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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να μελετήσει και να συγκρίνει την δύναμη 

της μάρκας του εργοδότη (employer branding) των επιχειρήσεων “Makro Cash & 

Carry” και “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.”. 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η δύναμη της μάρκας του εργοδότη είναι μεγαλύτερη 

στην εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου από αυτήν στην εταιρεία Makro Cash & Carry. Το 

ίδιο ισχύει και για τον βαθμό της οργανωσιακής δέσμευσης, της εργασιακής 

ικανοποίησης, της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη και της εξωτερικής 

ισότητας πληρωμής.  

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση και των δύο εξεταζομένων εταιρειών, η 

μάρκα του εργοδότη ασκεί επίδραση στην οργανωσιακή δέσμευση και τη 

συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη. 
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Εισαγωγή 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το 

πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Και αυτό γιατί κάτω από τις σημερινές 

συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να 

ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζομένων, ο 

ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα 

της δίκαιης μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους στους κοινούς στόχους, όλα 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, το επίπεδο της 

εξυπηρέτησης πελατών, τη φήμη και την εικόνα που αυτή προβάλλει και τέλος την 

επιβίωσή της.  

 

Συνεπώς, η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα πεδίο της “Διοίκησης 

Επιχειρήσεων” που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των 

επιχειρήσεων. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων περιλαμβάνει την προσέλκυση, 

επιλογή, ανάπτυξη, αξιοποίηση και προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στον 

εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003).  

 

Η ικανότητα προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης ικανών ανθρώπων (talent) 

είναι ένας πρωταρχικής σημασίας παράγοντας για την επιχειρηματική επίδοση, ίσης 

σημασίας με τη μακροπρόθεσμη αξία των επενδύσεων, την οικονομική ακεραιότητα, 

τη χρήση των επιχειρηματικών πόρων, την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών, την ποιότητα του μάνατζμεντ και την κοινωνική και περιβαλλοντική 

υπευθυνότητα (Huselid et al., 1997).  
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Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων για την προσέλκυση και τη διατήρηση των 

πιο ικανών εργαζομένων ονομάζεται “πόλεμος ταλέντων” (war for talent). Η μάρκα 

του εργοδότη είναι ένα κρίσιμο όπλο στη βιομηχανία στρατολόγησης καθώς το 

χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης υψηλής ποιότητας προσωπικού 

διευρύνεται.  

 

Οι Ambler και Barrow (1996) εισήγαγαν την έννοια της μάρκας (branding) της 

επιχείρησης προκειμένου η επιχείρηση να διαφοροποιηθεί ως ελκυστικός εργοδότης 

στο δυνητικό και υφιστάμενο προσωπικό. Χρησιμοποίησαν τους όρους μάρκα 

εργοδοσίας (employment brand) και μάρκα του εργοδότη (employer branding) 

αντίστοιχα προκειμένου να χαρακτηρίσουν το πακέτο των λειτουργικών, 

οικονομικών και ψυχολογικών ωφελειών που η επιχείρηση προσφέρει στους 

εργαζομένους της (Knox & Freeman, 2006). 

 

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο της μάρκας του 

εργοδότη (employer branding) και των πέντε μεταβλητών που την συνθέτουν 

(εξισορρόπηση επαγγελματικής – προσωπικής ζωής / work life balance, οργανωσιακή 

κουλτούρα / organizational culture, εταιρική φήμη / corporate reputation, εργασιακό 

περιβάλλον / work environment και οργανωσιακή ταύτιση / organizational 

identification). Με βάση το νέο μοντέλο μάρκας εργοδότη που προτείνεται στην 

παρούσα εργασία ακολουθεί βιβλιογραφική επισκόπηση των δύο βασικών στάσεων 

των εργαζομένων (οργανωσιακή δέσμευση / organizational commitment - εργασιακή 

ικανοποίηση / job satisfaction) και της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη 

(organizational citizenship behavior). Η θεωρητική τεκμηρίωση συνεχίζει με την 

παρουσίαση της θεωρίας της ισότητας (pay equity) και του ψυχολογικού συμβολαίου 
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(psychological contract) που προσφέρουν τη θεωρητική τεκμηρίωση της επίδρασης 

που ασκεί η μάρκα του εργοδότη (employer branding) στη στάση και τη συμπεριφορά 

των εργαζομένων και τελειώνει με την παρουσίαση των οφελών της μάρκας του 

εργοδότη. Έπειτα, στο Β΄ Μέρος, παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα και 

συμπεράσματα της ποσοτικής έρευνας που έγινε στις επιχειρήσεις Makro Cash & 

Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

 

ΜΕ = Μάρκα του Εργοδότη 

ΕΦ = Εταιρική Φήμη 

ΑΚ = Αναγνωρισμένο Κύρος  

ΕΠ = Εργασιακό Περιβάλλον 

ΟΚ = Οργανωσιακή Κουλτούρα 

ΟΤ = Οργανωσιακή Ταύτιση 

ΟΔ = Οργανωσιακή Δέσμευση 

ΣΟΠ = Συμπεριφορά του Οργανωσιακού Πολίτη 

ΘΙ = Θεωρία της Ισότητας 

ΨΣ = Ψυχολογικό Συμβόλαιο 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

1. Μάρκα του Εργοδότη (Employer Branding) 

 

Η μάρκα του εργοδότη (ΜΕ) περιλαμβάνει τις προσπάθειες της επιχείρησης που 

απευθύνονται στο υφιστάμενο και δυνητικό προσωπικό ότι η επιχείρηση είναι ένας 

επιθυμητός τόπος εργασίας (Loyd, 2002) (as cited in Berthon et al., 2005). Οι Ambler 

& Barrow (1996) διατύπωσαν ότι η ΜΕ συσχετίζεται με τη δημιουργία μιας εικόνας 

στο μυαλό του δυνητικού εργατικού δυναμικού ότι η επιχείρηση είναι ένα σπουδαίο 

μέρος για εργασία (Ewing et al., 2002).  

 

Τα τελευταία χρόνια οι επαγγελματίες στην Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων έχουν 

ξοδέψει τεράστια ποσά χρόνου, ενέργειας και χρημάτων για την διαφήμιση και 

προώθηση της δικής τους ΜΕ. Η Εικόνα (1) είναι ένα παράδειγμα της ΜΕ. Η 

DaimlerChrysler απευθύνεται στους υποψήφιους εργαζομένους διαφημίζοντας ότι 

είναι ένα ελκυστικό / σπουδαίο μέρος για εργασία (DaimlerChrysler advertisement in 

“The Economist”) (as cited in Berthon et al., 2005).  
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Εικόνα 1: DaimlerChrysler advertisement in The Economist 

 

Σύμφωνα με τους συμβούλους Ανθρωπίνων Πόρων Hewitt Associates (as cited in 

Berthon et al., 2005) υπάρχουν πέντε βήματα για την δημιουργία μιας δυνατής ΜΕ: 

- κατανόηση της επιχείρησης, 

- δημιουργία μιας υπόσχεσης (brand promise) για τους εργαζόμενους που 

αντανακλά την μάρκα – υπόσχεση των καταναλωτών, 

- δημιουργία προτύπων να την μέτρηση της εκπλήρωσης της μάρκας – υπόσχεσης, 

- ευθυγράμμιση όλων των ενεργειών της επιχείρησης για την υποστήριξη και την 

ενίσχυση της μάρκας – υπόσχεσης,  

- εκτέλεση και μέτρηση. 

 

2. Το Πλαίσιο της Μάρκας του Εργοδότη (employer branding) 

 

 

A

Β

Εικόνα 2: Το πλαίσιο της ΜΕ (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο (Εικόνα 2), η ΜΕ έχει επίδραση: 

1. στην προσέλκυση του δυνητικού προσωπικού (Α) και  

2. στην παραγωγικότητα του υφιστάμενου προσωπικού (Β)  

      (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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2.1 Μάρκα του εργοδότη και Προσέλκυση Προσωπικού (Α) 

 

Η ΜΕ, σύμφωνα με το μοντέλο στην Εικόνα 2 (Α), δημιουργεί τους συσχετισμούς 

εργοδότη (employer brand associations), οι οποίοι σχηματίζουν την εικόνα εργοδότη 

(employer image).  

 

Οι συσχετισμοί (brand associations) είναι οι σκέψεις και οι ιδέες που προκαλούνται 

στις μνήμες των καταναλωτών από μία μάρκα (brand name) (Aaker, 1991) (as cited 

in Berthon et al., 2005) και η εικόνα της μάρκας (brand image), περιλαμβάνει τις 

αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με τις ιδιότητες και τις ωφέλειες (συμβολικές 

και λειτουργικές) των προϊόντων / υπηρεσιών (Keller, 1993).  

 

Οι συσχετισμοί εργοδότη (employer brand associations) και η εικόνα της μάρκας 

εργοδότη (employer brand image) ορίζονται σε ανάλογους όρους. Οι συσχετισμοί 

εργοδότη (employer brand associations) είναι οι σκέψεις και οι ιδέες που 

προκαλούνται στις μνήμες τους δυνητικού προσωπικού από το όνομα μιας 

επιχείρησης. Οι λειτουργικές ωφέλειες της μάρκας εργοδότη (employer brand) 

περιλαμβάνουν τις συνολικές παροχές που η επιχείρηση προσφέρει στους 

εργαζομένους της και είναι επιθυμητές από τους υποψήφιους εργαζομένους (π.χ. 

μισθός, πρόσθετες παροχές). Οι συμβολικές ωφέλειες σχετίζονται με τις αντιλήψεις 

σχετικά με το κύρος της επιχείρησης και την κοινωνική αποδοχή που υποθέτουν ότι 

θα έχουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι εφόσον προσληφθούν. Ο βαθμός προσέλκυσης 

των υποψήφιων εργαζομένων εξαρτάται αφενός από τις επιθυμητές ιδιότητες που έχει 
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μια επιχείρηση ως εργοδότης και αφετέρου από την σχετική σπουδαιότητα που 

προσδίδουν σε αυτές τις ιδιότητες οι υποψήφιοι εργαζόμενοι. 

 

Εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι εικόνες της μάρκας εργοδότη (employer brand 

images) επηρεάζουν την προσέλκυση του προσωπικού (Tom, 1971; Turban and 

Greening, 1997) αλλά οι επακριβείς διαστάσεις της εικόνας και το πως αυτή 

παράγεται δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί (Barber, 1998) (as cited in Berthon et al., 

2005). Μία εξήγηση για το ρόλο της εικόνας στην προσέλκυση των υποψήφιων 

εργαζομένων είναι το ταίριασμα ατόμου - επιχείρησης. Οι έρευνες σχετικά με το 

ταίριασμα ατόμου - επιχείρησης αναφέρουν ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος συγκρίνει 

την εικόνα της μάρκας εργοδότη (employer brand image) που έχει σχηματίσει για την 

επιχείρηση με τις ανάγκες του, την προσωπικότητά του και τις αξίες του. Όσο 

περισσότερο ταιριάζουν οι αξίες της επιχείρησης με τις αξίες του ατόμου τόσο 

περισσότερο πιθανό είναι να προσελκυσθεί το άτομο από την επιχείρηση (Schneider, 

1987; Cable & Judge, 1996). 

 

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας παρέχει πρόσθετη υποστήριξη για την σύνδεση 

της εικόνας της μάρκας εργοδότη (employer brand image) με την προσέλκυση του 

δυνητικού προσωπικού. Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας διατυπώνει ότι οι 

άνθρωποι αντλούν την αυτοεκτίμησή τους από την συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες (Tajfer, 1982) (as cited in Berthon et al., 2005). Η φήμη της 

ομάδας με την οποία ταυτιζόμαστε συνεισφέρει στην αυτοεκτίμησή μας (Underwood 

et al., 2001). Καθώς οι υποψήφιοι εργαζόμενοι βρίσκουν θετική την εικόνα εργοδότη 

(employer image), είναι περισσότερο πιθανό να ταυτιστούν με την επιχείρηση και θα 

θελήσουν να εργαστούν στην επιχείρηση. 
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Όπως αναφέραμε προηγουμένως οι λειτουργικές ωφέλειες της ΜΕ περιλαμβάνουν τις 

συνολικές παροχές που η επιχείρηση προσφέρει στους εργαζομένους της και είναι 

επιθυμητές από τους υποψήφιους εργαζομένους και οι συμβολικές ωφέλειες 

σχετίζονται με τις αντιλήψεις σχετικά με το κύρος της επιχείρησης και την κοινωνική 

αποδοχή που υποθέτουν ότι θα έχουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι εφόσον 

προσληφθούν. Η βιβλιογραφία της μάρκας (branding) αναφέρει ότι η σημασία των 

συμβολικών ωφελειών αυξάνεται διότι οι διαφορές των λειτουργικών ωφελειών 

μεταξύ των εταιρειών ελαχιστοποιούνται. Πολύ συχνά οι εταιρείες που ανήκουν στον 

ίδιο κλάδο προσφέρουν στους εργαζομένους τις ίδιες παροχές με αποτέλεσμα να είναι 

δύσκολο να διαφοροποιηθούν οι επιχειρήσεις ως εργοδότες από τους ανταγωνιστές 

τους (Lievens and Highhouse, 2003). Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, η ΜΕ 

χρησιμοποιείται για την διαφήμιση των συμβολικών ωφελειών που προσφέρει η 

επιχείρηση ως εργοδότης με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη μιας ελκυστικής εικόνας 

εργοδότη (employer image) στο δυνητικό προσωπικό.  

 

2.2 Μάρκα του εργοδότη και Παραγωγικότητα των εργαζομένων (Β) 

 

H ME, σύμφωνα με το μοντέλο στην Εικόνα 2, έχει επίδραση στην παραγωγικότητα 

του υφιστάμενου προσωπικού. 

 

Η προσήλωση στη μάρκα (brand loyalty) είναι ο συναισθηματικός δεσμός που έχει ο 

καταναλωτής με μια μάρκα (Aaker, 1991) (as cited in Berthon et al., 2005). Ένας 

καταναλωτής που είναι πιστός σε ένα προϊόν-μάρκας_α είναι λιγότερο πιθανό να 

στραφεί στο ομοειδές προϊόν-μάρκας_β, ειδικά όταν το προϊον-μάρκας_α αλλάξει ή 
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εξασθενίσει από τις ανταγωνιστικές ενέργειες των άλλων μαρκών εξαιτίας της 

εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του προϊόντος-μάρκας_α και του 

καταναλωτή (Morgan and Hunt, 1994). Η προσήλωση στην μάρκα (brand loyalty) 

έχει δύο διαστάσεις:  

- την διάσταση της συμπεριφοράς (behavioral) που απεικονίζει την προθυμία των 

καταναλωτών να ξαναγοράσουν το προϊόν-μάρκας_α και  

- την διάσταση της στάσης (attitudinal) που απεικονίζει το επίπεδο της δέσμευσης 

των καταναλωτών προς το προϊόν-μάρκας_α (Chaudhuri and Holbrook, 2001). 

 

Ομοίως, η προσήλωση των εργαζομένων (employer brand loyalty) είναι η δέσμευση 

των εργαζομένων προς τον εργοδότη τους η οποία έχει την διάσταση της 

συμπεριφοράς (behavioral) που σχετίζεται με την οργανωσιακή κουλτούρα και την 

διάσταση της στάσης (attitudinal) που σχετίζεται με την οργανωσιακή ταύτιση. Η ΜΕ 

(Εικόνα 2, Β) επιδρά στην οργανωσιακή κουλτούρα και την οργανωσιακή ταύτιση 

που επιδρούν στην προσήλωση των εργαζομένων (employer brand loyalty). Η 

προσήλωση των εργαζομένων (employer brand loyalty) όπως απεικονίζεται στο 

παραπάνω μοντέλο είναι παρόμοια με την οργανωσιακή δέσμευση. Όπως οι πιστοί 

καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν το προϊόν-μάρκας_α ακόμα και κάτω από τις 

λιγότερες ιδανικές καταστάσεις έτσι και οι πιστοί εργαζόμενοι παραμένουν στην 

επιχείρησή τους ακόμα και όταν οι συγκυρίες τούς επιτρέπουν να αλλάξουν εργοδότη 

(as cited in Backhaus and Tikoo, 2004).  

 

3. Μεταβλητές της Μάρκας του Εργοδότη 
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Οι μεταβλητές που συνθέτουν την ΜΕ είναι οι εξής (Corporate Leadership Council, 

1999): 

- η εξισορρόπηση της επαγγελματικής – προσωπικής ζωής, 

- η εταιρική φήμη,   

- η εταιρική κουλτούρα, 

- το εργασιακό περιβάλλον και  

- ο μισθός και οι πρόσθετες παροχές. 

 

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται το μοντέλο της μάρκας του εργοδότη της παρούσας 

έρευνας: 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Μοντέλο Μάρκ 

 

 
Οργανωσιακή 
Δέσμευση 

       Μάρκα του Εργοδότη 

• Εξισορρόπηση επαγγελματικής   

    και προσωπικής ζωής 

• Εταιρική φήμη 

• Εργασιακό περιβάλλον 

• Οργανωσιακή κουλτούρα 

• Οργανωσιακή ταύτιση 

Συμπεριφορά 
του 

οργανωσιακού 
πολίτη 

Σχήμα 1: Μοντέλο Μάρκας του Εργοδότη της παρούσας έρευνας 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο οι μεταβλητές της μάρκας του εργοδότη είναι οι 

πολιτικές εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής που προσφέρουν οι 

επιχειρήσεις μέσω της φιλικής προς την οικογένεια επιστασία (work life balance), η 

εταιρική φήμη (corporate reputation), το εργασιακό περιβάλλον (work environment), 

η οργανωσιακή κουλτούρα (organizational culture) και η οργανωσιακή ταύτιση 

(organizational identification). Παρατηρώντας το παραπάνω Σχήμα (1) βλέπουμε ότι 

η μάρκα του εργοδότη ασκεί επίδραση στην οργανωσιακή δέσμευση (organizational 
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commitment) και τη συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη (organizational 

citizenship behavior). 

 

3.1 Α΄ Μεταβλητή της Μάρκας του Εργοδότη: Εξισορρόπηση Επαγγελματικής – 

Προσωπικής Zωής (Work Life Balance) 

 

Η Α΄ μεταβλητή της μάρκας του εργοδότη είναι οι πολιτικές εξισορρόπησης 

επαγγελματικής – προσωπικής ζωής που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους 

εργαζομένους. Οι πολιτικές αυτές σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους εργαζομένους να 

μειώσουν την σύγκρουση που βιώνουν μεταξύ των επαγγελματικών απαιτήσεων και 

των οικογενειακών τους ευθυνών (Frone et al., 1992).  

 

Οι θεωρίες που εξηγούν την σύγκρουση μεταξύ της προσωπικής και της 

επαγγελματικής ζωής είναι οι εξής: 

- Η θεωρία της λογικής (rational view). Κύρια προϋπόθεση της θεωρίας της 

λογικής είναι ο περιορισμένος χρόνος. Η σύγκρουση δημιουργείται επειδή δεν 

υπάρχει αρκετός χρόνος για την πραγματοποίηση όλων των υποχρεώσεων στην 

προσωπική και την επαγγελματική ζωή (Duxbury et al., 1991). 

- Η θεωρία της διάχυσης (spillover). Η θεωρία αυτή αναφέρει ότι η ικανοποίηση 

από την επαγγελματική ζωή έχει αντίκτυπο στην προσωπική ζωή και το αντίθετο. 

Οι Zedeck και Mosier (1990) διαπίστωσαν ότι ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης 

στην επαγγελματική ζωή οδηγεί σε αύξηση της ικανοποίησης στην προσωπική 

ζωή. Η σύγκρουση δημιουργείται όταν κάποιος προσπαθεί π.χ. να διατηρήσει την 

ευτυχισμένη οικογενειακή του ζωή ενώ είναι δυσαρεστημένος από την εργασία 

του. 
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- Η θεωρία της αποζημίωσης (compensation). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή το 

άτομο που είναι δυσαρεστημένο με την εργασία του στηρίζεται στην 

οικογενειακή του ζωή προκειμένου να αντισταθμίσει το παραπάνω κενό και το 

αντίθετο (Burke, 1986). Αυτό σημαίνει ότι το άτομο θα αφιερώσει περισσότερο 

χρόνο στην οικογένειά του προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να κάνει τη ζωή του 

πιο ενδιαφέρουσα (Zedeck & Mosier, 1990). Το τελευταίο θα οδηγήσει στην 

ανισορροπία της επαγγελματικής και της προσωπικής / οικογενειακής του ζωής 

διότι το άτομο δεν θα είναι συνεπής στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις (Lobel, 

1991). 

- Η συντελεστική θεωρία (instrumental). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η σύγκρουση 

μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής / οικογενειακής ζωής 

δημιουργείται όταν το άτομο αφιερώνει πολύ χρόνο και ενέργεια στην εργασία 

(εις βάρος της οικογένειας) προκειμένου να αποκτήσει χρήματα που θα τον 

βοηθήσουν να υποστηρίξει την προσωπική / οικογενειακή του ζωή. Η υποστήριξη 

αυτή έχει να κάνει με τα χόμπι και την απόκτηση υλικών αγαθών (Zedeck & 

Mosier, 1990).  

- Η θεωρία της τμηματοποίησης (segmentation). Η θεωρία αυτή είναι αντίθετη με 

τη θεωρία της διάχυσης (spillover). Υποστηρίζει ότι η εργασία και η οικογένεια 

είναι δύο ανεξάρτητοι τομείς. Τα ζητήματα και τα καθήκοντα της εργασίας δεν 

τέμνονται με τα ζητήματα και τα καθήκοντα της οικογένειας. Δηλ. το άτομο 

φεύγοντας από την εργασία του αφήνει τα επαγγελματικά ζητήματα στην δουλειά 

του και τα οικογενειακά ζητήματα στην οικογένεια του. Η σύγκρουση προκύπτει 

όταν το άτομο δεν μπορεί να ισορροπήσει τους επαγγελματικούς και τους 

οικογενειακούς ρόλους ως δύο ξεχωριστούς τομείς (Burke, 1986). 
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- Η θεωρία της σύγκρουσης (conflict). Η θεωρία αυτή προϋποθέτει όπως και η 

θεωρία της λογικής (rational view) ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός πόρων. Ο 

χρόνος, η ενέργεια και η προσοχή που απαιτούνται για την επιτυχία του ενός 

τομέα οδηγούν στην έλλειψη των πόρων στον άλλο τομέα δημιουργώντας τη 

σύγκρουση (Burke, 1986). Η ικανοποίηση στον ένα τομέα θα οδηγήσει 

αναγκαστικά στην δυσαρέσκεια του άλλου τομέα. 

 

Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν την σύγκρουση μεταξύ της 

επαγγελματικής - προσωπικής ζωής που βιώνουν οι εργαζόμενοι, δημιουργώντας ένα 

υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον. Οι L.T. Thomas και Ganster (1995) 

διακρίνουν δύο στοιχεία που συνθέτουν το υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον: 

- τις φιλικές προς την οικογένεια εταιρικές πολιτικές (π.χ. παιδικός σταθμός στο 

χώρο της εργασίας, ευέλικτο ωράριο εργασίας, μερική απασχόληση, άδεια 

μητρότητας, άδεια άνευ αποδοχών (Frone & Yardley, 1996; Grover & Crooker, 

1995) και  

- την φιλική προς την οικογένεια επιστασία. 

 

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να προσφέρουν στους 

εργαζομένους τους προγράμματα εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής 

(work-life programs) και όχι απλά φιλικά προς την οικογένεια προγράμματα (family-

friendly programs). Τα προγράμματα αυτά σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους 

εργαζομένους στην προσωπική τους ευημερία, την επαγγελματική τους ανάπτυξη και 

τις οικογενειακές τους δεσμεύσεις (Lambert, 2000).  
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Τα προγράμματα εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής (work-life 

programs) περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες που σχετίζονται με:  

- τα παιδιά των εργαζομένων (παιδικός σταθμός, οικονομική βοήθεια και άδεια 

μητρότητας / πατρότητας), 

- το χρόνο / προγραμματισμό των εργαζομένων (ευέλικτο ωράριο εργασίας, 

μοίρασμα εργασίας μεταξύ των εργαζομένων), 

- την υγεία των εργαζομένων (υγειονομική περίθαλψη, κέντρο αδυνατίσματος, 

κέντρο διακοπής καπνίσματος), 

- την ευημερία των εργαζομένων (ψυχολογική υποστήριξη),  

- την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων (οικονομική ενίσχυση σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα) και  

- τους ηλικιωμένους συγγενείς των εργαζομένων (γηροκομείο, άδεια άνευ 

αποδοχών). 

 

Η χρήση των προγραμμάτων εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής 

συσχετίζεται με τις χαμηλές προθέσεις αποχώρησης, το χαμηλό ποσοστό απουσιών 

(Milkovich & Gomez, 1976) και την οργανωσιακή δέσμευση (Goldberg, et al., 1989). 

 

Η Lambert (2000) διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις 

σχετικά με τη χρησιμότητα των προγραμμάτων εξισορρόπησης επαγγελματικής – 

προσωπικής ζωής. Η αντίληψη της χρησιμότητας αυτών των προγραμμάτων – άσχετα 

από την χρήση τους – συσχετίζεται με τις στάσεις και τις συμπεριφορές των 

εργαζομένων (την αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη και τις συμπεριφορές 

του οργανωσιακού πολίτη). Επίσης, η Lambert (2000) απέδειξε ότι η 
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αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των προγραμμάτων εξισορρόπησης επαγγελματικής – 

προσωπικής ζωής δημιουργεί αίσθημα υποχρέωσης στις επιχειρήσεις. 

 

Oι Goff, Mount και Jamison (1990) διαπίστωσαν ότι η σύγκρουση μεταξύ της 

επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής συσχετίζεται θετικά με τις απουσίες των 

εργαζομένων. Επιπλέον, η σύγκρουση και το άγχος συσχετίζονται θετικά με τη 

χαμηλή αποδοτικότητα, τη μειωμένη παραγωγικότητα, την κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού, το χαμηλό ηθικό, τη χαμηλή προσωπική ικανοποίηση, τη 

χαμηλή πνευματική υγεία και την βραδύτητα στην εργασία (Greenhaus & Beutell, 

1985; Kelly & Voydanoff, 1985; Near, Rice & Hunt, 1978; Pleck, Staines & Lang, 

1980).  Οι Kossek και Ozeki (1989) απέδειξαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της σύγκρουσης εργασίας – οικογένειας και της εργασιακής ικανοποίησης.    

 

Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ένα περιβάλλον με φιλική προς την οικογένεια 

επιστασία έχει αποδειχθεί ότι βιώνουν χαμηλή σύγκρουση εργασίας - οικογένειας, 

θετική στάση προς την εργασία και χαμηλές προθέσεις αποχώρησης (Allen, 2001).  

 

3.2 Β΄ Μεταβλητή της Μάρκας του Εργοδότη: Εταιρική Φήμη (Corporate 

Reputation) 

 

Η Β΄ μεταβλητή της μάρκας του εργοδότη είναι η εταιρική φήμη (ΕΦ). Η ΕΦ 

ορίζεται ως η συνολική εκτίμηση της επιχείρησης από τις ομάδες ενδιαφερομένων. Οι 

ομάδες ενδιαφερομένων περιλαμβάνουν τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους 

επενδυτές και το ευρύτερο κοινό. Οι ομάδες ενδιαφερομένων αναπτύσσουν μια 

γενική εκτίμηση της επιχείρησης βασιζόμενη σε μια σύγκριση των ενεργειών της 
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επιχείρησης που αφορούν το παρελθόν και το παρόν (Fombrun, 1996) (as cited in 

Schwaiger, 2004). Από τις ομάδες ενδιαφερομένων οι εργαζόμενοι αποτελούν την πιο 

σημαντική ομάδα για την δημιουργία και τη συντήρηση της ΕΦ (Cravens & Oliver, 

2006). 

 

Η ΕΦ είναι αποτέλεσμα πολλών ενεργειών. Η ΕΦ δημιουργείται από τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες της επιχείρησης, την οικονομική επίδοση της επιχείρησης, το όραμα, 

την ηγεσία της επιχείρησης, την διοίκηση της επιχείρησης, τους εργαζομένους και 

την κοινωνική ευθύνη (Schwaiger, 2004). 

 

Από το 1982 έως σήμερα το περιοδικό Fortune βαθμολογεί κάθε χρόνο την φήμη των 

αμερικάνικων εταιρειών με σκοπό την ανάδειξη των δέκα πιο αξιοθαύμαστων 

εταιρειών. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την βαθμολόγηση της φήμης των 

εταιρειών είναι η ποιότητα της διοίκησης, η ποιότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών, η καινοτομία, η μακροπρόθεσμη επενδυτική αξία, η καλή οικονομική 

κατάσταση, η ικανότητα προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης του ταλαντούχου 

προσωπικού, η κοινωνική και η περιβαλλοντική ευθύνη, η ορθή χρήση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η δημοτικότητα της ετήσιας 

δημοσκόπησης του περιοδικού Fortune ενθάρρυνε άλλα περιοδικά να αντιγράψουν 

την μεθοδολογία και να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη και την Ασία (Fombrun, 1998). 

 

Οι Gray & Balmer (1998) ανέπτυξαν ένα μοντέλο για την κατανόηση της 

αλληλεπίδρασης των κύριων συστατικών της εταιρικής φήμης. Σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο η εταιρική επικοινωνία η οποία αποτελείται από επίσημα και ανεπίσημα 
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μηνύματα μεταφέρουν την εταιρική ταυτότητα στις ομάδες ενδιαφερομένων. Η 

εταιρική ταυτότητα αποτελείται από τις αξίες, το σκοπό, την στρατηγική και την 

κουλτούρα της επιχείρησης. Η εταιρική επικοινωνία δημιουργεί μια εικόνα και μια 

φήμη για την επιχείρηση, η οποία αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης από τις ομάδες 

ενδιαφερομένων.  

 

Εάν μια επιχείρηση έχει υψηλό βαθμό θετικής εταιρικής φήμης τότε θα μπορέσει: 

- να προσελκύσει καλύτερους υποψήφιους εργαζομένους και να διατηρήσει το 

υφιστάμενο προσωπικό (Dowling, 1986; Preece et al., 1995; Nakra, 2000), 

- να αυξήσει την πρόσβαση της στις χρηματοοικονομικές αγορές (Beatty & Ritter, 

1986), 

- να χρεώσει υψηλότερες τιμές (premium prices) στα προϊόντα της (Klein & 

Leffler, 1981; Milgrom & Roberts, 1986b), 

- να προσελκύσει επενδυτές (Milgrom & Roberts, 1986a) και  

- να αυξήσει τη διαπραγματευτική της δύναμη (Brown et al., 1994). 

 

Το αναγνωρισμένο κύρος (perceived external prestige) (ΑΚ) είναι η άποψη των 

εργαζομένων για τις πεποιθήσεις των τρίτων σχετικά με την επιχείρησή τους (Dutton 

& Dukerich, 1991). Μερικές φορές οι πεποιθήσεις των εργαζομένων (σχετικά με το 

πως «βλέπουν» οι άλλοι την επιχείρησή τους) μπορεί να μην ταιριάζουν με τις 

πεποιθήσεις των τρίτων (σχετικά με την δική τους άποψη για την επιχείρηση) λόγω 

παρερμηνείας (Dutton et al., 1994). 

 

Οι εργαζόμενοι αισθάνονται περήφανοι να είναι μέλη μιας επιχείρησης με 

αναγνωρισμένο κύρος και γόητρο (Cialdini et al., 1976). Οι Cable & Turban (2003) 
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διατύπωσαν ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να πληρωθούν λιγότερο προκειμένου 

να προσληφθούν σε επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό θετικής εταιρικής φήμης. 

 

Εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι: 

- ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του ΑΚ και της οργανωσιακής ταύτισης 

(Smidts et al., 1994), 

- το ΑΚ μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην διατήρηση των εργαζομένων και 

αρνητικό αντίκτυπο στις διαθέσεις των εργαζομένων για αποχώρηση (Mignonac 

et al., 2006) και  

- η συναισθηματική δέσμευση, η εργασιακή ικανοποίηση και η συμπεριφορά του 

οργανωσιακού πολίτη συσχετίζονται θετικά με το ΑΚ (Carmeli & Freund, 2002). 

 

3.3 Γ΄ Μεταβλητή της Μάρκας του Εργοδότη: Εργασιακό Περιβάλλον (Work 

Environment) 

 

Η Γ΄ μεταβλητή της μάρκας του εργοδότη είναι το εργασιακό περιβάλλον (ΕΠ). Το 

ΕΠ δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον εργασίας (γραφεία, υπολογιστές, έπιπλα) 

αλλά έχει και άλλες διαστάσεις όπως οι σχέσεις των εργαζομένων με τους 

προϊσταμένους τους, οι σχέσεις των εργαζομένων με τους συναδέλφους τους, τον 

προσωπικό έλεγχο της εργασίας, την εργασιακή ισότητα και την δικαιοσύνη και το 

ταίριασμα δουλειάς – εργαζομένου (Munro, 2001) (as cited in Suvagondha, 2003). Οι 

Burns και Stalker (1961) (as cited in Suvagondha, 2003) διατύπωσαν ότι η 

συμπεριφορά του εργαζόμενου περιορίζεται και επηρεάζεται από το εργασιακό 

περιβάλλον.  
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Τελευταία, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα 

μοναδικό εργασιακό περιβάλλον που θα λειτουργήσει ως πόλο έλξης των νέων 

εργαζομένων που ανήκουν στις γενιές Χ και Υ. Στη γενιά Χ ανήκουν αυτοί που 

γεννήθηκαν από το 1965 έως το 1981 και στη γενιά Υ ανήκουν αυτοί που γεννήθηκαν 

από το 1982 έως το 1998 (DeSalvo, 1999). Οι γενιές Χ και Υ έχει αποδειχθεί ότι 

ψάχνουν να εργαστούν σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας που 

να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: ανοιχτό χώρο εργασίας, εργασιακό περιβάλλον 

χωρίς άγχος, ύπαρξη εμπιστοσύνης, προώθηση δημιουργικότητας. 

 

Από μια έρευνα που διεξήχθη το 1999 από το Recruiting and Retaining Qualified 

Employees by Design (as cited in Suvagondha, 2003) προέκυψε ότι το εργασιακό 

περιβάλλον ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν: 

- την απόφαση του ατόμου να δεχθεί μια εργασία ή να παραμείνει σε μια εργασία, 

- την παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων. 

 

Οι Shalley, Gilson, and Blum (2000) διατύπωσαν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση και χαμηλότερες προθέσεις για αποχώρηση από 

την εργασία τους όταν το εργασιακό τους περιβάλλον (αυτονομία, απαιτητική 

εργασία, οργανωσιακή υποστήριξη, οργανωσιακός έλεγχος και πολυπλοκότητα 

εργασίας) προωθεί την δημιουργικότητα. 

 

Οι ψυχολόγοι έχουν αποδείξει ότι παράγοντες όπως ο θόρυβος, η θερμοκρασία, ο 

αερισμός και ο φωτισμός συσχετίζονται με την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Η 

υψηλότερη αποδοτικότητα των εργαζομένων δεν οφείλεται μόνο στις αλλαγές αυτές 

καθ’ εαυτές αλλά κυρίως στην αντίληψη των εργαζομένων ότι η διοίκηση 
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ενδιαφέρεται για την ευημερία τους (Stallworth & Kleiner, 1996).  Οι Carnevale και 

Rioss (1995) διαπίστωσαν ότι η ποιότητα του ΕΠ επηρεάζει το ηθικό των 

εργαζομένων, την παραγωγικότητα και τις μεταβολές του εργατικού δυναμικού.  

 

Οι Schwartz, Pickering & Landsbergis (1996) έχουν περιγράψει διάφορα μοντέλα για 

το εργασιακό άγχος. Στην αρχή, οι παραπάνω ερευνητές περιέγραψαν το μοντέλο 

“ταιριάσματος ατόμου – περιβάλλοντος” (person-environment fit model) το οποίο 

υποστηρίζει ότι εάν το άτομο ταιριάζει με το ΕΠ τότε τα επίπεδα του άγχους 

μειώνονται και η εργασιακή ικανοποίηση αυξάνεται. Στην συνέχεια περιέγραψαν το 

μοντέλο “απαίτησης – ελέγχου” (demand – control model) το οποίο αποτελείται από 

δύο διαστάσεις, τις ψυχολογικές απαιτήσεις της εργασίας και τον έλεγχο της 

εργασίας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, αυτοί που είχαν πρωτοβουλία ή έλεγχο της 

εργασίας τους είχαν μεγαλύτερη ευελιξία να αποφασίζουν τι ταιριάζει καλύτερα για 

τις απαιτήσεις της εργασίας τους και επομένως είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να 

βιώσουν λίγη έως καθόλου εξουθένωση. Τέλος οι συγγραφείς περιέγραψαν το 

μοντέλο “προσπάθειας – ανταμοιβής” (effort – reward model) το οποίο αποτελείται 

από δύο στοιχεία, την προσπάθεια και την ανταμοιβή. Το μοντέλο αυτό υποθέτει πως 

ο συνδυασμός υψηλής προσπάθειας με χαμηλή ανταμοιβή είναι περισσότερο πιθανό 

να προκαλέσει εξουθένωση. 

 

3.4 Δ΄ Μεταβλητή της Μάρκας του Εργοδότη: Οργανωσιακή Κουλτούρα 

(Organizational Culture) 
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Η Δ΄ μεταβλητή της μάρκας του εργοδότη είναι η οργανωσιακή κουλτούρα (ΟΚ). Η 

ΟΚ είναι το σύνολο των αξιών, πεποιθήσεων, αντιλήψεων, παραδοχών, συμβόλων 

και τρόπων σκέψης: 

- που έχουν αναπτυχθεί από μία συγκεκριμένη ομάδα καθώς αυτή μαθαίνει να 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα που συνδέονται με την προσαρμογή της στο 

εξωτερικό περιβάλλον και την εσωτερική ενοποίηση των μελών της,  

- που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στο παρελθόν ώστε να θεωρείται δεδομένο, 

και γι’ αυτό, να διδάσκεται στα νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος για να 

αντιλαμβάνονται, να σκέφτονται και να αισθάνονται σε σχέση με τα προβλήματα 

της προσαρμογής και της ενοποίησης (Schein, 1983) (as cited in Akdere et al., 

2007). 

 

Η ΟΚ εξυπηρετεί δύο λειτουργίες (Schein, 1983) (as cited in Akdere et al., 2007): 

1. συσπειρώνει τα μέλη του οργανισμού ώστε να γνωρίζουν ποια είναι η σχέση τους 

με τα άλλα μέλη (εσωτερική ενοποίηση) και 

2. βοηθά τον οργανισμό να προσαρμοσθεί στο περιβάλλον (εξωτερική ενοποίηση). 

 

Η κουλτούρα του οργανισμού υπάρχει σε δύο επίπεδα (Deshapande and Webster, 

1989). Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται οι συμπεριφορές που μπορούν να 

παρατηρηθούν, οι τρόποι δηλαδή με τους οποίους οι άνθρωποι π.χ. ντύνονται και  

ενεργούν καθώς και τα σύμβολα, οι ιστορίες και οι τελετές που χρησιμοποιούν τα 

μέλη του οργανισμού. Τα ορατά αυτά στοιχεία αντικατοπτρίζουν βαθύτερες αξίες, 

παραδοχές, πεποιθήσεις, στάσεις και συναισθήματα (που αποτελούν το δεύτερο 

επίπεδο της κουλτούρας του οργανισμού).  
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Η κουλτούρα επιτρέπει στα στελέχη να δίνουν κατεύθυνση στην επιχείρηση και τα 

εφοδιάζει με έναν μηχανισμό ελέγχου, επηρεάζει την παραγωγικότητα, την 

ικανοποίηση των εργαζομένων, την κοινωνικοποίηση των νέων μελών και τη 

διοίκηση τους και γενικότερα την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού (Webster, 

1993).  

 

Οι Martin και Meyerson (1998) (as cited in Wilson, 1997) διατύπωσαν ότι υπάρχουν 

τρεις διαφορετικές αντιλήψεις στη σχετική με την ΟΚ βιβλιογραφία:  

• η αντίληψη της ολοκλήρωσης (integration perspective): Παρουσιάζει μία δυνατή 

ή επιθυμητή κουλτούρα, ως αυτή η οποία γίνεται από το σύνολο του οργανισμού  

(Barley, 1983). Οι αποδεχτές αυτές αξίες είναι συνεπείς με τις πρακτικές, οι 

οποίες με τη σειρά τους είναι συνεπείς με τις ανεπίσημες παραδοχές, νόρμες και 

στάσεις της οργάνωσης. Τα μέλη του οργανισμού μοιράζονται τις ίδιες αξίες, 

προωθώντας έτσι μία κοινή αντίληψη για το τι σημαίνει πιστός και δεσμευμένος 

υπάλληλος. 

• η αντίληψη της διάκρισης (differentiation perspective): Αυτή αναγνωρίζει την 

ύπαρξη πολλών υποκουλτούρων μέσα στην επιχείρηση. Σε οργανωσιακό επίπεδο, 

διαφοροποιημένες υποκουλτούρες μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά, να 

συγκρούονται ή και να επηρεάζουν η μία την άλλη. Αυτές συνδέονται με 

διαφορετικές θέσεις εργασίας, διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα ή και τμήματα. Οι 

μάνατζερ πρέπει να παίζουν το ρόλο του “ειρηνοποιού”. 

• η αντίληψη της κατάτμησης (fragmentation perspective): Αυτή η άποψη θεωρία 

ότι η ασάφεια είναι ο κανόνας, ενώ η συνοχή και η διάσταση των απόψεων 

συνυπάρχουν αντικαθιστώντας συνεχώς η μία την άλλη, ανάλογα με τα γεγονότα 

και το είδος των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Η συνοχή σπάνια 

 27



παρουσιάζεται σε οργανωσιακό επίπεδο ή στο πλαίσιο μία υποκουλτούρας, εκτός 

από παροδικές περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένα θέματα.  

 

Οι Μartin και Meyerson (1998) (as cited in Wilson, 1997) διαπίστωσαν ότι κάθε 

κουλτούρα περιέχει στοιχεία τα οποία μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο όταν 

χρησιμοποιηθούν και οι τρεις παραπάνω προσεγγίσεις. Για το λόγο αυτό μέσα σε μία 

επιχείρηση μπορεί να υπάρχουν κοινές αντιλήψεις για κάποια θέματα, κοινές 

αντιλήψεις για κάποια άλλα θέματα μόνο στο πλαίσιο των υποκουλτούρων και μία 

αμφίβολη κατάσταση για τα υπόλοιπα θέματα.  

 

Η κουλτούρα δύσκολα αλλάζει. Ο βαθμός δυσκολίας της αλλαγής της εξαρτάται από 

τη δύναμη της κουλτούρας. Οι παράγοντες που βοηθούν στην αλλαγή της 

οργανωσιακής κουλτούρας είναι: η πειθώ, η διάχυση, η συμφωνία σε μία ιδεολογία, 

κοινό κλίμα, η ηγεσία, η ενδυνάμωση, η συμφωνία, η χρονική διάρκεια και η 

κατανόηση του μικρο-περιβάλλοντος των επιχειρήσεων (Wilkinson, 1995; Webster, 

1993). 

 

Εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι η ΟΚ συσχετίζεται με: 

- την διατήρηση του εργατικού δυναμικού,  

- την δέσμευση των εργαζομένων,  

- τις αντιλήψεις για τον οργανισμό και  

- την αποδοτικότητα των εργαζομένων  

(Kotter & Heskett, 1992; Deal & Kennedy, 1982, Peters & Waterman, 1982; Sawner, 

2000) (as cited in Burton, 2003). 
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3.5 Ε΄ Μεταβλητή της Μάρκας του Εργοδότη: Οργανωσιακή Ταύτιση 

(Organizational Identification) 

 

Η Ε΄ μεταβλητής της μάρκας του εργοδότη είναι η οργανωσιακή ταύτιση (ΟΤ). Η ΟΤ 

είναι η ψυχολογική σύνδεση του εργαζόμενου με την επιχείρηση όπου οι εργαζόμενοι 

εξατομικεύουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της επιχείρησης ως δικές τους (Saks & 

Ashforth, 1997; Dutton, 1994). 

 

Η OΤ έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζεται με ένα πλήθος μεταβλητών όπως το άγχος, την 

συναισθηματική ευημερία, την οργανωσιακή δέσμευση (Terry et al., 2001), την 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (Mael & Ashforth, 1995), την ομαδική 

συνεργασία, τη συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη (Becker & Billing, 1993; 

Dutton, Dukerick & Harquail, 1994; O’Reilly & Chatman, 1986). 

 

Γενικά, υποτίθεται ότι οι εργαζόμενοι με έντονη ΟΤ ενεργούν με τέτοιους τρόπους 

που ωφελούν τις επιχειρήσεις διότι έτσι επιβεβαιώνεται η αυτοαντίληψή τους (Hogg 

& Terry, 2000). Συνεπώς οι συναισθηματικές αντιδράσεις αναμένεται να είναι 

περισσότερο θετικές συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ικανοποίησης (van 

Knippenberg & van Schie, 2000) και της αφοσίωσης στην επιχείρηση (Adler & 

Adler, 1988; Mael & Ashforth, 1992). Οι άνθρωποι με χαμηλή ΟΤ αναμένεται να 

ενεργούν από ιδιοτέλεια και συνεπώς οι πράξεις τους μπορεί να υποστηρίζουν ή όχι 

τις προσπάθειες της επιχείρησης. 

 

Η ψυχολογική σύνδεση του εργαζομένου με την επιχείρηση συμπεριλαμβάνεται και 

στον ορισμό της συναισθηματικής οργανωσιακής δέσμευσης (affective commitment) 
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και στον ορισμό της ΟΤ. Οι Knippenberg και Sleebos (2006) αναφέρουν ότι υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των δύο ορισμών και έχει να κάνει με τη σύνδεση του εργαζόμενου 

με την επιχείρηση. Στην ΟΤ υπάρχει ψυχολογική ομοιότητα μεταξύ της επιχείρησης 

και του εργαζομένου ενώ στην οργανωσιακή δέσμευση η επιχείρηση και ο 

εργαζόμενος ναι μεν συνδέονται αλλά αποτελούν δύο ξεχωριστές ψυχολογικές 

οντότητες. 

 

4. Επιδράσεις της Μάρκα του Εργοδότη στη Στάση και τη Συμπεριφορά των 

Εργαζομένων 

 

Η μάρκα του εργοδότη ασκεί επίδραση στη στάση και τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων και κατ’ επέκταση στην ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης. 

  

Στα πλαίσια της οργανωσιακής συμπεριφοράς έχουν ορισθεί τρεις βασικές στάσεις 

των εργαζομένων που έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα αφού συνδέονται στενά με τη 

συμπεριφορά αυτών ως προς την εργασία και την κοινωνική οργάνωση, γενικότερα. 

Αυτές οι στάσεις είναι: 

1. η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction), 

2. η εργασιακή ανάμιξη (job involvement) και 

3. η οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment). 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) είναι το συγκινησιακό στοιχείο της 

στάσης του ατόμου ως προς την εργασία του. Πιο συγκεκριμένα, η εργασιακή 

ικανοποίηση περιλαμβάνει το πόσο ικανοποιημένο αισθάνεται το άτομο από τη φύση 

της εργασίας αυτής καθ’ αυτής, την οικονομική αμοιβή του, τις συνθήκες εργασίας, 
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τις προοπτικές προαγωγών και επαγγελματικής εξέλιξης, τις σχέσεις με τους 

συνεργάτες του, τον προϊστάμενό του και τις διαδικασίες και πολιτικές της 

οργάνωσης. Η εργασιακή ικανοποίηση του εργαζομένου εξαρτάται και από τον ίδιο 

ανάλογα με τις ανάγκες του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αρκετές 

έρευνες έχουν τεκμηριώσει, με εμπειρικά δεδομένα, τις σχέσεις μεταξύ της 

εργασιακής ικανοποίησης και των επιδόσεων, απουσιών, αποχωρήσεων, αδιαφορίας 

κ.λπ. των εργαζομένων (Mueller & Price, 1990, Steers & Rhodes, 1978). Αυτό 

οδήγησε στην ανάπτυξη αρκετών εργαλείων και τεχνικών μέτρησης της εργασιακής 

ικανοποίησης και στην έρευνα όλων των εργασιακών και οργανωσιακών παραγόντων 

που την προσδιορίζουν. 

 

Η εργασιακή ανάμιξη (job involvement) περιλαμβάνει τη γενική επιθυμία του 

εργαζομένου για εργασία, τη σπουδαιότητα που καταλαμβάνει η δουλειά στη ζωή 

του, και το ρόλο που παίζει η εργασία στο πως το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό 

του λόγω της αξίας που η δουλειά η ίδια τού προσδίδει. 

 

Η οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) εκφράζει τη σύνδεση μεταξύ 

του ατόμου και της επιχείρησης. Η οργανωσιακή δέσμευση συνίσταται στην αποδοχή 

και πιστεύω του ατόμου στις αξίες και στόχους της οργάνωσης που συμμετέχει, στην 

επιθυμία να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για το συμφέρον της οργάνωσης και 

στην ισχυρή επιθυμία του ατόμου να παραμείνει μέλος της οργάνωσης (Μπουραντάς, 

2002). 

 

Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι τείνουν: 

- να έχουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης (Iaffaldano and Muchinsky, 1985) και  
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- να παρέχουν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης στους πελάτες της επιχείρησης 

(Ryan et al., 1996).  

 

Γενικά, οι θετικές στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην εργασία τους επιδρούν 

στην ικανοποίηση των πελατών (Morrison, 1995; Rucci et al., 1998). Ο Heskett et al., 

(1997) (as cited in Berthon et al., 2005) αποκαλεί αυτό το φαινόμενο ως αλυσίδα 

κέρδους υπηρεσιών (service profit chain), προτείνοντας ότι οι ικανότητες των 

εργαζομένων, η εργασιακή ικανοποίηση και η δέσμευση συνδέονται με τις 

αντιλήψεις των καταναλωτών περί αξίας και κατά συνέπεια με τα κέρδη της 

επιχείρησης. Ο Rucci et al., (1998) περιγράφει πως η δημιουργία της ΜΕ οδηγεί σε 

βελτίωση των στάσεων των εργαζομένων που επιδρούν στην ικανοποίηση των 

πελατών και κατά συνέπεια στα κέρδη της επιχείρησης (Εικόνα 3). Οι επιχειρήσεις 

ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση των πελατών τους, καθώς τους διασφαλίζει 

επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, πιστούς πελάτες αλλά και φήμη μέσα από την 

επικοινωνιακή συμπεριφορά των ικανοποιημένων πελατών τους προς άλλους 

καταναλωτές. 
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Εικόνα 3: The revised model: The employee-customer-profit chain, (Rucci et al., 1998) 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο αύξηση 5 μονάδων στις στάσεις των εργαζομένων 

θα βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών κατά 1,3 μονάδες που με την σειρά 

τους θα αυξήσουν τα έσοδα κατά 0,5%. 

 

5. Οργανωσιακή Δέσμευση (Organizational Commitment) 

 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η μάρκα του εργοδότη επιδρά στην οργανωσιακή 

δέσμευση (ΟΔ) δηλαδή στην πιστότητα των εργαζομένων (employer brand loyalty). 

Η πιστότητα των εργαζομένων σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν στην 

επιχείρηση ακόμα και όταν οι συγκυρίες τούς επιτρέπουν να αλλάξουν εργοδότη.  

 

Η ΟΔ είναι η ψυχολογική σύνδεση του εργαζόμενου με την επιχείρηση. Σύμφωνα με 

τους Mowday, Porter and Steers (1982) (as cited in Ashman, 2007) ο ορισμός της ΟΔ 

μπορεί να χαρακτηρισθεί από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορούν τους 

εργαζομένους: 

1. πίστη και αποδοχή των επιχειρησιακών στόχων και αρχών,  

2. επιθυμία για άσκηση σημαντικής προσπάθειας και  

3. επιθυμία για συνέχιση της συμμετοχής στην επιχείρηση. 

 

Οι Meyer και Allen (1997) ορίζουν τρεις τύπους ΟΔ (as cited in Ashman, 2007): 

• Συναισθηματική δέσμευση (affective commitment), ορίζεται ως συναισθηματικός 

δεσμός, ως ταυτοποίηση και ως ανάμιξη των εργαζομένων με την επιχείρηση. Οι 
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εργαζόμενοι με ισχυρή συναισθηματική δέσμευση συνεχίζουν να εργάζονται στην 

επιχείρηση γιατί θέλουν (want to) να παραμείνουν.  

• Συνεχή δέσμευση (continuance commitment), ορίζεται ως επίγνωση των 

εργαζομένων για τις θυσίες και τα κόστη που σχετίζονται με την αποχώρησή τους 

από την επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με την επιχείρηση στη βάση 

της συνεχής δέσμευσης παραμένουν στην επιχείρηση διότι πρέπει (have to) να 

παραμείνουν. 

• Κανονιστική δέσμευση (normative commitment), ορίζεται ως αίσθημα της 

υποχρέωσης των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι με υψηλό 

normative commitment αισθάνονται ότι οφείλουν (ought to) να παραμείνουν στην 

επιχείρηση.  

 

Το ενδιαφέρον για τη δέσμευση των εργαζομένων έχει αυξηθεί διότι οι επιχειρήσεις 

ψάχνουν τρόπους να αυξήσουν την παραμονή των εργαζομένων τους και την 

αποδοτικότητά τους. Ο Steers (1977) διαπίστωσε ότι η οργανωσιακή δέσμευση 

συσχετίζεται με την πρόθεση και την επιθυμία των εργαζομένων να παραμείνουν 

στην επιχείρηση. O Ko et al., (1997) απέδειξε ότι η εργασιακή ικανοποίηση 

επηρεάζει αρνητικά τις μεταβολές του εργατικού δυναμικού (turnover), δηλ. όσο 

μεγαλύτερη είναι η εργασιακή ικανοποίηση τόσο χαμηλότερη είναι η κινητικότητα 

του εργατικού δυναμικού. Η ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση, επίσης, 

συσχετίζονται με τις παρουσίες των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με υψηλή 

δέσμευση στους στόχους της επιχείρησης αναμένεται να είναι ικανοποιημένοι με τις 

πολιτικές της εταιρείας και κατ’ επέκταση θα είναι περισσότερο συνεπείς, με την 

παρουσία τους στην επιχείρηση για την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων.  
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Πολλές έρευνες κάνουν λόγο για συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και 

της οργανωσιακής δέσμευσης. Οι Bateman και Strasser (1984) διαπίστωσαν ότι η 

οργανωσιακή δέσμευση είναι πρόδρομος της εργασιακής ικανοποίησης. Οι Williams 

και Hazer (1986) απέδειξαν (το αντίθετο) ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι 

πρόδρομος της οργανωσιακής δέσμευσης. Ο Porter et al., (1974) ανέφερε ότι  η 

εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση συσχετίζονται  μεταξύ τους. Οι 

Curry, Wakefield Price και Mueller (1986) απέδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία 

συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης σε 

οποιαδήποτε κατεύθυνση.  

 

6. Συμπεριφορά του Οργανωσιακού Πολίτη (Organizational Citizenship 

Behavior) 

  

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την επίδραση της μάρκας του εργοδότη στην υιοθέτηση 

συμπεριφορών οργανωσιακού πολίτη από τους εργαζόμενους. Η έννοια της 

συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη (ΣΟΠ) παρουσιάστηκε αρχικά από τους 

Bateman και Organ το 1983. Ο Organ (1988) (as cited in Huang et al., 2003) 

περιγράφει τις ΣΟΠ ως δευτερεύουσες συμπεριφορές που είναι προαιρετικές και δεν 

αναγνωρίζονται από το επίσημο σύστημα των ανταμοιβών.  

 

Οι δραστηριότητες της ΣΟΠ δεν καλύπτονται από μία επίσημη περιγραφή εργασίας 

και πραγματοποιούνται από τους εργαζόμενους χωρίς την προσδοκία ανταμοιβής ή 

αναγνώρισης.  Παραδείγματα της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη είναι: 
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- όταν ένας εργαζόμενος προσφέρει βοήθεια σε συνάδελφό του που είναι 

υπερφορτωμένος με δουλειά παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωμένος να το 

κάνει αλλά ούτε και θα αποζημιωθεί γι’ αυτό.  

- όταν ένας εργαζόμενος αφιερώνει αρκετό χρόνο προκειμένου να συνοδέψει 

κάποιον επισκέπτη της εταιρείας, που έχει χαθεί, στο τμήμα της εταιρείας που 

θέλει να πάει. 

 

Σύμφωνα με τον Organ (1988) (as cited in Huang et al., 2003) οι διαστάσεις της ΣΟΠ 

είναι οι εξής: 

• Ευγένεια (courtesy) – η παροχή πληροφοριών στους άλλους συναδέλφους με 

σκοπό την πρόληψη εργασιακών προβλημάτων,  

• Αλτρουισμός (altruism) – η παροχή βοήθειας στους άλλους συναδέλφους σχετικά 

με την επίλυση κάποιου επαγγελματικού θέματος ή προβλήματος,  

• Ευσυνειδησία (conscientiousness) – η εφαρμογή των κανόνων και των 

διαδικασιών της επιχείρησης από τους εργαζομένους,  

• Ευγενική / Ιπποτική συμπεριφορά (sportsmanship) – η διατήρηση θετική στάσης 

χωρίς παράπονα, 

• Ηθικοπολιτική αρετή (civic virtue) – η συμμετοχή στην «πολιτική» ζωή της 

επιχείρησης όπως συμμετοχή στις συναντήσεις και ανάγνωση του ταχυδρομείου 

της επιχείρησης. 

 

Οι εργαζόμενοι που είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους είναι περισσότερο 

πιθανό να υιοθετήσουν την ΣΟΠ (Bateman & Organ, 1983). Η εργασιακή 

ικανοποίηση έχει να κάνει με τις στάσεις του εργαζομένου, τα αισθήματά του, το 

μισθό, τις προοπτικές εξέλιξης, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, την επίβλεψη, τους 
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συναδέλφους, τον φόρτο εργασίας και την δουλειά αυτή καθ’ εαυτή. Ο Bolino (1999) 

επίσης υπογραμμίζει ότι η σχέση μεταξύ της ΣΟΠ και της εργασιακής ικανοποίησης 

είναι βαθιά ριζωμένη στην θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής όπου οι εργαζόμενοι 

υιοθετούν την ΣΟΠ με σκοπό να ανταμειφθούν για τις πράξεις τους από την 

επιχείρηση. 

 

Προηγούμενες έρευνες προτείνουν ότι η ανάμιξη των εργαζομένων και η συμμετοχή 

στις αποφάσεις μπορούν να επιφέρουν την ΣΟΠ (Cappelli & Rogovsky, 1998). Ένα 

άλλο σκεπτικό θεωρεί ότι η ΣΟΠ αντανακλά την επιθυμία του εργαζόμενου να είναι 

εξυπηρετικός, συνεργάσιμος ή ευσυνείδητος στην επιχείρηση. Μία δυνατή συσχέτιση 

υπάρχει μεταξύ της ΣΟΠ και της αυτονομίας, της διαφορετικότητας και της 

σπουδαιότητας (Capelli & Rogovsky, 1998). 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση, η δικαιοσύνη, οι αντιλήψεις για διαδικαστική δικαιοσύνη 

και η οργανωσιακή δέσμευση είναι επίσης μεταβλητές που συσχετίζονται με την 

ΣΟΠ (Schappe, 1998). Οι οργανωσιακές μεταβλητές που προβλέπουν την εμφάνιση 

της ΣΟΠ είναι οι μεταβλητές συμπεριφοράς (Bateman and Organ, 1983), οι 

μεταβλητές προσωπικότητας (Smith et al., 1983; Organ, 1994) και οι δημογραφικές 

μεταβλητές (Smith et al., 1983). Οι μεταβλητές συμπεριφοράς περιλαμβάνουν την 

εργασιακή ικανοποίηση, την οργανωσιακή δέσμευση και την εντιμότητα του ηγέτη. 

Οι μεταβλητές προσωπικότητας περιλαμβάνουν την ευσυνειδησία και την ηπιότητα 

(Organ & Ryan, 1995). Και τέλος οι δημογραφικές μεταβλητές περιλαμβάνουν 

μεταβλητές όπως την ηλικία, την εκπαίδευση, την καταγωγή (αγροτική ή αστική), το 

φύλλο και τη διάρκεια προϋπηρεσίας. 
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Η ΣΟΠ έχει, επίσης, επιπτώσεις στην αξιολόγηση του προσωπικού και την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Ο Scotter et al., (2000) διατύπωσε ότι οι 

προϊστάμενοι είτε υποσυνείδητα είτε σκόπιμα συνεκτιμούν τις συμπεριφορές της 

ΣΟΠ των υφισταμένων τους κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του προσωπικού. Ο 

Podsakoff et al., (1997) διαπίστωσε ότι η ΣΟΠ συσχετίζεται θετικά με την 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

 

Οι Podsakoff και MacKenzie (1997) διατύπωσαν αρκετούς λόγους όπου η ΣΟΠ  

επηρεάζει την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Ένας από τους λόγους είναι ότι η 

ΣΟΠ μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύσει και να 

διατηρήσει το καλό προσωπικό. 

 

7. Θεωρία της Ισότητας (Equity Theory)  

 

Το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης των εργαζομένων, μεταξύ άλλων, διαμορφώνει 

και επηρεάζει την παραγωγικότητα της επιχείρησης, το επίπεδο της εξυπηρέτησης 

πελατών, τη φήμη και την εικόνα που αυτή προβάλλει και κατά συνέπεια την ΜΕ.  

 

Η έννοια της θεωρίας της ισότητας (ΘΙ) προέρχεται από τη θεωρία της γνωστικής 

ασυμφωνίας (cognitive dissonance) του Festinger (1957) (as cited in Roberts et al., 

1999). Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας ορίζει ότι οι άνθρωποι εξετάζουν και 

συγκρίνουν τα εισερχόμενα (αυτά δηλ. που προσφέρουν) και τα αποτελέσματά τους 

(αυτά δηλ. που εισπράττουν ως ανταμοιβή) με τα εισερχόμενα και τα αποτελέσματα 

των άλλων. Εάν το άτομο αντιληφθεί ότι η αναλογία των εισερχόμενων προς τα 
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αποτελέσματα που εισπράττουν είναι ίδια με την αναλογία κάποιου άλλου ατόμου 

(που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς) τότε υπάρχει ισότητα.  

 

   Εισερχόμενα εργαζόμενου                  Εισερχόμενα άλλου ατόμου 
   --------------------------------------     =    -------------------------------------            

Αποτελέσματα εργαζόμενου               Αποτελέσματα άλλου ατόμου 
 

 

Ο Adams (1963) περιγράφει την ανισότητα ως ένταση ή θλίψη η οποία μετατρέπεται 

σε:  

• θυμό ή δυσαρέσκεια όταν το άτομο αντιληφθεί ότι ανταμείβεται λιγότερο ή 

• ενοχή όταν το άτομο αντιληφθεί ότι ανταμείβεται περισσότερο. 

Εάν το άτομο αντιληφθεί ότι η κατάσταση είναι άδικη τότε προσπαθεί να ελαττώσει 

την ένταση. Το μέγεθος της έντασης εξαρτάται από το βαθμό της αντιλαμβανόμενης 

ανισότητας. 

 

Ο Adams (1963) υποστηρίζει πως το άτομο: 

- αυξάνοντας τα εισερχόμενά του θα μειώσει το αίσθημα της ανισότητας εφόσον η 

δική του αναλογία (εισερχόμενα / αποτελέσματα) είναι μεγαλύτερη από την 

αναλογία κάποιου άλλου ατόμου, 

- αυξάνοντας τα αποτελέσματά του θα μειώσει την ανισότητά του εάν η αναλογία 

του (εισερχόμενα / αποτελέσματα) είναι μικρότερη από την αναλογία κάποιου 

άλλου ατόμου και αντίθετα, 

- εάν δυσαρεστηθεί μπορεί να αυξήσει τις απουσίες, να αποχωρήσει, 

- όταν βιώσει την ανισότητα πολύ πιθανόν να αλλάξει το άλλο πρόσωπο που 

χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς.     
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Οι θεωρίες που συνθέτουν την οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι οι εξής (Greenberg, 

1990): 

- η θεωρία της ισότητας (equity theory) ή διανεμητική δικαιοσύνη (distributive 

justice) – ορίζεται ως η αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη σχετικά με τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται (Παράδειγμα: έστω ότι εσείς και ο φίλος σας υποβάλλετε αίτηση 

για μια θέση εργασίας σε μια επιχείρηση. Παρόλο που πιστεύετε ότι εσείς διαθέτετε 

περισσότερα προσόντα από τον φίλο σας τελικά η εργασία προσφέρεται σε εκείνον. 

Η θεωρία της ισότητας έχει να κάνει με την αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη της 

απόφασης αυτή καθ’ εαυτή). 

- η διαδικαστική δικαιοσύνη (procedural justice) – ορίζεται ως η αντιλαμβανόμενη 

δικαιοσύνη σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για 

τη λήψη των αποφάσεων (Παράδειγμα, συνέχεια του προηγούμενου: ο υπεύθυνος 

για τις προσλήψεις στην επιχείρηση είναι ο θείος του φίλου σας ο οποίος προσφέρει 

τη θέση εργασίας στον ανιψιό του παρόλο που εσείς διαθέτετε περισσότερα 

επαγγελματικά προσόντα. Δηλ. ο θείος του φίλου σας αγνόησε την διαδικασία των 

προσλήψεων για χάρη της συγγένειας μεταξύ τους. Η διαδικαστική δικαιοσύνη έχει 

να κάνει με την αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη των πολιτικών και των διαδικασιών 

που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων). 

- η διαπροσωπική δικαιοσύνη (interpersonal justice) – ορίζεται ως η διαπροσωπική 

μεταχείριση που οι άνθρωποι λαμβάνουν από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. 

 

Οι Romanoff, Boehm και Benson (1986) κατηγοριοποίησαν την ΘΙ σε τέσσερις 

μεταβλητές: 

- την εξωτερική ισότητα (external equity) - όταν ο εργαζόμενος αμείβεται το ίδιο 

με άλλους εργαζομένους, 
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- την εσωτερική ισότητα (internal equity) - όταν ο εργαζόμενος αμείβεται δίκαια 

σχετικά με την αξία της εργασίας που προσφέρει συγκριτικά με τους άλλους στην 

επιχείρηση, 

- την ατομική ισότητα (individual equity) - όταν ο εργαζόμενος αμείβεται δίκαια 

σχετικά με την απόδοσή του σε συγκριτικά με τους άλλους εργαζομένους και  

- την προσωπική ισότητα (personal equity) - όταν ο εργαζόμενος αμείβεται δίκαια 

σχετικά με την αξία που πιστεύει πως έχει. 

 

Οι Summers και Hendrix (1991) ανέπτυξαν το μοντέλο “LISREL”. Σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό, η ισότητα πληρωμής (pay equity) συσχετίζεται με την εργασιακή 

ικανοποίηση με αποτέλεσμα την οργανωσιακή δέσμευση και την μείωση της 

πρόθεσης για αποχώρηση. 

 

Αργότερα οι Iverson και Roy (1994) δοκίμασαν το παραπάνω μοντέλο και δεν 

βρήκαν καμιά απευθείας σύνδεση της ισότητας πληρωμής με την εργασιακή 

ικανοποίηση. Αντίθετα διαπίστωσαν ότι οι αντιλαμβανόμενη ισότητα οδηγεί σε 

αύξηση της δέσμευσης και μείωση της τάσης για αναζήτηση νέας εργασίας.  Επίσης, 

η Livingstone et al., (1995) απέδειξε ότι οι αντιλήψεις για ισότητα έχουν αντίκτυπο 

στην εργασιακή ικανοποίηση των εξωτερικών πωλητών.  

 

Οι Scholl et al., (1987) διαπίστωσαν ότι η ανισότητα συσχετίζεται θετικά με τις 

μεταβολές του εργατικού δυναμικού (turnover). Οι Alexander και Ruderman (1987) 

βρήκαν ότι η πρόθεση για αποχώρηση έχει δυνατότερη σχέση με την διανεμητική 

δικαιοσύνη απ’ ότι με την διαδικαστική δικαιοσύνη επιβεβαιώνοντας προηγούμενες 
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έρευνες που αποδεικνύουν ότι η ανισότητα με την πρόθεση για αποχώρηση 

συσχετίζονται (Finn και Lee, 1972). 

 

8. Ψυχολογικό Συμβόλαιο (Psychological Contract) 

 

Το ψυχολογικό συμβόλαιο (ΨΣ) είναι η άγραφη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ του 

εργαζομένου και της επιχείρησης. Η άγραφη αυτή συμφωνία περιλαμβάνει ένα 

σύνολο αμοιβαίων προσδοκιών. Οι προσδοκίες αυτές αφορούν τόσο τις προσδοκίες 

του εργαζόμενου από την επιχείρηση (π.χ. σωστή μεταχείριση, ασφαλείς εργασιακές 

συνθήκες κτλ) όσο και τις προσδοκίες της επιχείρησης από τον εργαζόμενο (π.χ. καλή 

στάση, εμπρόθεσμη εκπλήρωση των εργασιών κτλ). Παρόλο που το ΨΣ περιλαμβάνει 

τις προσδοκίες της επιχείρησης και του εργαζόμενου, οι περισσότερες έρευνες 

εστιάζουν στις αντιλήψεις των εργαζομένων (DelCampo, 2007).  

 

Με σκοπό τη διατήρηση μιας σωστής εργασιακής σχέσης το συμβόλαιο πρέπει να 

παραμείνει άθικτο. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση πιστέψει πως ο εργαζόμενος 

δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του τότε ο εργαζόμενος πρέπει να απολυθεί. 

Αντίθετα, εάν ο εργαζόμενος πιστέψει πως η επιχείρηση «σπάει» το ΨΣ τότε ο 

εργαζόμενος δεν θα είναι πιστός, θα παραπονεθεί, θα αναζητήσει εναλλακτικό 

εργοδότη ή θα επιδείξει μειωμένη αποτελεσματικότητα (Cavanaugh & Noe, 1999; 

Coyle-Shapiro & Kessler, 2000; Masterson, 2001; Rousseau & Anton, 1991; 

Rousseau & Anton, 1988; Turnley & Feldman, 1999). 

 

Οι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι οι εργαζόμενοι με ανέπαφα συμβόλαια έχουν 

υψηλότερο βαθμό οργανωσιακής δέσμευσης, συμπεριφοράς οργανωσιακού πολίτη, 
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παραγωγικότητας και εργασιακής ικανοποίησης. Αντίθετα, η παραβίαση του ΨΣ έχει 

αποδειχθεί ότι επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα (Cavanaugh & Noe, 1999; Coyle-

Shapiro & Kessler, 2000; Masterson, 2001; Rousseau & Anton, 1991; Rousseau & 

Anton, 1988; Turnley & Feldman, 1999). Η παραβίαση του ΨΣ συντελείται όταν ο 

εργαζόμενος αντιληφθεί ότι η επιχείρηση έχει καταπατήσει μία ή περισσότερες από 

τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Το αποτέλεσμα είναι ο εργαζόμενος να υιοθετήσει 

αρνητική εργασιακή συμπεριφορά και να αποζητήσει εθελοντική αποχώρηση. 

 

Οι Robinson & Rousseau (1994) μελέτησαν την συχνότητα της παραβίασης του ΨΣ. 

Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 50% των εργαζομένων που συμμετείχαν 

στην διαχρονική έρευνα (σύνολο δείγματος: 128 εργαζόμενοι) ανέφερε πως το ΨΣ 

έχει παραβιαστεί.  

 

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να αποφύγουν τις αρνητικές αντιλήψεις που αφορούν 

την παραβίαση του ΨΣ χρησιμοποιούν την μάρκα του εργοδότη για να διαφημίσουν 

τα πλεονεκτήματα / οφέλη που προσφέρουν όπως την εκπαίδευση, τις προοπτικές 

εξέλιξης και την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων (Bachaus & Tikoo, 2004).   

 

9. Οφέλη της Μάρκας του Εργοδότη 

 

Οι επιχειρήσεις με δυνατή ΜΕ μπορεί: 

1. να αυξήσουν τις πιθανότητες προσέλκυσης υψηλής ποιότητας προσωπικού, 

2. να μειώσουν το κόστος της πρόσληψης προσωπικού,  

3. να αυξήσουν την παραμονή των εργαζομένων,  

4. να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων,  
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5. να αυξήσουν την εργασιακή ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων και 

κατ’ επέκταση να αυξήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα, 

6. να μειώσουν το κόστος από τις έκτακτες απουσίες των εργαζομένων, 

7. να προσφέρουν χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις με 

χαμηλότερη ΜΕ,  

8. να βελτιώσουν τις σχέσεις των εργαζομένων, 

9. να βοηθήσουν την προσωπική και επαγγελματική ευημερία των εργαζομένων και 

10. να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών και κατ’ επέκταση τα κέρδη τους 

(Ritson, 2002 as cited in Berthon et al., 2005; Barrow & Mosley, 2005). 

 

Συνεπώς, μια επιχείρηση με δυνατή ΜΕ μπορεί να επιτύχει υψηλότερη 

αποδοτικότητα σε σχέση με μια άλλη επιχείρηση με χαμηλότερη ΜΕ. Σύμφωνα με 

τον Grant, “όταν δύο επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα αποκτά εκείνη που επιτυγχάνει ή έχει τη δυνατότητα να επιτύχει 

υψηλότερη αποδοτικότητα” (Παπαδάκης, 2002). Άρα η μάρκα του εργοδότη μπορεί 

να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία προσδοκά να καλύψει μια περιοχή της βιβλιογραφίας που είναι 

κενή και το πετυχαίνει διαφορφώνοντας ένα νέο μοντέλο (Σχήμα 1) για τη 

διερεύνηση του βαθμού της επίδρασης των μεταβλητών που συνθέτουν την μάρκα 

του εργοδότη (employer branding) στην οργανωσιακή δέσμευση (organizational 

commitment) και τη συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη (organizational 

citizenship behavior). Με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση που παρουσιάζεται 

στον Α΄ μέρος της παρούσας μελέτης, η εξισορρόπηση επαγγελματικής – προσωπικής 

ζωής (work – life balance), η εταιρική φήμη (corporate reputation), η εταιρική 

κουλτούρα (organizational culture), το εργασιακό περιβάλλον (work environment) 

και η οργανωσιακή ταύτιση (organizational identification) αποτελούν τις μεταβλητές 

της μάρκας του εργοδότη (ΜΕ). Στηριζόμενοι σε αυτά τα συμπεράσματα 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στις εταιρείες “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” και “Makro 

Cash & Carry”. 

 

2. Στόχοι της Έρευνας 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να μελετήσει και να συγκρίνει την δύναμη 

της μάρκας του εργοδότη (employer branding) των επιχειρήσεων “Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε.” και “Makro Cash & Carry” με στόχο την βελτίωση της δικής 

του ΜΕ. 
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Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαμορφώθηκε το παρακάτω μοντέλο 

μελέτης (Σχήμα 1) και διατυπώνονται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεριφορά 
του 

Οργανωσιακού 
Πολίτη 

 
Οργανωσιακή 
Δέσμευση 

 

       Μάρκα του Εργοδότη 

• Εξισορρόπηση επαγγελματικής   

    και προσωπικής ζωής 

• Εταιρική φήμη 

• Εργασιακό περιβάλλον 

• Οργανωσιακή κουλτούρα 

• Οργανωσιακή ταύτιση 

Σχήμα 1: Μοντέλο Μάρκας του Εργοδότη της παρούσας έρευνας 

 

1. Ποια είναι η δύναμη της ΜΕ στις δύο εταιρείες “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” και 

“Makro Cash & Carry” και ποιες είναι οι διαφορές εάν υπάρχουν; 

 

2. Ποιος είναι ο βαθμός της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment), 

της εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction), της ισότητας πληρωμής (pay 

equity) και της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη (organizational 

citizenship behavior) των εργαζομένων στις δύο εταιρείες και ποιες είναι οι 

διαφορές εάν υπάρχουν;  και 

 

3. Σε ποιο βαθμό συσχετίζεται η μάρκα του εργοδότη (employer branding) με την 

οργανωσιακή δέσμευση (orgnanizational commitment) και τη συμπεριφορά του 

οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) στις εταιρείες Makro 

Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.; 
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Για την απάντηση των δύο πρώτων διαγνωστικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η 

στατιστική μέθοδος “t-test” και για το τρίτο ερώτημα η στατιστική μέθοδος “ανάλυση 

συσχέτισης” και “γραμμική παλινδρόμηση”.  

 

Παρακάτω γίνεται μια αναφορά στο προφίλ των εξεταζομένων εταιρειών Makro Cash 

& Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και ακολουθεί η παρουσίαση των στατιστικών 

αποτελεσμάτων. 

 

3. Makro Cash & Carry 

 

H Μakro Ελλάς είναι μία χονδρεμπορική εταιρία του Γερμανικού ομίλου METRO 

GROUP (www.metrogroup.de), η οποία απευθύνεται μόνο σε εμπόρους και 

επαγγελματίες. Η Μakro Ελλάς προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε πάνω από 

300.000 επιχειρήσεις πελάτες-μέλη, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, 

καταστήματα τροφίμων, μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Στα 

καταστήματά της οι πελάτες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους σε μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων - περίπου 10.000 είδη τροφίμων (food) και 12.000 είδη μη τροφίμων (non 

food). 

 

Η αναγνώριση της Makro παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στον επαγγελματισμό και 

την εξειδίκευση των καταστημάτων χονδρικής της, ειδικότερα στον τομέα των 

φρέσκων. Τα αποδοτικά συστήματα logistics και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

εγγυώνται την υψηλού επιπέδου ποιότητα και φρεσκάδα των προϊόντων. 

 

Επιπλέον, τα καταστήματα Makro Cash & Carry προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές 

χονδρικής, μεγάλες διαθέσιμες ποσότητες εμπορευμάτων και ποικιλία σε μεγέθη 
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συσκευασιών. Στο σύνολο η ελκυστικότητα των καταστημάτων Makro ενισχύεται και 

λόγω της καλής oδικής πρόσβασης τους και των εκτεταμένων ωραρίων λειτουργίας 

τους, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους επαγγελματίες πελάτες. 

 

Ως μέλος του Γερμανικού Ομίλου METRO GROUP, ενός από τους μεγαλύτερους 

στον κόσμο στο χώρο του Λιανεμπορίου / Χονδρεμπορίου, η Μakro λειτουργεί 

επιτυχώς στην Ελλάδα από το 1992 και απασχολεί πάνω από 1.200 άτομα με 

συνολικά εφτά (7) ιδιόκτητα καταστήματα: δύο στην Αθήνα (Κηφισός, Παλλήνη), 

δύο στη Θεσσαλονίκη (Εγνατία, Ιωνία), ένα στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα στην Πάτρα, 

και ένα στη Λάρισα. Στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας με έδρα την Αθήνα (Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη, δίπλα στο κατάστημα του Κηφισού), απασχολούνται περίπου 160 

άτομα, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας και στρατηγικής υποστήριξης του 

δικτύου των καταστημάτων της. 

 

Η αποστολή της Makro Ελλάς είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες πελάτες της 

προϊόντα ποιότητας και ολοκληρωμένες λύσεις, στις χαμηλότερες δυνατόν τιμές. Το 

ΟΡΑΜΑ της είναι να έχει διεθνή κυριαρχία στο τομέα Cash & Carry χονδρικής, με 

μοναδική εμπορική φιλοσοφία τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών 

της. 

 

Η φιλοσοφία της Makro Ελλάς βασίζεται στις κάτωθι αξίες: 

• Συνεχής επικέντρωση στις ανάγκες και την ικανοποίηση του πελάτη. 

• Δέσμευση προς τους πελάτες της για βελτίωση της σχέσης αξία προϊόντος – 

χρήματος. 

• Αναγνωρισμένη πρώτη επιλογή ως εταιρεία Cash & Carry χονδρικής. 
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• Σχέδιο λειτουργίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. 

• Το βασικό αγαθό της εταιρείας είναι οι εργαζόμενοι της. 

• Το ενδιαφέρον της εταιρείας και του ατόμου είναι αδιαίρετα. 

• Ανοικτή επικοινωνία. 

• Πρωτοπόροι σε ό,τι κάνουν. 

• Λειτουργεί με αξιοπιστία και διαφάνεια. 

• Αφοσίωση σε ηθικές και περιβαλλοντικές αξίες. 

• Συνεργασία με τους προμηθευτές για αμοιβαίο κέρδος. 

 

Τα πλεονεκτήματα της Makro Ελλάς είναι τα εξής: 

• Ισχυρή διεθνής και εθνική θέση. 

• Τιμολογιακή πολιτική. 

• Εγχώριες και διεθνείς συμφωνίες αγορών. 

• Χαμηλό κόστος λειτουργίας. 

• Υψηλή ρευστότητα / υψηλή κερδοφορία. 

• Ανάπτυξη προϊόντων ίδιας επωνυμίας – own brand products. 

• Eυρεία γνώση και αποδοχή της Μakro. 

• Άμεση επικοινωνία μέσω Makro Mail. 

 

Mε στόχο να βρίσκεται κοντά στους εμπόρους και επαγγελματίες, η Makro Cash & 

Carry δεσμεύεται για τα αποκλειστικά προνόμια που τους εξασφαλίζει. Είναι αυτές οι 

10 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ που δημιουργούν την διαφορά της Makro από τους ανταγωνιστές 

τους. Αναλυτικότερα (όπως ακριβώς διατυπώνονται οι 10 δεσμεύσεις στο 

διαφημιστικό κατάλογο της Makro): 

 

 49



“1. Όλα κάτω από την ίδια στέγη   

Βρíσκετε όλους τους προμηθευτές σας σε μία μόνο επίσκεψη. Περισσότερα από 20.000 είδη 

τροφίμων, μη τροφίμων και επαγγελματικού εξοπλισμού, ειδικά διαμορφωμένα για τις επαγγελματικές 

ανάγκες σας.   

2. Χαμηλές τιμές σε μόνιμη βάση   

Συγκρίνετε το σύνολο των αγορών σας και διαπιστώστε τις χαμηλές τιμές της Makro σε μόνιμη βάση, 

τις 15μερες προωθήσεις και τις καθημερινές ευκαιρίες.  

3. Στοκ σε απεριόριστες ποσότητες   

Η Μakro στοκάρει για σας έτσι ώστε να αγοράζετε τα είδη και τις ποσότητες που χρειάζεστε χωρίς να 

δεσμεύετε τα χρήματά σας και να γεμίζετε τις αποθήκες σας με πλεονάζοντα αποθέματα.   

4. Υγιεινή και ποιότητα σε όλα τα προϊόντα   

Στα καταστήματα Makro τηρούνται αυστηρά μέτρα υγιεινής και διαδικασίες που διασφαλίζουν την 

ποιότητα των προϊόντων (μέθοδος HACCP). Παράλληλα εφαρμόζονται συστηματικά ποιοτικοί έλεγχοι 

σε όλα τα προϊόντα. Με το σύστημα ανταλλαγής παγοκυστών που εφαρμόζεται εξασφαλίζουμε μια 

πραγματική λύση για να μην διακόπτεται η αλυσίδα ψύξης κατά την μεταφορά των φρέσκων και των 

κατεψυγμένων προϊόντων.   

5. Η Φρεσκάδα   

Τα προϊόντα αποσύρονται από την πώληση αρκετό καιρό πριν την ημερομηνία λήξης τους. Σε όλα τα 

στάδια της αλυσίδας ψύξης και διακίνησης των προϊόντων εφαρμόζονται αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι. 

6. Η Εξυπηρέτηση   

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Μakro στους πελάτες της είναι προσαρμοσμένα στις 

επαγγελματικές τους ανάγκες με κύριο στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους.   

7. O Επαγγελματισμός   

Μία ομάδα από επαγγελματίες σε κάθε τομέα φροντίζουν για εσάς. Σας πληροφορούν, σας 

συμβουλεύουν και σας εξυπηρετούν 6 ημέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Σε συνδυασμό με τους 

μεγάλους χώρους πώλησης και την ειδική σήμανση έχετε την δυνατότητα να κάνετε τις αγορές σας μία 

γρήγορη, άνετη και ευχάριστη διαδικασία. Ειδικοί κατάλογοι που παρουσιάζουν πλήρη γκάμα σε 

τμήματα τροφίμων και μη τροφίμων παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού για τις 

επιχειρήσεις σας.   

8. H Ελευθερία αγορών   
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Σε μεγάλους χώρους στα ράφια μας διατίθενται χιλιάδες προϊόντα σε ποικιλία συσκευασιών για να 

διαλέγετε τα μεγέθη που θέλετε και να αγοράζετε μόνο την ποσότητα που έχετε ανάγκη. Έρχεστε, 

βλέπετε, επιλέγετε και παίρνετε τα προϊόντα που χρειάζεστε χωρίς καθυστερήσεις.   

9. Η Πληροφόρηση – Makro Mail   

15μερη ενημέρωση για ακόμη χαμηλότερες τιμές σε περισσότερα από 200 προϊόντα και για 

προωθητικές ενέργειες μέσω του Μakro Mail, της εφημερίδας που αποστέλλεται απευθείας στην έδρα 

σας. Παράλληλα εκδίδονται ειδικοί κατάλογοι με μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων και εξοπλισμού. 

Ακόμη, διάφορες ευκαιρίες σε προϊόντα σας επικοινωνούνται τηλεφωνικά ή μέσω SMS, ή σας 

αποστέλλονται με φαξ.   

10. Η Αποκλειστικότητα   

Η Μakro είναι ο κόσμος αγορών μόνο για εμπόρους και επαγγελματίες οι οποίοι ως μέλη της είναι 

κάτοχοι της κάρτας Makro Passport.”   

 

Κλάδος των Σούπερ Μάρκετ 

 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου χρησιμοποιούν την πολιτική τιμή σαν μέσο προσέλκυσης 

των καταναλωτών αλλά και σαν στρατηγική αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. 

 

Σε γενικές γραμμές η τιμολογιακή πολιτική διαφέρει ανά κατηγορία επιχείρησης και 

εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες: α) τα λειτουργικά έξοδα και β) τις αντίστοιχες 

κινήσεις του ανταγωνισμού. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, οι προσφορές και οι 

παροχές των αλυσίδων προς τους πελάτες τους, η παρουσία των εκπτωτικών 

καταστημάτων (discounters) και ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του 

κλάδου, έχουν αναγάγει την τιμολογιακή πολιτική σε ένα σημαντικό παράγοντα 

διαφοροποίησης. 

 

Οι σχέσεις των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ με τους προμηθευτές τους είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές για την διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων αλλά και για την 
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κερδοφορία και περαιτέρω ανάπτυξη των εμπλεκομένων μερών. Η ικανότητα των 

σούπερ μάρκετ να συγκεντρώσουν μεγάλο όγκο πωλήσεων στα καταστήματά τους, η 

δημιουργία ομίλων κοινών αγορών, η εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη και η εντατική 

προώθηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, είναι μερικοί από τους παράγοντες που 

ισχυροποιούν τη διαπραγματευτική ισχύ των επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου. 

Αντίστοιχα, στοιχεία όπως η διάθεση επώνυμων προϊόντων, οι παροχές και οι 

προωθητικές ενέργειες ενισχύουν τη θέση των προμηθευτών. 

 

Το πλέον σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου 

κλάδου είναι ο αριθμός και το είδος των καταστημάτων τους (super market, discount, 

cash & carry). Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν συνήθως εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων 

με ευρεία γεωγραφική κάλυψη και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, ανάλογα με 

την επιφάνεια πωλήσεων με ευρεία γεωγραφική κάλυψη και διαφορετικούς τύπους 

καταστημάτων, ανάλογα με την επιφάνεια πωλήσεων και το εύρος των προϊόντων 

(υπερμάρκετ, μεσαίου μεγέθους καταστήματα και μικρά σημεία πώλησης για 

γρήγορες αγορές). Οι μικρότερες αλυσίδες δραστηριοποιούνται συνήθως σε τοπικό 

επίπεδο, εντός δηλαδή συγκεκριμένων περιοχών, ενώ υπάρχουν και επιχειρήσεις με 

μεμονωμένα καταστήματα οι οποίες συχνά εντάσσονται σε ομίλους κοινών αγορών. 

Αναφορικά με την εξέλιξη των συνολικών καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην 

εγχώρια αγορά, το πλήθος τους αυξήθηκε κατά 3,9% το 2005/04 και ανήλθε σε 3.470 

καταστήματα, εκ των οποίων ποσοστό 67% αντιστοιχεί σε καταστήματα που ανήκουν 

σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. 

 

Κατά κοινή ομολογία, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν διαμορφώσει νέα 

καταναλωτικά πρότυπα καθώς έχουν διευρύνει σημαντικά τη γκάμα των προϊόντων 

που προσφέρουν. Στα μεγαλύτερα καταστήματα του κλάδου μπορεί κανείς να βρει 
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πλέον οργανωμένα τμήματα ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, ειδών αυτοκινήτου, ειδών σπιτιού κ.λπ.. Παράλληλα προωθούνται και 

συνεργασίες με άλλες εταιρείες για τη δημιουργία σημείων πωλήσεων εντός των 

χώρων καταστημάτων υπέρ μάρκετ (αλυσίδες παιχνιδιών και βρεφικών ειδών, 

αθλητικών ειδών κ.λπ.). 

 

Η εγχώρια αγορά σούπερ μάρκετ και cash & carry (σε αξία) ακολούθησε ανοδική 

πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1992-2005. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, 

αναμένεται περαιτέρω άνοδος της αγοράς με ρυθμό ελαφρά αυξημένο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Planet Retail, για τους μεγαλύτερους λιανέμπορους 

ειδών παντοπωλείου στον κόσμο, η Αμερικάνικη εταιρεία Wal-Mart εμφάνισε τις 

υψηλότερες πωλήσεις για το 2005 (270.543 εκ. ευρώ) καταλαμβάνοντας μερίδιο 

6,4% στο σύνολο της παγκόσμιας αγοράς ειδών παντοπωλείου. Ακολουθεί η γαλλική 

εταιρεία Carrefour με μερίδιο 2,3% και η γερμανική εταιρεία Metro Group η οποία 

συμμετέχει με 1,6%. 

 

4. Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 

 

Τα μπισκότα Παπαδοπούλου “από γενιά σε γενιά και από χέρι σε χέρι” εξακολουθούν 

να είναι μία από τις πλέον γνωστές μάρκες (brand name) της ελληνικής αγοράς. Η 

ιστορία τους, αρχίζει πριν 80 περίπου χρόνια, το 1922 όταν η οικογένεια 

Παπαδοπούλου ξεριζωμένη από την μικρασιατική καταστροφή φέρνει στην Αθήνα 

τις μαγικές συνταγές της. Μπισκότα μέχρι τότε μπορούσε να βρει κανείς στην 

Ελλάδα μόνο στα σπίτια των μεγάλων οικογενειών της εποχής. 
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Η οικιακή βιοτεχνία που έστησε η οικογένεια Παπαδοπούλου σιγά-σιγά μεγάλωσε 

και λίγο πριν τον πόλεμο του 1940 είχε γίνει μία μικρή βιομηχανία της πρωτεύουσας 

που παρήγαγε 3-4 τύπους μπισκότων όπως τα πτι Μπέρ, Μιράντα, Γεμιστά, κ.λπ.. 

 

Το 1940 η βιοτεχνία εγκαθίσταται στο πρώτο μικρό εργοστάσιο της στην Οδό 

Θεσσαλονίκης στη γέφυρα Πουλοπούλου ενώ η μεγάλη ανάπτυξη άρχισε το 1955 ότι 

έκτισε το πρώτο εργοστάσιο στην Αθήνα στην Πέτρου Ράλλη, και συνεχίσθηκε 

αμείωτη με νέο εργοστάσιο το 1974 στη Θεσσαλονίκη, το 1984 στον Βόλο και το 

1990 στα Οινόφυτα. 

 

Σήμερα η Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες 

εταιρίες τροφίμων στην Ελλάδα με ισχυρή υποδομή, υψηλή ποιότητα προϊόντων και 

έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

“Από το 1922 η εταιρία καθιερώνεται στην αγορά με πίστη στην εκλεκτή ποιότητα 

και αναπτύσσεται με την μεγάλη ποικιλία των γευστικών της προϊόντων 

προσφέροντας γλυκές και αλμυρές απολαύσεις σε ολόκληρες γενιές Ελλήνων. Χάρη 

στη μακρόχρονη παράδοση της και τις σημαντικές επενδύσεις της σε υπερσύγχρονο 

εξοπλισμό η Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. πρωτοπορεί πάντα ικανοποιώντας τις γευστικές 

προτιμήσεις των καταναλωτών προσφέροντας ασυναγώνιστη ποιότητα και τεράστια 

ποικιλία μπισκότων από τα παραδοσιακά ως τα πιο μοντέρνα μπισκότα σκέτα, 

γεμιστά με επικάλυψη σοκολάτας, αλμυρά, κράκερ”, σημειώνει η κα. Ιωάννα 

Παπαδοπούλου-Αργυρόπουλου, πρόεδρος, διευθύνουσα σύμβουλος και γενικός 

διευθυντής της εταιρίας. 
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Στο σύνολο της η εταιρία απασχολεί περίπου 950 άτομα και ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός είναι εντελώς νέος ή εκσυγχρονισμένος τα τελευταία τρία χρόνια. 

Επιπλέον η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ταχύτατα τα προϊόντα της και 

να καλύπτει τις όποιες ανάγκες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σήμερα αποτελεί μία 

ισχυρή καθιερωμένη εταιρεία στο χώρο των τροφίμων με μερίδιο αγοράς περίπου 

70% στην μπισκοτοποιία. 

 

Την ηγετική της θέση εδραιώνουν, η υψηλή ποιότητα, η πρωτοπορία, η ξεχωριστή 

γεύση, η πλούσια ποικιλία, η εμφάνιση των προϊόντων, η φρεσκάδα και οι προσιτές 

τιμές των προϊόντων της. Από τις αρχές του 1995 η εταιρεία αποφάσισε την 

αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας και προχώρησε στον σχεδιασμό 

την εγκατάσταση και πιστοποίηση των παραγωγικών της μονάδων κατά διεθνή 

πρότυπα της σειράς ISO 9000, ενώ ενσωμάτωσε και το HACCP. Έτσι η εταιρεία 

ακολουθεί μία σύγχρονη πολιτική ποιότητας με στόχο να προσφέρει στην 

κατανάλωση προϊόντα με την καλύτερη δυνατή σχέση αξίας και τιμής. 

 

Η Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. συνδυάζει την παράδοση με την πρωτοπορία με επιτυχία 

διατηρώντας την απαράμιλλη ποιότητα των προϊόντων της. Οι αγαπημένες γεύσεις 

Παπαδοπούλου ήταν και θα είναι πάντα μοναδικές. Η πορεία της εταιρείας από το 

1922 μέχρι σήμερα βασίζεται στο τρίπτυχο ποιότητα-καινοτομία-σεβασμός στον 

καταναλωτή, με βάση την παράδοση, με γνώμονα την ποιότητα με στόχο την 

πρωτοπορία. 

 

Με μερίδιο κατανάλωσης 70% τα μπισκότα Παπαδοπούλου εμφανίζουν υψηλή 

πιστότητα εκ μέρους των καταναλωτών με αποτέλεσμα να μην έχει παρατηρηθεί 
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μέχρι σήμερα διαρροή της κατανάλωσης προς τα ιδιωτικής ετικέτας (private label ή 

τα own label) προϊόντα. Η εταιρεία “αντέδρασε” στις προσπάθειες αυτές 

“θωρακίζοντας” τα προϊόντα της μέσα από την καινοτομία, την ανανέωση των 

γεύσεων και συσκευασιών, την κάλυψη των αναγκών της κατανάλωσης, με στόχο την 

διατήρηση του μεριδίου της και της πιστότητας της κατανάλωσης προς τα προϊόντα 

της. 

 

Η προώθηση των μπισκότων Παπαδοπούλου στην κατανάλωση βασίζεται σε δύο 

άξονες, αφενός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω της εμπορικής διαφήμισης των 

προϊόντων και αφετέρου σε ειδικές ενέργειες προς την κατανάλωση στα σημεία 

πώλησης των προϊόντων.  

 

Η πορεία της εταιρίας στην αγορά εκτιμάται θα είναι θετική και τα επόμενα χρόνια 

καθώς η ίδια η εταιρία, με μερίδιο πάνω από 70%, αναπτύσσει ουσιαστικά την 

συγκεκριμένη αγορά προχωρώντας τα τελευταία χρόνια σε νέες καινοτομίες. Για τα 

επόμενα χρόνια η εταιρία στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, με ανανεωμένες 

γεύσεις. 

 

Σταθερές σε όγκο και αυξητικές σε αξία είναι οι πωλήσεις της κατηγορίας του 

μπισκότου την τελευταία τριετία. Η αγορά χαρακτηρίζεται από πληθώρα προϊόντων, 

συνεχή λανσαρίσματα και έντονο ανταγωνισμό. Το μεγαλύτερο μερίδιο των 

πωλήσεων κατέχουν τα γλυκά μπισκότα – μάλιστα η υποκατηγορία τους με τις 

υψηλότερες πωλήσεις σε όγκο είναι τα απλά μπισκότα -τα γεμιστά έπονται. Η 

τμηματοποίηση της κατηγορίας, αν και διαφέρει ανά εταιρεία, κατά κανόνα αφορά τα 
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απλά μπισκότα σε σχέση με εκείνα που χαρακτηρίζονται ως «μπισκότα απόλαυσης» 

(με σοκολάτα, κακάο, κρέμα φουντουκιού, μαρμελάδα κ.α.). 

 

Οι καταναλωτές μπισκότων ανήκουν σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις 

κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Η κατηγοριοποίηση ανά ηλικιακή ομάδα – στόχος 

(target group) γίνεται κυρίως με βάση το είδος του μπισκότου, χωρίς όμως να είναι 

απόλυτα ακριβής, με εξαίρεση την περίπτωση των παιδικών μπισκότων που 

απευθύνονται σε βρέφη και νήπια. 

 

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι σε ό,τι αφορά τα γλυκά μπισκότα, ως συχνοί 

χρήστες με μεγάλη κατανάλωση (heavy users) χαρακτηρίζονται τα παιδιά ηλικίας 7 

έως 12 ετών. Συχνός χρήστης με μεγάλη κατανάλωση (heavy user) θεωρείται ο 

καταναλωτής που αγοράζει μπισκότα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. 

 

Οι βασικές τάσεις της ζήτησης είναι δύο: η καταναλωτική προτίμηση στην πρώτη 

σχετίζεται με την ισορροπημένη διατροφή, ενώ στη δεύτερη με την απόλαυση. Οι 

καταναλωτές που επιλέγουν μπισκότα με βάση την ισορροπημένη διατροφή δείχνουν 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα υλικά του προϊόντος, αναζητώντας αγνά και φυσικά 

συστατικά. Στην κατηγορία των μπισκότων απόλαυσης παρατηρείται το τελευταίο 

διάστημα λανσάρισμα προϊόντων με χαμηλότερα λιπαρά, που βρίσκουν ανταπόκριση 

κυρίως στους ενήλικες καταναλωτές. 

 

Οι καταναλωτές και των δύο παραπάνω κατηγοριών επιζητούν πρακτικές 

συσκευασίες του προϊόντος, ώστε το μπισκότο να μεταφέρεται εύκολα και να μη 
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χάνει τη φρεσκάδα του, απαίτηση την οποία λαμβάνουν υπ’ όψιν τους οι 

προμηθευτές όπως φαίνεται στα νέα λανσαρίσματα των προϊόντων τους. 

 

Η εποχικότητα του μπισκότου εξαρτάται από το είδος του: π.χ. τα μπισκότα 

σοκολάτας χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα και δεν πραγματοποιούν 

πωλήσεις κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Τα υπόλοιπα πωλούνται καθ' όλη 

τη διάρκεια του χρόνου. 

 

Σύμφωνα με έρευνες, οι κατηγορίες του μπισκότου, όπως κατανοούνται από τους 

καταναλωτές, αφορούν τέσσερις μεγάλες ομάδες: τα σκέτα μπισκότα, εκείνα που 

έχουν σοκολάτα, τα γεμιστά και τα αλμυρά. 

 

Η επιλογή του προϊόντος γίνεται με βασικό κριτήριο το είδος του, ενώ λαμβάνεται 

υπ’ όψιν τόσο η μάρκα όσο και η τιμή του. Η αγορά του γίνεται επί τω πλείστον 

αυθόρμητα (μόλις το 2% των καταναλωτών προγραμματίζουν την αγορά του). 

Μάλιστα, όπως δείχνει η έρευνα, σε ποσοστό 40% οι καταναλωτές επισκέπτονται 

άλλο κατάστημα σε περίπτωση που δεν βρούνε τη μάρκα της αρεσκείας τους. 

 

Η τιμή του προϊόντος διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Τα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας (private label) – αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία – εκτιμάται ότι 

κατέχουν μικρό μερίδιο αλλά τα τελευταία χρόνια αυξάνουν την γκάμα των 

μπισκότων που προσφέρουν. Η τιμή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι 

χαμηλότερη κατά 20% - 40%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών των 

προμηθευτριών εταιρειών. 
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Η κατηγορία είναι έντονα ανταγωνιστική. Στο πλαίσιο αυτό οι προσφορές των 

εταιρειών μπισκότου προς τους καταναλωτές είναι συνεχείς και επικεντρώνονται στα 

εκπτωτικά κουπόνια και στην προσφορά επιπλέον προϊόντος. 

 

5. Μεθοδολογία 

 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας απαιτήθηκε πρωτογενής πληροφόρηση με 

τυχαία δειγματοληψία στους εργαζόμενους των εταιρειών “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” 

και “Makro Cash & Carry”. Ως εργαλείο για τη συγκέντρωση των στοιχείων 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους εργαζομένους των 

δύο εταιρειών. Στο παράρτημα υπάρχει το ερωτηματολόγιο μαζί με την συνοδευτική 

επιστολή. 

 

Το λογισμικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την στατιστική επεξεργασία ήταν το 

SPSS 10.0 for Windows (Statistical Package For Social Sciences). Πριν την 

καταχώρηση των στοιχείων προηγήθηκε η κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου ώστε 

κάθε στοιχείο των ερωτήσεων να αποτελεί μοναδική μεταβλητή. Συνολικά 

δημιουργήθηκαν 139 μεταβλητές των οποίων ο αναλυτικός πίνακας βρίσκεται στο 

παράρτημα. 

 

Με την επιλογή Transform/ Recode/ Into different Variables έγινε η μετατροπή των 

αρνητικών ερωτήσεων δηλαδή οι ερωτήσεις 1.15, 1.19, 1.28, 1.29, 1.30, 1.38, 1.47, 

1.55 και 1.59 οι οποίες ονομάστηκαν αντίστοιχα 1.15r, 1.19r, 1.28r, 1.29r, 1.30r, 

1.38r, 1.47r, 1.55r και 1.59r. 
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Με την επιλογή Transform/ Compute δημιουργήθηκαν μεταβλητές για τις ομάδες 

work life balance, organizational culture, corporate reputation, work environment, 

organizational identification, employer branding, affective commitment, continuance 

commitment, normative commitment, organizational commitment, organizational 

citizenship behavior, internal pay equity, external pay equity, pay equity και job 

satisfaction. Τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την κάθε μία από τις παραπάνω 

μεταβλητές αθροίστηκαν ώστε να προκύψει ο αριθμητικός μέσος όρος με την εντολή 

mean (x,ψ,..,z).  

 

Επίσης, 

- για την περιγραφή του δείγματος έγινε επεξεργασία με την εντολή Statistics/ 

Summarize/ Frequencies και Statistics/ Summarize/ Descriptives.  

- για τον έλεγχο της αξιοπιστίας a (Cronbach’s alpha) έγινε επεξεργασία με την 

εντολή Statistics/ Scale/ Reliability Analysis.  

- για την διερεύνηση των συντελεστών συσχετίσεων (συσχέτιση Pearson) μεταξύ 

των μεταβλητών έγινε επεξεργασία με την εντολή Statistics/ Correlate/ Bivariate. 

- για την σύγκριση των μέσων μιας μεταβλητής για τις επιχειρήσεις Makro Cash & 

Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. έγινε επεξεργασία με την εντολή Statistics/ 

Compare Means/ Independent-Sample T Test. 

- για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της organizational commitment και 

organizational citizenship behavior ως εξαρτημένες μεταβλητές και της employer 

branding ως ανεξάρτητης μεταβλητής έγινε επεξεργασία με την εντολή Statistics/ 

Regression/ Linear. 
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Η διαχείριση των απουσών τιμών έγινε με την εντολή Missing values/ Discrete 

missing values και ως διακριτή τιμή για τον συμβολισμό της απούσας τιμής μιας 

μεταβλητής ορίστηκε ο αριθμός 9 (Σιώμκος και Βασιλικοπούλου, 2005). 

 

6. Περιγραφή Ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο (βλέπετε παράρτημα) που χρησιμοποιήθηκε μετράει τις εξής 

διαστάσεις: 

- την εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction), 

- τη συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη (με εξεταζόμενη διάσταση την 

ηθικοπολιτική αρετή / civic virtue), 

- την ισορροπία επαγγελματικής – προσωπικής ζωής (με εξεταζόμενη διάσταση την 

φιλική προς την οικογένεια επιστασία), 

- την ισότητα / δικαιοσύνη (με εξεταζόμενη διάσταση τις αντιλήψεις των 

εργαζομένων για την εσωτερική και την εξωτερική ισότητα πληρωμής (internal & 

external pay equity), 

- την οργανωσιακή ταύτιση (organizational identification), 

- την οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment), 

- την οργανωσιακή κουλτούρα (organizational culture), 

- τις αντιλήψεις των εργαζομένων για το πως αυτοί νομίζουν πως οι άλλοι 

αντιλαμβάνονται την εταιρική φήμη της επιχείρησής τους (corporate reputation), 

- το εργασιακό περιβάλλον (work environment) και  

- τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, χρόνια 

συνολικής προϋπηρεσίας, χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρεία, επίπεδο 

εκπαίδευσης και καθεστώς εργασίας).  
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Αναλυτικότερα: 

 

1. Εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση περιλαμβάνει το πόσο ικανοποιημένο αισθάνεται το άτομο 

από τη φύση της εργασίας αυτής καθ’ αυτής, την οικονομική αμοιβή του, τις 

συνθήκες εργασίας, τις προοπτικές προαγωγών και επαγγελματικής εξέλιξης, τις 

σχέσεις με τους συνεργάτες του, τον προϊστάμενό του και τις διαδικασίες και 

πολιτικές της οργάνωσης (Μπουραντάς, 2002). 

 

Για την μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του 

Smith et al., (1969) με δείκτη αξιοπιστίας α=0,85. Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

1.1 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τον προϊστάμενο μου 
1.2 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τους συνεργάτες μου 
1.3 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από την εργασία μου 
1.4 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από την αμοιβή μου 
1.5 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τις προσδοκίες προαγωγής 
1.6 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τις πρόσθετες παροχές (εφόσον υπάρχουν) 
Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ. 

 

Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για την 

εργασιακή ικανοποίηση ήταν α=0,806 για την εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και 

α=0,904 για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  

 

 2. Συμπεριφορά οργανωσιακού πολίτη (με εξεταζόμενη διάσταση την ηθικοπολιτική 

αρετή / Civic Virtue) 
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Ηθικοπολιτική αρετή (civic virtue) είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στην 

«πολιτική» ζωή της επιχείρησης όπως η συμμετοχή στις συναντήσεις και η ανάγνωση 

του ταχυδρομείου της επιχείρησης (Organ, 1988) (as cited in Huang et al., 2003). 

 

Για την μέτρηση της ηθικοπολιτικής αρετής χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του 

Podsakoff et al., (1990) με δείκτη αξιοπιστίας α=0,70. Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

1.7 Αποδέχομαι και συμβαδίζω με τις αλλαγές στην εταιρεία 
1.8 Διαβάζω και «συμβαδίζω» με τις εταιρικές ανακοινώσεις, memos, κτλ 
1.9 Συμμετέχω στις συνεδριάσεις που δεν είναι υποχρεωτικές αλλά θεωρούνται σημαντικές 
1.10 Η συμμετοχή μου στην εργασία είναι πάνω από το κανονικό 
1.11 Δεν κάνω επιπλέον διαλείμματα από αυτά που προβλέπονται 
Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ 

 

Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για την 

ηθικοπολιτική αρετή ήταν α=0,715 για την εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και 

α=0,845 για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  

 

3. Εξισορρόπηση επαγγελματικής – προσωπικής ζωής (με εξεταζόμενη μεταβλητή την 

φιλική προς την οικογένεια επιστασία) 

 

Η φιλική προς την οικογένεια επιστασία περιλαμβάνει την κατανόηση και την 

διευκόλυνση των εργαζομένων από τον προϊστάμενό τους για την αντιμετώπιση 

προσωπικών / οικογενειακών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν (L.T. 

Thomas & Ganster, 1995). 
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Για την μέτρηση της φιλικής προς την οικογένεια επιστασία χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο του Foley et al., (2006) με βαθμό αξιοπιστίας α=0,84. Οι ερωτήσεις 

που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

1.12 Αισθάνομαι άνετα όταν μιλώ για προσωπικά / οικογενειακά θέματα με τον προϊστάμενο μου 
1.13 Ο προϊστάμενός μου δείχνει κατανόηση όταν του μιλώ για προσωπικά / οικογενειακά θέματα 
1.14 Ο προϊστάμενός μου ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις της εργασίας στην προσωπική /  
        οικογενειακή μου ζωή 
1.15 Ο προϊστάμενος μου δεν με διευκολύνει καθόλου όταν πρέπει να τακτοποιήσω οικογενειακές /  
        προσωπικές εκκρεμότητες  
Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ 
Η ερώτηση με κόκκινα γράμματα είναι αρνητική ερώτηση  
 
 
Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για την 

φιλική προς την οικογένεια επιστασία ήταν α=0,854 για την εταιρεία Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε. και α=0,778 για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  

 

4. Ισότητα / δικαιοσύνη (με εξεταζόμενη μεταβλητή τις αντιλήψεις των εργαζομένων για 

την εσωτερική και εξωτερική ισότητα πληρωμής (internal & external pay equity) 

 

Η εξωτερική ισότητα πληρωμής (external pay equity) σημαίνει ότι ο εργαζόμενος 

αντιλαμβάνεται πως αμείβεται το ίδιο με άλλους εργαζομένους σε άλλες επιχειρήσεις 

και εσωτερική ισότητα πληρωμής (internal pay equity) σημαίνει ότι ο εργαζόμενος 

αντιλαμβάνεται ότι αμείβεται δίκαια σχετικά με την αξία της εργασίας που προσφέρει 

συγκριτικά με τους άλλους συναδέλφους στην ίδια επιχείρηση (Romanoff, Boehm, & 

Benson, 1986). 

 

Για την μέτρηση της εσωτερικής και της εξωτερικής ισότητας πληρωμής (internal & 

external pay equity) χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Roberts et al., (1999). Οι 

ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

 64



1.16 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκριτικά με τον μισθό που παίρνουν οι συνάδελφοι μου 
1.17 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκριτικά με τον μισθό των άλλων εργαζομένων στην εταιρεία 
1.18 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκρινόμενος με τον μισθό άλλων εργαζομένων σε άλλες εταιρείες 
1.19 Οι άλλες επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο πληρώνουν καλύτερους μισθούς από αυτούς που η δική  
        μας εταιρεία δίνει  
Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ 
Η ερώτηση με κόκκινα γράμματα είναι αρνητική ερώτηση 
 

Οι δύο πρώτες ερωτήσεις (1.16, 1.17) αφορούν την εσωτερική ισότητα πληρωμής 

(internal pay equity) και οι επόμενες δύο ερωτήσεις (1.18, 1.19) αφορούν την 

εξωτερική ισότητα πληρωμής (external pay equity). 

 

Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για την 

ισότητα πληρωμής ήταν α=0,714 για την εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και 

α=0,667 για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  

 

5. Οργανωσιακή ταύτιση (organizational identification) 

 

Η οργανωσιακή ταύτιση είναι η ψυχολογική σύνδεση του εργαζόμενου με την 

επιχείρηση όπου οι εργαζόμενοι εξατομικεύουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της 

επιχείρησης ως δικές τους (Saks & Ashforth, 1997).  

 

Για την μέτρηση της οργανωσιακής ταύτισης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Mael 

et al., (1992) με βαθμό αξιοπιστίας α=0,80. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι:  

1.20 Όταν κάποιος επαινεί την εταιρεία μου το εκλαμβάνω ως προσωπικό επίτευγμα 
1.21 Όταν μιλάω για την εταιρεία λέω περισσότερο «εμείς» παρά «αυτοί» 
1.22 Με ενδιαφέρει πολύ η άποψη των άλλων για την εταιρεία 
1.23 Οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και δικές μου επιτυχίες 
1.24 Όταν κάποιος ασκεί άσχημη κριτική για την εταιρεία το θεωρώ ως προσωπική προσβολή 
1.25 Όταν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ασκούν άσχημη κριτική για την εταιρεία ντρέπομαι 
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Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ 
 

Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για την 

οργανωσιακή ταύτιση ήταν α=0,696 για την εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και 

α=0,888 για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  

 

6. Οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) 

 

Η οργανωσιακή δέσμευση είναι η ψυχολογική σύνδεση του εργαζόμενου με την 

επιχείρηση. Οι τύποι της οργανωσιακής δέσμευσης είναι οι εξής: 

• η συναισθηματική δέσμευση (affective commitment). Οι εργαζόμενοι με ισχυρή 

συναισθηματική δέσμευση συνεχίζουν να εργάζονται στην επιχείρηση γιατί 

θέλουν (want to) να παραμείνουν, 

• η συνεχής δέσμευση (continuance commitment). Οι εργαζόμενοι που συνδέονται 

με την επιχείρηση στη βάση της συνεχής δέσμευσης παραμένουν στην επιχείρηση 

διότι πρέπει (have to) να παραμείνουν,  

• η κανονιστική δέσμευση (normative commitment). Οι εργαζόμενοι με υψηλό 

normative commitment αισθάνονται ότι οφείλουν (ought to) να παραμείνουν στην 

επιχείρηση (Meyer & Allen, 1997) (as cited in Ashman, 2007). 

 

Για την μέτρηση της οργανωσιακής δέσμευσης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των 

Allen & Meyer (1990), με βαθμό αξιοπιστίας  α=0,86, α=0,79 και α=0,89 για την 

συναισθηματική (affective commitment), συνεχή (continuance commitment) και 

κανονιστική δέσμευση (normative commitment) αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι:  

1.26 Θα ήμουν ευτυχής να ξοδέψω το υπόλοιπο της καριέρας μου σε αυτή την εταιρεία που είμαι τώρα 
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1.27 Αισθάνομαι πραγματικά σαν δικά μου προβλήματα, τα προβλήματα της εταιρείας 
1.28 Δεν αισθάνομαι δυνατά την αίσθηση ότι «ανήκω» στην εταιρεία  
1.29 Δεν αισθάνομαι «συναισθηματικά δεμένος» με την εταιρεία  
1.30 Δεν αισθάνομαι ότι αποτελώ «μέλος οικογένειας» της εταιρείας  
1.31 Η επιχείρηση έχει πολύ μεγάλη σημασία προσωπικά για μένα 
1.32 Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αποχωρήσω από την εταιρεία αυτή την περίοδο, ακόμα και  
        εάν το ήθελα 
1.33 Ένας από τους λόγους που δεν φεύγω από την εταιρεία είναι ότι δεν έχω εναλλακτικές επιλογές  
        Εργασίας 
1.34 Αυτή τη στιγμή μένω στην εταιρεία γιατί είναι θέμα τόσο ανάγκης όσο και επιθυμίας 
1.35 Αισθάνομαι πως έχω πολλά πράγματα να λάβω υπόψη μου πριν εγκαταλείψω την εταιρεία 
1.36 Εάν δεν είχα προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στην εταιρεία, θα σκεφτόμουν να δουλέψω αλλού 
1.37 Εάν αποφάσιζα να εγκαταλείψω την εταιρεία τώρα, η ζωή μου θα αναστατωνόταν πάρα πολύ  
1.38 Δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση να παραμείνω στην εταιρεία  
1.39 Ακόμα και εάν μπορούσα, δεν αισθάνομαι ότι είναι σωστό να εγκαταλείψω την εταιρεία αυτή την  
        περίοδο 
1.40 Θα αισθανόμουν ένοχος εάν εγκατέλειπα αυτήν την περίοδο την εταιρεία 
1.41 Αξίζει στην εταιρεία το να της είμαι πιστός και να παραμείνω σε αυτήν 
1.42 Δεν θα εγκατέλειπα αυτή την περίοδο την εταιρεία, διότι αισθάνομαι υποχρεωμένος απέναντι  
        στους ανθρώπους της 
1.43 Αισθάνομαι πως οφείλω πολλά στην επιχείρηση 
Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ 
Οι ερωτήσεις με κόκκινα γράμματα είναι αρνητικές ερωτήσεις 
 

Οι ερωτήσεις από 1.26 έως 1.31 αφορούν την συναισθηματική δέσμευση (affective 

commitment), οι ερωτήσεις από 1.32 έως 1.37 αφορούν την συνεχή δέσμευση 

(continuance commitment) και οι ερωτήσεις από 1.38 έως 1.43 αφορούν την 

κανονιστική δέσμευση (normative commitment).  

 

Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για την 

οργανωσιακή δέσμευση ήταν α=0,878 για την εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και 

α=0,875 για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  

 

7. Οργανωσιακή κουλτούρα (organizational culture) 
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Κουλτούρα είναι ένα δομημένο σύνολο από βασικές παραδοχές, που έχουν 

ανακαλυφθεί – εφευρεθεί ή αναπτυχθεί από μια δεδομένη ομάδα καθώς αυτή 

μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής ή εσωτερικής 

ολοκλήρωσης – οι οποίες έχουν αποδώσει ικανοποιητικά στο παρελθόν ώστε να 

θεωρούνται ότι ισχύουν γενικά και επομένως μπορούν να διδαχθούν σε νέα μέλη ως ο 

σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης, αίσθησης σχετικά με τα προβλήματα αυτά 

(Schein, 1983) (as cited in Akdere et al., 2007). 

 

Για την μέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας (organizational culture) 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Carmeli (2005), με βαθμό αξιοπιστίας α=0,86, 

α=0,72, α=0,79, α=0,72 και α=0,69 για τις επιμέρους μεταβλητές της οργανωσιακής 

κουλτούρας που είναι η πρόκληση της εργασίας (job challenge), η επικοινωνία 

(communication), η καινοτομία (innovation), η εμπιστοσύνη (trust) και η κοινωνική 

συνοχή (social cohesion), αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι:   

1.44 Η δουλειά μου απαιτεί να χρησιμοποιώ πολλές πολύπλοκες δεξιότητες 
1.45 Έχω νέα και ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω συχνά στην εργασία μου 
1.46 Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα  
1.47 Η δουλειά μου είναι αρκετά απλή και επαναλαμβανόμενη  
1.48 Η δουλειά μου απαιτεί να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιώντας ποικιλία  
        δεξιοτήτων 
1.49 Σε γενικές γραμμές η Ανώτατη Διοίκηση είναι αξιόπιστη και έμπιστη 
1.50 Η εταιρεία επαινεί και αναγνωρίζει τις εξαιρετικές αποδόσεις 
1.51 Σε γενικές γραμμές η Διοίκηση επικοινωνεί πολύ καλά με τους εργαζόμενους 
1.52 Οι συγκρούσεις επιλύονται με κριτήριο την ικανοποίηση αυτών που ενδιαφέρονται 
1.53 Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν νέους τρόπους για την εκτέλεση της εργασίας τους 
1.54 Στην εταιρεία ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα των εργαζομένων 
1.55 Στην εταιρεία αποθαρρύνεται η εφαρμογή νέων τρόπων επίλυσης  
1.56 Ο προϊστάμενος δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στους εργαζομένους για την σωστή εκτέλεση της  
        εργασίας τους 
1.57 Αισθάνομαι ελεύθερος και άνετος να συζητώ προβλήματα ή αρνητικά συναισθήματα με τον  
        προϊστάμενο μου 
1.58 Μέσα σε λογικά όρια, οι εργαζόμενοι μπορούν να πουν τι θέλουν χωρίς φόβο ή τιμωρία 
1.59 Στην επιχείρηση υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των συναδέλφων  
1.60 Οι συνάδελφοι στην εργασία είναι σαν «οικογένεια»  
Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ 
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Οι ερωτήσεις με κόκκινα γράμματα είναι αρνητικές ερωτήσεις 
 

Οι ερωτήσεις από 1.44 έως 1.48 αφορούν την πρόκληση της εργασίας (job challenge), 

οι ερωτήσεις από 1.49 έως 1.52 αφορούν την επικοινωνία (communication),  οι 

ερωτήσεις από 1.53 έως 1.55 αφορούν την καινοτομία (innovation), οι ερωτήσεις από 

1.56 έως 1.58 αφορούν την εμπιστοσύνη (trust) και οι ερωτήσεις από 1.59 έως 1.60 

αφορούν την κοινωνική συνοχή (social cohesion).  

 

Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για την 

οργανωσιακή κουλτούρα ήταν α=0,874 για την εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και 

α=0,941 για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  

 

8. Εταιρική φήμη (σχετικά με τις αντιλήψεις των εργαζομένων για το πως αυτοί 

νομίζουν πως οι άλλοι αντιλαμβάνονται την εταιρική φήμη της επιχείρησής τους) 

(corporate reputation) 

 

Η εταιρική φήμη (corporate reputation) ορίζεται ως η συνολική εκτίμηση της 

επιχείρησης από τις ομάδες ενδιαφερομένων. Οι ομάδες ενδιαφερομένων 

περιλαμβάνουν τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους επενδυτές και το ευρύτερο 

κοινό (Fombrun, 1998). 

 

Για την μέτρηση των αντιλήψεων των εργαζομένων για το πως αυτοί νομίζουν πως οι 

άλλοι αντιλαμβάνονται την εταιρική φήμη της επιχείρησής τους χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα του Fombrun (1996) (as cited in Schwaiger, 2004). Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι:  

Η κοινή γνώμη πιστεύει πως η επιχείρηση: 
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2.1 Η κοινή γνώμη πιστεύει πως η επιχείρηση αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 
2.2  προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες 
2.3  προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που «αξίζουν» τα χρήματα τους 
2.4  έχει εξαιρετική διοίκηση 
2.5  έχει ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον της 
2.6  αναγνωρίζει και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες στην αγορά 
2.7  διοικείται πολύ καλά 
2.8  έχει πολύ καλό προσωπικό 
2.9  υποστηρίζει καλούς σκοπούς 
2.10  είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
2.11  διατηρεί υψηλά πρότυπα στον τρόπο που χειρίζεται τους ανθρώπους της 
2.12  έχει ένα πολύ καλό ιστορικό κερδοφορίας 
2.13  είναι επενδυτής χαμηλού ρίσκου 
2.14  είναι μια επιχείρηση με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης 
2.15  υπερτερεί των ανταγωνιστών της 
2.16  μοιάζει ως πολύ καλός εργοδότης 

  
Η κοινή γνώμη: 
2.17  έχει καλά αισθήματα για την επιχείρηση 
2.18  θαυμάζει και σέβεται την επιχείρηση 
2.19  έχει εμπιστοσύνη στην επιχείρηση 
Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ 
 

Οι ερωτήσεις από 2.1 έως 2.3 αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (products & 

services), οι ερωτήσεις από 2.4 έως 2.6 αφορούν το όραμα και την ηγεσία (vision & 

leadership),  οι ερωτήσεις 2.7, 2.8 και 2.16 αφορούν το εργασιακό περιβάλλον (work 

place environment), οι ερωτήσεις από 2.9 έως 2.11 αφορούν την κοινωνική ευθύνη 

(social responsibility), οι ερωτήσεις από 2.12 έως 2.15 αφορούν την οικονομική 

απόδοση (financial performance) και οι ερωτήσεις από 2.17 έως 2.19 αφορούν την 

συναισθηματική έλξη (emotional appeal).  

 

Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για την 

εταιρική φήμη ήταν α=0,889 για την εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και α=0,955 

για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  
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9. Εργασιακό περιβάλλον (work environment) 

 

Το εργασιακό περιβάλλον (work environment) δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον 

εργασίας (γραφεία, υπολογιστές, έπιπλα) αλλά έχει και άλλες διαστάσεις όπως οι 

σχέσεις των εργαζομένων με τους προϊσταμένους τους (supervisor relation), οι 

σχέσεις των εργαζομένων με τους συναδέλφους τους (co-worker relations), τον 

προσωπικό έλεγχο της εργασίας (personal control of job), την εργασιακή ισότητα και 

την δικαιοσύνη (fairness) και το ταίριασμα δουλειάς – εργαζομένου (job – person 

relations) (Munro, 2001) (as cited in Suvagondha, 2003).  

 

Για την μέτρηση του εργασιακού περιβάλλοντος (work environment) 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Munro (2001) (as cited in Suvagondha, 2003) με 

βαθμό αξιοπιστίας 0,96. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι:  

3.1  Πόσο ξεκάθαρα σας έχουν ενημερώσει για τις απαιτήσεις της εργασίας σας  
3.2  Σε ποιο βαθμό η παρούσα εργασία σας χρησιμοποιεί τις δεξιότητες σας 
3.3  Κατά πόσο ο φόρτος εργασίας των άλλων εργαζομένων είναι αντίστοιχος με το δικό σας 
3.4  Πόσο δίκαια είναι η διαδικασία αξιολόγησης 
3.5  Πόσο δίκαιος είναι ο μισθός σας σε σχέση με την εργασία που κάνετε 
3.6  Σε ποιο βαθμό ελέγχετε εσείς την δουλειά σας 
3.7  Σε ποιο βαθμό συμμετέχετε στην λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν την εργασία σας 
3.8  Πόσο δίκαια σας μεταχειρίζονται σε σχέση με τους άλλους 
3.9  Σε ποιο βαθμό σας ενθαρρύνουν να παίρνετε δικές σας αποφάσεις που αφορούν την εργασία σας 
3.10 Πόσο δίκαια είναι τα συστήματα αναγνώρισης για την αξιολόγηση της καλής εργασίας 
3.11 Πόσο δίκαιος είναι ο φόρτος εργασίας σας 
3.12 Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η εργασίας σας 
3.13 Πόσο δίκαια είναι η αναγνώριση που λαμβάνετε για την εργασία που κάνετε 
3.14 Πόσο δίκαιες είναι οι διαδικασίες που καθορίζουν τον μισθό σας 
3.15 Πόσο σας ενδιαφέρει η δουλειά σας 
3.16 Σε ποιο βαθμό οι άλλοι είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν όταν τους το ζητήσετε 
3.17 Σε ποιο βαθμό οι δεξιότητες που έχετε επαρκούν για την διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας σας 
3.18 Πόσο δίκαιες είναι οι ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων σας συγκριτικά με άλλους 
3.19 Κατά πόσο βαθμό έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε για την διεκπεραίωση της  
        εργασίας σας 
3.20 Σε ποιο βαθμό τα καθήκοντα της εργασίας ποικίλουν  
3.21 Πόση ελευθερία έχετε για την εκτέλεση της εργασίας με τον τρόπο που πιστεύετε εσείς πως είναι ο  
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        καλύτερος 
3.22 Πόσο δίκαιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης που σας προσφέρονται συγκριτικά με άλλους 
3.23 Πόσο δίκαιες είναι οι αξιολογήσεις απόδοσης για την δουλειά που κάνετε 
3.24 Πόσο δίκαιες είναι οι ανατεθείσες εργασίες σας σε σχέση με τους υπόλοιπους 
3.25 Πόσο σας αρέσει ο χώρος του γραφείου σας 
3.26  Σε ποιο βαθμό καθεμία από τις παρακάτω κατηγορίες ανθρώπων σας υποστηρίζει (εφόσον 
υπάρχουν): 
οι υφιστάμενοι σας οι συνάδελφοι σας ο προϊστάμενος σας 
3.27  Πόσο όμοιος/α είστε με (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 
3.28  Πόσο «κοντά» νοιώθετε πως είστε με (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 
3.29  Σε ποιο βαθμό συνεργάζεστε με (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 
3.30  Πόσο σας αρέσει/ουν (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 
3.31  Σε ποιο βαθμό επαρκούν οι επικοινωνιακές ικανότητες των (εφόσον υπάρχουν): 
υφισταμένων σας των συναδέλφων σας του προϊσταμένου σας 
3.32  Σε ποιο βαθμό σας σέβονται (εφόσον υπάρχουν): 
οι υφιστάμενοι σας οι συνάδελφοι σας ο προϊστάμενος σας 
3.33  Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις με (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 
3.34  Σε ποιο βαθμό σέβεστε (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 
Η κλίμακα αξιολόγησης Likert ήταν από 1 = έντονα διαφωνώ έως 5 = έντονα συμφωνώ 
 
 
Ο βαθμός αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου για το 

εργασιακό περιβάλλον ήταν α=0,851 για την εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. και 

α=0,953 για την εταιρεία Makro Cash & Carry.  

 

Οι δείκτες αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) του δικού μας ερωτηματολογίου - για κάθε 

μεταβλητή και για κάθε εταιρεία χωριστά - φαίνονται στους πίνακες 23 και 24. 

Πρόκειται για τα νούμερα με τις παρενθέσεις στην διαγώνιο των πινάκων. Σύμφωνα 

με τους Σιώμκο και Βασιλικοπούλου (2005) οι κλίμακες των οποίων το Cronbach α 

ξεπερνά ή πλησιάζει το 0,70 θεωρούνται αξιόπιστες.  
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Συνεπώς, από τους Πίνακες 23 και 24 προκύπτει ότι όλες τις μεταβλητές και για τις 

δύο εξεταζόμενες εταιρείες θεωρούνται αξιόπιστες πλην της κλίμακας για την 

εξωτερική ισότητα πληρωμής της εταιρείας Makro Cash & Carry (α=0,229).  

 

7. Περιγραφική Στατιστική 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν συνολικά εβδομήντα τρία (73) άτομα, που 

διατήρησαν την ανωνυμία τους, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα (34) άτομα από την 

εταιρεία Makro Cash & Carry και τριάντα εννέα άτομα (39) άτομα από την εταιρεία 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.. 

 

Makro Cash & Carry 

 

Το απογραφικό δείγμα των ερωτηθέντων εργαζομένων της Makro Cash & Carry ήταν 

Ν=34, εκ των οποίων (Πίνακας 1 του παραρτήματος):  

 

• το 44,1% (15/34) ποσοστό των αναφερόμενων είναι άνδρες και το 55,9% (19/34) 

γυναίκες,  

• το 5,9% (2/34) είναι ηλικίας από 18-25, το 44,1% (15/34) από 26-35, το 38,2% 

(13/34) είναι ηλικίας από 36-45 και το 11,8% (4/34) από 46+ ετών, 

• το 47,1% (16/34) ποσοστό των αναφερόμενων είναι έγγαμοι και το 52,9% (18/34) 

άγαμοι,  

• το 20,6% (7/34) με έτη συνολικής προϋπηρεσίας από 1 έως 5 έτη, το 32,4% 

(11/34) με 6 έως 10 έτη, το 29,4% (10/34) με 11 έως 15 έτη, το 11,8% (4/34) με 

16 έως 20 έτη και το 5,9% (2/34) με 21+ έτη, 
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• το 55,9% (19/34) με έτη προϋπηρεσίας στην εταιρεία από 1 έως 5 έτη, το 35,3% 

(12/34) με 6 έως 10 έτη, το 8,8% (3/34) με  11+ έτη, 

• το 94,1% (32/34) ποσοστό των εργαζομένων είναι μόνιμοι και το 5,9% (2/34) 

είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 

• το 8,8% (3/34) είναι απόφοιτοι Γυμνασίου, το 41,2% (14/34) είναι απόφοιτοι 

Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, το 29,4% (10/34) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, το 8,8% 

(3/34) είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και το 11,8% (4/34) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος. 

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 

 

Το απογραφικό δείγμα των ερωτηθέντων εργαζομένων της Makro Cash & Carry ήταν 

Ν=34, εκ των οποίων (Πίνακας 2 του παραρτήματος):  

  

• το 59,0 (23/39) ποσοστό των αναφερόμενων είναι άνδρες και το 41,0% (16/39) 

γυναίκες,  

• το 10,3% (4/39) είναι ηλικίας από 18-25, το 41,0% (16/39) από 26-35, το 35,9% 

(14/39) είναι ηλικίας από 36-45, και το 12,8% (5/39) από 46+ ετών, 

• το 35,9% (14/39) ποσοστό των αναφερόμενων είναι έγγαμοι και το 64,1% (25/39) 

άγαμοι,  

• το 15,4% (6/39) με έτη συνολικής προϋπηρεσίας από 1 έως 5 έτη, το 30,8% 

(12/39) με 6 έως 10 έτη, το 28,2% (11/39) με 11 έως 15 έτη, το 10,3% (4/39) με 

16 έως 20 έτη και το 15,4% (6/39) με 21+ έτη, 

 74



• το 46,2% (18/39) με έτη προϋπηρεσίας στην εταιρεία από 1 έως 5 έτη, το 33,3% 

(13/39) με 6 έως 10 έτη, το 17,9% (7/39) με 16 έως 20 και το 2,6% (1/39) με 21+ 

έτη, 

• το 97,4% (38/39) ποσοστό των εργαζομένων είναι μόνιμοι και το 2,6% (1/39) 

είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 

• το 2,6% (1/39) είναι απόφοιτοι Γυμνασίου, το 53,8% (21/39) είναι απόφοιτοι 

Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, το 17,9% (7/39) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, το 10,3% 

(4/39) είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και το 15,4% (6/39) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος. 

 

8. Ανάλυση  

 

Παρακάτω ακολουθεί η στατιστική ανάλυση και η συζήτηση επικεντρώνεται στα 

ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας.  

 

Ερευνητικό ερώτημα 1 

Ποια είναι η δύναμη της ΜΕ στις δύο εταιρείες “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” και 

“Makro Cash & Carry” και ποιες είναι οι διαφορές εάν υπάρχουν; 

 
 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Employer branding 3,65 2,85 6,48 0,14 

 
Πίνακας 3. t-test της μάρκας του εργοδότη (employer branding) μεταξύ των εταιρειών Makro Cash & 
Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα διαφωνώ) έως 
(5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05 
 

- Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι ο μέσος όρος της δύναμης της μάρκας του 

εργοδότη για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” (Μ=3,65) είναι 
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σημαντικά υψηλότερος (t=6,48) από αυτόν για την επιχείρηση “Makro Cash & 

Carry” (Μ=2,85). 

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Work life balance 3,71 3,21 2,81 0,23 

Organizational culture 3,41 2,77 4,53 0,02 

Corporate reputation 3,85 2,67 9,11 0,00 

Work environment 3,41 2,72 5,33 0,00 

Organizational identification 3,88 2,87 7,38 0,07 

 
Πίνακας 4. t-test των διαστάσεων της μάρκας του εργοδότη (employer branding) μεταξύ των εταιρειών 
Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα 
διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δειχθούν σημαντικότητα p<0.05  
 

- Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι οι μέσοι όροι των επιμέρους διαστάσεων της 

μάρκας του εργοδότη είναι μεγαλύτεροι για την εταιρεία “Ε.Ι. Παπαδοπούλου 

Α.Ε.” από την εταιρεία “Makro Cash & Carry”. Αναλυτικότερα: 

• ο μέσος όρος του βαθμού της εξισορρόπησης  επαγγελματικής – προσωπικής 

ζωής (work life balance) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 

3,71 ενώ για την επιχείρηση “Makro Cash & Carry” είναι 3,21. 

• ο μέσος όρος του βαθμού της οργανωσιακής κουλτούρας (organizational 

culture) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 3,41 ενώ για την 

επιχείρηση “Makro Cash & Carry” είναι 2,77. 

• ο μέσος όρος του βαθμού της εταιρικής φήμης (corporate reputation) για την 

επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 3,85 ενώ για την επιχείρηση 

“Makro Cash & Carry” είναι 2,67. 
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• ο μέσος όρος του βαθμού του εργασιακού περιβάλλοντος (work environment) 

για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 3,41 ενώ για την 

επιχείρηση “Makro Cash & Carry” είναι 2,72. 

• ο μέσος όρος του βαθμού της οργανωσιακής ταύτισης (organizational 

identification) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 3,88 ενώ 

για την επιχείρηση “Makro Cash & Carry” είναι 2,87. 

 

- Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της εξισορρόπησης 

επαγγελματικής – προσωπικής ζωής (work life balance) για την επιχείρηση “Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την 

επιχείρηση “Makro Cash & Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη 

διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Ο προϊστάμενός 

μου δείχνει κατανόηση όταν του μιλώ για οικογενειακά / προσωπικά θέματα», 

t=3,58, Πίνακας 5 του παραρτήματος. 

 

- Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της οργανωσιακής 

κουλτούρας (organizational culture) για την  επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου 

Α.Ε.” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro 

Cash & Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Μέσα σε λογικά όρια, οι εργαζόμενοι 

μπορούν να πουν τι θέλουν χωρίς φόβο ή τιμωρία», (t=6,40), Πίνακας 6 του 

παραρτήματος.  

 

- Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της εταιρικής φήμης 

(corporate reputation) για την  επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 

 77



μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro Cash & 

Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει μεταξύ 

των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Η κοινή γνώμη πιστεύει πως η επιχείρηση 

μοιάζει ως καλός εργοδότης», t=8,53, Πίνακας 7 του παραρτήματος.  

 

- Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού του εργασιακού 

περιβάλλοντος (work environment) για την  επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου 

Α.Ε.” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro 

Cash & Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό επαρκούν οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες του προϊσταμένου σας», t=11,13, Πίνακας 8 του 

παραρτήματος.  

 

- Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της οργανωσιακής 

ταύτισης (organizational identification) για την  επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου 

Α.Ε.” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro 

Cash & Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Όταν κάποιος ασκεί άσχημη κριτική 

για την εταιρεία το θεωρώ ως προσωπική προσβολή», t=6,38, Πίνακας 9 του 

παραρτήματος.  

 

Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η δύναμη της μάρκας 

του εργοδότη (employer branding) για την επιχείρηση Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 

είναι μεγαλύτερη από αυτήν για την Makro Cash & Carry.  
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Ερευνητικό ερώτημα 2 

 

 Ποιος είναι ο βαθμός της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment), της 

εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction), της ισότητας πληρωμής (pay equity) και 

της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) των 

εργαζομένων στις δύο εταιρείες και ποιες είναι οι διαφορές εάν υπάρχουν;  

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Organizational commitment 3,31 2,71 4,61 0,05 

 
Πίνακας 10. t-test της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment) μεταξύ των εταιρειών Makro 
Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα 
διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δειχθούν σημαντικότητα p<0.05 
 

- Από τον Πίνακα 10 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της οργανωσιακής 

δέσμευσης (organizational commitment) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου 

Α.Ε.” (Μ=3,31) είναι σημαντικά υψηλότερος (t=4,61) από αυτόν για την 

επιχείρηση “Makro Cash & Carry” (Μ=2,71). 

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Affective commitment 3,11 3,44 2,13 0,19 

Continuance commitment 2,69 3,39 4,83 0,01 

Normative commitment 2,33 3,08 5,81 0,34 

 
Πίνακας 11. t-test των διαστάσεων της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment) μεταξύ των 
εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα 
(1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δειχθούν σημαντικότητα 
p<0.05  
 
 

- Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι οι μέσοι όροι των επιμέρους διαστάσεων της 

οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment) είναι μεγαλύτεροι για την 
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εταιρεία “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” από την εταιρεία “Makro Cash & Carry”. 

Αναλυτικότερα: 

• ο μέσος όρος του βαθμού της συναισθηματικής δέσμευσης (affective 

commitment) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 3,44 ενώ 

για την επιχείρηση “Makro Cash & Carry” είναι 3,11. 

• ο μέσος όρος του βαθμού της συνεχής δέσμευσης (continuance commitment) 

για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 3,39 ενώ για την 

επιχείρηση “Makro Cash & Carry” είναι 2,69. 

• ο μέσος όρος του βαθμού της κανονιστικής δέσμευσης (normative 

commitment) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 3,08 ενώ 

για την επιχείρηση “Makro Cash & Carry” είναι 2,33. 

 

- Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της συναισθηματικής 

δέσμευσης (affective commitment) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” 

είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro Cash 

& Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει μεταξύ 

των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Αισθάνομαι πραγματικά σαν δικά μου 

προβλήματα, τα προβλήματα της εταιρείας», t=3,96, Πίνακας 12 του 

παραρτήματος.  

 

- Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της συνεχής 

δέσμευσης (continuance commitment) για την  επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου 

Α.Ε.” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro 

Cash & Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Εάν αποφάσιζα να εγκαταλείψω την 
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εταιρεία τώρα, η ζωή μου θα αναστατωνόταν πάρα πολύ», t=6,17, Πίνακας 13 του 

παραρτήματος.  

 

- Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της κανονιστικής 

δέσμευσης (normative commitment) για την  επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου 

Α.Ε.” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro 

Cash & Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Αισθάνομαι πως οφείλω πολλά στην 

επιχείρηση», t=5,03, Πίνακας 14 του παραρτήματος.  

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Job satisfaction 3,29 2,84 2,88 0,04 

 
Πίνακας 15. t-test του job satisfaction μεταξύ των εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου 
Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα 
αποτελέσματα με bold δειχθούν σημαντικότητα p<0.05 
 

- Από τον Πίνακα 15 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της εργασιακής 

ικανοποίησης (job satisfaction) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” 

(Μ=3,29) είναι σημαντικά υψηλότερος (t=2,88) από αυτόν για την επιχείρηση 

“Makro Cash & Carry” (Μ=2,84). 

 

- Από τον Πίνακα 15 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της εργασιακής 

ικανοποίησης (job satisfaction) για την  επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” 

είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro Cash 

& Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει μεταξύ 

των δύο εταιρειών στην ερώτηση «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον 

προϊστάμενό μου», t=6,35, Πίνακας 16 του παραρτήματος.  
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Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Org/nal citizenship behavior 3,92 3,03 6,21 0,02 

 
Πίνακας 17. t-test της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) μεταξύ 
των εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. 
Κλίμακα (1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δειχθούν 
σημαντικότητα p<0.05 
 

- Από τον Πίνακα 17 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της συμπεριφοράς 

του οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) για την 

επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” (Μ=3,92) είναι σημαντικά υψηλότερος 

(t=6,21) από αυτόν για την επιχείρηση “Makro Cash & Carry” (Μ=3,03). 

 

- Από τον Πίνακα 17 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της συμπεριφοράς 

του οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) για την  

επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro Cash & Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: 

«Διαβάζω και συμβαδίζω με τις εταιρικές ανακοινώσεις, memos, κτλ», t=6,02, 

Πίνακας 18 του παραρτήματος.  

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Pay equity 3,16 3,21 -0,30 0,53 

 
Πίνακας 19. t-test της ισότητας πληρωμής (pay equity) μεταξύ των εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. 
Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα 
συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δειχθούν σημαντικότητα p<0.05 
 
 

 82



- Από τον Πίνακα 19 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της ισότητας 

πληρωμής (pay equity) για την επιχείρηση “Makro Cash & Carry” (Μ=3,21) είναι 

σημαντικά υψηλότερος (t=-0,30) από αυτόν για την επιχείρηση “Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε.” (Μ=3,16). 

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

internal equity 2,97 3,16 -1,09 0,23 

external equity 3,35 3,25 0,56 0,55 

 
Πίνακας 20. t-test των διαστάσεων της ισότητας πληρωμής (pay equity) μεταξύ των εταιρειών Makro Cash 
& Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα διαφωνώ) έως 
(5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δειχθούν σημαντικότητα p<0.05  
 

-     Από τον Πίνακα 20 προκύπτει ότι: 

• ο μέσος όρος του βαθμού της εσωτερικής ισότητας πληρωμής (internal pay 

equity) για την επιχείρηση Makro Cash & Carry” είναι 3,16 ενώ για την 

επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 2,97. 

• ο μέσος όρος του βαθμού της εξωτερικής ισότητας πληρωμής (external pay 

equity) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” είναι 3,37 ενώ για την 

επιχείρηση “Makro Cash & Carry” είναι 3,25. 

 

- Από τον Πίνακα 20 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της εσωτερικής 

ισότητας πληρωμής (internal pay equity) για την  επιχείρηση “Makro Cash & 

Carry” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε.”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που 

υπάρχει μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Ο μισθός μου είναι δίκαιος 

συγκριτικά με τον μισθό που παίρνουν οι συνάδελφοί μου», t=-1,29, Πίνακας 21 

του παραρτήματος.  
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- Από τον Πίνακα 20 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της εξωτερικής 

ισότητας πληρωμής (external pay equity) για την επιχείρηση “Ε.Ι. Παπαδοπούλου 

Α.Ε.” είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για την επιχείρηση “Makro 

Cash & Carry”. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ των δύο εταιρειών στην ερώτηση: «Οι άλλες επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο 

πληρώνουν καλύτερους μισθούς από αυτούς που η δική μας εταιρεία δίνει»,      

t=2,29, Πίνακας 21 του παραρτήματος.  

 

Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο βαθμός της 

οργανωσιακής δέσμευσης είναι μεγαλύτερος στην επιχείρηση Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε. από αυτόν στην Makro Cash & Carry. Το ίδιο ισχύει και 

για τον βαθμό της εργασιακής ικανοποίησης, της συμπεριφοράς του 

οργανωσιακού πολίτη και της εξωτερικής ισότητας πληρωμής.  

 

Ερευνητικό ερώτημα 3 

 

Σε ποιο βαθμό συσχετίζεται η μάρκα του εργοδότη (employer branding) με την 

οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) και τη συμπεριφορά του 

οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) στις εταιρείες Makro Cash 

& Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.; 



 

Πίνακας 23. Περιγραφική Στατιστική και συσχετίσεις (Pearson) για τις μεταβλητές της εταιρείας Makro Cash & Carry, †p<0.05, ‡p< 0.01 
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Πίνακας 24. Περιγραφική Στατιστική και συσχετίσεις (Pearson) για τις μεταβλητές της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε., †p<0.05, ‡p< 0.01 
 

 

 



Organizational Commitment   

Employer branding 0,001‡      

Work life balance  0,001‡     

Organizational culture   0,001‡    

Corporate reputation    0,001   

Work environment     0,001‡  

Organizational identification      0,001‡ 

        

Adjusted R2 0,91 0,27 0,93 0,83 0,69 0,82 

F-ratio 317,92 13,10 434,12 162,14 73,03 150,09 

 
Πίνακας 25. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την οργανωσιακή δέσμευση 
(organizational commitment) και ανεξάρτητες μεταβλητές την μάρκα του εργοδότη (employer branding) 
και τις επιμέρους μεταβλητές της για την επιχείρηση Makro Cash & Carry, †p<0.01, ‡p< 0.001 
 
 
 

  Organizational Citizenship Behavior 

Employer branding 0,001‡      

Work life balance  0,003†     

Organizational culture   0,001‡    

Corporate reputation    0,001‡   

Work environment     0,001‡  

Organizational identification      0,001‡ 

        

Adjusted R2
0,62 0,23 0,64 0,51 0,42 0,59 

F-ratio 55,33 10,37 59,33 34,83 24,89 48,65 

 
Πίνακας 26. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη συμπεριφορά του οργανωσιακού 
πολίτη (organizational citizenship behavior) ανεξάρτητες μεταβλητές την μάρκα του εργοδότη (employer 
branding) και τις επιμέρους μεταβλητές της για την επιχείρηση Makro Cash & Carry, †p<0.01, ‡p< 0.001 
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Organizational Commitment   

Employer branding 0,001‡      

Work life balance  0,001‡     

Organizational culture   0,001‡    

Corporate reputation    0,001‡   

Work environment     0,001‡  

Organizational identification      0,001‡ 

        

Adjusted R2 0,73 0,52 0,56 0,72 0,69 0,54 

F-ratio 101,93 46,92 49,92 97,86 87,16 45,80 

 
Πίνακας 27. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την οργανωσιακή δέσμευση 
(organizational commitment) και ανεξάρτητες μεταβλητές την μάρκα του εργοδότη (employer branding) 
και τις επιμέρους μεταβλητές της για την επιχείρηση Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε., †p<0.01, ‡p< 0.001 
 
 
 

  Organizational Citizenship Behavior 

Employer branding 0,001‡      

Work life balance  0,001‡     

Organizational culture   0,001‡    

Corporate reputation    0,001‡   

Work environment     0,001‡  

Organizational identification      0,001‡ 

        

Adjusted R2 0,45 0,42 0,30 0,33 0,49 0,35 

F-ratio 32,02 27,95 17,62 19,91 36,72 21,19 

 
Πίνακας 28. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη συμπεριφορά του οργανωσιακού 
πολίτη (organizational citizenship behavior) και ανεξάρτητες μεταβλητές την μάρκα του εργοδότη 
(employer branding) και τις επιμέρους μεταβλητές της για την επιχείρηση Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε., 
†p<0.01, ‡p< 0.001 
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Makro Cash & Carry 

 

-  Από τον Πίνανα 23 προκύπτει ότι ο μέσος όρος της δύναμης της μάρκας του 

εργοδότη (employer branding) είναι 2,85 (τυπική απόκλιση = 0,58) ενώ ο μέσος 

όρος του βαθμού της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment) 

είναι 2,71 (τυπική απόκλιση = 0,62). Ο συντελεστής Pearson είναι 0,953 

αντιπροσωπεύοντας μια πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της δύναμης της μάρκας 

εργοδότη και του βαθμού της οργανωσιακής δέσμευσης. Η συσχέτιση είναι 

θετική που σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται η δύναμη της μάρκας του εργοδότη 

αυξάνεται ο βαθμός της οργανωσιακής δέσμευσης. Επίσης, από τον Πίνακα 25 

παρατηρούμε ότι ικανοποιείται η παραδοχή της γραμμικότητας. Επειδή το 

παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας είναι sign.= 0,001<0,05 οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην μάρκα του 

εργοδότη (ανεξάρτητη μεταβλητή) και την οργανωσιακή δέσμευση (εξαρτημένη 

μεταβλητή). 

 

- Από τον Πίνακα 23 προκύπτει ότι ο μέσος όρος του βαθμού της συμπεριφοράς 

του οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) είναι 3,03 (τυπική 

απόκλιση = 0,69). Ο συντελεστής Pearson είναι 0,796 (για ΜΕ και ΣΟΠ) 

αντιπροσωπεύοντας μια πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της δύναμης της μάρκας 

εργοδότη και του βαθμού της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη. Η 

συσχέτιση είναι θετική που σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται η δύναμη της μάρκας 

του εργοδότη αυξάνεται ο βαθμός της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη. 

Επίσης, από τον Πίνακα 26 παρατηρούμε ότι ικανοποιείται η παραδοχή της 

γραμμικότητας. Επειδή το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας είναι sign.= 
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0,001<0,05 οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

ανάμεσα στην μάρκα του εργοδότη (ανεξάρτητη μεταβλητή) και τη συμπεριφορά 

του οργανωσιακού πολίτη (εξαρτημένη μεταβλητή). 

  

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 

 

- Από τον πίνανα 24 προκύπτει ότι ο μέσος όρος της δύναμης της μάρκας του 

εργοδότη είναι 3,71 (τυπική απόκλιση = 0,49) ενώ ο μέσος όρος του βαθμού της 

οργανωσιακής δέσμευσης είναι 3,31 (τυπική απόκλιση = 0,49). Ο συντελεστής 

Pearson είναι 0,857 αντιπροσωπεύοντας μια πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της 

δύναμης της μάρκας εργοδότη και του βαθμού της οργανωσιακής δέσμευσης. Η 

συσχέτιση είναι θετική που σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται η δύναμη της μάρκας 

του εργοδότη αυξάνεται ο βαθμός της οργανωσιακής δέσμευσης. Επίσης, από τον 

Πίνακα 27 παρατηρούμε ότι ικανοποιείται η παραδοχή της γραμμικότητας. 

Επειδή το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας είναι sign.= 0,001<0,05 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην 

μάρκα του εργοδότη (ανεξάρτητη μεταβλητή) και την οργανωσιακή δέσμευση 

(εξαρτημένη μεταβλητή). 

 

- Από τον Πίνακα 24 προκύπτει ότι ο μέσος όρος της συμπεριφοράς του 

οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) είναι 3,92 (τυπική 

απόκλιση = 0,51). Ο συντελεστής Pearson είναι 0,681 (για ΜΕ και ΣΟΠ) 

αντιπροσωπεύοντας μια ασθενής συσχέτιση μεταξύ της δύναμης της μάρκας 

εργοδότη και του βαθμού της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη. Η 

συσχέτιση είναι θετική που σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται η δύναμη της μάρκας 

του εργοδότη αυξάνεται ο βαθμός της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη. 
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Επίσης, από τον Πίνακα 28 παρατηρούμε ότι ικανοποιείται η παραδοχή της 

γραμμικότητας. Επειδή το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας είναι sign.= 

0,001<0,05 οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

ανάμεσα στην μάρκα του εργοδότη (ανεξάρτητη μεταβλητή) και τη συμπεριφορά 

του οργανωσιακού πολίτη (εξαρτημένη μεταβλητή). 

 

Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι και για τις δύο εταιρείες 

η μάρκα του εργοδότη ασκεί επίδραση στην οργανωσιακή δέσμευση και τη 

συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη. 

 

9. Περιορισμοί της Έρευνας – Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

Περιορισμοί Έρευνας 

 

Ο κύριος περιορισμός της έρευνας εστιάζεται κυρίως στο μικρό δείγμα που δεν 

επιτρέπει την γενίκευση των συμπερασμάτων. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία της 

απευθείας πρόσβασης στους εργαζομένους των εταιρειών Makro Cash & Carry και 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. λόγω της πολιτικής που ακολουθούν τα τμήματα 

ανθρωπίνων πόρων. 

 

Επίσης, οι εταιρείες Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 

δραστηριοποιούνται σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Η πρώτη εταιρεία 

δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου και η δεύτερη στον κλάδο της 

βιομηχανίας τροφίμων κάνοντας την μεταξύ τους σύγκριση ακόμα πιο δύσκολη. 
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Ένας τρίτος περιορισμός είναι η έλλειψη επιστημονικών άρθρων στη διεθνή 

επιστημονική βιβλιογραφία για τη μελέτη της μάρκας του εργοδότη. Το μοντέλο της 

μάρκας του εργοδότη που προτείνεται στην παρούσα έρευνα (Σχήμα 1) δεν 

στηρίζεται σε κάποιο προηγούμενο εμπειρικό μοντέλο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 

εφαρμοσθεί και σε άλλες επιχειρήσεις.  

 

Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να μελετήσει και να συγκρίνει την δύναμη 

της μάρκας του εργοδότη (employer branding) των επιχειρήσεων “Makro Cash & 

Carry” και “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.”.  

 

Τα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας κατά αντιστοιχία με τα ερευνητικά 

ερωτήματα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

Στο ερευνητικό ερώτημα 1 επιχειρήθηκε η διερεύνηση της δύναμης της μάρκας του 

εργοδότη (employer branding) των εταιρειών “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” και “Makro 

Cash & Carry”. Το ερώτημα αυτό είναι περισσότερο διαγνωστικό. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι : 

• Η δύναμη της μάρκας του εργοδότη είναι μεγαλύτερη στην εταιρεία Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε. από αυτήν στην εταιρεία Makro Cash & Carry. Η διαφορά 

(με σειρά σημαντικότητας) οφείλεται κυρίως στο ότι ο μέσος εργαζόμενος της 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.: 
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- πιστεύει ότι η κοινή γνώμη θεωρεί την επιχείρηση ως πολύ καλό εργοδότη 

(εταιρική φήμη), 

- προσβάλλεται προσωπικά όταν κάποιος ασκεί άσχημη κριτική για την 

επιχείρηση (οργανωσιακή ταύτιση), 

- θεωρεί ότι επαρκούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες του προϊσταμένου του 

(εργασιακό περιβάλλον), 

- μέσα σε λογικά όρια, μπορεί να πει τι θέλει χωρίς φόβο ή τιμωρία 

(οργανωσιακή κουλτούρα), 

- αντιλαμβάνεται ότι ο προϊστάμενός του δείχνει κατανόηση όταν του μιλάει 

για οικογενειακά / προσωπικά θέματα (εξισορρόπηση επαγγελματικής – 

προσωπικής ζωής). 

 

Στο ερευνητικό ερώτημα 2 επιχειρήθηκε η διερεύνηση του βαθμού της οργανωσιακής 

δέσμευσης (organizational commitment), της εργασιακής ικανοποίησης (job 

satisfaction), της ισότητας πληρωμής (pay equity) και της συμπεριφοράς του 

οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) των εργαζομένων στις 

εταιρείες “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” και “Makro Cash & Carry”. Το ερώτημα αυτό 

είναι, επίσης, διαγνωστικό. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι : 

1. Ο βαθμός της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment) είναι 

μεγαλύτερος στην εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. από αυτόν στην εταιρεία 

Makro Cash & Carry. Η διαφορά (με σειρά σημαντικότητας) οφείλεται κυρίως 

στο ότι ο μέσος εργαζόμενος της Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. πιστεύει: 

 ότι οφείλει πολλά στην επιχείρηση (κανονιστική δέσμευση), 
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 ότι η ζωή του θα αναστατωνόταν πάρα πολύ εάν αποφάσιζε να εγκαταλείψει 

την εταιρεία τώρα (συνεχής δέσμευση), 

 ως δικά του, τα προβλήματα της εταιρείας (συναισθηματική δέσμευση). 

 

2. Ο βαθμός της εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction) είναι μεγαλύτερος στην 

εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. από αυτόν στην εταιρεία Makro Cash & Carry. 

Η διαφορά oφείλεται κυρίως στο ότι ο μέσος εργαζόμενος της Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε. είναι πολύ ικανοποιημένος από τον προϊστάμενό του. 

 

3. Ο βαθμός της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη (organizational 

citizenship behavior) είναι μεγαλύτερος στην εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 

από αυτόν στην εταιρεία Makro Cash & Carry. Η διαφορά oφείλεται κυρίως στο 

ότι ο μέσος εργαζόμενος της Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. διαβάζει και συμβαδίζει με 

τις εταιρικές ανακοινώσεις. 

 

4. Ο βαθμός της ισότητας πληρωμής (pay equity) είναι μεγαλύτερος στην εταιρεία 

Makro Cash & Carry από αυτόν στην εταιρεία Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.. Η 

διαφορά oφείλεται κυρίως στο ότι ο μέσος εργαζόμενος της Makro Cash & Carry 

θεωρεί ότι ο μισθός του είναι δίκαιος συγκριτικά με τον μισθό που παίρνουν οι 

συνάδελφοί του. 

 

Στο ερευνητικό ερώτημα 3 επιχειρήθηκε η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης της 

μάρκας του εργοδότη (employer branding) στην οργανωσιακή δέσμευση 

(organizational commitment) και τη συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη 
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(organizational citizenship behavior) στις εταιρείες “Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” και 

“Makro Cash & Carry”. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, και για τις δύο εταιρείες, υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση μεταξύ της δύναμης της μάρκας του εργοδότη (employer 

branding) ως ανεξάρτητη μεταβλητή και του βαθμού της οργανωσιακής δέσμευσης 

και της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship behavior) 

ως εξαρτημένες μεταβλητές. Συνεπώς επαληθεύονται τα ευρήματα του Rucci et al., 

(1998) ότι δηλαδή η δημιουργία της μάρκας του εργοδότη οδηγεί σε βελτίωση των 

στάσεων των εργαζομένων που επιδρούν στην ικανοποίηση των πελατών και κατά 

συνέπεια στα κέρδη της επιχείρησης.  

 

Προτάσεις 

 

Σκοπός της έρευνας, μεταξύ των άλλων, είναι και η διατύπωση προτάσεων για τη 

βελτίωση της δύναμης της μάρκας του εργοδότη (ΜΕ) των επιχειρήσεων “Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε.” και “Makro Cash & Carry”.  

 

Σύμφωνα με το μοντέλο της μάρκας του εργοδότη που προτείνεται στην παρούσα 

έρευνα (Σχήμα 1) οι μεταβλητές της μάρκας του εργοδότη είναι οι πολιτικές 

εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής που προσφέρουν οι επιχειρήσεις 

μέσω της φιλικής προς την οικογένεια επιστασία (work life balance), η εταιρική φήμη 

(corporate reputation), το εργασιακό περιβάλλον (work environment), η οργανωσιακή 

κουλτούρα (organizational culture) και η οργανωσιακή ταύτιση (organizational 

 95



identification). Η δύναμη της μάρκας του εργοδότη υπολογίζεται από την άθροιση 

των επιμέρους μεταβλητών της.  

 

Συνεπώς, οι εταιρείες Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε.” και “Makro Cash & Carry” μπορούν 

να αυξήσουν τη δύναμη της δικής τους ΜΕ βελτιώνοντας τουλάχιστον μία από τις 

πέντε μεταβλητές που την συνθέτουν διατηρώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές 

σταθερές. Στον Πίνακα 4 αναγράφονται οι μέσοι όροι των επιμέρους διαστάσεων της 

μάρκας του εργοδότη και για τις δύο εταιρείες. Το ποια/ες μεταβλητή/ές θα πρέπει να 

αυξηθεί/ούν εξαρτάται από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των δύο εταιρειών.  

 

Τέλος, προτείνεται το μοντέλο της ΜΕ της παρούσας έρευνας (Σχήμα 1), αφού πρώτα 

εφαρμοσθεί και σε άλλες επιχειρήσεις για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, να 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο μέτρησης της αυτοαξιολόγησης και συλλογής 

πληροφοριών για να εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία των επιχειρήσεων 

και να παρακολουθείται η εξέλιξή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας     

 

 

 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α/Α 

ΜΕΡΟΣ 1ο 
Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας σε κάθε μία από τις παρακάτω δηλώσεις 
κυκλώνοντας τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την άποψή σας 

 
Έντονα 
Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Έντονα 
Συμφωνώ 

1 2 3 4 5 
 

1.1 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τον προϊστάμενο μου 1 2 3 4 5 
1.2 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τους συνεργάτες μου 1 2 3 4 5 
1.3 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από την εργασία μου 1 2 3 4 5 
1.4 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από την αμοιβή μου 1 2 3 4 5 
1.5 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τις προσδοκίες προαγωγής 1 2 3 4 5 
1.6 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τις πρόσθετες παροχές (εφόσον υπάρχουν) 1 2 3 4 5 
1.7 Αποδέχομαι και συμβαδίζω με τις αλλαγές στην εταιρεία 1 2 3 4 5 
1.8 Διαβάζω και «συμβαδίζω» με τις εταιρικές ανακοινώσεις, memos, κτλ 1 2 3 4 5 
1.9 Συμμετέχω στις συνεδριάσεις που δεν είναι υποχρεωτικές αλλά θεωρούνται σημαντικές 1 2 3 4 5 
1.10 Η συμμετοχή μου στην εργασία είναι πάνω από το κανονικό 1 2 3 4 5 
1.11 Δεν κάνω επιπλέον διαλείμματα από αυτά που προβλέπονται 1 2 3 4 5 
1.12 Αισθάνομαι άνετα όταν μιλώ για προσωπικά / οικογενειακά θέματα με τον προϊστάμενο μου 1 2 3 4 5 
1.13 Ο προϊστάμενός μου δείχνει κατανόηση όταν του μιλώ για προσωπικά / οικογενειακά θέματα 1 2 3 4 5 
1.14 Ο προϊστάμενός μου ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις της εργασίας στην προσωπική /  
        οικογενειακή μου ζωή 1 2 3 4 5 

1.15 Ο προϊστάμενος μου δεν με διευκολύνει καθόλου όταν πρέπει να τακτοποιήσω οικογενειακές /  
        προσωπικές εκκρεμότητες  1 2 3 4 5 

1.16 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκριτικά με τον μισθό που παίρνουν οι συνάδελφοι μου 1 2 3 4 5 
1.17 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκριτικά με τον μισθό των άλλων εργαζομένων στην εταιρεία 1 2 3 4 5 
1.18 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκρινόμενος με τον μισθό άλλων εργαζομένων σε άλλες εταιρείες 1 2 3 4 5 
1.19 Οι άλλες επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο πληρώνουν καλύτερους μισθούς από αυτούς που η δική  
        μας εταιρεία δίνει 1 2 3 4 5 

1.20 Όταν κάποιος επαινεί την εταιρεία μου το εκλαμβάνω ως προσωπικό επίτευγμα 1 2 3 4 5 
1.21 Όταν μιλάω για την εταιρεία λέω περισσότερο «εμείς» παρά «αυτοί» 1 2 3 4 5 
1.22 Με ενδιαφέρει πολύ η άποψη των άλλων για την εταιρεία 1 2 3 4 5 
1.23 Οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και δικές μου επιτυχίες 1 2 3 4 5 
1.24 Όταν κάποιος ασκεί άσχημη κριτική για την εταιρεία το θεωρώ ως προσωπική προσβολή 1 2 3 4 5 
1.25 Όταν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ασκούν άσχημη κριτική για την εταιρεία ντρέπομαι 1 2 3 4 5 
1.26 Θα ήμουν ευτυχής να ξοδέψω το υπόλοιπο της καριέρας μου σε αυτή την εταιρεία που είμαι τώρα 1 2 3 4 5 
1.27 Αισθάνομαι πραγματικά σαν δικά μου προβλήματα, τα προβλήματα της εταιρείας 1 2 3 4 5 
1.28 Δεν αισθάνομαι δυνατά την αίσθηση ότι «ανήκω» στην εταιρεία 1 2 3 4 5 
1.29 Δεν αισθάνομαι «συναισθηματικά δεμένος» με την εταιρεία 1 2 3 4 5 
1.30 Δεν αισθάνομαι ότι αποτελώ «μέλος οικογένειας» της εταιρείας 1 2 3 4 5 
1.31 Η επιχείρηση έχει πολύ μεγάλη σημασία προσωπικά για μένα 1 2 3 4 5 
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Έντονα 
Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Έντονα 
Συμφωνώ 

1 2 3 4 5 
 

1.32 Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αποχωρήσω από την εταιρεία αυτή την περίοδο, ακόμα και  
        εάν το ήθελα 1 2 3 4 5 

1.33 Ένας από τους λόγους που δεν φεύγω από την εταιρεία είναι ότι δεν έχω εναλλακτικές επιλογές  
        εργασίας 1 2 3 4 5 

1.34 Αυτή τη στιγμή μένω στην εταιρεία γιατί είναι θέμα τόσο ανάγκης όσο και επιθυμίας 1 2 3 4 5 
1.35 Αισθάνομαι πως έχω πολλά πράγματα να λάβω υπόψη μου πριν εγκαταλείψω την εταιρεία 1 2 3 4 5 
1.36 Εάν δεν είχα προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στην εταιρεία, θα σκεφτόμουν να δουλέψω αλλού 1 2 3 4 5 
1.37 Εάν αποφάσιζα να εγκαταλείψω την εταιρεία τώρα, η ζωή μου θα αναστατωνόταν πάρα πολύ  1 2 3 4 5 
1.38 Δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση να παραμείνω στην εταιρεία  1 2 3 4 5 
1.39 Ακόμα και εάν μπορούσα, δεν αισθάνομαι ότι είναι σωστό να εγκαταλείψω την εταιρεία αυτή την  
        περίοδο 1 2 3 4 5 

1.40 Θα αισθανόμουν ένοχος εάν εγκατέλειπα αυτήν την περίοδο την εταιρεία 1 2 3 4 5 
1.41 Αξίζει στην εταιρεία το να της είμαι πιστός και να παραμείνω σε αυτήν 1 2 3 4 5 
1.42 Δεν θα εγκατέλειπα αυτή την περίοδο την εταιρεία, διότι αισθάνομαι υποχρεωμένος απέναντι  
        στους ανθρώπους της 1 2 3 4 5 

1.43 Αισθάνομαι πως οφείλω πολλά στην επιχείρηση 1 2 3 4 5 
1.44 Η δουλειά μου απαιτεί να χρησιμοποιώ πολλές πολύπλοκες δεξιότητες 1 2 3 4 5 
1.45 Έχω νέα και ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω συχνά στην εργασία μου 1 2 3 4 5 
1.46 Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα  1 2 3 4 5 
1.47 Η δουλειά μου είναι αρκετά απλή και επαναλαμβανόμενη 1 2 3 4 5 
1.48 Η δουλειά μου απαιτεί να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιώντας ποικιλία  
        δεξιοτήτων 1 2 3 4 5 

1.49 Σε γενικές γραμμές η Ανώτατη Διοίκηση είναι αξιόπιστη και έμπιστη 1 2 3 4 5 
1.50 Η εταιρεία επαινεί και αναγνωρίζει τις εξαιρετικές αποδόσεις 1 2 3 4 5 
1.51 Σε γενικές γραμμές η Διοίκηση επικοινωνεί πολύ καλά με τους εργαζόμενους 1 2 3 4 5 
1.52 Οι συγκρούσεις επιλύονται με κριτήριο την ικανοποίηση αυτών που ενδιαφέρονται 1 2 3 4 5 
1.53 Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν νέους τρόπους για την εκτέλεση της εργασίας τους 1 2 3 4 5 
1.54 Στην εταιρεία ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα των εργαζομένων 1 2 3 4 5 
1.55 Στην εταιρεία αποθαρρύνεται η εφαρμογή νέων τρόπων επίλυσης προβλημάτων  1 2 3 4 5 
1.56 Ο προϊστάμενος δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στους εργαζομένους για την σωστή εκτέλεση της  
        εργασίας τους 1 2 3 4 5 

1.57 Αισθάνομαι ελεύθερος και άνετος να συζητώ προβλήματα ή αρνητικά συναισθήματα με τον  
        προϊστάμενο μου 1 2 3 4 5 

1.58 Μέσα σε λογικά όρια, οι εργαζόμενοι μπορούν να πουν τι θέλουν χωρίς φόβο ή τιμωρία 1 2 3 4 5 
1.59 Στην επιχείρηση υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των συναδέλφων 1 2 3 4 5 
1.60 Οι συνάδελφοι στην εργασία είναι σαν «οικογένεια»  1 2 3 4 5 
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ΜΕΡΟΣ 2ο 
Οι παρακάτω δηλώσεις αφορούν το πώς εσείς νομίζετε ότι οι άλλοι βλέπουν την επιχείρηση σας (Παρακαλούμε 
κυκλώστε) 
 

Έντονα 
Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Έντονα 
Συμφωνώ 

1 2 3 4 5 
 

Η κοινή γνώμη πιστεύει πως η επιχείρηση: 
2.1  αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 1 2 3 4 5 
2.2  προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες 1 2 3 4 5 
2.3  προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που «αξίζουν» τα χρήματα τους 1 2 3 4 5 
2.4  έχει εξαιρετική διοίκηση 1 2 3 4 5 
2.5  έχει ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον της 1 2 3 4 5 
2.6  αναγνωρίζει και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες στην αγορά 1 2 3 4 5 

 
Έντονα Διαφωνώ Δεν διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Έντονα 
Διαφωνώ Συμφωνώ 

1 2 3 4 5 
 

Η κοινή γνώμη πιστεύει πως η επιχείρηση: 
2.7  διοικείται πολύ καλά 1 2 3 4 5 
2.8  έχει πολύ καλό προσωπικό 1 2 3 4 5 
2.9  υποστηρίζει καλούς σκοπούς 1 2 3 4 5 
2.10  είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη 1 2 3 4 5 
2.11  διατηρεί υψηλά πρότυπα στον τρόπο που χειρίζεται τους ανθρώπους της 1 2 3 4 5 
2.12  έχει ένα πολύ καλό ιστορικό κερδοφορίας 1 2 3 4 5 
2.13  είναι επενδυτής χαμηλού ρίσκου 1 2 3 4 5 
2.14  είναι μια επιχείρηση με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης 1 2 3 4 5 
2.15  υπερτερεί των ανταγωνιστών της 1 2 3 4 5 
2.16  μοιάζει ως πολύ καλός εργοδότης 1 2 3 4 5 

 
Η κοινή γνώμη: 

2.17  έχει καλά αισθήματα για την επιχείρηση 1 2 3 4 5 
2.18  θαυμάζει και σέβεται την επιχείρηση 1 2 3 4 5 
2.19  έχει εμπιστοσύνη στην επιχείρηση 1 2 3 4 5 

 
ΜΕΡΟΣ 3ο 
Παρακαλώ αξιολογείστε τις παρακάτω δηλώσεις κυκλώνοντας τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει 

 
Πολύ λίγο Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 
 

3.1  Πόσο ξεκάθαρα σας έχουν ενημερώσει για τις απαιτήσεις της εργασίας σας  1 2 3 4 5 
3.2  Σε ποιο βαθμό η παρούσα εργασία σας χρησιμοποιεί τις δεξιότητες σας 1 2 3 4 5 
3.3  Κατά πόσο ο φόρτος εργασίας των άλλων εργαζομένων είναι αντίστοιχος με το δικό σας 1 2 3 4 5 
3.4  Πόσο δίκαια είναι η διαδικασία αξιολόγησης 1 2 3 4 5 
3.5  Πόσο δίκαιος είναι ο μισθός σας σε σχέση με την εργασία που κάνετε 1 2 3 4 5 
3.6  Σε ποιο βαθμό ελέγχετε εσείς την δουλειά σας 1 2 3 4 5 
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Πολύ λίγο Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
1 2 3 4 5 

 
3.7  Σε ποιο βαθμό συμμετέχετε στην λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν την εργασία σας 1 2 3 4 5 
3.8  Πόσο δίκαια σας μεταχειρίζονται σε σχέση με τους άλλους 1 2 3 4 5 
3.9  Σε ποιο βαθμό σας ενθαρρύνουν να παίρνετε δικές σας αποφάσεις που αφορούν την εργασία σας 1 2 3 4 5 
3.10 Πόσο δίκαια είναι τα συστήματα αναγνώρισης για την αξιολόγηση της καλής εργασίας 1 2 3 4 5 
3.11 Πόσο δίκαιος είναι ο φόρτος εργασίας σας 1 2 3 4 5 
3.12 Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η εργασίας σας 1 2 3 4 5 
3.13 Πόσο δίκαια είναι η αναγνώριση που λαμβάνετε για την εργασία που κάνετε 1 2 3 4 5 
3.14 Πόσο δίκαιες είναι οι διαδικασίες που καθορίζουν τον μισθό σας 1 2 3 4 5 
3.15 Πόσο σας ενδιαφέρει η δουλειά σας 1 2 3 4 5 
3.16 Σε ποιο βαθμό οι άλλοι είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν όταν τους το ζητήσετε 1 2 3 4 5 
3.17 Σε ποιο βαθμό οι δεξιότητες που έχετε επαρκούν για την διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας σας 1 2 3 4 5 
3.18 Πόσο δίκαιες είναι οι ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων σας συγκριτικά με άλλους 1 2 3 4 5 
3.19 Κατά πόσο βαθμό έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε για την διεκπεραίωση της  
        εργασίας σας 1 2 3 4 5 

3.20 Σε ποιο βαθμό τα καθήκοντα της εργασίας ποικίλουν  1 2 3 4 5 
3.21 Πόση ελευθερία έχετε για την εκτέλεση της εργασίας με τον τρόπο που πιστεύετε εσείς πως είναι ο  
        καλύτερος 1 2 3 4 5 

3.22 Πόσο δίκαιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης που σας προσφέρονται συγκριτικά με άλλους 1 2 3 4 5 
3.23 Πόσο δίκαιες είναι οι αξιολογήσεις απόδοσης για την δουλειά που κάνετε 1 2 3 4 5 
3.24 Πόσο δίκαιες είναι οι ανατεθείσες εργασίες σας σε σχέση με τους υπόλοιπους 1 2 3 4 5 
3.25 Πόσο σας αρέσει ο χώρος του γραφείου σας 1 2 3 4 5 
3.26  Σε ποιο βαθμό καθεμία από τις παρακάτω κατηγορίες ανθρώπων σας υποστηρίζει (εφόσον υπάρχουν): 
οι υφιστάμενοι σας οι συνάδελφοι σας ο προϊστάμενος σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.27  Πόσο όμοιος/α είστε με (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.28  Πόσο «κοντά» νοιώθετε πως είστε με (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.29  Σε ποιο βαθμό συνεργάζεστε με (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.30  Πόσο σας αρέσει/ουν (εφόσον υπάρχουν): 
οι υφιστάμενοι σας οι συνάδελφοι σας ο προϊστάμενος σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.31  Σε ποιο βαθμό επαρκούν οι επικοινωνιακές ικανότητες των (εφόσον υπάρχουν): 
υφισταμένων σας των συναδέλφων σας του προϊσταμένου σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.32  Σε ποιο βαθμό σας σέβονται (εφόσον υπάρχουν): 
οι υφιστάμενοι σας οι συνάδελφοι σας ο προϊστάμενος σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Πολύ λίγο Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
1 2 3 4 5 

 
3.33  Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις με (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3.34  Σε ποιο βαθμό σέβεστε (εφόσον υπάρχουν): 
τους υφισταμένους σας τους συναδέλφους σας τον προϊστάμενο σας 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

ΜΕΡΟΣ 4ο 
Σας παρακαλούμε συμπληρώστε τα  παρακάτω στοιχεία που αφορούν εσάς: 

                       

 1.Άνδρας  1. Έγγαμος 4.1  Φύλο 

 2. Γυναίκα 

4.2  Οικογενειακή 
κατάσταση  2. Άγαμος 

4.3  Ηλικία   ……………… 

4.4  Χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας …………………… 4.5  Χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρεία  ……………… 
 1.   Απόφοιτος Γυμνασίου  3.  Απόφοιτος  ΑΕΙ  

  
  Σας ευχαριστούμε πολύ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Απόφοιτος ΤΕΙ 4.6  Επίπεδο 
εκπαίδευσης 2.   Απόφοιτος Λυκείου –     

      Εξατάξιου Γυμνασίου 
4.  Κάτοχος        
     μεταπτυχιακού τίτλου    6.   Άλλο, τι; 

 1.   Ναι 4.7  Έχετε υφισταμένους; 
 2.   Όχι 
 1.   Αορίστου χρόνου 4.8 Καθεστώς εργασίας 
 2.   Ορισμένου χρόνου 
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Β΄ Συνοδευτική Επιστολή 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι μέρος της έρευνας για την διπλωματική εργασία 

με τίτλο: “Employer branding”* του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 

Συντονιστές της έρευνας είναι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. 

Ανδρονικίδης Ανδρέας, καθηγητής Μάρκετινγκ και κα. Μπέλλου Βικτωρία, καθηγήτρια 

Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Στρατηγικής Διοίκησης.  

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι ερωτήσεις, παρόλο που δεν ζητούν 

επιχειρηματικές πληροφορίες, χειρίζονται ως εμπιστευτικές. 

 

Ο στόχος της έρευνας είναι η μελέτη της μάρκας του εργοδότη (employer branding) της 

εταιρείας σας. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε από τους 

συμμετέχοντες το επιθυμήσει. 

 

      Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων 

  
 

 

* Μάρκα του εργοδότη (employer branding) = όλες εκείνες οι προσπάθειες που κάνει η επιχείρηση 

προκειμένου να γίνει ένας επιθυμητός τόπος εργασίας (για τους υφιστάμενους και δυνητικούς εργαζομένους) 
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Β΄ Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
1.1 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τον προϊστάμενο μου Α1 

1.2 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τους συνεργάτες μου Α2 

1.3 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από την εργασία μου Α3 

1.4 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από την αμοιβή μου Α4 

1.5 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τις προσδοκίες προαγωγής Α5 

1.6 Είμαι πολύ ικανοποιημένος/η από τις πρόσθετες παροχές (εφόσον υπάρχουν) Α6 

1.7 Αποδέχομαι και συμβαδίζω με τις αλλαγές στην εταιρεία Α7 

1.8 Διαβάζω και «συμβαδίζω» με τις εταιρικές ανακοινώσεις, memos, κτλ Α8 

1.9 Συμμετέχω στις συνεδριάσεις που δεν είναι υποχρεωτικές αλλά θεωρούνται σημαντικές Α9 

1.10 Η συμμετοχή μου στην εργασία είναι πάνω από το κανονικό Α10 

1.11 Δεν κάνω επιπλέον διαλείμματα από αυτά που προβλέπονται Α11 

1.12 Αισθάνομαι άνετα όταν μιλώ για προσωπικά / οικογενειακά θέματα με τον προϊστάμενο μου Α12 

1.13 Ο προϊστάμενός μου δείχνει κατανόηση όταν του μιλώ για προσωπικά / οικογενειακά θέματα Α13 

1.14 Ο προϊστάμενός μου ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις της εργασίας στην προσωπική / 
οικογενειακή μου ζωή Α14 

1.15 Ο προϊστάμενος μου δεν με διευκολύνει καθόλου όταν πρέπει να τακτοποιήσω οικογενειακές 
/  προσωπικές εκκρεμότητες  Α15r 

1.16 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκριτικά με τον μισθό που παίρνουν οι συνάδελφοι μου Α16 

1.17 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκριτικά με τον μισθό των άλλων εργαζομένων στην εταιρεία Α17 

1.18 Ο μισθός μου είναι δίκαιος συγκρινόμενος με τον μισθό άλλων εργαζομένων σε άλλες 
εταιρείες Α18 

1.19 Οι άλλες επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο πληρώνουν καλύτερους μισθούς από αυτούς που η 
δική  μας εταιρεία δίνει Α19r 

1.20 Όταν κάποιος επαινεί την εταιρεία μου το εκλαμβάνω ως προσωπικό επίτευγμα Α20 

1.21 Όταν μιλάω για την εταιρεία λέω περισσότερο «εμείς» παρά «αυτοί» Α21 

1.22 Με ενδιαφέρει πολύ η άποψη των άλλων για την εταιρεία Α22 

1.23 Οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και δικές μου επιτυχίες Α23 

1.24 Όταν κάποιος ασκεί άσχημη κριτική για την εταιρεία το θεωρώ ως προσωπική προσβολή Α24 

1.25 Όταν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ασκούν άσχημη κριτική για την εταιρεία ντρέπομαι Α25 

1.26 Θα ήμουν ευτυχής να ξοδέψω το υπόλοιπο της καριέρας μου σε αυτή την εταιρεία που είμαι 
τώρα Α26 

1.27 Αισθάνομαι πραγματικά σαν δικά μου προβλήματα, τα προβλήματα της εταιρείας Α27 

1.28 Δεν αισθάνομαι δυνατά την αίσθηση ότι «ανήκω» στην εταιρεία Α28r 

1.29 Δεν αισθάνομαι «συναισθηματικά δεμένος» με την εταιρεία Α29r 

1.30 Δεν αισθάνομαι ότι αποτελώ «μέλος οικογένειας» της εταιρείας Α30r 

1.31 Η επιχείρηση έχει πολύ μεγάλη σημασία προσωπικά για μένα Α31 

1.32 Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αποχωρήσω από την εταιρεία αυτή την περίοδο, ακόμα 
και εάν το ήθελα Α32 

1.33 Ένας από τους λόγους που δεν φεύγω από την εταιρεία είναι ότι δεν έχω εναλλακτικές 
επιλογές εργασίας Α33 

1.34 Αυτή τη στιγμή μένω στην εταιρεία γιατί είναι θέμα τόσο ανάγκης όσο και επιθυμίας Α34 
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1.35 Αισθάνομαι πως έχω πολλά πράγματα να λάβω υπόψη μου πριν εγκαταλείψω την εταιρεία Α35 

1.36 Εάν δεν είχα προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στην εταιρεία, θα σκεφτόμουν να δουλέψω 
αλλού Α36 

1.37 Εάν αποφάσιζα να εγκαταλείψω την εταιρεία τώρα, η ζωή μου θα αναστατωνόταν πάρα πολύ  Α37 

1.38 Δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση να παραμείνω στην εταιρεία  Α38r 

1.39 Ακόμα και εάν μπορούσα, δεν αισθάνομαι ότι είναι σωστό να εγκαταλείψω την εταιρεία αυτή 
την περίοδο Α39 

1.40 Θα αισθανόμουν ένοχος εάν εγκατέλειπα αυτήν την περίοδο την εταιρεία Α40 

1.41 Αξίζει στην εταιρεία το να της είμαι πιστός και να παραμείνω σε αυτήν στους ανθρώπους της Α41 

1.42 Δεν θα εγκατέλειπα αυτή την περίοδο την εταιρεία, διότι αισθάνομαι υποχρεωμένος απέναντι  Α42 

1.43 Αισθάνομαι πως οφείλω πολλά στην επιχείρηση Α43 

1.44 Η δουλειά μου απαιτεί να χρησιμοποιώ πολλές πολύπλοκες δεξιότητες Α44 

1.45 Έχω νέα και ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω συχνά στην εργασία μου Α45 

1.46 Η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα  Α46 

1.47 Η δουλειά μου είναι αρκετά απλή και επαναλαμβανόμενη Α47r 

1.48 Η δουλειά μου απαιτεί να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιώντας ποικιλία 
δεξιοτήτων Α48 

1.49 Σε γενικές γραμμές η Ανώτατη Διοίκηση είναι αξιόπιστη και έμπιστη Α49 

1.50 Η εταιρεία επαινεί και αναγνωρίζει τις εξαιρετικές αποδόσεις Α50 

1.51 Σε γενικές γραμμές η Διοίκηση επικοινωνεί πολύ καλά με τους εργαζόμενους Α51 

1.52 Οι συγκρούσεις επιλύονται με κριτήριο την ικανοποίηση αυτών που ενδιαφέρονται Α52 

1.53 Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν νέους τρόπους για την εκτέλεση της εργασίας 
τους Α53 

1.54 Στην εταιρεία ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα των εργαζομένων Α54 

1.55 Στην εταιρεία αποθαρρύνεται η εφαρμογή νέων τρόπων επίλυσης προβλημάτων  Α55r 

1.56 Ο προϊστάμενος δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στους εργαζομένους για την σωστή εκτέλεση 
της εργασίας τους Α56 

1.57 Αισθάνομαι ελεύθερος και άνετος να συζητώ προβλήματα ή αρνητικά συναισθήματα με τον 
προϊστάμενο μου Α57 

1.58 Μέσα σε λογικά όρια, οι εργαζόμενοι μπορούν να πουν τι θέλουν χωρίς φόβο ή τιμωρία Α58 

1.59 Στην επιχείρηση υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των συναδέλφων Α59r 

1.60 Οι συνάδελφοι στην εργασία είναι σαν «οικογένεια»  Α60 

 Η κοινή γνώμη πιστεύει πως η επιχείρηση:  

2.1 αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες Β1 

2.2 προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες Β2 

2.3 προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που «αξίζουν» τα χρήματα τους Β3 

2.4 έχει εξαιρετική διοίκηση Β4 

2.5 έχει ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον της Β5 

2.6 αναγνωρίζει και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες στην αγορά Β6 

2.7 διοικείται πολύ καλά Β7 

2.8 έχει πολύ καλό προσωπικό Β8 

2.9 υποστηρίζει καλούς σκοπούς Β9 

2.10 είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη Β10 
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2.11 διατηρεί υψηλά πρότυπα στον τρόπο που χειρίζεται τους ανθρώπους της Β11 

2.12 έχει ένα πολύ καλό ιστορικό κερδοφορίας Β12 

2.13 είναι επενδυτής χαμηλού ρίσκου Β13 

2.14 είναι μια επιχείρηση με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης Β14 

2.15 υπερτερεί των ανταγωνιστών της Β15 

2.16 μοιάζει ως πολύ καλός εργοδότης Β16 

 Η κοινή γνώμη:  

2.17 έχει καλά αισθήματα για την επιχείρηση Β17 

2.18 θαυμάζει και σέβεται την επιχείρηση Β18 

2.19 έχει εμπιστοσύνη στην επιχείρηση Β19 

3.1 Πόσο ξεκάθαρα σας έχουν ενημερώσει για τις απαιτήσεις της εργασίας σας  C1 

3.2 Σε ποιο βαθμό η παρούσα εργασία σας χρησιμοποιεί τις δεξιότητες σας C2 

3.3 Κατά πόσο ο φόρτος εργασίας των άλλων εργαζομένων είναι αντίστοιχος με το δικό σας C3 

3.4 Πόσο δίκαια είναι η διαδικασία αξιολόγησης C4 

3.5 Πόσο δίκαιος είναι ο μισθός σας σε σχέση με την εργασία που κάνετε C5 

3.6 Σε ποιο βαθμό ελέγχετε εσείς την δουλειά σας C6 

3.7 Σε ποιο βαθμό συμμετέχετε στην λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν την εργασία 
σας C7 

3.8 Πόσο δίκαια σας μεταχειρίζονται σε σχέση με τους άλλους C8 

3.9 Σε ποιο βαθμό σας ενθαρρύνουν να παίρνετε δικές σας αποφάσεις που αφορούν την εργασία 
σας C9 

3.10 Πόσο δίκαια είναι τα συστήματα αναγνώρισης για την αξιολόγηση της καλής εργασίας C10 

3.11 Πόσο δίκαιος είναι ο φόρτος εργασίας σας C11 

3.12 Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η εργασίας σας C12 

3.13 Πόσο δίκαια είναι η αναγνώριση που λαμβάνετε για την εργασία που κάνετε C13 

3.14 Πόσο δίκαιες είναι οι διαδικασίες που καθορίζουν τον μισθό σας C14 

3.15 Πόσο σας ενδιαφέρει η δουλειά σας C15 

3.16 Σε ποιο βαθμό οι άλλοι είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν όταν τους το ζητήσετε C16 

3.17 Σε ποιο βαθμό οι δεξιότητες που έχετε επαρκούν για την διεκπεραίωση της παρούσας 
εργασίας σας C17 

3.18 Πόσο δίκαιες είναι οι ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων σας συγκριτικά με άλλους C18 

3.19 Κατά πόσο βαθμό έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε για την διεκπεραίωση 
της εργασίας σας C19 

3.20 Σε ποιο βαθμό τα καθήκοντα της εργασίας ποικίλουν  C20 

3.21 
Πόση ελευθερία έχετε για την εκτέλεση της εργασίας με τον τρόπο που πιστεύετε εσείς πως 
είναι ο καλύτερος 
 

C21 

3.22 Πόσο δίκαιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης που σας προσφέρονται συγκριτικά με άλλους C22 

3.23 Πόσο δίκαιες είναι οι αξιολογήσεις απόδοσης για την δουλειά που κάνετε C23 

3.24 Πόσο δίκαιες είναι οι ανατεθείσες εργασίες σας σε σχέση με τους υπόλοιπους C24 

3.25 Πόσο σας αρέσει ο χώρος του γραφείου σας C25 

3.26 Σε ποιο βαθμό καθεμία από τις παρακάτω κατηγορίες ανθρώπων σας υποστηρίζει (εφόσον 
υπάρχουν):  
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 οι υφιστάμενοι σας C26 

 οι συνάδελφοι σας C27 

 ο προϊστάμενος σας C28 

3.27 Πόσο όμοιος/α είστε με (εφόσον υπάρχουν):  

 τους υφισταμένους σας C29 

 τους συναδέλφους σας C30 

 τον προϊστάμενο σας C31 

3.28 Πόσο «κοντά» νοιώθετε πως είστε με (εφόσον υπάρχουν):  

 τους υφισταμένους σας C32 

 τους συναδέλφους σας C33 

 τον προϊστάμενο σας C34 

3.29 Σε ποιο βαθμό συνεργάζεστε με (εφόσον υπάρχουν):  

 τους υφισταμένους σας C35 

 τους συναδέλφους σας C36 

 τον προϊστάμενο σας C37 

3.30 Πόσο σας αρέσει/ουν (εφόσον υπάρχουν):  

 οι υφιστάμενοι σας C38 

 οι συνάδελφοι σας C39 

 ο προϊστάμενος σας C40 

3.31 Σε ποιο βαθμό επαρκούν οι επικοινωνιακές ικανότητες των (εφόσον υπάρχουν):  

 υφισταμένων σας C41 

 των συναδέλφων σας C42 

 του προϊσταμένου σας C43 

3.32 Σε ποιο βαθμό σας σέβονται (εφόσον υπάρχουν):  

 οι υφιστάμενοι σας C44 

 οι συνάδελφοι σας C45 

 ο προϊστάμενος σας C46 

3.33 Σε ποιο βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις με (εφόσον υπάρχουν):  

 τους υφισταμένους σας C47 

 τους συναδέλφους σας C48 

 τον προϊστάμενο σας C49 

3.34 Σε ποιο βαθμό σέβεστε (εφόσον υπάρχουν):  

 τους υφισταμένους σας C50 

 τους συναδέλφους σας C51 

 τον προϊστάμενο σας C52 

4.1 Φύλο D1 

4.2 Οικογενειακή κατάσταση D2 

4.3 Ηλικία D3 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

4.4 Χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας D4 

4.5 Χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρεία D5 

4.6 Επίπεδο εκπαίδευσης D6 

4.7 Ύπαρξη υφισταμένων D7 

4.8 Καθεστώς εργασίας D8 
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Δ΄ Χαρακτηριστικά των εργαζομένων της εταιρείας Makro Cash & Carry 

 

Δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων της Makro Cash & Carry 
                  
  Frequency   %     Frequency   % 

Φύλο     Χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας   
Άνδρες 15  44,1%  1-5 7  20,6% 
Γυναίκες 19  55,9%  6-10 11  32,4% 
   100,0%  11-15 10  29,4% 
Οικογενειακή Κατάσταση    16-20 4  11,8% 
Έγγαμοι 16  47,1%  21+ 2  5,9% 
Άγαμοι 18  52,9%     100,0% 
   100,0%  Μ = 10,66     
         
Ηλικία     Χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρεία   
18-25 2  5,9%  1-5 19  55,9% 
26-35 15  44,1%  6-10 12  35,3% 
36-45 13  38,2%  11-15 3  8,8% 
46+ 4  11,8%  16-20 0  0,0% 
   100,0%  21+ 0  0,0% 
Μ = 35,74         100,0% 
     Μ = 5,71     
Επίπεδο εκπαίδευσης         
Απόφοιτοι Γυμνασίου 3  8,8%  Καθεστώς εργασίας    
Απόφοιτοι Λυκείου 14  41,2%  Αορίστου χρόνου 32  94,1% 
Απόφοιτοι ΑΕΙ 10  29,4%  Ορισμένου χρόνου 2  5,9% 
Απόφοιτοι ΤΕΙ 3  8,8%     100,0% 
Master 4  11,8%      
   100,0%      

Πίνακας 1. Σχηματική κατανομή των απαντήσεων του συνολικού δείγματος των ερωτηθέντων εργαζομένων της 

Makro Cash & Carry 
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Ε΄ Χαρακτηριστικά των εργαζομένων της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 

 

Δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων της Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 
                  
  Frequency   %     Frequency   % 

Φύλο     Χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας   
Άνδρες 23  59,0%  1-5 6  15,4% 
Γυναίκες 16  41,0%  6-10 12  30,8% 
   100,0%  11-15 11  28,2% 
Οικογενειακή Κατάσταση    16-20 4  10,3% 
Έγγαμοι   0,0%  21+ 6  15,4% 
Άγαμοι   0,0%     100,0% 
   0,0%  Μ = 12,23     
         
Ηλικία     Χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρεία   
18-25 4  10,3%  1-5 18  46,2% 
26-35 16  41,0%  6-10 13  33,3% 
36-45 14  35,9%  11-15 0  0,0% 
46+ 5  12,8%  16-20 7  17,9% 
   100,0%  21+ 1  2,6% 
Μ = 35,41         100,0% 
     Μ = 7,67     
Επίπεδο εκπαίδευσης         
Απόφοιτοι Γυμνασίου 1  2,6%  Καθεστώς εργασίας    
Απόφοιτοι Λυκείου 21  53,8%  Αορίστου χρόνου 38  97,4% 
Απόφοιτοι ΑΕΙ 7  17,9%  Ορισμένου χρόνου 1  2,6% 
Απόφοιτοι ΤΕΙ 4  10,3%     100,0% 
Master 6  15,4%      
   100,0%      

Πίνακας 2. Σχηματική κατανομή των απαντήσεων του συνολικού δείγματος των ερωτηθέντων εργαζομένων της 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 
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ΣΤ΄ Οι μέσοι όροι της Μάρκας Εργοδότη (Employer Branding), των πέντε 

μεταβλητών της (εξισορρόπηση επαγγελματικής – προσωπικής ζωής / work life 

balance, οργανωσιακή κουλτούρα / organizational culture, εταιρική φήμη / 

corporate reputation, εργασιακό περιβάλλον / work environment και 

οργανωσιακή ταύτιση / organizational identification) και t-tests των εταιρειών 

Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. 

 

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α12 3,85 3,18 3,47 0,33 

Α13 3,74 3,06 3,58 0,14 

Α14 3,74 3,00 3,39 0,02 

Α15r 3,51 3,62 -0,40 0,98 

 
Πίνακας 5. t-test των ερωτήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής – προσωπικής ζωής (work life 
balance) μεταξύ των εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, 
Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold 
δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
 

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α44 3,64 2,59 4,91 0,12 

Α45 3,21 2,88 1,35 0,02 

Α46 3,72 3,03 3,07 0,76 

Α47r 3,85 3,35 2,14 0,14 

Α48 3,13 3,35 -0,93 0,12 

Α49 3,13 2,24 4,27 0,32 

Α50 2,97 2,24 3,34 0,01 

Α51 2,97 2,62 1,64 0,52 

Α52 2,85 2,35 2,48 0,28 

Α53 2,97 2,79 0,95 0,89 

Α54 3,10 2,65 2,28 0,61 

Α55r 3,87 3,26 3,12 0,51 
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Α56 3,44 2,62 3,87 0,67 

Α57 3,79 2,65 6,07 0,83 

Α58 3,79 2,50 6,40 0,06 

Α59r 3,97 3,15 4,52 0,68 

Α60 3,56 2,88 3,49 0,41 

 
Πίνακας 6. t-test των ερωτήσεων της οργανωσιακής κουλτούρας (organizational culture) μεταξύ των 
εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα 
(1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
 

 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

B1 3,82 2,47 6,71 0,53 

B2 4,13 2,74 7,63 0,96 

B3 3,95 2,71 6,13 0,50 

B4 3,26 2,21 5,39 0,88 

B5 3,97 2,44 8,18 0,19 

B6 3,08 2,41 3,16 0,83 

B7 4,03 2,68 7,95 0,04 

B8 3,97 2,71 6,87 0,46 

B9 3,67 2,71 4,89 0,67 

B10 3,97 2,76 7,13 0,40 

B11 3,92 2,56 7,00 0,01 

B12 4,03 3,26 3,78 0,00 

B13 4,08 2,65 7,87 0,05 

B14 3,56 2,88 3,73 0,81 

B15 3,90 2,68 6,66 0,00 

B16 4,15 2,74 8,53 0,06 

B17 3,85 2,71 6,46 0,13 

B18 3,79 2,71 5,32 0,02 

B19 3,95 2,82 6,03 0,21 

 
Πίνακας 7. t-test των ερωτήσεων της εταιρικής φήμης (corporate reputation) μεταξύ των εταιρειών Makro 
Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα 
διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
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Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

C1 2,90 2,56 1,66 0,15 

C2 3,13 3,50 -1,74 0,04 

C3 3,08 2,76 1,87 0,04 

C4 2,21 1,76 2,32 0,48 

C5 3,46 1,88 8,83 0,41 

C6 3,36 3,26 0,42 0,19 

C7 3,00 2,56 1,97 0,02 

C8 2,97 2,56 2,32 0,12 

C9 3,10 2,53 2,57 0,14 

C10 3,03 1,97 5,99 0,00 

C11 2,97 1,82 6,73 0,00 

C12 3,82 3,65 0,81 0,47 

C13 3,74 2,50 6,20 0,66 

C14 3,74 1,97 7,93 0,14 

C15 2,23 3,62 -7,43 0,70 

c16 3,79 2,68 4,97 0,00 

C17 3,95 3,94 0,04 0,32 

C18 3,59 2,68 4,90 0,22 

C19 3,82 2,71 5,41 0,07 

C20 2,97 2,62 1,64 0,02 

C21 3,23 3,56 -1,47 0,01 

C22 2,95 2,65 1,68 0,01 

C23 3,15 2,56 2,98 0,21 

C24 3,10 2,41 3,66 0,24 

C25 3,85 2,62 6,07 0,02 

C26 3,90 4,00 -0,22 0,12 

C27 3,82 2,68 5,74 0,13 

C28 3,79 2,00 8,30 0,54 
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C29 3,20 3,33 -0,24 0,56 

C30 3,82 2,79 4,59 0,02 

C31 2,92 2,41 2,57 0,23 

C32 3,70 3,78 -0,14 0,73 

C33 4,03 3,56 2,53 0,00 

C34 3,74 2,12 7,48 0,38 

C35 3,90 4,22 -0,89 0,46 

C36 4,21 3,44 3,82 0,00 

C37 3,95 2,68 6,38 0,24 

C38 4,30 4,11 0,44 0,24 

C39 4,00 3,41 3,20 0,01 

C40 4,00 2,03 10,80 0,45 

C41 4,00 3,56 1,10 0,04 

C42 3,95 2,68 6,66 0,01 

C43 3,85 1,85 11,13 0,58 

C44 4,20 4,00 0,45 0,08 

C45 3,95 3,62 1,68 0,01 

C46 4,00 2,82 5,81 0,09 

C47 1,80 1,89 -0,21 0,41 

C48 1,74 1,79 -0,25 0,04 

C49 1,72 2,50 -3,61 0,13 

C50 4,20 4,44 -1,12 0,06 

C51 3,74 3,56 0,92 0,02 

C52 3,85 2,65 6,43 0,42 

 
Πίνακας 8. t-test των ερωτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος (work environment) μεταξύ των εταιρειών 
Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα 
διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
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Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α20 3,79 2,71 5,68 0,83 

Α21 3,87 2,91 5,25 0,74 

Α22 3,82 2,79 5,25 0,37 

Α23 3,97 3,24 3,64 0,08 

Α24 3,87 2,74 6,38 0,70 

Α25 3,92 2,82 5,97 0,29 

 
Πίνακας 9. t-test των ερωτήσεων της οργανωσιακής ταύτισης (organizational identification) μεταξύ των 
εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα 
(1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
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Ζ΄ Οι μέσοι όροι της Οργανωσιακής Δέσμευσης (organizational commitment), 

της Εργασιακής Ικανοποίησης (job satisfaction), της Ισότητας Πληρωμής (pay 

equity) και της Συμπεριφοράς του Οργανωσιακού Πολίτη (organizational 

citizenship behavior) και t-tests των εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. 

Παπαδοπούλου Α.Ε.  

 
 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α26 2,87 2,85 0,08 0,49 

Α27 3,72 2,88 3,96 0,45 

Α28r 3,54 3,32 0,97 0,23 

Α29r 3,56 3,44 0,54 0,85 

Α30r 3,87 3,24 3,10 0,38 

Α31 3,10 2,94 0,78 0,35 

 
Πίνακας 12. t-test των ερωτήσεων της συναισθηματικής δέσμευσης (affective commitment) μεταξύ των 
εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα 
(1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
 
 
 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α32 3,62 2,62 5,21 0,53 

Α33 2,90 2,76 0,76 0,93 

Α34 3,74 2,68 5,85 0,44 

Α35 3,59 2,91 3,25 0,15 

Α36 2,77 2,65 0,63 0,19 

Α37 3,74 2,53 6,17 0,23 

 
Πίνακας 13. t-test των ερωτήσεων της συνεχής δέσμευσης (continuance commitment) μεταξύ των εταιρειών 
Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα 
διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
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Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α38r 3,74 3,15 3,17 0,65 

Α39 3,00 2,41 2,83 0,05 

Α40 2,97 2,29 4,07 0,19 

Α41 2,90 2,00 4,88 0,80 

Α42 2,92 2,12 4,45 0,75 

Α43 2,95 2,00 5,03 0,95 

 
Πίνακας 14. t-test των ερωτήσεων της κανονιστικής δέσμευσης (normative commitment) μεταξύ των 
εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα 
(1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
 
 
 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α1 3,87 2,71 6,35 0,16 

Α2 3,67 3,00 3,07 0,81 

Α3 3,51 2,91 3,17 0,64 

Α4 2,90 2,88 0,07 0,80 

Α5 2,87 2,88 0,06 0,23 

Α6 2,92 2,65 1,23 0,15 

 
Πίνακας 16. t-test των ερωτήσεων της εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction) μεταξύ των εταιρειών 
Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα 
διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
 
 
 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

A7 3,87 2,94 5,14 0,56 

A8 3,97 2,88 6,02 0,29 

A9 3,79 2,82 5,56 0,63 

A10 4,03 3,29 3,45 0,04 

A11 3,95 3,21 3,59 0,13 

 
Πίνακας 18. t-test των ερωτήσεων της συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη (organizational citizenship 
behavior) μεταξύ των εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, 
Σημειώσεις: 1. Κλίμακα (1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold 
δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
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Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α16 2,95 3,21 -1,29 0,20 

A17 3,00 3,12 -0,66 0,46 

 
Πίνακας 21. t-test των ερωτήσεων της εσωτερικής ισότητας πληρωμής (internal pay equity) μεταξύ των 
εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα 
(1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
 
 
 

Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. Makro Cash & Carry 
  

(n=39) (n=34) 
t-test p-value 

Α18 2,97 3,24 -1,20 0,68 

A19r 3,72 3,26 2,29 0,13 

 
Πίνακας 22. t-test των ερωτήσεων της εξωτερικής ισότητας πληρωμής (external pay equity) μεταξύ των 
εταιρειών Makro Cash & Carry και Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε. – Group Statistics, Σημειώσεις: 1. Κλίμακα 
(1=έντονα διαφωνώ) έως (5=έντονα συμφωνώ), 2. Τα αποτελέσματα με bold δείχνουν σημαντικότητα p<0.05  
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