096      ,5430 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2784      ,0574      ,1807      ,4066 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,4328      ,0763      ,2924      ,5917 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2996      ,0528      ,2034      ,4087 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,2784      ,0510     5,4618      ,0000 

 

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στη 
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διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, b = 0, 3169, t = 4,5884, 

p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 11,63% της διακύμανσης του 

ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσης. Όπως στην περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο 

μοντέλο, η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση βρίσκεται σε θετική σχέση με 

τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια μιας κρίσης (όπως φαίνεται από τη θετική τιμή b). 

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2996, 95% BCa CI 

[0,2034, 0,4087]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,2784) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,1807 έως 0,4066).    

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2δΜY2 κρίνεται σωστή (correct).  

 

 

12. H2δMY3 : Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της εξοικείωσης 

του οργανισμού με την κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.43», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.43: «Η Ερευνητική Υπόθεση H2δΜY3» 
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Σχήμα 5.44: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ3 & Μ» 

Model = 4 

    Y = HR_Postc 

    X = fam_cris 

    M = fam_CMP 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6818      ,4648      ,2683    69,0550     2,0000   159,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,7590      ,1993     8,8259      ,0000 

fam_CMP       ,4908      ,0539     9,1012      ,0000 

fam_cris      ,1515      ,0669     2,2661      ,0248 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4313      ,1861      ,4055    36,5732     1,0000   160,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,2367      ,2364     9,4625      ,0000 

fam_cris      ,4384      ,0725     6,0476      ,0000 

 

***************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,4384      ,0725     6,0476      ,0000 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1515      ,0669     2,2661      ,0248 

 

Indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2869      ,0609      ,1824      ,4252 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,4077      ,0743      ,2715      ,5641 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

            Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,2823      ,0508      ,1893      ,3887 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,2869      ,0531     5,4068      ,0000 

      

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.44», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 4 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή διαμεσολάβηση - simple mediation) για τις μεταβλητές Xδ, Υ3 & Μ. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα, υπήρξε μια σημαντική επίδραση 

της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού 

με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2869, 95% BCa CI [0,1824, 0,4252] 

και p < 0,001.  
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     Στο πρώτο μέρος του σχήματος, διαφαίνεται ότι η μεταβλητή πρόβλεψης  προβλέπει 

σημαντικά το αποτέλεσμα, όταν το μοντέλο περιλαμβάνει τον διαμεσολαβητή στη 

σχέση: b = 0,1515, t = 2,2661, p = 0,0248. Ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, επίσης, προβλέπει σημαντικά το αποτέλεσμα 

(Y3): b = 0,4908, t = 9,1012, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 

46,48% της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Η θετική τιμή b για τη μεταβλητή 

πρόβλεψης φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται η εξοικείωση ενός οργανισμού με την 

κρίση, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Η θετική τιμή b για τον διαμεσολαβητή 

φανερώνει ότι, καθώς αυξάνεται ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, αυξάνεται ο ενεργός ρόλος του τμήματος HR 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης.  

     Tο επόμενο κομμάτι του σχήματος (Total effect model) δείχνει τη συνολική 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα. Η συνολική επίδραση είναι η 

επίδραση της μεταβλητής πρόβλεψης στο αποτέλεσμα, όταν ο διαμεσολαβητής δεν 

υπάρχει στο μοντέλο. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες 

της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση προβλέπει σημαντικά τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, b = 

0,4384, t = 6,0476, p < 0,001. H τιμή R² φανερώνει ότι το μοντέλο εξηγεί το 18,61% 

της διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Όπως στην περίπτωση στην οποία 

περιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός οργανισμού με την 

κρίση βρίσκεται σε θετική σχέση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην ανάκαμψη 

του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (όπως φαίνεται από τη 

θετική τιμή b). 

     Εστιάζοντας στο πιο χρήσιμο από τα παραπάνω μεγέθη επίδρασης (Field, 2013: 

534), παρατηρείται ότι για το πλήρως τυποποιημένο b (completely standardized b) που 

αφορά την έμμεση επίδραση (indirect effect), η τιμή του είναι b = 0,2823, 95% BCa CI 

[0,1893, 0,3887]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί πως από την έκδοση 2.16 του 

SPSS έχει καταργηθεί ο υπολογισμός του κ² (Kappa-squared). Επιπλέον, τονίζεται πως 

το διάστημα εμπιστοσύνης με διορθωμένη προκατάληψη (bias-corrected bootstrap 

confidence interval) για την έμμεση επίδραση (b = 0,2869) βασισμένο σε 10.000 

δείγματα ήταν πλήρως πάνω από το μηδέν (0,1824 έως 0,4252).  

    Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H2δΜY3 κρίνεται σωστή (correct). 
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5.6.3 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την άμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) από τον 

ρυθμιστή W 

1. H3WαY1: Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη 

και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.45», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.45: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WαΥ1» 

 

Σχήμα 5.46: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ1 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Precr 

    X = preoc_fa 

    M = bus_sect 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4008      ,1607      ,4593    13,3460     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,5518      ,0472    75,1866      ,0000     3,4586     3,6449 

bus_sect      ,1577      ,0663     2,3775      ,0184      ,0269      ,2885 

preoc_fa      ,4105      ,0736     5,5782      ,0000      ,2654      ,5556 

int_1        -,0513      ,1053     -,4873      ,6265     -,2589      ,1563 

 

Product terms key: 

 

 int_1    preoc_fa    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0013      ,2375     1,0000   203,0000      ,6265 

************************************************************************* 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7956      ,4513      ,1294     3,4889      ,0006      ,1962      ,7063 

      ,0000      ,4105      ,0736     5,5782      ,0000      ,2654      ,5556 

      ,7343      ,3728      ,0862     4,3259      ,0000      ,2029      ,5427 

 

Values for quantitative moderators are the mean and plus/minus one SD from mean. 

Values for dichotomous moderators are the two values of the moderator. 
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     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.46», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xα, Υ1 & W. Από 

το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα 

σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,0513, t = -

0,4873, p = 0,6265. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2589, 0,1563).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την 

αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση δεν 

ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WαY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  

 

 

 

2. H3WαY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη 

και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.47», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.47: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WαΥ2» 
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Σχήμα 5.48: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ2 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Crisi 

    X = preoc_fa 

    M = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,2795      ,0781      ,3887     5,0280     3,0000   158,0000      ,0024 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,7408      ,0497    75,3270      ,0000     3,6427     3,8389 

bus_sect      ,0898      ,0731     1,2281      ,2212     -,0546      ,2343 

preoc_fa      ,2795      ,0774     3,6096      ,0004      ,1265      ,4324 

int_1        -,0601      ,1163     -,5169      ,6059     -,2899      ,1696 

 

Product terms key: 

 

 int_1    preoc_fa    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0019      ,2672     1,0000   158,0000      ,6059 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7679      ,3256      ,1386     2,3497      ,0200      ,0519      ,5993 

      ,0000      ,2795      ,0774     3,6096      ,0004      ,1265      ,4324 

      ,6852      ,2383      ,0876     2,7192      ,0073      ,0652      ,4113 

        

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.48», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xα, Υ2 & W. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή 

πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ2 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,0601, t = - 

0,5169, p = 0,6059. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2899, 0,1696).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την 

αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν ρυθμίζεται από τον 

επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WαY2 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  
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3. H3WαY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη 

και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.49», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.49: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WαΥ3» 

 

 

Σχήμα 5.50: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ3 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Postc 

    X = preoc_fa 

    M = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3564      ,1270      ,4404     7,4442     3,0000   158,0000      ,0001 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,6339      ,0528    68,8038      ,0000     3,5296     3,7382 

bus_sect      ,1437      ,0740     1,9438      ,0537     -,0023      ,2898 

preoc_fa      ,3755      ,0860     4,3687      ,0000      ,2057      ,5453 

int_1        -,1044      ,1204     -,8670      ,3872     -,3421      ,1334 

 

Product terms key: 

 

 int_1    preoc_fa    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0047      ,7517     1,0000   158,0000      ,3872 

************************************************************************* 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7679      ,4557      ,1463     3,1143      ,0022      ,1667      ,7446 

      ,0000      ,3755      ,0860     4,3687      ,0000      ,2057      ,5453 

      ,6852      ,3040      ,0965     3,1509      ,0019      ,1134      ,4945 
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     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.50», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xα, Υ3 & W. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή 

πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ3 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,1044, t = - 

0,8670, p = 0,3872. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,3421, 0,1334).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την 

αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης δεν 

ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WαY3 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  

 

 

4. H3WβY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.51», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.51: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WβΥ1» 
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Σχήμα 5.52: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ1 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Precr 

    X = resilien 

    M = bus_sect 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,5225      ,2730      ,3979    26,4371     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,5515      ,0442    80,2970      ,0000     3,4642     3,6387 

bus_sect      ,1669      ,0588     2,8373      ,0050      ,0509      ,2830 

resilien      ,5177      ,0614     8,4337      ,0000      ,3967      ,6388 

int_1        -,1088      ,0759    -1,4326      ,1535     -,2585      ,0409 

 

Product terms key: 

 

 int_1    resilien    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0065     2,0524     1,0000   203,0000      ,1535 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7956      ,6043      ,0939     6,4350      ,0000      ,4191      ,7894 

      ,0000      ,5177      ,0614     8,4337      ,0000      ,3967      ,6388 

      ,7343      ,4378      ,0747     5,8574      ,0000      ,2904      ,5852 

 

    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.52», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xβ, Υ1 & W. Από 

το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα 

σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,1088, t = -

1,4326, p = 0,1535. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2585, 0,0409).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε 

προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση 

δεν ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός.  

    Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WβY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  
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5. H3WβY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.53», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.53: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WβΥ2» 

 

 

Σχήμα 5.54: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ2 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Crisi 

    X = resilien 

    M = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4200      ,1764      ,3473    11,0250     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,7371      ,0470    79,4882      ,0000     3,6442     3,8299 

bus_sect      ,1202      ,0680     1,7670      ,0792     -,0141      ,2545 

resilien      ,4056      ,0733     5,5336      ,0000      ,2608      ,5504 

int_1        -,0791      ,0967     -,8180      ,4146     -,2701      ,1119 

 

Product terms key: 

 

 int_1    resilien    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0040      ,6692     1,0000   158,0000      ,4146 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7679      ,4663      ,1193     3,9098      ,0001      ,2308      ,7019 

      ,0000      ,4056      ,0733     5,5336      ,0000      ,2608      ,5504 

      ,6852      ,3514      ,0823     4,2677      ,0000      ,1888      ,5140 
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       To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.54», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xβ, Υ2 & W. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή 

πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ2 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,0791, t = -

0,8180, p = 0,4146. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2701, 0,1119).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε 

προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν ρυθμίζεται 

από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. 

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WβY2 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  

 

 

6. H3WβY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.55», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.55: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WβΥ3» 
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Σχήμα 5.56: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ3 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Postc 

    X = resilien 

    M = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,5367      ,2881      ,3592    20,7921     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,6285      ,0477    76,0856      ,0000     3,5343     3,7227 

bus_sect      ,1839      ,0645     2,8501      ,0050      ,0565      ,3114 

resilien      ,5612      ,0738     7,6094      ,0000      ,4155      ,7069 

int_1        -,1125      ,0845    -1,3318      ,1848     -,2794      ,0543 

 

Product terms key: 

 

 int_1    resilien    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0068     1,7737     1,0000   158,0000      ,1848 

 

************************************************************************* 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7679      ,6476      ,1086     5,9608      ,0000      ,4330      ,8622 

      ,0000      ,5612      ,0738     7,6094      ,0000      ,4155      ,7069 

      ,6852      ,4841      ,0829     5,8421      ,0000      ,3204      ,6478 

 

Values for quantitative moderators are the mean and plus/minus one SD from mean. 

Values for dichotomous moderators are the two values of the moderator. 

     

    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.56», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xβ, Υ3 & W. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή 

πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επιπρόσθετα, 

δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, 

όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ και ο ρυθμιστής 

W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ3 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,1125, t 

= -1,3318, p = 0,1848.  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε 

προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης 

δεν ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WβY3 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  
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7. H3WγY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.57», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.57: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WγΥ1» 

 

 

Σχήμα 5.58: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ1 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Precr 

    X = safety_q 

    M = bus_sect 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6577      ,4325      ,3106    44,8380     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,5606      ,0406    87,7934      ,0000     3,4806     3,6406 

bus_sect      ,0980      ,0527     1,8607      ,0642     -,0058      ,2018 

safety_q      ,6154      ,0697     8,8267      ,0000      ,4780      ,7529 

int_1        -,1365      ,0786    -1,7377      ,0838     -,2914      ,0184 

 

Product terms key: 

 

 int_1    safety_q    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0128     3,0197     1,0000   203,0000      ,0838 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7956      ,7240      ,0724    10,0074      ,0000      ,5814      ,8667 

      ,0000      ,6154      ,0697     8,8267      ,0000      ,4780      ,7529 

      ,7343      ,5152      ,1070     4,8149      ,0000      ,3042      ,7262 
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    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.58», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xγ, Υ1 & W. Από 

το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα 

σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,1365, t = -

1,7377, p = 0,0838. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2914, 0,0184).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μια κρίση δεν ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο 

ανήκει ένας οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WγY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  

 

 

8. H3WγY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.59», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.59: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WγΥ2» 
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Σχήμα 5.60: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ2 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Crisi 

    X = safety_q 

    M = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,5966      ,3559      ,2716    19,5412     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,7453      ,0427    87,7627      ,0000     3,6610     3,8296 

bus_sect      ,0373      ,0644      ,5790      ,5634     -,0899      ,1644 

safety_q      ,5282      ,0765     6,9069      ,0000      ,3772      ,6793 

int_1        -,0912      ,0925     -,9863      ,3255     -,2738      ,0914 

 

Product terms key: 

 

 int_1    safety_q    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0068      ,9727     1,0000   158,0000      ,3255 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7679      ,5983      ,0982     6,0924      ,0000      ,4043      ,7922 

      ,0000      ,5282      ,0765     6,9069      ,0000      ,3772      ,6793 

      ,6852      ,4658      ,1048     4,4459      ,0000      ,2588      ,6727 

 

       To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.60», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xγ, Υ2 & W. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή 

πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ2 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,0912, t = -

0,9863, p = 0,3255. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2738, 0,0914).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης δεν ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WγY2 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  
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9. H3WγY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.61», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.61: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WγΥ3» 

 

Σχήμα 5.62: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ3 & W 

Model = 1 

Y = HR_Postc 

X = safety_q 

M = bus_sect 

Sample size 

162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

    R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6307      ,3978      ,3038    28,8468     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,6417      ,0441    82,4963      ,0000     3,5545     3,7289 

bus_sect      ,0799      ,0586     1,3624      ,1750     -,0359      ,1957 

safety_q      ,5924      ,0707     8,3825      ,0000      ,4528      ,7320 

int_1        -,1596      ,0748    -2,1334      ,0344     -,3074     -,0118 

 

Product terms key: 

 

int_1    safety_q    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

        R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0174     4,5512     1,0000   158,0000      ,0344 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

 

bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

  -,7679      ,7150      ,0899     7,9545      ,0000      ,5375      ,8925 

   ,0000      ,5924      ,0707     8,3825      ,0000      ,4528      ,7320 

   ,6852      ,4831      ,0884     5,4645      ,0000      ,3085      ,6577 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.62», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 
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PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xγ, Υ3 & W. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή 

πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ3 είναι στατιστικά σημαντική, με b = - 0,1596, t = -2,1334, 

p = 0,0344 ( < 0,05). Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν δεν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,3074, -0,0118). Η αρνητική τιμή του b δηλώνει την 

ύπαρξη αρνητικής σχέσης, δηλαδή όσο αυξάνεται ο ρυθμιστής, μειώνεται η 

αλληλεπίδραση (effect) και το αντίστροφο. Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρύθμιση με 

βάση τις τιμές του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά 

σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική 

σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης, b = 0,7150, 95% CI [0,5375, 0,8925], t = 7,9545, p < 

0,001. 

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, b = 0,5924, 95% CI 

[0,4528, 0,7320], t = 8,3825, p < 0,001. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, b = 

0,4831, 95% CI [0,3085, 0,6577], t = 5,4645, p < 0,001. 

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει 

ένας οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WγY3 κρίνεται σωστή (correct).  

 

 



 

 329 

10. H3WδY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την 

κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.63», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.63: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WδΥ1» 

 

 

Σχήμα 5.64: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ1 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Precr 

    X = fam_cris 

    M = bus_sect 

 

Sample size 

        207 

 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3766      ,1418      ,4696    11,1347     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,5748      ,0480    74,4113      ,0000     3,4801     3,6695 

bus_sect      ,1144      ,0620     1,8452      ,0665     -,0078      ,2366 

fam_cris      ,3156      ,0629     5,0186      ,0000      ,1916      ,4396 

int_1        -,2442      ,0756    -3,2284      ,0015     -,3934     -,0951 

 

Product terms key: 

 

 int_1    fam_cris    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0322    10,4229     1,0000   203,0000      ,0015 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7956      ,5099      ,0968     5,2649      ,0000      ,3189      ,7008 

      ,0000      ,3156      ,0629     5,0186      ,0000      ,1916      ,4396 

      ,7343      ,1362      ,0733     1,8583      ,0646     -,0083      ,2808 
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    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.64», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xδ, Υ1 & W. Από 

το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα 

σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t,  

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,2442, t = -3,2284, 

p = 0,0015. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν δεν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,3934, -0,0951). Η αρνητική τιμή του b δηλώνει την 

ύπαρξη αρνητικής σχέσης, δηλαδή όσο αυξάνεται ο ρυθμιστής, μειώνεται η 

αλληλεπίδραση (effect) και το αντίστροφο. Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρύθμιση με 

βάση τις τιμές του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά 

σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση, b = 0,5099, 95% CI 

[0,3189, 0,7008], t = 5,2649, p < 0,0001. 

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν 

από μια κρίση, b = 0,3156, 95% CI [0,1916, 0,4396], t = 5,0186, p < 0,0001. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, δεν υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μια κρίση, b = 0,1362, 95% CI [ -0,0083, 0,2808], t = 1,8583, p = 

0,0646. Επιπλέον, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος 

εμπιστοσύνης (-0,0083,  0,2808). 

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση ρυθμίζεται από τον 

επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. Επίσης, αυτά τα 

αποτελέσματα φανερώνουν ότι η σχέση μεταξύ της μεταβλητής πρόβλεψης και του 

αποτελέσματος παρουσιάζεται μόνο σε χαμηλότερα ή μέσα επίπεδα τιμών της 

ρυθμιστικής μεταβλητής.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WδY1 κρίνεται σωστή (correct).  
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11. H3WδY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την 

κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.65», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.65: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WδΥ2» 

 

 

Σχήμα 5.66: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ2 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Crisi 

    X = fam_cris 

    M = bus_sect 

 

Sample size 

        162 

 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Crisi 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3797      ,1442      ,3609     6,9922     3,0000   158,0000      ,0002 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,7607      ,0466    80,6797      ,0000     3,6686     3,8527 

bus_sect      ,0179      ,0640      ,2789      ,7807     -,1086      ,1443 

fam_cris      ,3297      ,0724     4,5542      ,0000      ,1867      ,4727 

int_1        -,1991      ,0965    -2,0639      ,0407     -,3896     -,0086 

 

Product terms key: 

 

 int_1    fam_cris    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0265     4,2597     1,0000   158,0000      ,0407 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7679      ,4826      ,1206     4,0017      ,0001      ,2444      ,7208 

      ,0000      ,3297      ,0724     4,5542      ,0000      ,1867      ,4727 

      ,6852      ,1933      ,0788     2,4535      ,0152      ,0377      ,3489 
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       To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.66», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xδ, Υ2 & W. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή 

πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ2 είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,1991, t = -2,0639, 

p = 0,0407. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν δεν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,3896, -0,0086). Η αρνητική τιμή του b δηλώνει την 

ύπαρξη αρνητικής σχέσης, δηλαδή όσο αυξάνεται ο ρυθμιστής, μειώνεται η 

αλληλεπίδραση (effect) και το αντίστροφο. Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρύθμιση με 

βάση τις τιμές του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά 

σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική 

σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων 

στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης, b = 0,4826, 95% CI [0,2444, 0,7208], 

t = 4,0017, p = 0,0001. 

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης, 

b = 0,3297, 95% CI [0,1867, 0,4727], t = 4,5542, p < 0,001. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια μη στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά 

τη διάρκεια της κρίσης, b = 0,1933, 95% CI [ 0,0377, 0,3489], t = 2,4535, p = 

0,0152 ( < 0,05). 

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό 

κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WδY2 κρίνεται σωστή (correct).  
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12. H3WδY3 : : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με 

την κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.67», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.67: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WδΥ3» 

 

 

Σχήμα 5.68: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ3 & W» 

Model = 1 

    Y = HR_Postc 

    X = fam_cris 

    M = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Postc 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4761      ,2267      ,3901    13,1935     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,6592      ,0493    74,2713      ,0000     3,5619     3,7565 

bus_sect      ,0444      ,0649      ,6843      ,4948     -,0838      ,1727 

fam_cris      ,4503      ,0742     6,0722      ,0000      ,3038      ,5967 

int_1        -,2544      ,0899    -2,8293      ,0053     -,4320     -,0768 

 

Product terms key: 

 

 int_1    fam_cris    X     bus_sect 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0361     8,0051     1,0000   158,0000      ,0053 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   bus_sect     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,7679      ,6456      ,1143     5,6472      ,0000      ,4198      ,8715 

      ,0000      ,4503      ,0742     6,0722      ,0000      ,3038      ,5967 

      ,6852      ,2759      ,0824     3,3481      ,0010      ,1132      ,4387 
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     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.68», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xδ, Υ3 & W. 

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην 

αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου 

των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή 

πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t,  

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ και ο ρυθμιστής W, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ3 είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,2544, t = -2,8293, 

p = 0,0053 ( < 0,05). Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν δεν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,4320, -0,0768). Η αρνητική τιμή του b δηλώνει την 

ύπαρξη αρνητικής σχέσης, δηλαδή όσο αυξάνεται ο ρυθμιστής, μειώνεται η 

αλληλεπίδραση (effect) και το αντίστροφο. Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρύθμιση με 

βάση τις τιμές του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά 

σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική 

σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, b = 0,6456, 95% CI 

[0,4198, 0,8715], t = 5,6472, p < 0,001. 

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης, b = 0,4503, 95% CI [0,3038, 0,5967], t = 6,0722, p < 

0,001. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, δεν υπάρχει μια στατιστικά 

σημαντική σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, b = 0,2759, 95% CI [0,1132, 0,4387], t = 

0,0824,   p = 0,001.  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης ρυθμίζεται από τον 

επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WδY3 κρίνεται σωστή (correct). 
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5.6.4 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την έμμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (X) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Y) μέσω του 

διαμεσολαβητή (M) από τον ρυθμιστή W 

 

1. H3WαMY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.69», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.69: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WαΜΥ1» 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.70», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xα, Υ1, M & W. Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για 

κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν 

προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση 

ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. 

Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει 

πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα και ο 

ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,1356, t = 1,2965, p = 0,1963. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,0706, 

0,3418). 



 

 336 

Σχήμα 5.70: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ1, M & 

W» 

Model = 7 

    Y = HR_Precr 

    X = preoc_fa 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4368      ,1908      ,6665    19,1988     3,0000   203,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,7480      ,0578    47,5839      ,0000     2,6342     2,8619 

preoc_fa      ,6019      ,0889     6,7707      ,0000      ,4266      ,7772 

bus_sect      ,1179      ,0716     1,6453      ,1015     -,0234      ,2591 

int_1         ,1356      ,1046     1,2965      ,1963     -,0706      ,3418 

 

Product terms key: 

 

 int_1    preoc_fa    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,1170      ,0724     1,6169      ,1075     -,0257      ,2596 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7956      ,2556      ,0684      ,1261      ,3958 

fam_CMP      ,0000      ,3115      ,0535      ,2169      ,4294 

fam_CMP      ,7343      ,3630      ,0665      ,2431      ,5102 

 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0702      ,0538     -,0311      ,1816 

 

     Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές του 

ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε αυτή 

την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος HR στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2556, 95% CI [0,1261, 0,3958], SE B = 0,0684.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη κρίσεων μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,3115, 95% CI [0,2169, 0,4294], SE B = 0,0535. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,3630, 95% CI [0,2431, 0,5102], SE B = 0,0665. 
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     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος HR στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων 

(όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). 

Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια 

ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation): Index = 0,0702 και στα 

διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται το μηδέν (-0,0311, 0,1816). Δηλαδή, ο 

επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό 

ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και 

την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος HR, όσον αφορά την πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.   

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WαΜY1 κρίνεται λανθασμένη 

(incorrect). 

 

 

2. H3WαMY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.     

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.71», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.71: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WαΜΥ2» 
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Σχήμα 5.72: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ2, M & 

W» 

Model = 7 

    Y = HR_Crisi 

    X = preoc_fa 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4506      ,2031      ,5983    17,2936     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,8357      ,0614    46,1847      ,0000     2,7144     2,9569 

preoc_fa      ,6276      ,1011     6,2068      ,0000      ,4279      ,8273 

bus_sect      ,1270      ,0753     1,6860      ,0938     -,0218      ,2757 

int_1         ,2395      ,1179     2,0307      ,0440      ,0066      ,4725 

 

Product terms key: 

 

 int_1    preoc_fa    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

     -,0162      ,0815     -,1987      ,8428     -,1772      ,1448 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7679      ,2198      ,0732      ,0818      ,3697 

fam_CMP      ,0000      ,3109      ,0601      ,2035      ,4427 

fam_CMP      ,6852      ,3922      ,0745      ,2572      ,5511 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,1187      ,0592      ,0146      ,2465 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.72», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xα, Υ2, M & W. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 

162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται 

η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα 

οποία έχουν προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν 

με τη χρήση ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό 

σφάλμα του. Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος 

αποδεικνύει πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα 

και ο ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ2 μέσω του διαμεσολαβητή Μ είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,2395, t = 2,0307, p = 0,0440. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν δεν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης 

(0,0066, 0,4725). Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση 

τις τιμές του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 
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αλληλεπίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά 

σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,2198, 95% CI [0,0818, 0,3697], SE B = 0,0732.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος HR στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3109, 95% CI [0,2035, 0,4427], SE B = 0,0601. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος HR όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,3922, 95% CI [0,2572, 0,5511], SE B = 0,0745. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του 

με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε 

προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως όντως υφίσταται ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated 

mediation): Index = 0,1187 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης δεν περιέχεται το μηδέν 

(0,0146, 0,2465). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

HR, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω 

του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.     

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WαΜY2 κρίνεται σωστή (correct). 
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3. H3WαMY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού σε λάθη και αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.73», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.73: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WαΜΥ3» 

 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.74», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xα, Υ3, M & W. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 

162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται 

η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα 

οποία έχουν προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν 

με τη χρήση ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό 

σφάλμα του. Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος 

αποδεικνύει πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα 

και ο ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ3 μέσω του διαμεσολαβητή Μ είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,2395, t = 2,0307, p = 0,0440. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν δεν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης 

(0,0066, 0,4725). 
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Σχήμα 5.74: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ3, M & W» 

Model = 7 

    Y = HR_Postc 

    X = preoc_fa 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4506      ,2031      ,5983    17,2936     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,8357      ,0614    46,1847      ,0000     2,7144     2,9569 

preoc_fa      ,6276      ,1011     6,2068      ,0000      ,4279      ,8273 

bus_sect      ,1270      ,0753     1,6860      ,0938     -,0218      ,2757 

int_1         ,2395      ,1179     2,0307      ,0440      ,0066      ,4725 

 

Product terms key: 

 

 int_1    preoc_fa    X     bus_sect 

 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,0621      ,0756      ,8219      ,4124     -,0871      ,2114 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7679      ,2357      ,0767      ,0867      ,3884 

fam_CMP      ,0000      ,3334      ,0597      ,2271      ,4617 

fam_CMP      ,6852      ,4205      ,0731      ,2886      ,5770 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,1272      ,0622      ,0130      ,2592 

 

     Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές του 

ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε αυτή 

την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη 

του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2357, 95% CI [0,0867, 0,3884], SE B = 0,0767.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3334, 95% CI 

[0,2271, 0,4617], SE B = 0,0597. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 
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ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο 

μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης 

του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,4205, 95% 

CI [0,2886, 0,5770], SE B = 0,0731. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και 

ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος 

του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of 

Moderated Mediation) διαφαίνεται πως όντως υφίσταται ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation): Index = 0,1272 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης δεν 

περιέχεται το μηδέν (0,0130, 0,2592). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο 

ανήκει ένας οργανισμός ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου 

εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.     

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WαΜY3 κρίνεται σωστή (correct). 

 

 

 

4. H3WβMY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας 

του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά  την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

      

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.75», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 
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Σχήμα 5.75: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WβΜΥ1» 

 

Σχήμα 5.76: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ1, M & W» 

Model = 7 

    Y = HR_Precr 

    X = resilien 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4745      ,2251      ,6382    25,0329     3,0000   203,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,7526      ,0561    49,0247      ,0000     2,6419     2,8633 

resilien      ,6175      ,0809     7,6357      ,0000      ,4580      ,7769 

bus_sect      ,1463      ,0701     2,0865      ,0382      ,0080      ,2845 

int_1         ,0210      ,0945      ,2221      ,8245     -,1654      ,2074 

 

Product terms key: 

 

 int_1    resilien    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,2450      ,0654     3,7458      ,0002      ,1161      ,3740 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7956      ,2816      ,0506      ,1914      ,3917 

fam_CMP      ,0000      ,2894      ,0487      ,2007      ,3938 

fam_CMP      ,7343      ,2966      ,0658      ,1773      ,4368 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0098      ,0434     -,0755      ,0958 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.76», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xβ, Υ1, M & W. Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε 

μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν 

προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση 
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ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. 

Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει 

πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ και ο 

ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,0210, t = 0,2221, p = 0,8245. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,1654, 

0,2074). Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές 

του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε 

αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,2816, 95% CI [0,1914, 0,3917], SE B = 0,0506.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,2894, 95% CI [0,2007, 0,3938], SE B = 0,0487. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,2966, 95% CI [0,1773, 0,4368], SE B = 0,0658. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ του 

επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και 

ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος 

του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of 

Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη 

διαμεσολάβηση (moderated mediation): Index = 0,0098 και στα διαστήματα 

εμπιστοσύνης περιέχεται το μηδέν (-0,0755, 0,0958). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός 

κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση 

επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, 

στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού 

εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WβΜY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 
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5. H3WβMY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας 

του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια μίας κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.77», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.77: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WβΜΥ2» 

 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.78», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xβ, Υ2, M & W. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 

162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται 

η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα 

οποία έχουν προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν 

με τη χρήση ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό 

σφάλμα του. Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος 

αποδεικνύει πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ 

και ο ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ2 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν 

είναι στατιστικά σημαντική, με b = 0,1306, t = 1,1950, p = 0,2339. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,0852, 

0,3463). 
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Σχήμα 5.78: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ2, M & W» 

Model = 7 

    Y = HR_Crisi 

    X = resilien 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4687      ,2197      ,5858    17,3898     3,0000   158,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,8420      ,0603    47,1257      ,0000     2,7229     2,9611 

resilien      ,6139      ,0942     6,5167      ,0000      ,4278      ,8000 

bus_sect      ,1935      ,0758     2,5509      ,0117      ,0437      ,3432 

int_1         ,1306      ,1093     1,1950      ,2339     -,0852      ,3463 

 

Product terms key: 

 

 int_1    resilien    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,1382      ,0791     1,7476      ,0825     -,0180      ,2945 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7679      ,2298      ,0588      ,1340      ,3659 

fam_CMP      ,0000      ,2747      ,0578      ,1779      ,4034 

fam_CMP      ,6852      ,3147      ,0761      ,1843      ,4839 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0584      ,0507     -,0413      ,1624 

 

     Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές του 

ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε αυτή 

την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2298, 95% CI [0,1340, 0,3659], SE B = 0,0588.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά 

τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2747, 95% CI 

[0,1779, 0,4034], SE B = 0,0578. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR όσον αφορά τη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του 
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βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,3147, 95% CI [0,1843, 0,4839], SE B = 0,0761. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ του 

επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος HR, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε 

προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation): Index = 0,0584 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται 

το μηδέν (-0,0413, 0,1624). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου 

ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις,  στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος HR, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.     

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WβΜY2 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 

 

 

6. H3WβMY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας 

του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού   

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.79», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.79: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WβΜΥ3» 
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Σχήμα 5.80: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ3, M & W» 

Model = 7 

    Y = HR_Postc 

    X = resilien 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4687      ,2197      ,5858    17,3898     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,8420      ,0603    47,1257      ,0000     2,7229     2,9611 

resilien      ,6139      ,0942     6,5167      ,0000      ,4278      ,8000 

bus_sect      ,1935      ,0758     2,5509      ,0117      ,0437      ,3432 

int_1         ,1306      ,1093     1,1950      ,2339     -,0852      ,3463 

 

Product terms key: 

 

 int_1    resilien    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,2820      ,0776     3,6319      ,0004      ,1286      ,4354 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7679      ,2361      ,0607      ,1354      ,3739 

fam_CMP      ,0000      ,2822      ,0596      ,1764      ,4106 

fam_CMP      ,6852      ,3234      ,0777      ,1846      ,4913 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0600      ,0513     -,0389      ,1637 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.80», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xβ, Υ3, M & W. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 

162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται 

η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα 

οποία έχουν προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν 

με τη χρήση ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό 

σφάλμα του. Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος 

αποδεικνύει πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ 

και ο ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ3 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν 

είναι στατιστικά σημαντική, με b = 0,1306, t = 1,1950, p = 0,2329. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,0852, 

0,3463). Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές 

του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε 

αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 
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1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2361, 95% CI [0,1354 , 0,3739], SE 

B = 0,0607.  

2. Στις μεσαίες τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,2822, 95% CI [0,1764, 0,4106], SE B = 0,0596. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης 

του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,3234, 95% CI [0,1846, 0,4913], SE B = 0,0777. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ του 

επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη 

αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο 

τελευταίο μέρος του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια 

ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation): Index = 0,0600 και στα 

διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται το μηδέν (-0,0389, 0,1637). Δηλαδή, ο 

επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό 

ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε 

προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση 

της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων.     

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WβΜY3 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 
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7. H3WγMY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.81», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.81: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WγΜΥ1» 

 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.82», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xγ, Υ1, M & W. Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε 

μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν 

προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση 

ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. 

Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει 

πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ και ο 

ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 μέσω του διαμεσολαβητή  δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,1107, t = 1,4449, p = 0,1500. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,0404, 

0,2617). 
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Σχήμα 5.82: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ1, M & W» 

Model = 7 

    Y = HR_Precr 

    X = safety_q 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6081      ,3698      ,5191    50,1256     3,0000   203,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,7443      ,0520    52,8165      ,0000     2,6418     2,8467 

safety_q      ,7362      ,0658    11,1927      ,0000      ,6065      ,8659 

bus_sect      ,0718      ,0666     1,0772      ,2827     -,0596      ,2031 

int_1         ,1107      ,0766     1,4449      ,1500     -,0404      ,2617 

 

Product terms key: 

 

 int_1    safety_q    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,3651      ,0817     4,4660      ,0000      ,2039      ,5263 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7956      ,2416      ,0450      ,1624      ,3397 

fam_CMP      ,0000      ,2744      ,0419      ,1961      ,3600 

fam_CMP      ,7343      ,3047      ,0489      ,2172      ,4091 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0413      ,0280     -,0118      ,1000 

 

     Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές του 

ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε αυτή 

την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2416, 95% CI 

[0,1624, 0,3397], SE B = 0,0450.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,2744, 95% CI [0,1961, 0,3600], SE B = 0,0419. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην 
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πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3047, 95% CI [0,2172, 0,4091], SE B = 0,0489. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε 

σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation): Index = 0,0413 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται 

το μηδέν (-0,0118, 0,1000). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό 

ρόλο του τμήματος HR, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων.   

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WγΜY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 

 

 

8. H3WγMY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.83», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 
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Σχήμα 5.83: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WγΜΥ2» 

 

Σχήμα 5.84: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ2, M & 

W» 

Model = 7 

    Y = HR_Crisi 

    X = safety_q 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6117      ,3742      ,4698    38,5180     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,8273      ,0554    50,9888      ,0000     2,7178     2,9368 

safety_q      ,7194      ,0755     9,5261      ,0000      ,5702      ,8685 

bus_sect      ,0938      ,0718     1,3055      ,1936     -,0481      ,2357 

int_1         ,1740      ,0836     2,0808      ,0391      ,0088      ,3391 

 

Product terms key: 

 

 int_1    safety_q    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,2804      ,1016     2,7588      ,0065      ,0797      ,4811 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7679      ,2070      ,0481      ,1286      ,3232 

fam_CMP      ,0000      ,2542      ,0520      ,1610      ,3662 

fam_CMP      ,6852      ,2964      ,0635      ,1867      ,4384 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0615      ,0315      ,0113      ,1380 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.84», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 
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μεταβλητές Xγ, Υ2, M & W. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 

162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται 

η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα 

οποία έχουν προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν 

με τη χρήση ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό 

σφάλμα του. Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος 

αποδεικνύει πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ 

και ο ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ2 μέσω του διαμεσολαβητή Μ είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,1740, t = 2,0808 p = 0,0391. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν δεν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης 

(0,0088, 0,3391). Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση 

τις τιμές του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά 

σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης HR 

στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2070, 95% CI [0,1286, 0,3232], SE B = 0,0481.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων 

στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,2542, 95% CI [0,1610, 0,3662], SE B = 0,0520. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR όσον αφορά 

τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2964, 95% CI [0,1867, 0,4384], SE B = 0,0635. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά τη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη 

αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο 

τελευταίο μέρος του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως όντως υφίσταται 

ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation): Index = 0,0615 και στα 

διαστήματα εμπιστοσύνης δεν περιέχεται το μηδέν (0,0113, 0,1380). Δηλαδή, ο 
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επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί ρυθμιστικό ρόλο 

στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας 

και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης 

μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.     

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WγΜY2 κρίνεται σωστή (correct). 

 

 

9. H3WγMY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.85», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.85: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WγΜΥ3» 

 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.86», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xγ, Υ3, M & W. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 

162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται 

η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα 

οποία έχουν προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν 

με τη χρήση ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό 
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σφάλμα του. Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος 

αποδεικνύει πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ 

και ο ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ3 μέσω του διαμεσολαβητή Μ είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,1740, t = 2,0808, p = 0,0391. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν δεν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης 

(0,0088, 0,3391). 

Σχήμα 5.86: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ3, M & 

W» 

Model = 7 

    Y = HR_Postc 

    X = safety_q 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6117      ,3742      ,4698    38,5180     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,8273      ,0554    50,9888      ,0000     2,7178     2,9368 

safety_q      ,7194      ,0755     9,5261      ,0000      ,5702      ,8685 

bus_sect      ,0938      ,0718     1,3055      ,1936     -,0481      ,2357 

int_1         ,1740      ,0836     2,0808      ,0391      ,0088      ,3391 

 

Product terms key: 

 

 int_1    safety_q    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,3263      ,0925     3,5270      ,0005      ,1436      ,5090 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7679      ,2275      ,0528      ,1403      ,3505 

fam_CMP      ,0000      ,2794      ,0531      ,1809      ,3898 

fam_CMP      ,6852      ,3257      ,0625      ,2114      ,4588 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0676      ,0325      ,0134      ,1438 

 

     Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές του 

ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε αυτή 

την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2275, 95% CI [0,1403, 0,3505], SE B = 0,0528.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 
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ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης 

του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,2794, 95% CI [0,1809, 0,3898], SE B = 0,0531. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3257, 95% CI [0,2114, 0,4588], SE B = 0,0625. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και 

ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος 

του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of 

Moderated Mediation) διαφαίνεται πως υφίσταται ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation): Index = 0,0676 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης δεν 

περιέχεται το μηδέν (0,0134, 0,1438). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο 

ανήκει ένας οργανισμός ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας 

του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης HR, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.     

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WγΜY3 κρίνεται σωστή (correct). 

 

 

10. H3WδMY1 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού 

με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω 

του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

      

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.87», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

 

 

 



 

 358 

Σχήμα 5.87: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WδΜΥ1» 

 

Σχήμα 5.88: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ1, M & W» 

Model = 7 

    Y = HR_Precr 

    X = fam_cris 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4531      ,2053      ,6546    17,3947     3,0000   203,0000      ,0000 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,7561      ,0577    47,7856      ,0000     2,6424     2,8698 

fam_cris      ,5685      ,0834     6,8197      ,0000      ,4041      ,7329 

bus_sect      ,0665      ,0693      ,9606      ,3379     -,0700      ,2031 

int_1        -,0313      ,0938     -,3339      ,7388     -,2163      ,1537 

 

Product terms key: 

 

 int_1    fam_cris    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

     -,0045      ,0529     -,0847      ,9326     -,1087      ,0997 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7956      ,3279      ,0714      ,1865      ,4682 

fam_CMP      ,0000      ,3141      ,0551      ,2111      ,4271 

fam_CMP      ,7343      ,3014      ,0643      ,1817      ,4324 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,0173      ,0517     -,1189      ,0846 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.88», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xδ, Υ1, M & W. Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε 

μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν 
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προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση 

ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. 

Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει 

πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ και ο 

ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = -0,0313, t = -0,3339, p = 0,7388. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2163, 

0,1537). Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές 

του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε 

αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,3279, 95% CI [0,1865, 0,4682], SE B = 0,0714.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν 

από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού 

με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3141, 95% CI [0,2111, 

0,4271], SE B = 0,0551. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3014, 95% CI 

[0,1817, 0,4324], SE B = 0,0643. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε 

προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation): Index = -0,0173 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται 

το μηδέν (-0,1189, 0,0846). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του 

οργανισμού με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WδΜY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 
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11. H3WδMY2 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού 

με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια μίας κρίσης μέσω του 

βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.89», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.89: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WδΜΥ2» 

 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.90», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xδ, Υ2, M & W. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 

162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται 

η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα 

οποία έχουν προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν 

με τη χρήση ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό 

σφάλμα του. Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος 

αποδεικνύει πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ 

και ο ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ2 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν 

είναι στατιστικά σημαντική, με b = 0,0141, t = 0,1210, p = 0,9038. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2155, 

0,2437). 
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Σχήμα 5.90: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ2, M & W» 

Model = 7 

    Y = HR_Crisi 

    X = fam_cris 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4737      ,2244      ,5823    12,8227     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,8346      ,0624    45,4188      ,0000     2,7113     2,9578 

fam_cris      ,5723      ,0990     5,7791      ,0000      ,3767      ,7678 

bus_sect      ,0528      ,0764      ,6906      ,4908     -,0981      ,2037 

int_1         ,0141      ,1162      ,1210      ,9038     -,2155      ,2437 

 

Product terms key: 

 

 int_1    fam_cris    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,0384      ,0605      ,6349      ,5264     -,0811      ,1580 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7679      ,2674      ,0746      ,1213      ,4175 

fam_CMP      ,0000      ,2726      ,0587      ,1704      ,4024 

fam_CMP      ,6852      ,2772      ,0657      ,1594      ,4162 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0067      ,0527     -,0944      ,1118 

 

     Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές του 

ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε αυτή 

την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,2674, 95% CI [0,1213, 0,4175], SE B = 0,0746.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2726, 95% CI [0,1704, 0,4024], SE 

B = 0,0587. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος HR όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 
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διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2772, 95% CI 

[0,1594, 0,4162], SE B = 0,0657. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά 

τη διάρκεια της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε 

προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation): Index = 0,0067 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται 

το μηδέν (-0,0944, 0,1118). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του 

οργανισμού με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης 

μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.     

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WδΜY2 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 

 

 

12. H3WδMY3 : Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού 

με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης 

μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.91», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.91: «Η Ερευνητική Υπόθεση H3WδΜΥ3» 
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Σχήμα 5.92: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ3, M & 

W» 

Model = 7 

    Y = HR_Postc 

    X = fam_cris 

    M = fam_CMP 

    W = bus_sect 

Sample size 

        162 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4737      ,2244      ,5823    12,8227     3,0000   158,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,8346      ,0624    45,4188      ,0000     2,7113     2,9578 

fam_cris      ,5723      ,0990     5,7791      ,0000      ,3767      ,7678 

bus_sect      ,0528      ,0764      ,6906      ,4908     -,0981      ,2037 

int_1         ,0141      ,1162      ,1210      ,9038     -,2155      ,2437 

 

Product terms key: 

 

 int_1    fam_cris    X     bus_sect 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,1515      ,0658     2,3022      ,0226      ,0215      ,2815 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          bus_sect     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,7679      ,2756      ,0777      ,1261      ,4323 

fam_CMP      ,0000      ,2809      ,0621      ,1740      ,4183 

fam_CMP      ,6852      ,2856      ,0699      ,1621      ,4357 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0069      ,0547     -,0968      ,1193 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.92», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xδ, Υ3, M & W. Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

περιστατικά κρίσεων (δηλαδή, στην αντίστοιχη ερώτηση Ν. 5 έχουν απαντήσει θετικά 

162 επιχειρήσεις, εκ του συνόλου των 207). Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται 

η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα 

οποία έχουν προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν 

με τη χρήση ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό 

σφάλμα του. Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος 

αποδεικνύει πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ 

και ο ρυθμιστής W, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ3 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν 

είναι στατιστικά σημαντική, με b = 0,0141, t = 0,1210, p = 0,9038. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2155, 

0,2437). Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές 
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του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε 

αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,2756, 95% CI [0,1261, 0,4323], SE B = 0,0777.  

2. Στις μεσαίες  τιμές του ρυθμιστή υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση μεταξύ 

της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2809, 95% CI 

[0,1740, 0,4183], SE B = 0,0621. 

3. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2856, 95% CI 

[0,1621, 0,4357], SE B = 0,0699. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε 

σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation): Index = 0,0069 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται 

το μηδέν (-0,0968, 0,1193). Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του 

οργανισμού με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, όσον αφορά την ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση 

της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων.     

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H3WδΜY3 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 
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5.6.5 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την άμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στην εξαρτημένη μεταβλητή (Υ1) από τον 

ρυθμιστή Z 

1. H4ZαY1  : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη 

και την αποτυχία με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια 

κρίση.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.93», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.93: «Η Ερευνητική Υπόθεση H4ΖαΥ1» 

 

Σχήμα 5.94: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ1 & Z» 

Model = 1 

    Y = HR_Precr 

    X = preoc_fa 

    M = crisis_e 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3676      ,1351      ,4733     9,9717     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,5522      ,0481    73,8692      ,0000     3,4574     3,6471 

crisis_e     -,0182      ,1264     -,1438      ,8858     -,2673      ,2310 

preoc_fa      ,4137      ,0758     5,4540      ,0000      ,2641      ,5632 

int_1         ,1496      ,1962      ,7623      ,4468     -,2373      ,5365 

 

Product terms key: 

 

 int_1    preoc_fa    X     crisis_e 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0034      ,5811     1,0000   203,0000      ,4468 

************************************************************************* 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   crisis_e     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,2174      ,3811      ,0834     4,5692      ,0000      ,2167      ,5456 

      ,7826      ,5307      ,1776     2,9881      ,0032      ,1805      ,8809 

 

Values for quantitative moderators are the mean and plus/minus one SD from mean. 

Values for dichotomous moderators are the two values of the moderator. 
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    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.94», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xα, Υ1 & Z. Από 

το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα 

σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα  και ο ρυθμιστής Z, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = 0,1496, t = 

0,7623, p = 0,4468. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2373, 0,5365).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την 

αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση δεν 

ρυθμίζεται από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Επιπλέον, 

τονίζεται πως η μέθοδος Johnson-Neyman δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διχοτομική ρυθμιστική μεταβλητή.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H4ZαY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  

 

2. H4ZβY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις με τον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.95», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.95: «Η Ερευνητική Υπόθεση H4ΖβΥ1» 
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Σχήμα 5.96: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ1 & Z» 

Model = 1 

    Y = HR_Precr 

    X = resilien 

    M = crisis_e 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4906      ,2407      ,4155    19,6039     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,5542      ,0451    78,7590      ,0000     3,4652     3,6432 

crisis_e      ,0160      ,1156      ,1382      ,8902     -,2119      ,2439 

resilien      ,5217      ,0681     7,6562      ,0000      ,3873      ,6560 

int_1         ,2013      ,1777     1,1330      ,2586     -,1490      ,5517 

 

Product terms key: 

 

 int_1    resilien    X     crisis_e 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0067     1,2836     1,0000   203,0000      ,2586 

 

************************************************************************* 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   crisis_e     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,2174      ,4779      ,0747     6,4013      ,0000      ,3307      ,6251 

      ,7826      ,6792      ,1613     4,2121      ,0000      ,3613      ,9972 

 

Values for quantitative moderators are the mean and plus/minus one SD from mean. 

Values for dichotomous moderators are the two values of the moderator. 

 

    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.96», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xβ, Υ1 & Z. Από 

το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα 

σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ  και ο ρυθμιστής Z, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = 0,2013, t = 

1,1330, p = 0,1777. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,1490, 0,5517).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας ενός οργανισμού σε 

προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση 

δεν ρυθμίζεται από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Επιπλέον, 

τονίζεται πως η μέθοδος Johnson-Neyman δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διχοτομική ρυθμιστική μεταβλητή.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H4ZβY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  
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3. H4ZγY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας με τον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.97», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.97: «Η Ερευνητική Υπόθεση H4ΖγΥ1» 

 

Σχήμα 5.98: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ1 & Ζ» 

Model = 1 

    Y = HR_Precr 

    X = safety_q 

    M = crisis_e 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6470      ,4185      ,3182    37,1244     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,5530      ,0397    89,4045      ,0000     3,4747     3,6314 

crisis_e     -,0036      ,0952     -,0378      ,9699     -,1912      ,1840 

safety_q      ,6277      ,0701     8,9524      ,0000      ,4895      ,7660 

int_1         ,2312      ,1314     1,7599      ,0799     -,0278      ,4902 

 

Product terms key: 

 

 int_1    safety_q    X     crisis_e 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0105     3,0973     1,0000   203,0000      ,0799 

 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   crisis_e     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,2174      ,5775      ,0852     6,7794      ,0000      ,4095      ,7454 

      ,7826      ,8087      ,1000     8,0868      ,0000      ,6115     1,0058 

 

Values for quantitative moderators are the mean and plus/minus one SD from mean. 

Values for dichotomous moderators are the two values of the moderator. 
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    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.98», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xγ, Υ1 & Ζ. Από 

το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα 

σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ και ο ρυθμιστής Ζ, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = 0,2312, t = 

1,7599, p = 0,0799. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,0278, 0,4902).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μια κρίση δεν ρυθμίζεται από την εμπειρία ενός οργανισμού με 

προηγούμενες κρίσεις. Επιπλέον, τονίζεται πως η μέθοδος Johnson-Neyman δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διχοτομική ρυθμιστική μεταβλητή.   

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H4ΖγY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  

 

 

4. H4ZδY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την 

κρίση με τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση. 

      

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.99», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.99: «Η Ερευνητική Υπόθεση H4ΖδΥ1» 
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Σχήμα 5.100: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ1 & Ζ» 

Model = 1 

    Y = HR_Precr 

    X = fam_cris 

    M = crisis_e 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: HR_Precr 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,3113      ,0969      ,4942     8,5508     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,5399      ,0554    63,9461      ,0000     3,4307     3,6490 

crisis_e      ,1106      ,1700      ,6503      ,5162     -,2247      ,4458 

fam_cris      ,3380      ,0803     4,2100      ,0000      ,1797      ,4964 

int_1        -,0961      ,2694     -,3566      ,7218     -,6272      ,4351 

 

Product terms key: 

 

 int_1    fam_cris    X     crisis_e 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0007      ,1272     1,0000   203,0000      ,7218 

************************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

   crisis_e     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,2174      ,3589      ,0731     4,9119      ,0000      ,2148      ,5030 

      ,7826      ,2629      ,2593     1,0138      ,3119     -,2484      ,7741 

 

    To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.100», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια απλή 

ανάλυση ρύθμισης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 1 της διαδικασίας 

PROCESS (απλή ρύθμιση - simple moderation) για τις μεταβλητές Xδ, Υ1 & Ζ. Από 

το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε μεταβλητή πρόβλεψης και τα 

σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν προσαρμοστεί για 

ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση ενός ελέγχου-t, 

που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. Επίσης, δίνεται 

το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει πως, όταν στο 

μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ και ο ρυθμιστής Ζ, η 

πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 δεν είναι στατιστικά σημαντική, με b = -0,0961, t = -

0,3566, p = 0,7218. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του 

διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,6272, 0,4351).  

     Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση δεν ρυθμίζεται από την 

εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Επίσης, αυτά τα αποτελέσματα 

φανερώνουν ότι η σχέση μεταξύ της μεταβλητής πρόβλεψης και του αποτελέσματος 

παρουσιάζεται μόνο στα χαμηλότερα επίπεδα τιμών της ρυθμιστικής μεταβλητής. 

Επιπλέον, τονίζεται πως η μέθοδος Johnson-Neyman δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διχοτομική ρυθμιστική μεταβλητή.  

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H4ΖδY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect).  
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5.6.6 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την έμμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (X) στην εξαρτημένη μεταβλητή (Y1) μέσω του 

διαμεσολαβητή (M) από τον ρυθμιστή Z 

1. H4ZαMY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

      

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.101», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.101: «Η Ερευνητική Υπόθεση H4ΖαΜΥ1» 

 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.102», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xα, Υ1, M & Ζ. Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε 

μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν 

προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση 

ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. 

Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει 

πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα και ο 

ρυθμιστής Ζ, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = -0,0574, t = -0,2829, p = 0,7775. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,4578, 

0,3429). 
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Σχήμα 5.102: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xα, Υ1, M & Ζ» 

Model = 7 

    Y = HR_Precr 

    X = preoc_fa 

    M = fam_CMP 

    W = crisis_e 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4422      ,1955      ,6626    18,1886     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,7520      ,0575    47,8218      ,0000     2,6386     2,8655 

preoc_fa      ,5953      ,0892     6,6739      ,0000      ,4194      ,7712 

crisis_e     -,3305      ,1551    -2,1310      ,0343     -,6362     -,0247 

int_1        -,0574      ,2031     -,2829      ,7775     -,4578      ,3429 

 

Product terms key: 

 

 int_1    preoc_fa    X     crisis_e 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,1170      ,0724     1,6169      ,1075     -,0257      ,2596 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          crisis_e     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,2174      ,3145      ,0573      ,2095      ,4384 

fam_CMP      ,7826      ,2848      ,0940      ,1049      ,4779 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,0297      ,1027     -,2415      ,1649 

 

     Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές του 

ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε αυτή 

την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη 

και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,3145, 95% CI [0,2095, 0,4384], SE B = 0,0573.  

2. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,2848, 95% CI [0,1049, 0,4779], SE B = 0,0940. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 
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κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε 

σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation): Index = -0,0297 και στα διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται 

το μηδέν (-0,2415, 0,1649). Δηλαδή, η εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες 

κρίσεις, δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου εμπειρίας του 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων. 

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H4ΖαΜY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 

 

 

2. H4ZβMY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας του 

οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, στον ενεργό ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά  την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.103», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.103: «Η Ερευνητική Υπόθεση H4ΖβΜΥ1» 
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Σχήμα 5.104: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xβ, Υ1, M & 

Ζ» 

Model = 7 

    Y = HR_Precr 

    X = resilien 

    M = fam_CMP 

    W = crisis_e 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4782      ,2287      ,6353    28,8389     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,7547      ,0567    48,5479      ,0000     2,6429     2,8666 

resilien      ,5990      ,0807     7,4267      ,0000      ,4400      ,7580 

crisis_e     -,3008      ,1525    -1,9731      ,0498     -,6014     -,0002 

int_1         ,0846      ,1768      ,4787      ,6326     -,2639      ,4332 

 

Product terms key: 

 

 int_1    resilien    X     crisis_e 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,2450      ,0654     3,7458      ,0002      ,1161      ,3740 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          crisis_e     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,2174      ,2721      ,0523      ,1781      ,3825 

fam_CMP      ,7826      ,3117      ,0776      ,1747      ,4792 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0397      ,0830     -,1198      ,2072 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.104», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xβ, Υ1, M & Ζ. Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε 

μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν 

προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση 

ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. 

Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει 

πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ και ο 

ρυθμιστής Ζ, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,0846, t = 0,4787, p = 0,6326. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2639, 

0,4332). Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές 

του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε 

αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και 
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κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2721, 95% CI [0,1781, 0,3825], SE 

B = 0,0523.  

2. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και 

κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,3117, 95% CI [0,1747, 0,4792], SE B = 0,0776. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ του 

επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και 

ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος 

του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of 

Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη 

διαμεσολάβηση (moderated mediation): Index = 0,0397 και στα διαστήματα 

εμπιστοσύνης περιέχεται το μηδέν (-0,1198, 0,2072). Δηλαδή, η εμπειρία ενός 

οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση 

επίδραση του επιπέδου ανθεκτικότητας του οργανισμού σε προβλήματα και κρίσεις, 

στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού 

εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H4ΖβΜY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 

 

 

3. H4ZγMY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά 

με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

      

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.105», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 
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Σχήμα 5.105: «Η Ερευνητική Υπόθεση H4ΖγΜΥ1» 

 

Σχήμα 5.106: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xγ, Υ1, M & 

Ζ» 

Model = 7 

    Y = HR_Precr 

    X = safety_q 

    M = fam_CMP 

    W = crisis_e 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,6186      ,3826      ,5085    54,3914     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,7533      ,0502    54,9013      ,0000     2,6545     2,8522 

safety_q      ,7285      ,0599    12,1612      ,0000      ,6104      ,8466 

crisis_e     -,3229      ,1333    -2,4225      ,0163     -,5856     -,0601 

int_1         ,0299      ,1430      ,2087      ,8349     -,2522      ,3119 

 

Product terms key: 

 

 int_1    safety_q    X     crisis_e 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

      ,3651      ,0817     4,4660      ,0000      ,2039      ,5263 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          crisis_e     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,2174      ,2691      ,0398      ,1971      ,3527 

fam_CMP      ,7826      ,2802      ,0663      ,1740      ,4378 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP      ,0111      ,0537     -,0809      ,1321 

 

     To παραπάνω σχήμα, «Σχήμα 5.106», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 
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διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xγ, Υ1, M & Ζ. Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε 

μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν 

προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση 

ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. 

Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει 

πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ και ο 

ρυθμιστής Ζ, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = 0,0299, t = 0,2087, p = 0,8349. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,2522, 

0,3119). Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές 

του ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε 

αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2691, 95% CI 

[0,1971, 0,3527], SE B = 0,0398.  

2. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων, b = 0,2802, 95% CI [0,1740, 0,4378], SE B = 0,0663. 

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη 

και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης 

του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη 

αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο 

τελευταίο μέρος του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια 

ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation): Index = 0,0111 και στα 

διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται το μηδέν (-0,0809, 0,1321). Δηλαδή, η εμπειρία 

ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση 

επίδραση της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H4ΖγΜY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 
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4. H4ZδMY1 : H εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού με 

την κρίση, στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω 

του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων.  

 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.107», απεικονίζει την υπό έλεγχο ερευνητική 

υπόθεση: 

Σχήμα 5.107: «Η Ερευνητική Υπόθεση H4ΖδΜΥ1» 

 

 

     To παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 5.108», παρουσιάζει τα αποτελέσματα από μια 

ανάλυση ρυθμισμένης διαμεσολάβησης που διεξήχθη με τη χρήση του μοντέλου 7 της 

διαδικασίας PROCESS (ρυθμισμένη διαμεσολάβηση - moderated mediation) για τις 

μεταβλητές Xδ, Υ1, M & Ζ. Από το προηγούμενο σχήμα διαφαίνεται η τιμή b για κάθε 

μεταβλητή πρόβλεψης και τα σχετιζόμενα τυπικά σφάλματα (τα οποία έχουν 

προσαρμοστεί για ετεροσκεδαστικότητα). Κάθε b συγκρίνεται με το μηδέν με τη χρήση 

ενός ελέγχου-t, που υπολογίζεται από το Beta διαιρούμενο από το τυπικό σφάλμα του. 

Επίσης, δίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέρος του σχήματος αποδεικνύει 

πως, όταν στο μοντέλο επιδρούν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ και ο 

ρυθμιστής Ζ, η πρόβλεψη της μεταβλητής Υ1 μέσω του διαμεσολαβητή Μ δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, με b = -0,1023, t = -0,3209, p = 0,7486. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ότι το μηδέν περιέχεται εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης (-0,7310, 

0,5264). 
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Σχήμα 5.108: «Τα Αποτελέσματα PROCESS για τις Μεταβλητές Xδ, Υ1, M & 

Ζ» 

Model = 7 

    Y = HR_Precr 

    X = fam_cris 

    M = fam_CMP 

    W = crisis_e 

Sample size 

        207 

************************************************************************** 

Outcome: fam_CMP 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      ,4495      ,2021      ,6572    16,2667     3,0000   203,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,7422      ,0696    39,3744      ,0000     2,6049     2,8796 

fam_cris      ,5623      ,0991     5,6747      ,0000      ,3669      ,7577 

crisis_e     -,0720      ,2400     -,3002      ,7643     -,5451      ,4011 

int_1        -,1023      ,3189     -,3209      ,7486     -,7310      ,5264 

 

Product terms key: 

 

 int_1    fam_cris    X     crisis_e 

 

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS ************************* 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI 

     -,0045      ,0529     -,0847      ,9326     -,1087      ,0997 

 

Conditional indirect effect(s) of X on Y at values of the moderator(s): 

 

Mediator 

          crisis_e     Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,2174      ,3230      ,0608      ,2133      ,4501 

fam_CMP      ,7826      ,2664      ,1661     -,0470      ,6056 

 

******************** INDEX OF MODERATED MEDIATION ************************ 

 

Mediator 

             Index   SE(Boot)   BootLLCI   BootULCI 

fam_CMP     -,0565      ,1688     -,3868      ,2779 

      

     Ταυτόχρονα, η υπό συνθήκη ρυθμισμένη διαμεσολάβηση με βάση τις τιμές του 

ρυθμιστή χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Σε αυτή 

την περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική: 

1. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι χαμηλές, υπάρχει μια σημαντική θετική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του 

βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων, b = 0,3230, 95% CI [0,2133, 0,4501], SE B = 0,0608.  

2. Όταν οι τιμές του ρυθμιστή είναι υψηλές, δεν υπάρχει μια στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, b = 

0,2664, 95% CI [-0,0470, 0,6056], SE B = 0,1661. Επίσης, φαίνεται πως στα 

διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται το μηδέν (-0,0470, 0,6056). 
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     Αυτό δείχνει ότι αναφορικά με τις χαμηλές τιμές του ρυθμιστή Ζ, υπάρχει 

διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της εξοικείωσης του οργανισμού με την 

κρίση και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων 

(όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). 

Τέλος, στο τελευταίο μέρος του σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια 

ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation): Index = -0,0565 και στα 

διαστήματα εμπιστοσύνης περιέχεται το μηδέν (-0,3868, 0,2779). Δηλαδή, η εμπειρία 

ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις δεν ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση 

επίδραση της εξοικείωσης του οργανισμού με την κρίση, στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

     Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπόθεση H4ΖδΜY1 κρίνεται λανθασμένη (incorrect). 

 

 

5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

      

     Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων της επιστημονικής έρευνας. Αρχικά, έλαβε χώρα 

ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της έρευνας μέσω της 

παραγοντικής ανάλυσης και του υπολογισμού του άλφα του Cronbach. Ακολούθησε η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στατικής ανάλυσης των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου και ο προσδιορισμός των ελληνικών επιχειρηματικών τομέων που 

διαθέτουν τον μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων. 

Επίσης, ανευρέθηκαν οι επιχειρηματικοί τομείς στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις 

με υψηλό βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων, των οποίων το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη μιας κρίσης. 

Εν συνεχεία, έλαβε χώρα ο υπολογισμός τόσο του βαθμού εξοικείωσης του συνόλου 

των επιχειρήσεων με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων όσο και της συμβολής του 

τμήματος ΗR στην πρόληψη μιας κρίσης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ο 

επιμέρους υπολογισμός τόσο του βαθμού εξοικείωσης των επιχειρήσεων που έχουν 

πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κρίσεων όσο και της 

συμβολής του τμήματος ΗR σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Το κεφάλαιο αυτό 

ολοκληρώθηκε με τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων, όπως αυτές περιγράφηκαν 

στο τέταρτο κεφάλαιο με τη χρήση των μεθόδων και του λογισμικού ανάλυσης 

δεδομένων που επίσης παρουσιάστηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί αναλύονται διεξοδικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν με βάση τα 

αποτελέσματα της στατικής ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου. 
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 o    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας 

διατριβής. Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται η σύγκριση της ελληνικής 

πραγματικότητας με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων. 

Επιπρόσθετα, αξιολογείται ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη, στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση των 

κρίσεων, ειδικά στους επιχειρηματικούς τομείς που ανήκουν οι επιχειρήσεις με πολύ 

υψηλό βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

εμπειρικής έρευνας που προκύπτουν με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης των δεδομένων και του ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων που 

παρουσιάστηκαν διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ακολούθως, παρουσιάζονται 

οι περιορισμοί της παρούσας διατριβής. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

με προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

6.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΡΙΣΕΩΝ      

 

     Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που παρουσιάστηκαν εκτενώς 

στο πέμπτο κεφάλαιο, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα αναφορικά με την 

κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων όσον αφορά την εμπειρία τους με την κρίση 

και την ενασχόλησή τους με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων: 

1. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της έρευνας, σε ποσοστό 78,3%,  

έχει πρωτύτερη εμπειρία με περιστατικά κρίσεων. Ειδικότερα, το 70% των 

επιχειρήσεων ήρθε αντιμέτωπο με 1 έως 5 κρίσεις. 
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2. Αναφορικά με τον τύπο των κρίσεων που απειλούν περισσότερο τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, διαπιστώνεται πως το 63,7% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στην έρευνα έχει υποστεί οικονομικές κρίσεις. Ταυτόχρονα, το 26,1% των 

επιχειρήσεων αντιμετώπισε κρίσεις φήμης, το 24,2% έχει πρωτύτερη εμπειρία 

με κρίσεις Ανθρωπίνων Πόρων και 20,8% των επιχειρήσεων έχει εμπειρία με 

φυσικές καταστροφές. Επιπρόσθετα, το 18,4% των επιχειρήσεων βρέθηκε 

αντιμέτωπο με υλικές κρίσεις, ενώ το 15% των επιχειρήσεων έχει εμπειρία με 

πληροφοριακές κρίσεις. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 4,8% 

ήρθε αντιμέτωπο με ψυχοπαθητικές πράξεις.  

3. Το 54,6% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτει Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσεων και το 43,5% του συνόλου των επιχειρήσεων 

συμπεριλαμβάνει σε αυτή την ομάδα εκπρόσωπο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων.  

4. Εξετάζοντας τις επιχειρήσεις με βάση την κατηγοριοποίησή τους σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κρίσεων που παρουσιάζουν (High 

Risk - Medium Risk - Low Risk), διαπιστώθηκε πως το 64,4% των επιχειρήσεων 

που ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου κρίσης (Low risk) διαθέτει 

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Αντίστοιχα, το 53,2% των επιχειρήσεων 

κατηγορίας μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk) διαθέτει Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσεων και το 51% των επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου (High 

risk) διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. 

5. Μόλις, το 32,4% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτει 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. 

6. Εξετάζοντας τις επιχειρήσεις με βάση την κατηγοριοποίησή τους σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κρίσεων που παρουσιάζουν (High 

Risk - Medium Risk - Low Risk), διαπιστώθηκε πως το 28,9% των επιχειρήσεων 

που ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου κρίσης (Low risk) διαθέτει 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. Αντίστοιχα, μόλις το 17,7% των επιχειρήσεων 

κατηγορίας μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk) διαθέτει Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ το 43% των επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου (High 

risk) διαθέτει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. 

7. Όσον αφορά την εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις διαδικασίες διαχείρισης 

κρίσεων, διαφαίνεται πως το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 

έρευνα διαθέτει έναν ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες 

διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος είναι ελάχιστα κάτω του μετρίου. 

8. Εξετάζοντας τις επιχειρήσεις με βάση την κατηγοριοποίησή τους σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου κρίσεων που παρουσιάζουν (High 

Risk - Medium Risk - Low Risk), διαπιστώθηκε πως οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου κρίσης (Low risk) διαθέτουν έναν 

επαρκή βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος 

είναι κάτω του μετρίου. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις κατηγορίας μεσαίου 
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κινδύνου κρίσης (Medium risk) διαθέτουν έναν εξίσου επαρκή βαθμό 

εξοικείωσης με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος είναι κάτω του 

μετρίου, ενώ οι επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου (High risk) διαθέτουν έναν 

ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, ο 

οποίος είναι ελάχιστα κάτω του μετρίου.  

9. Διαπιστώθηκε πως ένας είναι ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας στον οποίο 

εντάσσεται η επιχείρηση με τη μεγαλύτερη εξοικείωση με τη Διαχείριση 

Κρίσεων: ο επιχειρηματικός τομέας των «Ιατρικών Υπηρεσιών». Είναι 

αξιοσημείωτο πως ο τομέας αυτός εντάσσεται στην κατηγορία μεσαίου 

κινδύνου (Medium risk category). 

10. Τέλος, παρατηρήθηκε πως από τις 207 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

έρευνα μονάχα 12 επιχειρήσεις είχαν πολύ μεγάλη εξοικείωση με το πεδίο της 

Διαχείρισης Κρίσεων, εκπροσωπώντας 8 διαφορετικούς επιχειρηματικούς 

τομείς.   

     Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνεται η εικόνα των ελληνικών 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφορικά με το πεδίο της διαχείρισης 

κρίσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως αν και η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

έχει υποστεί τουλάχιστον μία κρίση, εντούτοις δεν διαφαίνεται να έχει αξιοποιήσει τη 

γνώση που αποκτήθηκε μέσω της εμπειρίας με την κρίση και να την έχει επενδύσει στο 

πεδίο της διαχείρισης κρίσεων και τις πρακτικές αυτού. Επιπρόσθετα, παρατηρείται πως 

πάνω από το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, 

ενώ ταυτόχρονα μόνο 1 στις 3 επιχειρήσεις (ποσοστό 32,4%) διαθέτει και Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης Κρίσεων. Τα ποσοστά αυτά είναι ελαφρώς καλύτερα όσον αφορά τις 

επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, όπου το 51% διαθέτει 

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων και ταυτόχρονα το 43% διαθέτει και Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης Κρίσεων. Επιπλέον, διαπιστώνεται πως στο σύνολο των επιχειρήσεων της 

έρευνας, ο βαθμός εξοικείωσής τους με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων 

κρίνεται ικανοποιητικός. 

    Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί η ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγματικότητας 

με βάση τα διεθνή πρότυπα αναφορικά με το πεδίο των κρίσεων. Ως επί το πλείστον, 

στο εξωτερικό είθισται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μια Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

να διαθέτουν και το αντίστοιχο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο αποτελεί ένα 

από τα κυριότερα εργαλεία της Διαχείρισης Κρίσεων. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο αξιοποιεί τη γνώση που αποκόμισε από την εμπειρία 

της με ένα κρίσιμο περιστατικό ή και τη γνώση καθώς και τα μαθήματα που διδάχθηκαν 

από την εμπειρία με κρίσεις που είχαν άλλες επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο 

επιχειρηματικό τομέα. Ακολούθως, ο βαθμός εξοικείωσης των επιχειρήσεων, ειδικά 

αυτών που απασχολούν πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού – όπως οι αντίστοιχες 

επιχειρήσεις της έρευνας – με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων είναι υψηλός. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται πως οι επιχειρήσεις με διεθνή εμβέλεια και πολύ υψηλό 

βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων ( > 4), ελέγχουν διάφορα 

σενάρια κρίσης και υλοποιούν προσομοιώσεις κρίσεων τουλάχιστον μία φορά σε ετήσια 
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βάση, αν όχι ανά συχνότερα χρονικά διαστήματα. Ιδίως οι επιχειρήσεις που ανήκουν 

στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, επενδύουν ολοένα και περισσότερο στο πεδίο 

διαχείρισης κρίσεων και στις πρακτικές αυτού, σε αντίθεση με την ελληνική 

πραγματικότητα. 

     Εν περιλήψει, γίνεται αντιληπτό πως η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων 

παρουσιάζει μια πιο αντιδραστική (reactive) συμπεριφορά, σε αντίθεση με την ενεργό 

προνοητική (proactive) συμπεριφορά που είθισται να ισχύει σε διεθνές επίπεδο και 

προτείνεται από τους ειδικούς του Πεδίου Διαχείρισης Κρίσεων. Κλείνοντας, με βάση 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη συγκρότηση και τα χαρακτηριστικά της Ομάδας 

Διαχείρισης Κρίσεων διαπιστώθηκε πως στο σύνολο τους οι ελληνικές επιχειρήσεις 

εναρμονίζονται και ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, καθώς και τους κανονισμούς που 

διέπουν την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Τέλος, αν και περίπου 1 στις 3 

επιχειρήσεις διαθέτει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων, το ίδιο ακριβώς ισχύει για τη 

συγγραφή του· ως επί το πλείστον έχει εκπονηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα.  

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλές φορές σε προηγούμενες ενότητες, στις επιχειρήσεις 

με αντιδραστική (reactive) συμπεριφορά αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων, χάνεται 

πολύτιμος χρόνος και είθισται οι αποφάσεις που λαμβάνονται βεβιασμένα και υπό πίεση 

να μην είναι οι ορθότερες. Κατά αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις ενδέχεται να 

«ταλαιπωρούνται» μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις επιδράσεις της κρίσης και να 

καθυστερούν να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, γεγονός που είναι 

ψυχοφθόρο και επώδυνο ιδίως για τους άμεσα επηρεαζόμενους, όπως οι εργαζόμενοι. 

Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις με προνοητική (proactive) συμπεριφορά, όπως έχει ήδη 

αποδειχθεί και εμπράκτως, δύναται να αντιμετωπίσουν την κρίση στον ελάχιστο δυνατό 

χρόνο και με τις ελάχιστες δυνατές ζημίες. Έχοντας άρτια εκπαίδευση και 

προετοιμασία, ο τρόπος που διαχειρίζονται ένα κρίσιμο περιστατικό καθώς και οι 

αποφάσεις που λαμβάνουν, αποτελούν μια φυσική προέκταση της καθημερινής τους 

συμπεριφοράς. Δεν επηρεάζονται από την ένταση της στιγμής, γνωρίζουν πολύ καλά 

πώς πρέπει να δράσουν και είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις επιταγές μιας 

κρίσης.  

     Είναι ενδεικτικό πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει κατά κάποιο τρόπο να 

συνειδητοποιούν αυτό το γεγονός, μιας και στο σύνολό τους δεν παρουσιάζουν 

παθητική (passive) συμπεριφορά και δεν γίνονται έρμαια της κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, 

έχουν αρκετό δρόμο να διανύσουν ακόμα, ώστε να αποκτήσουν την πρότυπη 

προνοητική (proactive) συμπεριφορά. Οι κρίσεις αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι ειδικοί του πεδίου της Διαχείρισης 

Κρίσεων συνεχώς τονίζουν πως το βασικό ζήτημα το οποίο καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις  «δεν είναι εάν θα συμβεί μία κρίση, αλλά 

πότε και τι είδους» (Crandall, Parnell & Spillan, 2014: 3). Όσο πιο σύντομα το 

συνειδητοποιήσουν αυτό οι ελληνικές οι επιχειρήσεις και συνεχίσουν (ή έστω αρχίσουν) 

να επενδύουν περισσότερο στο πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων, τόσο μεγαλύτερες είναι 

οι πιθανότητες να αντιμετωπίσουν επιτυχώς πιθανές μελλοντικές κρίσεις. Ακόμη 

μεγαλύτερες θα είναι οι πιθανότητες να βγουν αλώβητες από μια κρίση, εάν η 



 

 385 

προνοητική (proactive) συμπεριφορά όσον αφορά τη Διαχείριση Κρίσεων υιοθετηθεί 

και να εμποτιστεί βαθιά μέσα στην φιλοσοφία τους και την κουλτούρα τους.                   

 

6.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

     Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του προηγούμενου κεφαλαίου 

αναφορικά με τον ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων των 207 

ελληνικών επιχειρήσεων στην πρόληψη κρίσεων της έρευνας, προέκυψαν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

1. Στο σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, προκύπτει πως ο 

ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται πολύ ικανοποιητικός και άνω του 

μετρίου (Mean = 3,55).  

2. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου 

κρίσης (Low risk), διαπιστώνεται πως ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση 

κρίνεται ικανοποιητικός και άνω του μετρίου  (Mean = 3,29).  

3. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην 

κατηγορία μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk), προκύπτει πως ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση κρίνεται πολύ ικανοποιητικός και αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 3,55).  

4. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην 

κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk), διαπιστώνεται πως ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 

3,67).  

5. Προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το ρόλο του τμήματος 

HR σε όλα τα στάδια μιας κρίσης, η στατιστική ανάλυση υλοποιήθηκε 

εστιάζοντας στις επιχειρήσεις που διαθέτουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. 

Στο σύνολο των επιχειρήσεων αυτών (162 επιχειρήσεις έχουν υποστεί μια 

τουλάχιστον κρίση), για κάθε στάδιο μιας κρίσης προκύπτει πως: 

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται πολύ 

ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 3,56).  

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης κρίνεται  πάρα πολύ ικανοποιητικός 
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και αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 3,74)· για την ακρίβεια δύναται να 

χαρακτηριστεί ως πολύ καλός (4 = πολύ καλός). 

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης κρίνεται πολύ 

ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 3,63). 

6. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου 

κρίσης (Low risk) και έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, διαπιστώνεται 

για κάθε ξεχωριστό στάδιο πως: 

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται ικανοποιητικός και άνω του 

μετρίου  (Mean = 3,37).  

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης κρίνεται ικανοποιητικός και άνω του  μετρίου 

(Mean = 3,54).  

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης κρίνεται ικανοποιητικός και 

άνω του μετρίου (Mean = 3,45). 

7. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην 

κατηγορία μεσαίου κινδύνου κρίσης (Medium risk) και έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με την κρίση, προκύπτει πως:  

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται πολύ 

ικανοποιητικός και αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 3,58).  

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός 

και αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 3,81)· για την ακρίβεια δύναται να 

χαρακτηριστεί ως πολύ καλός (4 = πολύ καλός). 

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης κρίνεται πολύ 

ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (Mean = 3,6).  

8. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκουν στην 

κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk) και έχουν πρωτύτερη εμπειρία 

με την κρίση, διαπιστώνεται πως: 

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός 

και αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 3,62).  

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και πολύ 
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άνω του μετρίου (Mean = 3,77)· για την ακρίβεια δύναται να χαρακτηριστεί 

ως πολύ καλός (4 = πολύ καλός).  

• Ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης κρίνεται πάρα πολύ 

ικανοποιητικός και αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 3,72)· για την ακρίβεια 

δύναται να χαρακτηριστεί ως πολύ καλός (4 = πολύ καλός). 

9. Το 43,5% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσεων και ένα από τα μέλη της ομάδας είναι ο Υπεύθυνος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

10. Στο σύνολο των επιχειρήσεων ο υψηλότερος βαθμός εξοικείωσής τους με τις 

διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, φανερώνει μεγαλύτερη συμβολή του 

τμήματος HR στην πρόληψη μιας κρίσης. 

11. Επικεντρώνοντας στις επιχειρήσεις που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, 

ο υψηλότερος βαθμός εξοικείωσής τους με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, 

φανερώνει μεγαλύτερη συμβολή του τμήματος HR σε όλα τα στάδια μιας 

κρίσης. 

12. Ο επιχειρηματικός τομέας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση με τον υψηλότερο 

βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων και ταυτόχρονα 

παρουσιάζει και τον μεγαλύτερο βαθμό συμβολής του τμήματος HR στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων είναι ακριβώς ο ίδιος ελληνικός 

επιχειρηματικός τομέας στον οποίο εντάσσεται και η επιχείρηση με τη 

μεγαλύτερη εξοικείωση με τη Διαχείριση Κρίσεων: ο επιχειρηματικός τομέας 

των «Ιατρικών Υπηρεσιών». Όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας αυτός εντάσσεται 

στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου (Medium risk category). 

 

13. Αντίστοιχα με τον βαθμό εξοικείωσης με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων, 

έτσι και με τον ρόλο του τμήματος HR στην πρόληψη μιας κρίσης παρατηρείται 

πως: από τις 207 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα μονάχα 8 

επιχειρήσεις είχαν πολύ μεγάλη εξοικείωση με το πεδίο της Διαχείρισης 

Κρίσεων και  ταυτόχρονα παρουσιάζουν και τον μεγαλύτερο βαθμό συμβολής 

του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων, εκπροσωπώντας 6 

διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.   

     Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνεται η εικόνα των ελληνικών 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφορικά με τη συμβολή του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη Διαχείριση Κρίσεων. Σημειώνεται πως στο σύνολο 

των επιχειρήσεων ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR στο στάδιο πριν από μια 

κρίση, κρίνεται πολύ ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (για το σύνολο των 

περιπτώσεων παρατηρείται πως Mean = 3,55). Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις 

επιχειρήσεις με βάση την κατηγοριοποίησή τους σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον 

βαθμό κινδύνου κρίσεων που παρουσιάζουν (High Risk - Medium Risk - Low Risk), 

διαπιστώθηκε πως στις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 
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κρίσης (High risk), ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR είναι υψηλότερος 

συγκριτικά με τις άλλες δύο κατηγορίες στο στάδιο πριν από μία κρίση. Ειδικότερα,   

κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός και αρκετά άνω του μετρίου (Mean = 3,67)· για 

την ακρίβεια δύναται να χαρακτηριστεί και ως πολύ καλός.  

     Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τον βαθμό εξοικείωσης των επιχειρήσεων 

με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων (παρατηρείται πως Mean = 2,75, δηλαδή < 3), 

δύναται να ειπωθεί το ακόλουθο: Αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις στο σύνολο τους 

παρουσιάζουν έναν επαρκή βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες διαχείρισης 

κρίσεων, εντούτοις το τμήμα HR που διαθέτουν, διαδραματίζει έναν πολύ 

ικανοποιητικό ρόλο στην πρόληψη κρίσεων. Επιπλέον, εστιάζοντας στις επιχειρήσεις 

που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk) και με την σύγκριση 

των αποτελεσμάτων με τον βαθμό εξοικείωσής τους με τις διαδικασίες διαχείρισης 

κρίσεων, ο οποίος είναι ελάχιστα κάτω του μετρίου (παρατηρείται πως Mean = 2,9, 

δηλαδή < 3), δύναται να ειπωθεί το εξής: Αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις κατηγορίας 

υψηλού κινδύνου παρουσιάζουν έναν σχετικά μέτριο βαθμό εξοικείωσης με τις 

διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, εντούτοις το τμήμα HR που διαθέτουν, διαδραματίζει 

έναν πολύ καλό και ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη κρίσεων. 

     Επιπρόσθετα, επικεντρώνοντας στο σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί 

μια κρίση, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR σε όλα τα στάδια μιας κρίσης, 

κρίνεται πολύ ικανοποιητικός και άνω του μετρίου (για το σύνολο των περιπτώσεων 

παρατηρείται πως Mean > 3,56). Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις επιχειρήσεις με βάση 

την κατηγοριοποίησή τους σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου 

κρίσεων που παρουσιάζουν (High Risk - Medium Risk - Low Risk), διαπιστώθηκε πως 

στις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου κρίσης (High risk), ο 

ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR είναι υψηλότερος συγκριτικά με τις άλλες δύο 

κατηγορίες. Ειδικότερα, σε όλα τα στάδια μιας κρίσης κρίνεται πάρα πολύ 

ικανοποιητικός και αρκετά άνω του μετρίου (Mean > 3,62)· για την ακρίβεια δύναται 

να χαρακτηριστεί και ως πολύ καλός. 

     Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τον βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες 

διαχείρισης κρίσεων των επιχειρήσεων που έχουν ήδη υποστεί μια κρίση (παρατηρείται 

πως Mean = 2,83, δηλαδή < 3), δύναται να ειπωθεί το ακόλουθο: Αν και οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στο σύνολο τους παρουσιάζουν έναν επαρκή βαθμό εξοικείωσης με τις 

διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, εντούτοις το τμήμα HR που διαθέτουν, διαδραματίζει 

έναν πολύ ικανοποιητικό ρόλο στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων. 

Επιπλέον, εστιάζοντας στις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού 

κινδύνου κρίσης (High risk) και με την σύγκριση των αποτελεσμάτων με τον βαθμό 

εξοικείωσής τους με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος είναι 

απειροελάχιστα κάτω του μετρίου (παρατηρείται πως Mean = 2,97, δηλαδή < 3), 

δύναται να ειπωθεί το εξής: Αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις κατηγορίας υψηλού 

κινδύνου παρουσιάζουν έναν σχετικά μέτριο βαθμό εξοικείωσης με τις διαδικασίες 

διαχείρισης κρίσεων, εντούτοις το τμήμα HR που διαθέτουν, διαδραματίζει έναν πολύ 

καλό και ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων. 
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    Εν περιλήψει, γίνεται ξεκάθαρο πως στην πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων 

με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που 

διαθέτουν, διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στη Διαχείριση Κρίσεων. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η πλειοψηφία τους παρουσιάζει έναν επαρκή βαθμό 

εξοικείωσης τόσο με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων όσο και με το ευρύτερο πεδίο 

της διαχείρισης κρίσεων (περίπου 1 στις 2 επιχειρήσεις διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων, 1 στις 3 επιχειρήσεις διαθέτει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων και συνολικά 

στο 43,5% των επιχειρήσεων της έρευνας ένα από τα μέλη της ομάδας τους είναι ο 

Υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων). Παρ’ όλα αυτά, διαφαίνεται πως οι 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη συνειδητοποιήσει την αξία του ανθρώπινου 

παράγοντα και τη μέγιστη σημασία του στην επιβίωση τους, καθώς και στην ομαλή 

λειτουργία τους.   

     Κατά τη διάρκεια της παρούσας διατριβής έχει επισημανθεί πολλές φορές πως 

αναφορικά με τις κρίσεις και τους υλικούς πόρους, απαιτούνται λιγότερη προσπάθεια 

και πόροι για την αποκατάσταση όσων έχουν ήδη καταστραφεί. Το απαιτητικό μέρος 

είναι να προσδιοριστεί και να οργανωθεί μια στρατηγική η οποία θα ενισχύσει τους 

εργαζομένους να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας που είχαν πριν από την κρίση. Το 

δίλημμα είναι να προκαθοριστούν οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, 

προκειμένου να υπάρξουν παραγωγικοί, αυτοδύναμοι εργαζόμενοι στην εποχή που θα 

ακολούθησει μετά από μια καταστροφική κρίση (Mitroff, 2004). Η πληθώρα των 

ειδικών στη Διαχείριση Κρίσεων υποστηρίζει ότι υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη για τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της 

διαχείρισης κρίσεων στο χαρτοφυλάκιό τους, καθώς και την προετοιμασία και την 

εκπαίδευση του εργατικού τους δυναμικού. Ως εκ τούτου διαφαίνεται η ευθύνη του 

τμήματος  Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να ηγηθεί και να εμπνεύσει το σύνολο των 

εργαζομένων, στοχεύοντας στη γρήγορη ανάκαμψη ιδίως μετά την ολοκλήρωση μιας 

κρίσης. Σε προηγούμενο κεφάλαιο του παρόντος εξετάστηκε ενδελεχώς ο νέος ρόλος 

«MHR» (Mentor - Healer - Renaissance Man → Μέντορας - Θεραπευτής - 

Αναγεννησιακός) που καλείται να διαδραματίσει το τμήμα HR όντας στρατηγικό μέλος 

της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων ενός οργανισμού.  

     Όσον αφορά τη συμβολή του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων των 

ελληνικών επιχειρήσεων στη διαχείριση κρίσεων τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης φανερώνουν ότι εμπειρικά οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει την 

αξία του εργατικού τους δυναμικού και τη μέγιστη σημασία του τόσο στην ομαλή 

λειτουργία τους όσο και στην επιβίωση τους. Το γεγονός πως το 54,6% των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων και 

στο 43,5% του συνόλου των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα που 

διαθέτουν εκπρόσωπος του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, φανερώνει ότι 

υπάρχει χώρος για βελτίωση και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του τμήματος HR 

αναφορικά με τη Διαχείριση Κρίσεων. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη πως μόνο το  32,4% 

του συνόλου των επιχειρήσεων διαθέτει και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων, 

διαφαίνεται πως υπάρχει δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης συμβολής του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο πλαίσιο της Διαχείρισης Κρίσεων.   
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   Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, σε περίπτωση που υιοθετηθεί από την 

πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων η προνοητική (proactive) συμπεριφορά όσον 

αφορά τη Διαχείριση Κρίσεων, το τμήμα HR δύναται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην αντιμετώπιση μιας κρίσης. Στόχος είναι σε κάθε Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων να υπάρχει και εκπρόσωπος του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Επιπρόσθετα, κάθε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων θα πρέπει να διαθέτει και το 

αντίστοιχο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο μπορεί να 

αξιοποιηθεί από το τμήμα HR και να συνδράμει σημαντικά στην καλύτερη 

προετοιμασία και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού υπό την απειλή μιας κρίσης. 

Απώτερος σκοπός είναι η πλήρης προετοιμασία, αξιοποίηση και προστασία των 

ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης, μιας και δίχως αυτούς καμία επιχείρηση δεν 

μπορεί να επιβιώσει από μια κρίση.   

 

6.3 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ 

ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

     Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, η παρούσα διατριβή πραγματεύεται κυρίως το πεδίο 

της Διαχείρισης Οργανωσιακών Κρίσεων και επικεντρώνεται στη συμβολή του 

Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσον αφορά το συγκεκριμένο πεδίο. Ένας 

από τους κυριότερους σκοπούς της διατριβής, κατά συνέπεια και της έρευνας που 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της,  είναι να αναδείξει τον στρατηγικό και καθοριστικό ρόλο 

που δύναται να παίξει το συγκεκριμένο τμήμα σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Με βάση 

την ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση προτάθηκε ο νέος ρόλος «MHR» (Mentor -

Healer - Renaissance Man) που καλείται να αναλάβει το τμήμα HR όταν εμφανιστεί 

μια κρίση. Αφού παρουσιάστηκε και αναλύθηκε διεξοδικά ο νέος αυτός ρόλος και οι 

αντίστοιχες αρμοδιότητές του, ο βασικότερος σκοπός ήταν να μελετηθεί η κατάσταση 

της ελληνικής πραγματικότητας. 

     Η έρευνα που υλοποιήθηκε αποσκοπούσε στο να καθορίσει και να εκτιμήσει τον 

ρόλο που κατέχει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων των ελληνικών 

επιχειρήσεων στη διαχείριση κρίσεων. Προκειμένου, να επιτευχθεί αυτό, πρωτίστως 

προσδιορίστηκε ο βαθμός εξοικείωσης που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις με το πεδίο 

της Διαχείρισης Κρίσεων. Εν συνεχεία, ερευνήθηκε εάν υπάρχει εκπρόσωπος του 

τμήματος HR στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων των επιχειρήσεων και προσδιορίστηκε 

η συμβολή του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης, 

σύμφωνα με το εννοιολογικό πλαίσιο του προτεινόμενου ρόλου «ΜΗR». Για να 

μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η έρευνα και να επιτευχθεί ο κύριος στόχος της, 

διαμορφώθηκε το ερευνητικό μοντέλο της και αναπτύχθηκαν οι μεταβλητές 

(ανεξάρτητες και εξαρτημένες) του μοντέλου αυτού. Επιπρόσθετα, διατυπώθηκαν οι 

ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους μέσω της 

στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. 

Παρακάτω αναλύονται ενδελεχώς τα συμπεράσματα που προέκυψαν με βάση τα 
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αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.  

 

6.3.1 Συμπεράσματα στατιστικού ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων σχετικά 

με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις 

εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) 

 

    Αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την άμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) μέσω της στατιστικής 

ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε προέκυψε πως όλες οι διάφορες ανεξάρτητες 

μεταβλητές ασκούν μια στατιστικά σημαντική άμεση επίδραση σε όλες τις 

εξαρτημένες μεταβλητές. Ειδικότερα, παρατηρείται πως: 

 

❖ Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα (preoc_failure) ασκεί μια στατιστικά σημαντική 

επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 

(HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis). Επιπλέον, παρατηρείται ότι p < 0,001 για 

το σύνολο των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει, πως η εμπειρία ενός οργανισμού 

με τα λάθη και την αποτυχία έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η εμπειρία που κατέχει ένας οργανισμός με τα λάθη και την 

αποτυχία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η άμεση επίδραση στη συμβολή του 

τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από 

μία κρίση στο σύνολο των επιχειρήσεων. Τέλος, όσο μεγαλύτερη είναι η 

εμπειρία του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η συνδρομή του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την 

κρίση καθώς και στην ταχύτερη ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά 

την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.1», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.1: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H1αY1 - H1αY3» 
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     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως διαφαίνεται και από το 

παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

❖  Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ (resilience) ασκεί μια στατιστικά σημαντική 

επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 

(HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis). Επιπλέον, παρατηρείται ότι p < 0,001 για 

το σύνολο των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει, πως το επίπεδο ανθεκτικότητας 

σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού έχει άμεση θετική επίδραση στον 

ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια 

μιας κρίσης. Όσο πιο υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και 

κρίσεις κατέχει ένας οργανισμός, τόσο πιο μεγάλη είναι και η άμεση επίδραση 

στη συμβολή του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μία κρίση στο σύνολο των επιχειρήσεων. Τέλος, όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του 

οργανισμού, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνδρομή του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων, στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης των οργανισμών 

που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, καθώς και στην ταχύτερη 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.2», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.2: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H1βY1 - H1βY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Ομοίως και σε αυτήν την περίπτωση, όπως διαφαίνεται και 

από το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

❖ Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ (safety_qual) ασκεί μια στατιστικά σημαντική 

επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 

(HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis). Επιπλέον, παρατηρείται ότι p < 0,001 για 

το σύνολο των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει, πως η εμπειρία ενός οργανισμού 

σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας έχει άμεση θετική 

επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε 

όλα τα στάδια μιας κρίσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία που κατέχει ένας 

οργανισμός με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η άμεση επίδραση στη συμβολή του τμήματος HR στην 
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πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση στο σύνολο 

των επιχειρήσεων. Τέλος, όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία του οργανισμού με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

συνδρομή του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων, στο στάδιο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, καθώς και στην ταχύτερη ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, αναφορικά με τους οργανισμούς που 

έχουν ήδη υποστεί μια τουλάχιστον κρίση. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.3», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.3: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H1γY1 - H1γY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Παρατηρείται ότι και σε αυτήν την περίπτωση, όπως 

διαφαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

❖ Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ (fam_crisis) ασκεί μια στατιστικά σημαντική 

επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 

(HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis). Επιπλέον, παρατηρείται ότι p < 0,001 για 

το σύνολο των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει, πως η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση έχει άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η άμεση επίδραση στη συμβολή του τμήματος HR στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση στο σύνολο 

των επιχειρήσεων. Τέλος, όσο μεγαλύτερη είναι η εξοικείωση ενός οργανισμού 

με την κρίση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνδρομή του τμήματος HR στη 

διαχείριση κρίσεων, στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης των οργανισμών 

που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, καθώς και στην ταχύτερη 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.4», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 
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Σχήμα 6.4: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H1δY1 - H1δY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Όπως και στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις, 

παρατηρείται ότι και σε αυτήν την περίπτωση όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν 

σωστές (Σχήμα 6.4). 

 

     Επιπρόσθετα, μέσω της ενδελεχούς εξέτασης των αποτελεσμάτων της στατιστικής 

ανάλυσης που υλοποιήθηκε, παρατηρείται ότι εκ των τεσσάρων ανεξαρτήτων 

μεταβλητών του ερευνητικού μοντέλου, η μεταβλητή Xγ ασκεί τη μεγαλύτερη άμεση 

επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 (HR_Crisis) 

και Υ3 (HR_Postcrisis). Αναφορικά με κάθε στάδιο της κρίσης διαπιστώνονται τα 

ακόλουθα: 

1. Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας μπορεί να εξηγήσει το 40,8% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση (R2 = 0,408). 

2. Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας μπορεί να εξηγήσει το 34,7% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου 

του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση (R2 = 

0,347). 

3. Η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας μπορεί να εξηγήσει το 37,2% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου 

του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την 

κρίση (R2 = 0,372). 

 

     Επομένως, όσον αφορά τα αποτέλεσματα του στατιστικού ελέγχου των 

ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ), συμπεραίνεται ότι τα 

αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε στο 

πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής. Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές και 

ειδικοί από το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων (Weick & Sutcliffe, 2007; Fink, 1986; 

Brockner & James, 2008; Mitroff, 2004; Sutcliffe & Vogus, 2003; Antonacopoulou et 
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al., 2017; Lockwood, 2005) τόσο η εμπειρία που έχει ένας οργανισμός με την αποτυχία 

και τα λάθη, όσο και η ανθεκτικότητα που παρουσιάζει σε προβλήματα και κρίσεις, 

επηρεάζουν θετικά την προετοιμασία τόσο του ίδιου του οργανισμού όσο και της 

διοίκησής του και των εργαζoμένων του, να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν μία 

ενδεχόμενη κρίση. Ως εκ τούτου, η εμπειρία που έχει ένας οργανισμός με την αποτυχία 

και τα λάθη και η ανθεκτικότητα που παρουσιάζει σε προβλήματα και κρίσεις, έχουν 

άμεση θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης, όπως αποδείχτηκε και μέσα από την παρούσα 

έρευνα: στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση, στη 

διαχείριση κρίσεων, στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης καθώς και στην ταχύτερη 

ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης.  

     Επιπρόσθετα, όπως υποστηρίζουν αρκετοί ειδικοί και ερευνητές από το πεδίο της 

Διαχείρισης Κρίσεων (Mitroff, 2004; Mitroff, 2005; Premeaux & Breaux, 2007; Wang 

& Hutchins, 2010; Fink, 1986; Lockwood, 2005; Seeger et al.,  2005; Weick & 

Sutcliffe, 2007) η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας καθώς και η εξοικείωση του οργανισμού με τον κίνδυνο 

εμφάνισης μίας κρίσης, επηρεάζουν θετικά την προετοιμασία όχι μόνο του ίδιου του 

οργανισμού αλλά και της διοίκησής του και των εργαζoμένων του, να αντιμετωπίσουν 

και να διαχειριστούν μία ενδεχόμενη κρίση. Συνεπώς, η εμπειρία που έχει ένας 

οργανισμός σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, όπως επίσης  

και η εξοικείωση του οργανισμού με τον κίνδυνο εμφάνισης μίας κρίσης, έχουν άμεση 

θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε 

όλα τα στάδια μιας κρίσης, όπως αποδείχτηκε και μέσα από την παρούσα έρευνα: στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση, στη διαχείριση 

κρίσεων, στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης καθώς και στην ταχύτερη ανάκαμψη 

του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης.  

 

6.3.2 Συμπεράσματα στατιστικού ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων σχετικά 

με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (X) στις 

εξαρτημένες μεταβλητές (Y) μέσω του διαμεσολαβητή (M) 

 

    Αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την έμμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ) η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έδειξε πως σε όλες 

τις περιπτώσεις οι διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές ασκούν μια στατιστικά 

σημαντική έμμεση επίδραση σε όλες τις εξαρτώμενες μεταβλητές μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ). Ειδικότερα, παρατηρείται πως: 

❖ Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χα (preoc_failure) ασκεί μια στατιστικά σημαντική 

έμμεση επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), 

Υ2 (HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis) μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι p < 0,001 για το σύνολο των περιπτώσεων. Δηλαδή, 
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η εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία έχει θετική επίδραση 

στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα 

στάδια μιας κρίσης. Όταν συμμετέχει ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, 

σημειώνεται πως η εμπειρία που κατέχει ένας οργανισμός με τα λάθη και την 

αποτυχία, ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στη συμβολή του τμήματος HR στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση, καθώς και 

στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης των 

οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Αντιστοίχως, όταν 

συμμετέχει ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία 

του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

συνδρομή του τμήματος HR στην ταχύτερη ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, αναφορικά με τους οργανισμούς που 

έχουν ήδη υποστεί μια τουλάχιστον κρίση σε σύγκριση με το όταν δεν 

συμμετέχει. Για την ακρίβεια, για κάθε στάδιο της κρίσης σημειώνονται τα 

ακόλουθα:  

1. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει το 46,50% της 

συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση (R2 = 0,4650) 

για το σύνολο των επιχειρήσεων. Αντίθετα, είναι χαρακτηριστικό πως, όταν 

ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού με 

τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει μόνο το 13,15% της 

συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση (R2 = 0,1315). 

2. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει το 42,93% της 

συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR και στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (R2 = 0,4293) των 

οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Αντίθετα, είναι 

χαρακτηριστικό πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η 

εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει 

μόνο το 6,61% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR 

και στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (R2 = 

0,0661). 

3. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει το 44,97% της 

συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (R2 = 0,4497) των 

οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Αντίθετα, είναι 
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χαρακτηριστικό πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η 

εμπειρία ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία μπορεί να εξηγήσει 

μόνο το 10,08% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης (R2 = 0,1008). 

          Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.5», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.5: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H2αΜY1 - 
H2αΜY3» 

 

     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως διαφαίνεται και από το 

παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

❖  Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χβ (resilience) ασκεί μια στατιστικά σημαντική 

έμμεση επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), 

Υ2 (HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis) μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι p < 0,001 για το σύνολο των περιπτώσεων. Δηλαδή, 

το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού έχει 

θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Όταν συμμετέχει ο διαμεσολαβητής στο 

μοντέλο, σημειώνεται πως το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και 

κρίσεις του οργανισμού, ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στη συμβολή του 

τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από 

μία κρίση, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης των οργανισμών, που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. 

Αντιστοίχως, όταν συμμετέχει ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, όσο υψηλότερο 

είναι το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού, 

τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνδρομή του τμήματος HR στην ταχύτερη 

ανάκαμψη του οργανισμού, στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης των 

οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, σε σύγκριση με το 
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όταν δεν συμμετέχει. Για την ακρίβεια, για κάθε στάδιο της κρίσης 

σημειώνονται τα ακόλουθα:  

1. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, το επίπεδο 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού μπορεί να 

εξηγήσει το 49,57% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος 

HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια 

κρίση (R2 = 0,4957) για το σύνολο των επιχειρήσεων. Αντίθετα, είναι 

χαρακτηριστικό πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, το 

επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού μπορεί 

να εξηγήσει μόνο το 23,4% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 

πριν από μια κρίση (R2 = 0,2340). 

2. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, το επίπεδο 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού μπορεί να 

εξηγήσει το 44,42% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος 

HR και στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (R2 

= 0,4442) των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. 

Αντίθετα, είναι χαρακτηριστικό πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται 

στο μοντέλο, το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του 

οργανισμού μπορεί να εξηγήσει μόνο το 15,28% της συνολικής 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR και στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (R2 = 0,1528). 

3. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, το επίπεδο 

ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις του οργανισμού μπορεί να 

εξηγήσει το 50% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR 

στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης (R2 = 0,5000) των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

την κρίση. Αντίθετα, είναι χαρακτηριστικό πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων δεν 

περιλαμβάνεται στο μοντέλο, το επίπεδο ανθεκτικότητας σε προβλήματα 

και κρίσεις του οργανισμού μπορεί να εξηγήσει μόνο το 24,29% της 

συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (R2 = 0,2429). 

          Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.6», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 
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Σχήμα 6.6: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H2βΜY1 - 
H2βΜY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Ομοίως και σε αυτήν την περίπτωση, όπως διαφαίνεται και 

από το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

❖ Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χγ (safety_qual) ασκεί μια στατιστικά σημαντική 

έμμεση επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), 

Υ2 (HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis) μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι p < 0,001 για το σύνολο των περιπτώσεων. Δηλαδή, 

η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας έχει θετική επίδραση στον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Όταν συμμετέχει ο 

διαμεσολαβητής στο μοντέλο, σημειώνεται πως η εμπειρία που κατέχει ένας 

οργανισμός με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, ασκεί 

μεγαλύτερη επίδραση στη συμβολή του τμήματος HR στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία κρίση, καθώς και στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης των οργανισμών 

που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Αντιστοίχως, όταν συμμετέχει ο 

διαμεσολαβητής στο μοντέλο, όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία του 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η συνδρομή του τμήματος HR στην ταχύτερη ανάκαμψη 

του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης αναφορικά με 

τους οργανισμούς που έχουν ήδη υποστεί μία τουλάχιστον κρίση σε σύγκριση 

με το όταν δεν συμμετέχει. Για την ακρίβεια, για κάθε στάδιο της κρίσης 

σημειώνονται τα ακόλουθα:  

1. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

μπορεί να εξηγήσει το 54,17% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο 
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πριν από μια κρίση(R2 = 0,5417) για το σύνολο των περιπτώσεων. Αντίθετα, 

είναι χαρακτηριστικό πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με 

τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, 

η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας μπορεί να εξηγήσει μόνο το 40,8% της συνολικής 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μια κρίση (R2 = 0,4080). 

2. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

μπορεί να εξηγήσει το 49,05% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος HR και στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της 

κρίσης (R2 = 0,4905) των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με 

την κρίση. Αντίθετα, είναι χαρακτηριστικό πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης 

ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων δεν 

περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας μπορεί να εξηγήσει μόνο το 

34,69% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR και στη 

διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (R2 = 0,3469). 

3. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

μπορεί να εξηγήσει το 51,71% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του 

τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης (R2 = 0,5171) των οργανισμών που έχουν 

πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Αντίθετα, είναι χαρακτηριστικό πως, 

όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εμπειρία ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας 

μπορεί να εξηγήσει μόνο το 37,21% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου 

του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού (R2 = 0,3721). 

           Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.7», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 
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Σχήμα 6.7: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H2γΜY1 - 
H2γΜY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Παρατηρείται ότι και σε αυτήν την περίπτωση, όπως 

διαφαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

❖ Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χδ (fam_crisis) ασκεί μια στατιστικά σημαντική 

επίδραση και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 

(HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis) μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι p < 0,001 για το σύνολο των περιπτώσεων. Δηλαδή, 

η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση έχει θετική επίδραση στον ενεργό 

ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας 

κρίσης. Όταν συμμετέχει ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, σημειώνεται πως η 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση, ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στη 

συμβολή του τμήματος HR στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο 

στάδιο πριν από μία κρίση καθώς και στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά 

τη διάρκεια της κρίσης των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την 

κρίση. Αντιστοίχως, όταν συμμετέχει ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, όσο 

μεγαλύτερη είναι η εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η συνδρομή του τμήματος HR στην ταχύτερη ανάκαμψη 

του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης σε σύγκριση με 

το όταν δεν συμμετέχει. Για την ακρίβεια, για κάθε στάδιο της κρίσης 

σημειώνονται τα ακόλουθα:  

1. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση μπορεί να εξηγήσει το 45,69% της συνολικής 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση (R2 = 0,4569) για το 

σύνολο των επιχειρήσεων. Αντίθετα, είναι χαρακτηριστικό πως, όταν ο 

βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός οργανισμού 
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με την κρίση μπορεί να εξηγήσει μόνο το 9% της συνολικής διακύμανσης 

του ρόλου του τμήματος HR στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση (R2 = 0,0900). 

2. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση μπορεί να εξηγήσει το 43,04% της συνολικής 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR και στη διαχείριση κρίσεων στο 

στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (R2 = 0,4304) των οργανισμών που 

έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Αντίθετα, είναι χαρακτηριστικό 

πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση μπορεί να εξηγήσει μόνο το 11,63% της 

συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR και στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης (R2 = 0,1163). 

3. Όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η εξοικείωση ενός 

οργανισμού με την κρίση μπορεί να εξηγήσει το 46,48% της συνολικής 

διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην ανάκαμψη του οργανισμού 

στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (R2 = 0,4648) των οργανισμών 

που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Αντίθετα, είναι 

χαρακτηριστικό πως, όταν ο βαθμός εξοικείωσης ενός οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, η 

εξοικείωση ενός οργανισμού με την κρίση μπορεί να εξηγήσει μόνο το 

18,61% της συνολικής διακύμανσης του ρόλου του τμήματος HR στην 

ανάκαμψη του οργανισμού (R2 = 0,1861). 

           Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.8», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

 

Σχήμα 6.8: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H2δΜY1 - 
H2δΜY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Όπως και στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις, 
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παρατηρείται ότι και σε αυτήν την περίπτωση όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν 

σωστές (Σχήμα 6.8). 

 

     Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ξεκάθαρα πως στο σύνολο των εξεταζόμενων 

επιχειρήσεων ο βαθμός εξοικείωσης με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων ασκεί 

σημαντική διαμεσολαβητική επίδραση στον ρόλο που διαδραματίζει το τμήμα 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε κάθε στάδιο της κρίσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων τόσο μεγαλύτερη είναι η 

συμβολή του τμήματος HR στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων. 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα αποτέλεσματα του στατιστικού ελέγχου των 

ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (X) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Y) μέσω του διαμεσολαβητή (M), 

συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, που 

παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής.  

     Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές και ειδικοί από το πεδίο της Διαχείρισης 

Κρίσεων (Lockwood, 2005; Kovoor-Misra & Nathan, 2000; Fink, 1986; Coombs, 

2007b; Brockner & James, 2008; Premeaux & Breaux, 2007; Wang et al., 2009; Wang 

& Hutchins, 2010) οι οργανισμοί που είναι εξοικειωμένοι με το πεδίο και τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε πρακτικές 

διαχείρισης κρίσεων και έχουν ήδη αντιληφθεί τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. 

Είναι χαρακτηριστικό πως οι οργανισμοί που προετοιμάζονται και εξασκούνται 

συνεχώς στις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξοικείωση 

με τις διαδικασίες αυτές καθώς είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να λάβουν δράση σε 

περίπτωση μιας κρίσης. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους ανθρώπους που εργάζονται 

στους οργανισμούς αυτούς. Επιπλέον, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη υποενότητα 

(Υποενότητα 6.3.1), παρατηρήθηκε ότι και οι τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές του 

μοντέλου επηρεάζουν θετικά τον ενεργό ρόλο του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης. Τέλος, στην παρούσα υποενότητα, γίνεται 

ξεκάθαρο πως όταν στο μοντέλο περιλαμβάνεται και ο βαθμός εξοικείωσης ενός 

οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων, όλες οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στη συμβολή του τμήματος HR σε όλα τα 

στάδια μιας κρίσης: στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μία 

κρίση, στη διαχείριση κρίσεων, στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης καθώς και 

στην ταχύτερη ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης, όπως αποδείχτηκε και μέσα από την παρούσα έρευνα.  

 

6.3.3 Συμπεράσματα στατιστικού ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων σχετικά 

με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις 

εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) από τον ρυθμιστή W 

 

    Αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την άμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) από τον ρυθμιστή W, 

η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έδειξε πως σε κάποιες περιπτώσεις οι 
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σχέσεις των διάφορων ανεξάρτητων μεταβλητών με τις εξαρτημένες μεταβλητές 

ρυθμίζονται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμό, ενώ 

στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται. Ειδικότερα, παρατηρείται πως: 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χα 

(preoc_failure) με τις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 

(HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis) από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο 

ανήκει ένας οργανισμός, διαπιστώνεται δεν υφίσταται καμία ρύθμιση. Με βάση 

τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης η σχέση της εμπειρίας ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε κάθε στάδιο της κρίσης δεν ρυθμίζεται από 

τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. Η ρύθμιση 

χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν 

την περίπτωση για το κάθε ξεχωριστό στάδιο της κρίσης – πριν από μια κρίση 

(precrisis), κατά τη διάρκεια της κρίσης (crisis) και μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης (postcrisis) –  η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική τόσο 

για το σύνολο των οργανισμών, όσο και για το επιμέρους πλήθος αυτών που 

έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.9», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.9: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H3WαY1 - 
H3WαY3» 

 
     Σημειώνεται πως με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν λανθασμένες. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως διαφαίνεται και από 

το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν λανθασμένες. 

 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χβ 

(resilience) με τις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 (HR_Crisis) 

και Υ3 (HR_Postcrisis) από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός, διαπιστώνεται πως σε όλες τις περιπτώσεις δεν υφίσταται καμία 

ρύθμιση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για το 

κάθε ξεχωριστό στάδιο της κρίσης –  πριν από μια κρίση (precrisis), κατά τη 

διάρκεια της κρίσης (crisis) και μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (postcrisis) – 

η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική.  
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     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.10», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.10: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H3WβY1 - 
H3WβY3» 

 
     Σημειώνεται πως με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν λανθασμένες. Ομοίως και σε αυτήν την περίπτωση, όπως διαφαίνεται 

και από το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν λανθασμένες. 

 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χγ 

(safety_qual) με τις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis) και Υ2 

(HR_Crisis) από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός, 

διαπιστώνεται δεν υφίσταται καμία ρύθμιση. Με βάση τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης η σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στα πρώτα δύο στάδια της κρίσης δεν 

ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. 

Έχει ήδη αναφερθεί πως η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για το στάδιο πριν 

από μια κρίση (precrisis) για το σύνολο των περιπτώσεων και το στάδιο κατά 

τη διάρκεια της κρίσης (crisis) των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία 

με την κρίση  η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

     Τέλος, όσον αφορά τη σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης των οργανισμών που έχουν 

πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση  διαπιστώνεται πως η σχέση αυτή ρυθμίζεται 

από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. Η ρύθμιση 

χρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν 

την περίπτωση για το στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (postcrisis) είναι 

στατιστικά σημαντική. Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του 

ρυθμιστή (χαμηλό - μέσο - υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως υπάρχει μια 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με 

θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 
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στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, η οποία σχέση ρυθμίζεται από τον 

επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.11», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.11: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H3WγY1 - 
H3WγY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές και με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις 

που κρίθηκαν λανθασμένες. Παρατηρείται ότι σε αυτήν την περίπτωση, όπως 

διαφαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, οι δύο πρώτες υποθέσεις κρίθηκαν 

λανθασμένες, ενώ η τρίτη υπόθεση κρίθηκε σωστή. 

 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χδ 

(fam_crisis) με τις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 (HR_Crisis) 

και Υ3 (HR_Postcrisis) από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός, διαπιστώνεται πως σε όλες τις περιπτώσεις η σχέση αυτή 

χαρακτηρίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο 

οργανισμός. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για το 

κάθε ξεχωριστό στάδιο της κρίσης – πριν από μια κρίση (precrisis), κατά τη 

διάρκεια της κρίσης (crisis) και μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (postcrisis) – 

η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική.  

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό - μέσο - 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση  και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση, η οποία σχέση 

ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός 

για το σύνολο των επιχειρήσεων μόνο στα χαμηλά ή μέσα επίπεδα τιμών της 

ρυθμιστικής μεταβλητής. Όπως διαπιστώνεται, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για 

τη σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος HR, τόσο στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο 

κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και στην ανάκαμψη του οργανισμού στο 

στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης των οργανισμών που έχουν 

πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, για όλα τα επίπεδα τιμών του ρυθμιστή. 
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     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.12», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.12: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H3WδY1 - 
H3WδY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές. Παρατηρείται ότι σε αυτήν την περίπτωση, όπως διαφαίνεται 

και από το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

     Επομένως, όσον αφορά τα αποτέλεσματα του στατιστικού ελέγχου των ερευνητικών 

υποθέσεων σχετικά με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις 

εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) από τον ρυθμιστή W, συμπεραίνεται ότι τα 

αποτελέσματα, κατά κύριο λόγο δεν είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία που 

παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής. Μόνο οι τέσσερις από τις 

συνολικά δώδεκα περιπτώσεις συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, 

όπως υποστηρίζουν αρκετοί ερευνητές από το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων (Barton, 

1993; Weick & Sutcliffe, 2007) οι οργανισμοί που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού 

κινδύνου, όσον αφορά την ευαισθησία τους σε μια δημόσια κρίση, τείνουν να έχουν 

μεγαλύτερη συναίσθηση και επίγνωση των κρίσεων, εν συγκρίσει με άλλους 

οργανισμούς, που ανήκουν στην κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου. Όπως διαφαίνεται 

και από τις μελέτες περιπτώσεων, καθώς και από πολλά άλλα παραδείγματα 

οργανισμών, είθισται οι οργανισμοί που ανήκουν στην κατηγορία υψηλότερου 

κινδύνου, να δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους εργαζομένους τους καθώς και 

για την κάλυψη των αναγκών τους σε περίπτωση μιας κρίσης. Ο υψηλός αυτός βαθμός 

της επιμόρφωσης, της προετοιμασίας και της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού 

όσον αφορά τις κρίσεις και τη διαχείριση κρίσεων, αντανακλά ένα τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων με ενεργό ρόλο μέσα στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του 

οργανισμού και με υψηλή συνειδητοποίηση των επιταγών και των κινδύνων των 

κρίσεων. Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί υψηλής αξιοπιστίας (HROs) καθώς και οι αρχές 

που τις διέπουν αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για τους υπόλοιπους 

οργανισμούς, όσον αφορά την ετοιμότητα τους σε κρίσεις καθώς και τον τρόπο που τις 

διαχειρίζονται (Weick & Sutcliffe, 2007).  

     Ως εκ τούτου,  αναφορικά με τις υποθέσεις που κρίθηκαν λανθασμένες (incorrect), 

αξίζει να σημειωθεί πως ενδέχεται το δείγμα της έρευνας να μην επαρκεί στις 

προκείμενες περιπτώσεις. Από την στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε και 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενη υποενότητα (Υποενότητα 5.3.6) φάνηκε πως η 
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πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα άνηκε στην κατηγορία 

υψηλού κινδύνου. Για την ακρίβεια, από τις συνολικά 207 ελληνικές επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα, οι 45 επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού 

κινδύνου εκπροσωπώντας το 21,7% των επιχειρήσεων, οι 62 επιχειρήσεις εντάσσονται 

στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου εκπροσωπώντας το 30% των επιχειρήσεων. 

Αντιθετα, οι υπόλοιπες 100 επιχειρήσεις εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού 

κινδύνου εκπροσωπώντας το 48,3% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 

Η δυσαναλογία αυτή ενδέχεται να είναι μια από τις βασικότερες αιτίες για τις 

περιπτώσεις στις οποίες οι ερευνητικές υποθέσεις δεν κρίθηκαν σωστές σχετικά με την 

επίδραση του ρυθμιστή στη σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων 

μεταβλητών. Εντούτοις, όπως διαφαίνεται και από τη στατιστική ανάλυση των 

υπόλοιπων περιπτώσεων που κρίθηκαν σωστές (correct), ο κλάδος στον οποίο ανήκει 

ένας οργανισμός ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην άμεση σχέση των ανεξάρτητων και 

εξαρτημένων μεταβλητών του ερευνητικού μοντέλου της έρευνας (σχέσεις Χγ-Υ3, Χδ-

Υ1, Χδ-Υ2 και Χδ-Υ3). Επομένως, αυτές οι περιπτώσεις εναρμονίζονται πλήρως με τη 

διεθνή βιβλιογραφία.      

 

6.3.4 Συμπεράσματα στατιστικού ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων σχετικά 

με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (X) στις 

εξαρτημένες μεταβλητές (Y) μέσω του διαμεσολαβητή (M) από τον 

ρυθμιστή W 

 

     Αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την έμμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ) από τον ρυθμιστή, η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε 

έδειξε πως σε κάποιες περιπτώσεις οι σχέσεις των διάφορων ανεξάρτητων μεταβλητών 

με τις εξαρτημένες μεταβλητές μέσω του διαμεσολαβητή δε ρυθμίζονται από τον 

επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. Δηλαδή, δεν υπάρχει 

κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation). Ενώ σε κάποιες άλλες 

περιπτώσεις  υπάρχει ρυθμισμένη διαμεσολάβηση, δηλαδή  οι σχέσεις των διάφορων 

ανεξάρτητων μεταβλητών με τις εξαρτημένες μεταβλητές μέσω του διαμεσολαβητή 

ρυθμίζονται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. 

Εντούτοις, όλες οι περιπτώσεις στο σύνολο τους μαρτυρούν πως υπάρχει 

διαμεσολάβηση (mediation). Ειδικότερα, παρατηρείται πως: 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της έμμεσης σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χα 

(preoc_failure) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ) από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός, διαπιστώνεται πως δε λαμβάνει χώρα κάποια ρύθμιση για το 

σύνολο των οργανισμών. Όσον αφορά τη ρύθμιση της έμμεσης σχέσης της 

ανεξάρτητης μεταβλητής Χα (preoc_failure) με τις εξαρτημένες μεταβλητές Υ2 

(HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis) μέσω του διαμεσολαβητή (Μ) από τον 



 

 409 

επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός αναφορικά με τους 

οργανισμούς που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, διαπιστώνεται πως 

λαμβάνει χώρα η ρύθμιση.  

     Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώνεται πως η 

σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν 

από μια κρίση μέσω του βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων δε 

ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. 

Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης 

και σε αυτήν την περίπτωση για το στάδιο  αυτό η αλληλεπίδραση δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Επιπρόσθετα, βάσει των αποτελεσμάτων της 

στατιστικής ανάλυσης, διαπιστώνεται ότι η σχέση της εμπειρίας ενός 

οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στα ακόλουθα δύο στάδια της κρίσης, μέσω του 

βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων, ρυθμίζεται από τον 

επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός αναφορικά με τους 

οργανισμούς που έχουν ήδη πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Η ρύθμιση 

διέπεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την 

περίπτωση για τα δύο ακόλουθα ξεχωριστά στάδιο της κρίσης  –  κατά τη 

διάρκεια της κρίσης (crisis) και μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (postcrisis) – 

η αλληλεπίδραση είναι στατιστικά σημαντική. 

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό - μέσο - 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την 

αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων για το σύνολο των οργανσιμών της 

έρευνας. Όπως διαπιστώνεται, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη σχέση μεταξύ 

της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού 

ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τόσο στη διαχείριση 

κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και στην ανάκαμψη του 

οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της κρίσης των οργανισμών που 

έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση.  

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη 

υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του εκάστοτε σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of 

Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη 

διαμεσολάβηση (moderated mediation) για το πρώτο στάδιο της κρίσης 
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(precrisis). Εν αντιθέσει, στα δύο επόμενα στάδια (crisis – postcrisis) 

αποδεικνύεται η ύπαρξη της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.13», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.13: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H3WαΜY1 - 
H3WαΜY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές και με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις 

που κρίθηκαν λανθασμένες. Παρατηρείται ότι σε αυτήν την περίπτωση, όπως 

διαφαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, η πρώτη υπόθεση κρίθηκε 

λανθασμένη, ενώ οι άλλες δύο υπόθεσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χβ 

(resilience) με τις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 (HR_Crisis) 

και Υ3 (HR_Postcrisis) μέσω του διαμεσολαβητή (Μ)  από τον επιχειρηματικό 

κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός, διαπιστώνεται πως δε λαμβάνει 

χώρα κάποια ρύθμιση. Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης 

διαπιστώνεται πως η σχέση του επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και 

κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

σε κάθε στάδιο της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες 

κρίσεων δε ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για το κάθε ξεχωριστό στάδιο της 

κρίσης – πριν από μια κρίση (precrisis), κατά τη διάρκεια της κρίσης (crisis) 

και μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (postcrisis) – η αλληλεπίδραση δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. 

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό - μέσο - 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις 

και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων για το σύνολο των οργανισμών. Όπως διαπιστώνεται, το 
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ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας σε 

προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων τόσο στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης όσο και στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης των οργανισμών που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την 

κρίση.  

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ του 

επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη 

υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του εκάστοτε σχήματος 

που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of 

Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη 

διαμεσολάβηση (moderated mediation) για όλα τα στάδια της κρίσης (precrisis 

– crisis – postcrisis). 

    Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.14», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.14: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H3WβΜY1 - 
H3WβΜY3» 

 
     Σημειώνεται πως με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν λανθασμένες. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως διαφαίνεται και από 

το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν λανθασμένες. 

 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χγ 

(safety_qual) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ) από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας 

οργανισμός, διαπιστώνεται πως δε λαμβάνει χώρα κάποια ρύθμιση για το 

σύνολο των οργανισμών. Όσον αφορά τη ρύθμιση της έμμεσης σχέσης της 

ανεξάρτητης μεταβλητής Χγ (safety_qual) με τις εξαρτημένες μεταβλητές Υ2 

(HR_Crisis) και Υ3 (HR_Postcrisis) μέσω του διαμεσολαβητή (Μ) από τον 

επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός αναφορικά με τους 
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οργανισμούς που έχουν πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση, διαπιστώνεται πως 

λαμβάνει χώρα η ρύθμιση.  

    Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώνεται πως η 

σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω του βαθμού 

εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων δε ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό 

κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για το 

στάδιο  αυτό η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική. Επιπρόσθετα, 

βάσει των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώνεται πως η 

σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στα ακόλουθα δύο στάδια της κρίσης μέσω του βαθμού 

εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό 

κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός αναφορικά με τους οργανισμούς που 

έχουν ήδη πρωτύτερη εμπειρία με την κρίση. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από 

ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για 

τα δύο ακόλουθα ξεχωριστά στάδιο της κρίσης  –  κατά τη διάρκεια της κρίσης 

(crisis) και μετά την ολοκλήρωση της κρίσης (postcrisis) – η αλληλεπίδραση 

είναι στατιστικά σημαντική. 

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό - μέσο - 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης 

του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων για το σύνολο των 

περιπτώσεων. Όπως διαπιστώνεται, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη σχέση 

μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, τόσο στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης όσο και στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης, των οργανισμών αυτών, που έχουν πρωτύτερη 

εμπειρία με την κρίση.  

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

σε όλα τα στάδια μιας κρίσης μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του 

με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε 

σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του 

εκάστοτε σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει 

κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation) για το πρώτο 
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στάδιο της κρίσης (precrisis). Εν αντιθέσει, στα δύο επόμενα στάδια (crisis – 

postcrisis) αποδεικνύεται η ύπαρξη της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης. 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.15», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.15: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H3WγΜY1 - 
H3WγΜY3» 

 
     Σημειώνεται πως με έντονη μαύρη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν σωστές και με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις 

που κρίθηκαν λανθασμένες. Παρατηρείται ότι σε αυτήν την περίπτωση, όπως 

διαφαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, η πρώτη υπόθεση κρίθηκε 

λανθασμένη, ενώ οι άλλες δύο υπόθεσεις κρίθηκαν σωστές. 

 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χδ 

(fam_crisis) με τις εξαρτημένες μεταβλητές Υ1 (HR_Precrisis), Υ2 (HR_Crisis) 

και Υ3 (HR_Postcrisis) μέσω του διαμεσολαβητή (Μ)  από τον επιχειρηματικό 

κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός, διαπιστώνεται πως δε λαμβάνει 

χώρα κάποια ρύθμιση. Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης 

διαπιστώνεται πως η σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε κάθε 

στάδιο της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων δε 

ρυθμίζεται από τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός. 

Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης 

και σε αυτήν την περίπτωση για το κάθε ξεχωριστό στάδιο της κρίσης – πριν 

από μια κρίση (precrisis), κατά τη διάρκεια της κρίσης (crisis) και μετά την 

ολοκλήρωση της κρίσης (postcrisis) – η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό - μέσο - 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη 

και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της 

επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων για το σύνολο των οργανισμών. Όπως διαπιστώνεται, το 
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ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού 

με την κρίση και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων τόσο στη διαχείριση κρίσεων στο στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης 

όσο και στην ανάκαμψη του οργανισμού στο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης, αναφορικά με τους οργανισμούς που έχουν υποστεί μια τουλάχιστον 

κρίση.  

     Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε όλα τα στάδια μιας κρίσης μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του 

παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του εκάστοτε σχήματος που αφορά το 

περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation) για όλα τα στάδια της κρίσης (precrisis – crisis – 

postcrisis). 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.16», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.16: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H3WδΜY1 - 
H3WδΜY3» 

 
   Σημειώνεται πως με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν λανθασμένες. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως διαφαίνεται και από 

το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν λανθασμένες. 

 

     Επομένως, όσον αφορά τα αποτέλεσματα του στατιστικού ελέγχου των ερευνητικών 

υποθέσεων σχετικά με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (X) στις 

εξαρτημένες μεταβλητές (Y) μέσω του διαμεσολαβητή (M) από τον ρυθμιστή W, 

συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα, κατά κύριο λόγο, δεν συμφωνούν με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, που παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής. Όπως 

και στην προηγούμενη εποενότητα (Υποενότητα 6.3.3), μόνο οι τέσσερις από τις 

συνολικά δώδεκα περιπτώσεις συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, 

όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην προηγούμενη υποενότητα, αρκετοί ειδικοί και 

ερευνητές από το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων (Barton, 1993; Weick & Sutcliffe, 
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2007) υποστηρίζουν πως οι οργανισμοί που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού 

κινδύνου, όσον αφορά την ευαισθησία τους σε μια δημόσια κρίση, τείνουν να 

επενδύουν ολοένα και περισσότερο τόσο στο πεδίο διαχείρισης κρίσεων όσο και σε 

πρακτικές διαχείρισης κρίσεων εν συγκρίσει με άλλους οργανισμούς που ανήκουν στην 

κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου. Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί που προετοιμάζονται 

και εξασκούνται συνεχώς στις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη εξοικείωση με τις διαδικασίες αυτές. Ως αποτέλεσμα, ο βαθμός της 

εκπαίδευσης  και της επιμόρφωσης του εργατικού δυναμικού αναφορικά με τις κρίσεις 

και τη διαχείριση κρίσεων είναι υψηλότερος στους οργανισμούς αυτούς, όπως έχει 

παρουσιαστεί. 

     Εντούτοις, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αποκαλύπτουν ότι στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων (οκτώ από τις συνολικά δώδεκα περιπτώσεις), ο 

επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός δεν ασκεί ρυθμιστικό 

ρόλο στην έμμεση σχέση των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών μέσω του 

βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων. Όπως παρουσιάστηκε και στην 

προηγούμενη υποενότητα (Υποενότητα 6.3.3) ενδέχεται το δείγμα της έρευνας να μην 

επαρκεί στις προκείμενες περιπτώσεις. Η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε πως η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα άνηκε στην κατηγορία 

υψηλού κινδύνου, για την ακρίβεια οι 100 από τις συνολικά 207 επιχειρήσεις 

εντάσσονται στην κατηγορία αυτή (Υποενότητα 5.3.6). Η δυσαναλογία αυτή ενδέχεται 

να είναι μια από τις βασικότερες αιτίες για τις περιπτώσεις στις οποίες οι ερευνητικές 

υποθέσεις δεν κρίθηκαν σωστές σχετικά με την επίδραση του ρυθμιστή στην έμμεση 

σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Παρ’ όλα αυτά, όπως 

διαφαίνεται και από τη στατιστική ανάλυση των τεσσάρων περιπτώσεων που κρίθηκαν 

σωστές, ο κλάδος στον οποίο ανήκει ένας οργανισμός ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην 

έμμεση σχέση των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών μέσω του βαθμού 

εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων (σχέσεις Χα-Υ2, Χα-Υ3, Χγ-Υ2 και Χγ-Υ3). 

Αυτές οι περιπτώσεις εναρμονίζονται πλήρως με τη διεθνή βιβλιογραφία.    

 

6.3.5 Συμπεράσματα στατιστικού ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων σχετικά 

με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στην 

εξαρτημένη μεταβλητή (Υ1) από τον ρυθμιστή Z 

 

     Αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την άμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στην εξαρτημένη μεταβλητή (Υ1) από τον ρυθμιστή Ζ, 

η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, έδειξε πως στο σύνολο των 

περιπτώσεων οι σχέσεις αυτές δεν ρυθμίζονται από την εμπειρία του οργανισμού με 

προηγούμενες κρίσεις. Ειδικότερα, παρατηρείται πως: 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χα 

(preoc_failure) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) από την 

εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις, διαπιστώνεται πως δεν 
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υφίσταται καμία ρύθμιση. Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης η σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία 

και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο 

στάδιο πριν από μία κρίση δεν ρυθμίζεται από την εμπειρία ενός οργανισμού 

με προηγούμενες κρίσεις. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για το στάδιο  πριν 

από μια κρίση (precrisis) η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χβ 

(resilience) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) από την εμπειρία 

ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις, διαπιστώνεται πως δεν υφίσταται 

καμία ρύθμιση. Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης η σχέση 

του επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις ενός οργανισμού και 

του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο 

πριν από μία κρίση δεν ρυθμίζεται από την εμπειρία ενός οργανισμού με 

προηγούμενες κρίσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ρύθμιση χαρακτηρίζεται 

από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση 

για το στάδιο πριν από μια κρίση (precrisis) η αλληλεπίδραση δεν είναι 

στατιστικά σημαντική.  

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χγ 

(safety_qual) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) από την 

εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις διαπιστώνεται πως δεν 

υφίσταται καμία ρύθμιση. Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης η σχέση της εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν από μία κρίση δεν ρυθμίζεται 

από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Έχει ήδη 

αναφερθεί πως η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για το στάδιο πριν από μια κρίση 

(precrisis) η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χδ 

(fam_crisis) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis), από την 

εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις διαπιστώνεται πως δεν 

υφίσταται καμία ρύθμιση. Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης η σχέση της εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν 

από μία κρίση δεν ρυθμίζεται από την εμπειρία ενός οργανισμού με 

προηγούμενες κρίσεις. Έχει ήδη αναφερθεί πως η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από 

ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για 

το στάδιο πριν από μια κρίση (precrisis) η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά 

σημαντική.  

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.17», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 
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Σχήμα 6.17: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H4ΖαY1 – 
H4ΖδY1» 

 

     Σημειώνεται πως με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν λανθασμένες. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως διαφαίνεται και από 

το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν λανθασμένες. 

 

     Επομένως, όσον αφορά τα αποτέλεσματα του στατιστικού ελέγχου των 

ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την άμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (Χ) στην εξαρτημένη μεταβλητή (Υ1) από τον ρυθμιστή Z, συμπεραίνεται 

ότι τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε 

στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής. Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές και 

ειδικοί από το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων (Mitroff, 2004; Mitroff, 2005; Fink, 

1986; Wang et al., 2009; Wang & Hutchins, 2010; Parrett, 2007; Lockwood, 2005; 

Premeaux & Breaux, 2007; Hutchins et al., 2008) οι οργανισμοί που αντιμετώπισαν 

ήδη μια κρίση και κατάφεραν να επιβιώσουν, μελέτησαν προσεκτικά τα διδάγματα της 

κρίσης και τα ενσωμάτωσαν στα ήδη υπάρχοντα σχέδιά τους. Επιπρόσθετα, 

αξιοποιώντας την κατάλληλη εκπαίδευση και τη σχετική πείρα, είναι σε θέση να 

διαχειριστούν καλύτερα και αποδοτικότερα το επόμενο περιστατικό κρίσης που θα 

τους απείλησει. Ταυτόχρονα, και οι ίδιοι εργαζόμενοι αποκομίζουν κάτι από την 

εμπειρία τους με την κρίση και είναι σε θέση την επόμενη φορά να είναι καλύτερα 

εκπαιδευμένοι και επαρκώς έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε άλλο κρίσιμο 

περιστατικό.  

     Εντούτοις, παρατηρείται πως τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έρχονται 

σε αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία, αποδεικνύοντας πως η εμπειρία ενός 

οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις δεν επηρεάζει και δεν ασκεί κάποιο ρυθμιστικό 

ρόλο στην άμεση σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Σε 

αυτό το σημείο πρέπει να προστεθεί πως αναφορικά με όλες τις υποθέσεις που 

κρίθηκαν λανθασμένες, ενδέχεται το δείγμα της έρευνας να μην επαρκεί στις 

προκείμενες περιπτώσεις. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε και 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενη υποενότητα (Υποενότητα 5.3.1), έγινε αντιληπτό ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ήδη 

εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Για την ακρίβεια από τις 207 

επιχειρήσεις της έρευνας οι 162 επιχειρήσεις είχαν υποστεί τουλάχιστον μια κρίση, 

εκπροσωπώντας το 78,3% των επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, διαφαίνεται πως δεν 
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αξιοποίησαν πλήρως την γνώση που αποκόμισαν, έτσι ώστε να επενδύσουν στο πεδίο 

διαχείρισης κρίσεων και σε πρακτικές αυτού. Ως εκ τούτου, ενδέχεται το γεγονός αυτό 

να αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους για το σύνολο των περιπτώσεων της 

στατιστικής ανάλυσης που παρατηρήθηκε πως δεν υπάρχει καμία επίδραση του 

ρυθμιστή στην άμεση σχέση μεταξύ των ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μεταβλητών.  

 

6.3.6 Συμπεράσματα στατιστικού ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων σχετικά 

με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών (X) στην 

εξαρτημένη μεταβλητή (Y1) μέσω του διαμεσολαβητή (M) από τον 

ρυθμιστή Z 

 

     Αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την έμμεση επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στις εξαρτημένες μεταβλητές (Υ) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ) από τον ρυθμιστή, η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε 

έδειξε πως στο σύνολο των περιπτώσεων οι σχέσεις των διάφορων ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τις εξαρτημένες μεταβλητές μέσω του διαμεσολαβητή δεν ρυθμίζονται 

από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει 

κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation). Εντούτοις, όλες οι 

περιπτώσεις στο σύνολο τους μαρτυρούν πως υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation). 

Ειδικότερα, παρατηρείται πως: 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της έμμεσης σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χα 

(preoc_failure) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ) από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες 

κρίσεις, διαπιστώνεται πως δε λαμβάνει χώρα κάποια ρύθμιση. Με βάση τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώνεται πως η σχέση της 

εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και την αποτυχία και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε στάδιο πριν από μία κρίση 

μέσω του βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων δε ρυθμίζεται από 

την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Η ρύθμιση 

χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν 

την περίπτωση για το στάδιο πριν από μια κρίση (precrisis) για το σύνολο των 

οργανισμών η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό και 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού με τα λάθη και την 

αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση 

μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση 

(mediation) στη σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός οργανισμού με τα λάθη και 

την αποτυχία και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 
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Πόρων στο στάδιο πριν την κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής 

του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και 

ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο 

μέρος του εκάστοτε σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει 

κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation) για το στάδιο πριν 

από μία κρίση (precrisis). 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χβ 

(resilience) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ) από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες 

κρίσεις, διαπιστώνεται πως δε λαμβάνει χώρα κάποια ρύθμιση. Με βάση τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώνεται πως η σχέση του 

επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις και του ενεργού ρόλου 

του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν από μία κρίση 

μέσω του βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων δε ρυθμίζεται από 

την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Η ρύθμιση 

χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν 

την περίπτωση για το στάδιο πριν από μια κρίση (precrisis) η αλληλεπίδραση 

δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό και 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις 

και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη 

σχέση μεταξύ του επιπέδου ανθεκτικότητας σε προβλήματα και κρίσεις και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν 

από μία κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε 

προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του 

εκάστοτε σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει 

κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation) για το στάδιο πριν 

από κρίση (precrisis) για το σύνολο των οργανισμών της έρευνας. 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χγ 

(safety_qual) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ) από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες 

κρίσεις, διαπιστώνεται πως δε λαμβάνει χώρα κάποια ρύθμιση. Με βάση τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώνεται πως η σχέση της 

εμπειρίας ενός οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης 

ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

σε κάθε στάδιο της κρίσης μέσω του βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες 

κρίσεων δε ρυθμίζεται από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες 
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κρίσεις. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση για το στάδιο  πριν από μια κρίση 

(precrisis) η αλληλεπίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική για το σύνολο των 

οργανισμών της έρευνας. 

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό και 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση μεταξύ της εμπειρίας του οργανισμού σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του ενεργού ρόλου του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων 

στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης 

του οργανισμού με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. Αυτό δείχνει ότι 

υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της εμπειρίας ενός 

οργανισμού σχετικά με θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας και του 

ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν 

από μία κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε 

προηγούμενη υποενότητα του παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του 

εκάστοτε σχήματος που αφορά το περιεχόμενο της ρυθμισμένης 

διαμεσολάβησης (Index of Moderated Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει 

κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση (moderated mediation) για το στάδιο πριν 

από μία κρίση (precrisis). 

❖ Όσον αφορά τη ρύθμιση της σχέσης της ανεξάρτητης μεταβλητής Χδ 

(fam_crisis) με την εξαρτημένη μεταβλητή Υ1 (HR_Precrisis) μέσω του 

διαμεσολαβητή (Μ)  από την εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες 

κρίσεις, διαπιστώνεται πως δε λαμβάνει χώρα κάποια ρύθμιση. Με βάση τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώνεται πως η σχέση της 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν από μία κρίση μέσω 

του βαθμού εξοικείωσης με τις διαδικασίες κρίσεων δε ρυθμίζεται από την 

εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες κρίσεις. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται 

από ένα σημαντικό αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και σε αυτήν την περίπτωση 

για το στάδιο πριν από μια κρίση (precrisis), η αλληλεπίδραση δεν είναι 

στατιστικά σημαντική για το σύνολο των οργανισμών. 

     Ταυτόχρονα, εξετάζοντας τις διάφορες τιμές του ρυθμιστή (χαμηλό και 

υψηλό επίπεδο τιμών) διαφαίνεται πως για τις χαμηλές τιμές υπάρχει μια 

στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ της εξοικείωσης ενός οργανισμού 

με την κρίση και του ενεργού ρόλου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κρίσεων στο στάδιο πριν από μια 

κρίση μέσω της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσης του οργανισμού με τις 

διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. Αντιθέτως, οι υψηλές τιμές του ρυθμιστή 

δεν φανερώνουν κάποια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των 

προαναφερθεισών μεταβλητών. Αυτό δείχνει ότι για τις χαμηλές τιμές του 

ρυθμιστή υπάρχει διαμεσολάβηση (mediation) στη σχέση μεταξύ της 

εξοικείωσης ενός οργανισμού με την κρίση και του ενεργού ρόλου του 
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τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στάδιο πριν από μια κρίση μέσω 

της επίδρασης του βαθμού εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης 

κρίσεων (όπως ήδη αναλύθηκε και ελέγχθηκε σε προηγούμενη υποενότητα του 

παρόντος). Τέλος, στο τελευταίο μέρος του εκάστοτε σχήματος που αφορά το 

περιεχόμενο της ρυθμισμένης διαμεσολάβησης (Index of Moderated 

Mediation) διαφαίνεται πως δεν υπάρχει κάποια ρυθμισμένη διαμεσολάβηση 

(moderated mediation) για το στάδιο πριν από μία κρίση (precrisis). 

     Το παρακάτω σχήμα, «Σχήμα 6.18», συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτά: 

Σχήμα 6.18: «Τα Συμπεράσματα των Ερευνητικών Υποθέσεων H4ΖαΜY1 – 
H4ΖδΜY1» 

 

     Σημειώνεται πως με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζονται οι υποθέσεις που 

κρίθηκαν λανθασμένες. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως διαφαίνεται και από 

το παραπάνω σχήμα, όλες οι υποθέσεις κρίθηκαν λανθασμένες. 

 

     Επομένως, όσον αφορά τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου των 

ερευνητικών υποθέσεων σχετικά με την έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (X) στην εξαρτημένη μεταβλητή (Y1) μέσω του διαμεσολαβητή (M) από 

τον ρυθμιστή Z, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, που παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής. Όπως 

περιγράφηκε και στην προηγούμενη υποενότητα (Υποενότητα 6.3.5) η πλειοψηφία των 

ειδικών και  ερευνητών από το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων (Mitroff, 2004; Mitroff, 

2005; Fink, 1986; Wang et al., 2009; Wang & Hutchins, 2010; Parrett, 2007; 

Lockwood, 2005; Premeaux & Breaux, 2007; Hutchins et al., 2008) υποστηρίζει πως 

οι οργανισμοί που αντιμετώπισαν ήδη μια κρίση, μελέτησαν προσεκτικά τα διδάγματα 

της κρίσης και τα ενσωμάτωσαν στα ήδη υπάρχοντα σχέδιά τους. Επιπρόσθετα, 

γνωρίζουν εξαρχής πόσο μεγάλη είναι η απειλή μιας κρίσης και πόσο μεγάλα 

αποθέματα πόρων, ενέργειας και χρόνου χρειάζεται να διαθέτει ένας οργανισμός 

προκειμένου να κατορθώσει να τη διαχειριστεί και να την αντιμετωπίσει. Για αυτό το 

λόγο επενδύουν ολοένα και περισσότερο στις πρακτικές και διαδικασίες της 

διαχείρισης κρίσεων. 

     Τα αποτελέσματα, όμως, της συγκεκριμένης έρευνας έρχονται σε αντίθεση με τη 

διεθνή βιβλιογραφία, αποδεικνύοντας πως η εμπειρία ενός οργανισμού με 
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προηγούμενες κρίσεις δεν ασκεί κάποιο ρυθμιστικό ρόλο στην έμμεση σχέση μεταξύ 

των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών, μέσω της επίδρασης του βαθμού 

εξοικείωσής του με τις διαδικασίες της διαχείρισης κρίσεων. Ομοίως με την 

προηγούμενη υποενότητα (Υποενότητα 6.3.5), ενδέχεται το δείγμα της έρευνας να μην 

επαρκεί για το σύνολο των περιπτώσεων που κρίθηκαν λανθασμένες. Μέσω της 

στατιστικής ανάλυσης που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη υποενότητα (Υποενότητα 

5.3.1), έγινε αντιληπτό πως η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ήδη εμπειρία ενός οργανισμού με προηγούμενες 

κρίσεις. Ειδικότερα, το 78,3% των επιχειρήσεων είχε υποστεί τουλάχιστον μια κρίση. 

Εντούτοις, διαφαίνεται πως οι επιχειρήσεις αυτές δεν αξιοποίησαν πλήρως την γνώση 

που αποκόμισαν, έτσι ώστε να επενδύσουν στο πεδίο διαχείρισης κρίσεων και σε 

πρακτικές αυτού. Ως εκ τούτου, ενδέχεται το γεγονός αυτό να αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους λόγους που παρατηρήθηκε πως δεν υπάρχει καμία επίδραση του 

ρυθμιστή στην έμμεση σχέση μεταξύ των ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μεταβλητών, 

όπως και στην προηγούμενη υποενότητα (Υποενότητα 6.3.5). 

 

6.4 ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

     Κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να αναδείξει τον στρατηγικό και 

καθοριστικό ρόλο που δύναται να παίξει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε 

όλα τα στάδια μιας κρίσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας από τους επιμέρους στόχους 

της έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της συγκεκριμένης διατριβής,  

ήταν η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την εικόνα της ελληνικής 

πραγματικότητας όσον αφορά το επίπεδο εξοικείωσης των επιχειρήσεων με το πεδίο 

της διαχείρισης κρίσεων. Ταυτόχρονα, το παρόν συνεισέφερε και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τη συμβολή του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως 

στρατηγικού μέλους της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων ενός οργανισμού. Όπως όμως 

είθισται με την πλειοψηφία των ερευνών έτσι και η συγκεκριμένη διατριβή, διέπεται 

από ορισμένους περιορισμούς που για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας κρίνεται 

αναγκαίο να επισημανθούν. 

     Ένας από τους βασικότερους  περιορισμούς του παρόντος έγκειται στο γεγονός πως 

αναφορικά με τη χρονική της διάρκεια η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια στατική 

έρευνα, όπως αναλύθηκε και στην αντίστοιχη ενότητα (Ενότητα 4.2). Αυτό σημαίνει ότι 

υλοποιήθηκε εφάπαξ αποτυπώνοντας μια συγκεκριμένη κατάσταση των ελληνικών 

επιχειρήσεων στη δεδομένη χρονική περίοδο διεξαγωγής της. Ως εκ τούτου, δύναται τα 

αποτελέσματα της να αλλάξουν ανά πάσα χρονική στιγμή, αναφορικά και με το  επίπεδο 

εξοικείωσης των επιχειρήσεων με το πεδίο της διαχείρισης κρίσεων αλλά και με τον 

ρόλο που διαδραματίζει το τμήμα HR σε όλα τα στάδια μιας κρίσης των υπό εξέταση 

επιχειρήσεων. Όπως γίνεται αντιληπτό, η ερευνητική ακρίβεια της διατριβής είναι 

περιορισμένη και συγκριτικά μικρότερη από την ακρίβεια μιας διαχρονικής έρευνας. 
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     Ένας επιπλέον περιορισμός έγκειται στο ίδιο το θέμα της έρευνας. Ενδέχεται λόγω 

της ευαισθησίας και της ιδιαιτερότητας του θέματος (σχετικά με κρίσεις και διαχείριση 

κρίσεων) πολλές επιχειρήσεις να αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη 

έρευνα, υπό το φόβο αποκάλυψης απόρρητων στοιχείων που ίσως να τις εξέθεταν. 

Ενδέχεται επίσης λόγω των ίδιων ή παρεμφερών συναισθημάτων οι ερωτηθέντες να 

έδωσαν απαντήσεις υψηλότερης κλίμακας/διαβάθμισης σε κάποιες ερωτήσεις. Από την 

άλλη, ενδέχεται και κάποιοι από τους ερωτηθέντες σε περίπτωση που ήταν 

δυσαρεστημένοι για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους με την επιχείρηση στην 

οποία εργάζονταν να έδωσαν επίτηδες απαντήσεις χαμηλότερης κλίμακας/διαβάθμισης 

σε κάποιες ερωτήσεις από ό,τι ισχύει στην πραγματικότητα. Γεγονός είναι πως η κρίση 

και οποιαδήποτε μορφή της είναι ένα ευαίσθητο και λεπτό ζήτημα που πολλοί δεν 

επιθυμούν να συζητάνε και αρκετοί νιώθουν άβολα και δυσανασχετούν, όταν τους 

ζητηθεί να ανατρέξουν σε παλιές δυσάρεστες αναμνήσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται 

σκόπιμο να  προστεθεί πως ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

της ερευνήτριας και δε δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στη συλλογή του απαραίτητου 

αριθμού συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, ώστε να υλοποιηθεί η παρούσα έρευνα. 

Επιπρόσθετα, ο περιορισμός αυτός είχε ήδη συνυπολογιστεί κατά τη διάρκεια 

σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στο  τέταρτο κεφάλαιο, 

γι’ αυτό και η πλειοψηφία των ερωτήσεων σχετίζονταν με πραγματικές και υφιστάμενες 

ή όχι καταστάσεις, περιορίζοντας όσο ήταν δυνατόν οποιαδήποτε συναισθηματική 

φόρτιση. 

  

6.5 ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ     

 

    Καθόλη τη διάρκεια της παρούσας διατριβής έχει επισημανθεί πολλές φορές πως το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από τον 

παραδοσιακό του ρόλο. Ήρθε η ώρα να αποδεχτεί τον νέο «MHR» (Mentor - Healer -

Renaissance Man) ρόλο του όταν εμφανιστεί μια κρίση, όπως παρουσιάστηκε και 

αναλύθηκε παραπάνω. Οι ανθρώπινοι πόροι κάθε οργανισμού, αναμφισβήτητα 

αποτελούν το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση, και δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Σε αυτό το σημείο, η 

ερευνήτρια θα ήθελε να εκφράσει τις ανησυχίες της ότι, αν δεν καταστεί ο ρόλος αυτός 

ευρέως αποδεκτός τόσο από τους θεωρητικούς όσο και από τους πρακτικούς του πεδίου 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πως ανεπαρκείς 

αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα στελέχη του τμήματος HR, τα οποία με τη σειρά τους 

μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τους εργαζομένους και την ασφάλεια τους αλλά 

και την ασφάλεια ολόκληρης της επιχείρησης. 

     Στο παρόν έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να διερευνηθεί ο νέος ρόλος του 

δημιουργήθηκε για το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο πλαίσιο του πεδίου 

Διαχείρισης Κρίσεων και ο οποίος μπορεί να υλοποιηθεί με τον προτεινόμενο «MHR» 

ρόλο. Ταυτόχρονα, μέσω της έρευνας που υλοποιήθηκε προσδιορίστηκε ο βαθμός 
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εξοικείωσης των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν τον μεγαλύτερο αριθμό 

προσωπικού με το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα HR των επιχειρήσεων αυτών στην προετοιμασία και την 

ενίσχυση των εργαζομένων υπό την απειλή μιας κρίσης. Τα ευρήματα αυτά 

συγκρίθηκαν με τα διεθνή πρότυπα, με στόχο να αναδείξουν σημαντικές πληροφορίες 

ως προς τον μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ομοιότητας της ελληνικής 

πραγματικότητας με τη διεθνή. 

    Τέλος, η ερευνήτρια παροτρύνει και  άλλους ερευνητές να εφαρμόσουν παρόμοιες 

έρευνες για να εμπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση σχετικά με τον ρόλο του 

τμήματος HR και το επίπεδο οικειότητάς του όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε 

μεγαλύτερη κλίμακα στην Ευρώπη ή ακόμα και σε όλον τον κόσμο. Oι έρευνες αυτές 

δύναται να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο ή ακόμη και 

σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό τμήμα. Εξίσου ενδιαφέρον θα ήταν οι έρευνες να 

στόχευαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, δηλαδή να περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που 

ανήκουν είτε στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου είτε στην κατηγορία μέτριου κινδύνου 

ή στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Επιπρόσθετα, ενδεικτικές προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα, είναι να υλοποιηθούν παρεμφερείς έρευνες σε διάφορους επιχειρηματικούς 

κλάδους σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοηθεί η εξέλιξη 

του φαινομένου. Δηλαδή να μελετηθεί σε βάθος κατά πόσο αλλάζει τόσο ο βαθμός 

εξοικείωσης των εκάστοτε επιχειρήσεων με την πάροδο του χρόνου όσο και η συμβολή 

του τμήματος HR στη διαχείριση κρίσεων.  

 

6.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

      

     Το παρόν κεφάλαιο αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας με βάση τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων του πέμπτου κεφαλαίου. 

Πραγματοποιήθηκε η σύγκριση της ελληνικής πραγματικότητας με τα διεθνή πρότυπα 

όσον αφορά το πεδίο της Διαχείρισης Κρίσεων, αξιολογήθηκε εκτενώς ο ρόλος που 

διαδραματίζει το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην πρόληψη, στη διαχείριση 

και στην αντιμετώπιση των κρίσεων, παρουσιάστηκαν οι περιορισμοί της παρούσας 

έρευνας και υποβλήθηκαν οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η παρούσα διατριβή 

ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε. Τέλος, στο 

παράρτημα της διατριβής παρατίθεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 

στάλθηκε στους υποψήφιους συμμετέχοντες και το ερωτηματολόγιο της παρούσας 

έρευνας σε μορφή pfd, όπως το «κατέβασε» (download) η ερευνήτρια από τον ιστότοπο 

του «SurveyMonkey» (www.surveymonkey.com) και αναλύθηκε εκτενώς σε 

προηγούμενη ενότητα του παρόντος (Υποενότητα 4.5.1).  
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ΣΙΑ Ο.Ε. 
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Α. Μήνυμα – Πρόσκληση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

για συμμετοχή στην Έρευνα 

 

     Όλα τα μηνύματα - προσκλήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμμετοχή 

στην έρευνα στάλθηκαν μέσω του mail server του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(@uom.edu.gr) και συγκεκριμένα από τη διεύθυνση mail της ερευνήτριας: 

cnizamidou@uom.edu.gr. Παρακάτω παρατίθενται το θέμα, καθώς και το κύριο 

κείμενο του μηνύματα - προσκλήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε στις 

επιχειρήσεις, για να λάβουν μέρος στην έρευνα: 

ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Έρευνα με Θέμα «Ο Ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στη Διαχείριση Κρίσεων» 

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ:   

Αγαπητοί κύριοι & κυρίες,   
 
Με το παρόν μήνυμα προσκαλείστε να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της παρακάτω 
έρευνας, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο. Η συμβολή σας ως μέρους του δείγματος θεωρείται 
ουσιαστική και εξαιρετικά σημαντική. 
 
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής με θέμα 
«Διαχείριση Κρίσεων: Ο στρατηγικός ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην 
αντιμετώπισή τους». 
 
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί μόνον 10 έως 15 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας και 
θα σας παρακαλούσαμε να συμβάλετε στη διάδοσή του, προωθώντας το περαιτέρω. 
 
Το κύρος και η αξιοπιστία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξασφαλίζουν την απόλυτη εμπιστευτικότητα 
και εχεμύθεια των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από την έρευνα αυτή. 
 
Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο της έρευνας, παρακαλώ, πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο 
(weblink): 
 
https://www.surveymonkey.com/r/N5GTSS9 
 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τον πολύτιμο χρόνο σας. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
H Υπεύθυνη της Έρευνας 
 
Χριστίνα Νιζαμίδου 
Υποψήφια Διδάκτωρ, 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
  
Επιβλέπων καθηγητής, 
Φώτης Βούζας, 
Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
  
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 

Χριστίνα Νιζαμίδου 
email: cnizamidou@uom.edu.gr 
τηλ. Επικοινωνίας: +30 6970 238789 
 

 

https://www.surveymonkey.com/r/N5GTSS9
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