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ΤΝΟΦΖ
Ζ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ε απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο απνηεινχλ πιένλ πνιχ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ
θφζκν. Τπάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο φηη νη εξγνδφηεο πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε
ζηελ πξνζέιθπζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ζα είλαη ηθαλνί λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο
ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε επηηπρία ηεο. Ζ έλλνηα ηνπ Employer Branding (EB),
πξνεξρφκελε απφ ηε ζεσξία ηνπ κάξθεηηλγθ, έρεη γίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην επίθεληξν ησλ
νξγαληζκψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εηθφλαο ηνπο σο εξγνδφηε επηινγήο, επηηξέπνληαο
έηζη ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Έλα ζεκείν αλαθνξάο
γηα ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ employer branding είλαη ε έλλνηα ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ
εξγνδφηε, δειαδή ηα νξαηά νθέιε πνπ έλαο δπλεηηθφο εξγαδφκελνο έρεη αλαγλσξίζεη ζε έλαλ νξγαληζκφ.
Γλσξίδνληαο έλαο νξγαληζκφο πνηνη παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθφηεξνη γηα ηνπο ππνςεθίνπο φηαλ
αλαδεηνχλ εξγαζία, κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή employer branding γηα λα ηνπο
πξνζειθχζεη.
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε φζνη αλαδεηνχλ εξγαζία, ζπλεμεηάδνληαο ηνλ
παξάγνληα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζηελ εηαηξηθή
ηζηνζειίδα, δηεξεπλψληαο παξάιιεια, πψο φια ηα αλσηέξσ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ήδε ππάξρνπζα
βηβιηνγξαθία θαη ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο.

Γηα λα πξαγκαησζεί ν

ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο, θξίζεθε απαξαίηεην λα δηεμαρζεί πνζνηηθή έξεπλα. Σν εξγαιείν πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλα ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απαληήζεθε απφ 225 εξσηεζέληεο. Σν
δείγκα πνπ εμεηάζηεθε πεξηειάκβαλε αλζξψπνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ
ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, είηε είραλ εξγαζηαθή εκπεηξία, είηε φρη. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ κειέηε
ησλ Berthon, Ewing θαη Hah (2005), νη νπνίνη ήηαλ νη πξψηνη πνπ αλέπηπμαλ ηελ θιίκαθα ηεο
ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε (EmpAt) θαη δήηεζαλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
πεξηειάκβαλε ε θιίκαθά ηνπο, ψζηε λα εμεηαζηνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ιανχο θαη θνπιηνχξεο. Κχξηνο
ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα «απαληήζεη» ζηνπο αλσηέξσ εξεπλεηέο, δηεμάγνληαο έξεπλα
ψζηε λα εμεηάζεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ελφο εξγνδφηε, ζηα ειιεληθά
πιαίζηα, αιιά θαη λα εμεηάζεη θαηά πφζν ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο
ησλ εξσηεζέλησλ.
Αθνχ εμεηάζηεθε ε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην employer branding, δηεξεπλήζεθαλ πέληε
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ επηβεβαηψζεθαλ ηα δχν ελψ ηα ππφινηπα ηξία δελ
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επηβεβαηψζεθαλ. Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε, δείρλνπλ φηη νη εξσηεζέληεο
δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο αμίαο (social value). Πνιχ θνληά ζηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο -θαζψο έξρεηαη δεχηεξνο ζε ζεηξά- είλαη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο (economic value).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ιηγφηεξε ζεκαζία δίλνπλ ζηελ ελεξγή παξνπζία ησλ νξγαληζκψλ ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εηδηθνχο ζην ρψξν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΓΑΓ),

γηα ηε

δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο θαη πξνζέιθπζεο ηαιαληνχρσλ ππνςεθίσλ.
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θπξία Λήδα
Παλαγησηνπνχινπ γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ αθηέξσζαλ ρξφλν γηα λα απαληήζνπλ
ζην εξσηεκαηνιφγηφ κνπ θαη ζπληέιεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Αδηακθηζβήηεηα, ν δείθηεο θηλεηηθφηεηαο θαη αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ (turnover) ζηηο επηρεηξήζεηο
είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί εδψ θαη ρξφληα θαη νη ζηξαηεγηθέο
πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ πνηνηηθψλ εξγαδνκέλσλ είλαη έλα απμαλφκελν ζέκα πνπ πξνζπαζνχλ
λα επηιχζνπλ ηφζν νη αθαδεκατθνί, φζν θαη νη επηρεηξήζεηο. Ζ δηαηήξεζε θαη ε πξνζέιθπζε θνξπθαίσλ
ηαιέλησλ είλαη ην έθην πςειφηεξν επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν, ζχκθσλα κε κηα εηήζηα έξεπλα απφ ην θξάηνο
ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο (Beasley, Branson,, Pagach, Scott, Christensen, DeLoach & Donahue, 2016). Σν
employer branding είλαη κηα ζηξαηεγηθή ηνπ management, ε νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα ζε κία επηρείξεζε, φπσο ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ ζεκαληηθψλ εξγαδνκέλσλ
(Biswas & Suar, 2016). Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα αλσηέξσ, ν Konig, (2008) πξνηείλεη πσο νη επηρεηξήζεηο
πξέπεη λα αλαξσηηνχληαη ηα εμήο:
 Πξνζειθχνπκε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ;
 Ζ εηαηξηθή καο θνπιηνχξα επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζσζηνχ ηαιέληνπ;


Πξνζθέξνπκε ηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ηα ηαιέληα ηνπ νξγαληζκνχ;

1.1. θνπόο ηεο εξγαζίαο
Ση θάλεη φκσο κηα επηρείξεζε λα ζεσξείηαη εξγνδφηεο επηινγήο; Γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα
θξίζεθε ζθφπηκν λα εθπνλεζεί έξεπλα. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδπζνχλ νη
ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο νη νπνίνη σζνχλ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, λα θάλνπλ αίηεζε
ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. ηφρνη ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη αξρηθά ε αλεχξεζε ησλ αλσηέξσ
παξαγφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε χπαξμε κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζχγθξηζεο κε αληίζηνηρεο έξεπλεο άιισλ
κειεηεηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Αθφκε, ε
παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηα εμήο: α) Να εμεηάζεη θαηά πφζν ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν θαη ε ειηθία επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο φζσλ αλαδεηνχλ εξγαζία ζρεηηθά
κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θαηά ηελ επηινγή ελφο εξγνδφηε, β) Να ειέγμεη αλ ην εθπαηδεπηηθφ
ππφβαζξν θαη ε ησξηλή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ άπνςή ησλ ππνςεθίσλ
ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θαηά ηελ επηινγή ελφο εξγνδφηε, γ) Να πξνηείλεη ρξήζηκεο
ζπκβνπιέο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή δεκηνπξγία
ηνπ employer branding ηνπο, θαζψο γλσξίδνληαο πνηνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί ζηα πιαίζηα
ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα λα ην αλαπηχμνπλ.
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1.2 Γνκή ηεο εξγαζίαο
Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην είλαη ε
βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηνπ employer branding θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε
απηφ. Αξρηθά ζα δνζνχλ θάπνηνη νξηζκνί πνπ έρνπλ εηπσζεί θαη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ. Θα
γίλεη πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί έλα κεγάιν κέξνο ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο,
δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο επηθξαηέζηεξνπο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα
πνπ πξνζθέξεη έλα θαιφ employer branding ζηνπο νξγαληζκνχο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνπο ιφγνπο πνπ
σζνχλ ηνπο εξγνδφηεο λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα λα ην επηηχρνπλ. Έκθαζε ζα δνζεί
ζην ξφιν πνπ παίδεη ην employer branding ζηελ πξνζέιθπζε ηαιαληνχρσλ θαη ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ θαη
ζα αλαθεξζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ζρεηηθά κε ηε πξφζεζή ηνπο λα θάλνπλ
αίηεζε γηα δνπιεηά ζε κηα επηρείξεζε. Δπηπιένλ, ζα εμεηαζηεί ε ελεξγή παξνπζία ησλ εηαηξεηψλ ζηα
social media, ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ
θαη ζα δηεξεπλεζεί πψο επεξεάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Αθφκε, ζα αλαθεξζνχλ ηα
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ, αιιά θαη νη ακθηβνιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζρεηηθά κε απηά. Σν
δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε παξνχζα έξεπλα. ην θεθάιαην
απηφ ζα αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο ε κεζνδνινγία πνπ έρεη επηιεγεί θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη επηιεγεί ε
ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, ζα αλαθεξζεί ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ην δείγκα θαη ηα εξγαιεία
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν ηξίην θεθάιαην είλαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαιχζεθαλ ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φπσο
απηά πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο. Σν ηέηαξην θεθάιαην είλαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ
εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα. ην ελ ιφγσ θεθάιαην γίλεηαη ζχγθξηζε κε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί θαη αλαθέξνληαη ηπρφλ δηαθσλίεο κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Αθφκε, θαηαγξάθνληαη ηα
θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, παξνπζηάδνληαη νη
πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. Σέινο, παξαηίζεηαη φιε ε
βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ

2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ
Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηνπ employer branding θαη ηελ αλεχξεζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα ε νπνία ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πεδίν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη πνιινί
κειεηεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δηεξεπλήζνπλ ηε θχζε ηνπ. Αθφκε, έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ αληίθηππν
πνπ έρνπλ ηα social media ζην ρηίζηκν ελφο θαινχ employer branding, θαη πψο ηα ηειεπηαία επεξεάδνπλ
ηνπο ππνςεθίνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε
ηαιαληνχρσλ αλζξψπσλ.
2.1 Οξηζκόο ηνπ Employer branding
Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην employer branding, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία φπσο ηεο Φπρνινγίαο, ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη νξηζκνί ηνπ employer branding έρνπλ εμειηρζεί απφ
ηφηε πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε απηή ε έλλνηα, πξάγκα πνπ απνηειεί κία ζεκαληηθή απφδεημε ηεο εμέιημεο
ηεο ηδέαο κέζα ζηα ρξφληα. Ο θάζε επηζηήκνλαο κε ηε πάξνδν ησλ εηψλ πξνζδίδεη θαη κία αθφκε πηπρή
ζε απηφλ ηνλ φξν θαη ηνλ εμεηάδεη κέζα απφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα.
Σε δεθαεηία ηνπ ΄90 πξνηάζεθε ν αξρηθφο νξηζκφο ηνπ employer branding απφ ηνπο Ambler & Barrow
(1996) θαη βαζίζηεθε θπξίσο ζηε παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ branding. Ο νξηζκφο απηφο πξφηεηλε φηη ην
employer branding είλαη „ην παθέην ησλ ιεηηνπξγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θαη ςπρνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ
πνπ δίλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε‟ (Ambler & Barrow, 1996, ζει.187). Απηνί νη ζπγγξαθείο, αλαθέξνπλ φηη
φπσο αθξηβψο ππάξρεη ε κάξθα ησλ θαηαλαισηψλ έηζη θαη ην employer branding δηαζέηεη κηα
πξνζσπηθφηεηα θαη κηα εηθφλα ζην κπαιφ ησλ αηφκσλ πνπ ςάρλνπλ εξγαζία, θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
ζηελνχο δεζκνχο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο (Fernandez-Lores,
Gavilan, Avello, & Blasco, 2016). Με ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο Kumar θαη Kumar (2016),
ελλνείηαη φηη ην employer branding πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβή, ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ηηο
πξννπηηθέο θαξηέξαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ηα θίλεηξα, ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ηε ζπκπεξηθνξά
ηεο εγεζίαο, ηε ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, θαη φια απηά ζε ηέηνην ζπλδπαζκφ, ψζηε ν
νξγαληζκφο λα είλαη ηθαλφο λα πξνζειθχζεη, λα αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ.
Ο Lloyd‟s (2002) πξφηεηλε λα ζεσξεζεί ην employer branding σο ην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ
θαηαβάιεη κηα επηρείξεζε, κε ζηφρν λα θάλεη γλσζηφ ζην ππάξρνλ θαη κειινληηθφ πξνζσπηθφ ηεο φηη
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είλαη έλαο θαιφο ηφπνο εξγαζίαο. ε απηφλ ηνλ νξηζκφ βαζίζηεθαλ θαη άιινη θνξπθαίνη επηζηήκνλεο ηνπ
θιάδνπ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ λέν απηφ φξν θαη έδσζαλ ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
Backhaus θαη Tikoo (2004) έδσζαλ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή νξίδνληάο ην employer branding σο „κηα
δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ελφο αλαγλσξίζηκνπ θαη κνλαδηθνχ ζε ηαπηφηεηα εξγνδφηε, φπνπ ε θήκε ηνπ
ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ‟ (Backhaus & Tikoo 2004, ζει. 502). Οη ίδηνη εξεπλεηέο,
ζπλερίδνπλ, ηνλίδνληαο φηη ην employer branding είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα θαζηεξψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο σο εξγνδφηε. Σελ ίδηα ρξνληά, έλαο άιινο κειεηεηήο, ν Sullivan (2004) δίλνληαο κηα πην
ζηξαηεγηθή ζεψξεζε ζηνλ νξηζκφ ηνπ, ππνζηήξημε φηη ην employer branding κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα
ζηνρεπφκελε, καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή πνπ απνζθνπεί ζηε δηαρείξηζε ηεο αθχπληζεο θαη ησλ
αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πηζαλψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ
ζρεηηθά κε κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν Ployhart (2006), αλέθεξε πσο ην
employer branding κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζηειέρσζεο ησλ
νξγαληζκψλ. Σφληζε αθφκε, φηη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηζρπξνχ employer brand, νη νξγαληζκνί
πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζηαθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο ησλ πηζαλψλ ηαιαληνχρσλ θαη
ηθαλψλ ππνςεθίσλ.
Σέινο, ζα αλαθεξζεί έλαο αθφκε νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνπο Voronchuk θαη Stariņeca (2014),
πξνηείλνληαο φηη ην employer branding είλαη „ε ηαπηφηεηα ηνπ εξγνδφηε πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο
εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders) θαη κηιάεη γηα ηελ εηθφλα ηεο
εξγαζίαο κε βάζε αξθεηά θξηηήξηα πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε‟, (Voronchuk & Stariņeca, 2014,
ζει. 209).
πλνςίδνληαο, βιέπνπκε ηελ πνξεία ηνπ employer branding κέζα ζηα ρξφληα, θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ν
λένο απηφο φξνο απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
2.2 Employer branding: Από ην Μάξθεηηλγθ ζηε Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο έγηλε αληηιεπηφ φηη ην employer branding ζρεηίδεηαη
άκεζα ηφζν κε ην πεδίν ηνπ Μάξθεηηλγθ φζν θαη ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
χκθσλα κε ηνπο Martin, Beaumont, Doig, θαη Pate (2005), ε ηδέα ζπδεηήζεθε πξψηα απφ ηνπο
αθαδεκατθνχο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα απφ ηνπο αθαδεκατθνχο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Ο Edwards, (2010) αλαθέξεη φηη ην employer branding είλαη „κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία
νη αξρέο ηνπ κάξθεηηλγθ, εηδηθά ζην πιαίζην ηνπ branding, εθαξκφδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηφζν γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο φζν θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο
εξγαδφκελνπο‟ (Edwards, 2010, ζει.39).
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employer branding πεξηιακβάλνπλ ηε ηαμηλφκεζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πξνζθνξψλ
κηαο επηρείξεζεο, ηηο πηπρέο ηεο νξγαλσζηαθήο ηεο εηθφλαο θαη ηαπηφηεηαο θαη φια απηά παξνπζηάδνληαη
κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο επηθνηλσληαθέο θακπάληεο.
Μηα έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζην πεδίν ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη απηή ηνπ brand. Σν brand νξίδεηαη
σο „ζχκβνιν ή ζρέδην ή ζπλδπαζκφο απηψλ, πνπ πξννξίδεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ελφο πσιεηή ή κηαο νκάδαο πσιεηψλ θαη λα ηα μερσξίζεη απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ‟
(Kumar, Kumar, 2016). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη αξρηθά ν φξνο branding ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα λα
δηαρσξίζεη ηα πιηθά αγαζά, ζηε πνξεία φκσο, εθαξκφζηεθε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζηηο
επηρεηξήζεηο (Peters, 1999). χκθσλα κε ηνπο Backhaus & Tikoo, (2004), πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί
ην employer branding, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη ηηο αξρέο κάξθεηηλγθ. Πξψηα απ‟ φια, είλαη
απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εζσηεξηθή αλάιπζε, δειαδή λα εμεηαζηεί ην πθηζηάκελν ζχζηεκα
αμηψλ θαη θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεο Γηνίθεζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη λα αλεπξεζεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο. Έπεηηα, βάζεη
ησλ αλσηέξσ αλαιχζεσλ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πνηα νθέιε κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ζηνπο
πθηζηάκελνπο θαη δπλεηηθνχο εξγαδνκέλνπο. ην επφκελν βήκα, εμσηεξηθέο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ
εληνπίδνπλ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο εηαηξείαο. Σν εζσηεξηθφ
κάξθεηηλγθ είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ νηθνδφκεζε ελφο ζσζηνχ θαη νξγαλσκέλνπ employer
branding. ηηο εζσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ, ε εηαηξεία παξαδίδεη φζα έρεη ππνζρεζεί ζηνπο
ππαιιήινπο ηεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην θίλεηξν ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη λα είλαη πηζηνί ζηελ
εηαηξεία (Backhaus & Tikoo, 2004).
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη Backhaus θαη Tikoo (2004) παξαηεξνχλ δχν δηαθνξέο ζηε ρξήζε ηνπ
branding αλάινγα κε ην αλ απεπζχλεηαη ζε εξγαδφκελνπο ή αλ αλαθέξεηαη ζηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο.
Σν employer branding απεπζχλεηαη ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε εμσηεξηθφ θνηλφ, ελψ ην branding ησλ
πξντφλησλ απεπζχλεηαη θπξίσο πξνο έλα εμσηεξηθφ αθξναηήξην. ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιά είδε
branding, ηα νπνία πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα δηαρσξίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ. Οη Foster,
Punjaisiri θαη Cheng (2010) δηαθξίλνπλ ηε ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ corporate branding, internal
branding θαη employer branding. Σν internal branding ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ηεο εηθφλαο ηνπ εξγνδφηε,
πψο γλσζηνπνηείηαη θαη πψο ην θαηαιαβαίλνπλ νη πθηζηάκελνη εξγαδφκελνη. Σν employer branding
απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο πθηζηακέλνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ζε έλα εμσηεξηθφ θνηλφ, δειαδή ηνπο ελ
δπλάκεη εξγαδφκελνπο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθπξνζσπείηαη ν νξγαληζκφο, αιιά θαη
πψο αμηνινγείηαη ν νξγαληζκφο σο εξγνδφηεο απφ ηνπο άιινπο. Σέινο, αλαθέξνπλ φηη ην corporate
branding ζεσξείηαη ηζρπξφηεξν θαη πην ζπλεπέο ζαλ φξνο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο, θαζψο
πεξηιακβάλεη ηηο εζηθέο πξαθηηθέο ησλ εγεηψλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο εθπιήξσζε ησλ
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θνηλσληθψλ επζπλψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο ζηνπο κεηφρνπο θαη ζηνπο
πειάηεο κε ην λα δείρλεη ν νξγαληζκφο απζεληηθφο. Έλαο αθφκε κειεηεηήο ν Edwards, (2010) θάλεη θαη
απηφο κηα παξεκθεξή δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ product branding, corporate branding θαη employer branding.
Ζ πξψηε έλλνηα, ην product branding, αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη έλα πξντφλ ζηνπο
πειάηεο, ε δεχηεξε έλλνηα, ην corporate branding, ζηνλ ηξφπν πνπ κηα επηρείξεζε παξνπζηάδεηαη ζε έλα
εμσηεξηθφ θνηλφ θαη ε ηξίηε έλλνηα, ην employer branding έρεη σο ζηφρν ηνπο πθηζηακέλνπο θαη ηνπο
κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο, δειαδή ηφζν έλα εζσηεξηθφ, φζν θαη έλα εμσηεξηθφ θνηλφ, δηαπίζησζε ε
νπνία ζπκθσλεί κε ηνπο Backhaus & Tikoo (2004).
2.3 Δηαηξηθή θήκε (Corporate Reputation)
Έλαο φξνο ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ην employer branding θαη είλαη ζθφπηκν λα δηαιεπθάλνπκε ηε ζεκαζία
ηνπ είλαη απηφο ηεο εηαηξηθήο θήκεο (corporate reputation). Ζ εηαηξηθή θήκε πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε
πνπ έρνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα κηα εηαηξεία (π.ρ. πειάηεο, εξγαδφκελνη, επελδπηέο, επξχηεξν
θνηλφ). Ζ άπνςε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, κε ζεκαληηθφηεξε απηή ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνξά ηηο
πξάμεηο ηεο εηαηξείαο ζην παξφλ θαη ζην παξειζφλ (Fombrun, 1996). Ο αλσηέξσ νξηζκφο αληηθαηνπηξίδεη
ηελ άπνςε φηη ε θήκε δηακνξθψλεηαη απφ ηε δεισκέλε πξφζεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο πξνθχπηνπζεο
ελέξγεηέο ηεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο θαη ηα εθηηκψκελα
απνηειέζκαηά ηνπ. Οη άλζξσπνη πνπ αλαδεηνχλ δνπιεηά ιακβάλνπλ ππφςε πιεξνθνξίεο απφ αξθεηέο
επηρεηξήζεηο φηαλ πξφθεηηαη λα θάλνπλ αίηεζε γηα κηα ζέζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηαηξηθή θήκε σο
πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Cable & Turban, 2003).
Ζ θήκε έρεη νξηζζεί απφ ηνπο Dowling & Moran (2012) σο ην παθέην ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη
θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν γηα κηα επηρείξεζε, βαζηζκέλν ζηηο πξνγελέζηεξεο δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο
θαη ζηα κειινληηθά ηεο ζρέδηα. Αθφκε, νη ελ ιφγσ εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη σο ζπλνιηθή αμηνιφγεζε, ε
εηαηξηθή θήκε ζπρλά κεηξάηαη σο έλαο νξγαληζκφο πνπ είλαη θαιφο, ζαπκάδεηαη θαη ραίξεη κεγάιεο
εθηίκεζεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά νδεγνχλ ζε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηα ζρέδηα ηνπ
νξγαληζκνχ. Έηζη, ε θαιή θήκε ιεηηνπξγεί απμάλνληαο ηελ αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχηηκε γηα ηνλ νξγαληζκφ σο πεγή αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Edwards, (2010) φζν κεγαιχηεξε είλαη ε θήκε ηεο εηαηξείαο, ηφζν πην
ειθπζηηθή ηείλεη λα θαίλεηαη ζηα κάηηα ησλ πηζαλψλ εξγαδνκέλσλ. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη
ζρέζε κεηαμχ ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επηηπρία ζην λα πξνζειθχεη θαιήο πνηφηεηαο θαη
ηαιαληνχρνπο εξγαδνκέλνπο (Fombrun, 1996, Cable & Turban, 2001). Ζ άπνςε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη
θαη εηδηθφηεξα απηνί πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία γηα ηελ εηθφλα ελφο νξγαληζκνχ, είλαη έλα απφ ηα θπξίαξρα
δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο (Highhouse, Zickar, Thorsteinson, Stierwalt & Slaughter,
1999). Γηα λα βειηηψζνπλ ηε θήκε ηνπο νη νξγαληζκνί θαη λα απμήζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο,
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αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα ελδπλακψζνπλ ην φλνκά ηνπο θαη απηή ε πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη σο employer
branding (Sivertzen, Nilsen & Olafsen 2013).
2.4 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Employer branding
Μηα ζσζηά νξγαλσκέλε ζηξαηεγηθή employer branding κπνξεί λα σθειήζεη κε πνιινχο ηξφπνπο κηα
επηρείξεζε. Οη εηαηξείεο κε ηζρπξφ employer branding κπνξνχλ δπλεηηθά λα κεηψζνπλ ην θφζηνο
απφθηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, λα απμήζνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη λα πξνζθέξνπλ αθφκε ρακειφηεξνπο κηζζνχο ζπγθξηηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο κε
αζζελέζηεξν employer branding (Berthon, et al., 2005). Οη νξγαληζκνί πξνζπαζνχλ λα είλαη ειθπζηηθνί
εξγνδφηεο κε ζθνπφ ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ζα πξνζδψζνπλ ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Άιισζηε, ην Αλζξψπηλν Κεθάιαην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηβίσζε
θαη αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ, επνκέλσο ζεσξείηαη φηη είλαη ε πην πνιχηηκε πεγή (Xie, Bagozzi &
Meland, 2015). Δίλαη κέξνο ηνπ employer branding κηαο επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
ζηνπο πηζαλνχο ππνςεθίνπο γηα ην πψο είλαη λα εξγάδεζαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Σν λα
πξνζειθχεη κηα επηρείξεζε ηνλ θαιχηεξν εξγαδφκελν είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
ρξεηάδεηαη εμαηξεηηθή πξνζπάζεηα (Weiss & MacKay, 2009).
Χο απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηζρπξνχ employer branding, ε εηαηξεία πξνζεγγίδεη εηδηθεπκέλνπο
ππαιιήινπο, βειηηψλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, απμάλεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα
πνζνζηά δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ εχθνια θαη κε
ρακειφηεξν θφζηνο (Chhabra & Sharma, 2014). Ζ δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ νξίδεηαη απφ ηνπο Frey,
Bayón θαη Totzek (2013) σο ε πξφζεζε παξακνλήο ζε κηα εηαηξεία κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ θάπνηνο εξγαδφκελνο ςάρλεη ελεξγά γηα λα εξγαζηεί ζε έλαλ άιιν νξγαληζκφ, ε
δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξείηαη ρακειή. Σα πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
εληζρχνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεγηζηνπνηεί ηε δηαηήξεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ Vasquez (2014), ε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε έλαλ νξγαληζκφ παίδεη
πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ παξαγσγή. Ζ εγεζία ζπρλά
ρξεζηκνπνηεί

αξθεηέο ζηξαηεγηθέο δηαηήξεζεο

γηα λα κεησζνχλ νη εζεινχζηεο απνρσξήζεηο ηνπ

πξνζσπηθνχ (Mamun & Hasan, 2017, Lang, Kern, & Zapf, 2016, Mone & London, 2014). Οη ζηξαηεγηθέο
απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο παξνρέο, ηελ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε, ηε ζρέζε εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο θ.α. (Jung & Yoon, 2013).
Σν employer branding έρεη επίζεο επίπησζε ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Σα απνηειέζκαηα πνιιψλ
κειεηψλ έρνπλ δείμεη φηη ην employer branding ζπλδέεη ζεηηθά ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
κε ηελ εξγαζία (Slavkovic, Pavlovic & Simic, 2018). Ζ κάξθα ηνπ εξγνδφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
σο ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο πνπ ζα επηηξέςεη ηε δηαηήξεζε ησλ ηαιέλησλ. Δάλ
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κηα εηαηξεία έρεη ρηίζεη κηα θαιή θήκε, ε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο δηεπθνιχλεηαη θαζψο ν ππνςήθηνο
έρεη ήδε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία (Saini, Gopal & Kumari, 2015). Μηα
επηρείξεζε κε θαιή θήκε είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζεη απηνχο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ είλαη πξφζπκνη λα
εξγαζηνχλ ζε απηήλ, θαζψο γλσξίδνπλ φηη ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπο ηαηξηάδεη κε ηηο αμίεο απηήο ηεο
εηαηξείαο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
άλζξσπνη ηείλνπλ λα είλαη κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο επεηδή έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αμίεο
θαη ζηάζεηο (Tajfel & Turner, 1986). Έηζη, επηηπγράλεηαη παξάιιεια θαη ε δηαηήξεζή ηνπο.
Έλα αθφκε πιενλέθηεκα, πνπ πξνζθέξεη έλα ηζρπξφ employer brand είλαη φηη νη εηαηξείεο πνπ ην έρνπλ
αλαπηχμεη εθαξκφδνπλ πην εχθνια πξαθηηθέο πξνζέιθπζεο. Μηα ζεηηθή δεκφζηα εηθφλα φρη κφλν φπσο
πξναλαθέξζεθε απμάλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη
επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο πξφζβαζε ζηνπο θαιχηεξνπο ππνςεθίνπο (Tanwar & Prasad, 2016). Οη
ηθαλνπνηεκέλνη ππάιιεινη κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε άιινπο, θαη έηζη εληζρχεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν ε θήκε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα λα απνθηά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
(Slavkovic, Pavlovic & Simic, 2018).
Οη Chambers et al (1998) ζην "The War for Talent" δηεξεχλεζαλ ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
κεγάιεο εηαηξείεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο
ππαιιήινπο. Αλαθέξνπλ, πσο ππάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη πνπ ζπκβαίλεη απηφ, φπσο ε γήξαλζε ηνπ
πιεζπζκνχ, ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη παξακέλεη κηθξφο, ηα επίπεδα
κεηαλάζηεπζεο απμάλνληαη θαη πνιιά ζηειέρε δελ ελδηαθέξνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο.
Όινη νη αλσηέξσ παξάγνληεο επηδεηλψλνληαη πεξαηηέξσ απφ ηξεηο πξνθιήζεηο πνπ νη Chambers et al
(1998) πξνζδηνξίδνπλ σο:
1. Ζ αλάγθε κηαο πην ζχλζεηεο νηθνλνκίαο γηα πην εμειηγκέλα ηαιέληα κε ηθαλφηεηεο, πνιππνιηηηζκηθή
επρέξεηα, ηερλνινγηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο.
2. Ζ άλνδνο πνιιψλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν έρνπλ σο ζηφρν ηελ
απφθηεζε ησλ ίδησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ θαη νη κεγάιεο εηαηξείεο.
3. Ζ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία.
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, άξρηζε λα επεμεξγάδεηαη πεξαηηέξσ απηφο ν λένο φξνο, ν νπνίνο ζηε
βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο «πφιεκνο ησλ ηαιέλησλ» ή «war of talent» (Michaels, Handfield-Jones &
Axelrod, 2001, Cairncross, 2003), θαη νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ έληνλα λα αζρνινχληαη κε απηφλ κε
απνηέιεζκα λα απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη γηα ην employer branding. Απφ ηνλ φξν απηφ πξνέθπςε ε
δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ (talent management). Ζ δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ είλαη ε ζπζηεκαηηθή
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πξνζέιθπζε, αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη απφθηεζε ησλ αηφκσλ κε κεγάιεο ηθαλφηεηεο πνπ δίλνπλ
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε έλαλ νξγαληζκφ (Tansley, Harris, Stewart & Turner 2006). Ζ δηαρείξηζε
ησλ ηαιέλησλ θαη ην employer branding έρνπλ θνηλφ ζηφρν θαη απηφο είλαη λα θάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πην
επηηπρεκέλεο ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Παξφιν πνπ ππάξρεη νκνηφηεηα ζηνλ
ζηφρν ηνπο, νη δχν έλλνηεο δηαθέξνπλ θαζψο ε δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ είλαη ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη ε
δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ε δεκηνπξγία θαη ε επηθνηλσλία κηαο ηζρπξήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο
πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο κηαο νκάδαο-ζηφρνο, είλαη ην

employer branding (Employer

Branding Today, 2011). Σν employer branding ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηαρείξηζε ηαιέλησλ θαζψο ην
ηειεπηαίν νηθνδνκεί ηε κειινληηθή εηθφλα κηαο επηρείξεζεο σο εξγνδφηεο ζπλδπάδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο
πξαθηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Chapman et al., 2005).
Έγηλε ζχληνκα αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθφ είλαη έλαο νξγαληζκφο λα ζεσξείηαη ειθπζηηθφο εξγνδφηεο,
ψζηε λα απνθηήζεη ηθαλνχο αλζξψπνπο πνπ ζα απμήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα θαη νη
νπνίνη ζα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπλνιηθή ηνπ απφδνζε (Chambers, Foulon, Handfield- Jones,
Hankin, & Michaels, 1998, Zivnuska, Ketchen, & Snow, 2001, Moroko & Uncles, 2008). Ζ ςεθηνπνίεζε
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη επηπηψζεηο ζηηο δηάθνξεο
πηπρέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απαηηνχλ

κηα ηαρεία πξνζαξκνγή ζηηο αλαδπφκελεο πεξηζηάζεηο

πξνθεηκέλνπ νη νξγαλψζεηο λα δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Δίλαη ζεκαληηθφ ην
γεγνλφο φηη δηαθνξνπνίεζε γηα έλαλ εξγνδφηε ψζηε λα μερσξίζεη έρεη θαηαζηεί κείδσλ δήηεκα ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ηδίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ κε πνηνηηθέο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηεο
πνηθηιίαο εξγαζηαθψλ επηινγψλ γηα ηα λέα ηαιέληα. Έρεη παίμεη ζπνπδαίν ξφιν ε ηαρχηαηε εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο, ε νπνία έρεη επεξεάζεη πνιινχο ηνκείο θαη βηνκεραλίεο, πξνθαιψληαο απμεκέλε αλάγθε γηα
εξγαηηθφ δπλακηθφ κε πξνζφληα πνπ ζα πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο νξγαληζκνχο
(Moroko & Uncles, 2008). ηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο ηνπο, πνιχ γλσζηέο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο θαη
νξγαληζκνί Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνλίδνπλ ηελ χπαξμε θελψλ ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ζηηο
δεμηφηεηεο θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο ηαιέλησλ (Slavkovic, Pavlovic & Simic, 2018).
Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα λα πεηχρεη κηα επηρείξεζε ηελ απφθηεζε ηαιαληνχρσλ ππνςεθίσλ, παίδεη ε
δηαδηθαζία ηεο πξνζέιθπζεο. Τπάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα εθπιεξψζνπλ ηηο
αλάγθεο ηνπο γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ, δειαδή ηε γλψζε πνπ ρξεηάδνληαη, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα:
ε πξψηε είλαη ε εζσηεξηθή πξνζέιθπζε (internal recruitment), κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθνχ ηνπο
ηαιέληνπ, θαη ε δεχηεξε είλαη ε εμσηεξηθή πξνζέιθπζε (external recruitment), κέζσ ηεο αλεχξεζεο ησλ
ηαιέλησλ απφ ην πεξηβάιινλ ή απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. Ζ εμσηεξηθή πξνζέιθπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη
κία απφ ηηο αξρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πνπ θαζνξίδνπλ ηα
πξνθαηαξθηηθά θξηηήξηα γηα ηελ είζνδν ησλ αηφκσλ ζε κηα εηαηξεία. Ζ πξνζέιθπζε κπνξεί λα λνεζεί σο
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έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ησλ νπνίσλ ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα εληνπίζνπλ, πξνζειθχζνπλ θαη
λα δεζκεχζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα πεηχρνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο (Ofori & Aryeetey, 2011). Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζέιθπζεο (recruiting) έρεη
νξηζζεί αθφκε θαη σο νη νξγαλσζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αξηζκφ θαη ησλ ηχπν ησλ
ππνςεθίσλ πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα κία ζέζε (Gatewood, Feild & Barrick, 2011). εκαληηθφ είλαη ην
γεγνλφο, ζχκθσλα κε ηνπο Bellou et all, (2005), φηη φηαλ νη εηαηξείεο αλαθνηλψλνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο, νη
ππνςήθηνη πξνηηκνχλ εθείλεο νη νπνίεο είλαη πην θνληά ζε απηφ πνπ ζεσξνχλ νη ίδηνη σο ηδαληθφ εξγνδφηε
θαη πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξεηψλ ζπλάδνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ
επεξεάδνπλ ηελ εκπεηξία απαζρφιεζεο είλαη: (1) ε απαζρνιεζηκφηεηα, (2) ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο,
(3) ε εμσηεξηθή εηθφλα θαη (4) ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο / ππεξεζίαο (Maxwell & Knox, 2009). Σα
ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ έλα πνιχπινθν θάζκα ραξαθηεξηζηηθψλ εκπεηξίαο
απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ αληακνηβήο, ηελ εθπιήξσζε ησλ
θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ θαη άιια απηά θαη άπια νθέιε (Edwards, 2010). Υηίδνληαο έλα
ζπνπδαίν employer branding, νη εηαηξείεο δηαζθαιίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα
δηαησλίζνπλ ηελ επσλπκία ηνπο θαη ηελ ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο επηηπρία. Δηδηθφηεξα ζηε δηαδηθαζία
ηεο πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε πξφζεζε ησλ
θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα δνπιεηά. Άιισζηε, ην employer branding πεξηιακβάλεη ην
ζχζηεκα αμηψλ, ηηο πνιηηηθέο, ην ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο πξνζέιθπζεο, παξαθίλεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ πθηζηακέλσλ θαη δπλεηηθψλ εξγαδφκελσλ
(Conference Board 2001).
Παξαπάλσ αλαθέξζεθε ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο. Ο Henri Tajfel αλέπηπμε απηή ηε ζεσξία, ε
νπνία νξίδεη κηα νκάδα αλζξψπσλ σο έλα ζχλνιν πνπ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κέιε ηεο ίδηαο
θνηλσληθήο θαηεγνξίαο θαη κνηξάδνληαη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο
(Tajfel & Turner, 1986). Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ελφο αηφκνπ φηη
αλήθεη ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, θαζψο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία γηα ηε ζπκκεηνρή απηή (Tajfel,
1981). χκθσλα κε

απηή ηε ζεσξία, ε ηαπηφηεηα θαη ε απηνεθηίκεζε είλαη απηά πνπ ελ κέξεη

θαζνξίδνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κηα εηαηξεία θαη ζε κηα νκάδα (Viot & Benraïss-Noailles, 2014). Ζ
ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ζεσξεί φηη ην employer branding αθήλεη ην άηνκν λα ελζσκαηψζεη
ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα, αλαπηχζζνληαο απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο
νξγαλσζηαθή ηαπηφηεηα (Maxwell & Knox, 2009). Γπλεηηθνί εξγαδφκελνη ηαπηίδνληαη κε κηα εηαηξεία
ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (Bhattacharya & Sen, 2003) θαη ηα
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη φηαλ εξγάδνληαη ζε απηή θαη θαηά πφζν απηά ηαηξηάδνπλ κε ηα ζέισ ηνπο.
Οη ππάξρνπζεο δεκνζηεχζεηο ππνδειψλνπλ φηη ην employer branding αλαπηχζζεηαη ζε ζρέζε κε ηηο
εγγελείο δπλάκεηο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο (Ambler & Barrow, 1996,
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Backhaus & Tikoo, 2004). Οη αμίεο επνκέλσο είλαη άκεζεο πξνο φ ηη είλαη θαιφ θαη ζεκαληηθφ ζηα κάηηα
ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη νη αμίεο θαίλεηαη λα ελδπλακψλνπλ ην employer
branding, θαζηζηψληαο ην εξγαιείν γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηε καθξνπξφζεζκε
δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Pezet, Poujol, & Pignault, 2013). Παιαηφηεξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα
άηνκα πξνζειθχνληαη θπζηθά απφ εξγνδφηεο ησλ νπνίσλ νη αμίεο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηαηξηάδεη κε ηε
δηθή ηνπο (Lievens & Highhouse, 2003). Σν employer branding δεκηνπξγεί ςπρνινγηθέο θαη
ζπκπεξηθνξηθέο ζπλδέζεηο θαη δεκηνπξγεί επζπγξάκκηζε κε ηελ νξγαλσζηαθή ηαπηφηεηα.
Μεξηθά επηπιένλ πιενλεθηήκαηα ελφο δπλαηνχ employer branding είλαη φηη βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο
εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ εγεζία, αιιά θαη αλαπηχζζεη ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ,
απμάλνληαο παξάιιεια ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (Alniacik, Alniacik, Erat & Akcin, 2014). χκθσλα
κε ηνπο Jain & Pal (2012) ην employer branding, εθηφο απφ ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ
ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε, κπνξεί λα επηθέξεη θαη άιια πιενλεθηήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο φπσο λα
βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ θεξδνθνξία, θαζψο θαη
ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πξφζιεςεο. Όια ηα αλσηέξσ πιενλεθηήκαηα ελφο δπλαηνχ employer branding
ζηηο επηρεηξήζεηο, θάλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο λα ζθέθηνληαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ βειηίσζε
ηεο εηθφλαο ηνπο σο εξγνδφηε.
Σν employer branding ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα επεξεάζεη ηελ νξγαλσζηαθή ηαπηφηεηα, θαη κε ηε
ζεηξά ηεο απηή επεξεάδεη ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ εξγνδφηε. Οη Backhaus & Tikoo (2004) δηεμήγαγαλ
κηα αλάιπζε γηα λα δείμνπλ ην αληίθηππν ηνπ employer branding ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ. Οη επηζηήκνλεο απηνί αλαθέξνπλ φηη ην employer branding νδεγεί ζε δχν θαηλφκελα: ην
employer brand association θαη ην employer brand loyalty. Σν employer brand association δείρλεη ηε
ζπκβνιή ηνπ employer branding ζηελ δεκηνπξγία ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο. Οπζηαζηηθά, εηαηξηθή εηθφλα
είλαη φιεο νη εληππψζεηο, ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ ήδε ππαξρφλησλ αιιά θαη ησλ ελ δπλάκεη
εξγαδνκέλσλ κηαο εηαηξείαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Όηαλ απηή ε εηθφλα είλαη θαιή, ηφηε
απμάλεηαη θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε ζηα κάηηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ ππνςεθίσλ. Σν
employer brand loyalty είλαη ε πξνζθφιιεζε ελφο θαηαλαισηή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν brand. Ο πειάηεο
πνπ είλαη πηζηφο ζε έλα brand είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα κεηαβεί ζε άιιν brand. Παξφκνηα κε ηελ
εκπηζηνζχλε ζην brand, είλαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ εξγνδφηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ε δέζκεπζε πνπ
έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηνλ εξγνδφηε ηνπο, ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο.
Αληηπξνζσπεχεη ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εηαηξία. Δάλ ε εηαηξεία έρεη έλαλ αλεπηπγκέλν
employer brand, νη εξγαδφκελνη δελ ζα αιιάμνπλ εχθνια ηηο δνπιεηέο ηνπο, αθφκε θαη αλ ππάξρεη άιιε
δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο.
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Γράθεκα 1: Πιαίζηο ηοσ employer branding (Backhaus, Tikoo, 2004)

2.5 Υαξαθηεξηζηηθά ελόο επηηπρεκέλνπ employer branding
Οη Moroko & Uncles, (2008), αλέθεξαλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα επηηπρεκέλν
employer branding. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα εμήο:
 Σν πξψην αθνξά ην λα είλαη κηα εηαηξεία δεκνθηιήο θαη γλσζηή ζην επξχ θνηλφ. χκθσλα κε ηνπο
αλσηέξσ κειεηεηέο έλα επηηπρεκέλν employer brand ραξαθηεξίδεηαη σο „γλσζηφ‟ θαη „αμηνζεκείσην‟
απφ ηνπο πθηζηακέλνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη απφ ηνπο κειινληηθνχο. Μηα ηζρπξή ηαπηφηεηα θαη
κηα ζεηηθή θήκε είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πξνζέιθπζε ζεκαληηθψλ ππνςεθίσλ θαη ηελ
αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ.
 Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ζρεηηθφηεηα. Με ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ε ζπζρέηηζε ησλ
σθειεηψλ πνπ δίλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξέπεη λα ππάξρεη
ηαχηηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ δχν κεξηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ
εξγνδφηε ζηα κάηηα ησλ εξγαδφκελσλ.
 Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε, δειαδή ε εηαηξεία λα δηαθέξεη απφ ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο ππνγξακκίδνπλ φηη έρνληαο έλα δηαθνξνπνηεκέλν
employer branding ζεσξείηαη σο ην θιεηδί γηα λα ληθήζεη κηα εηαηξεία ζηνλ «πφιεκν ησλ ηαιέλησλ».
2.6 Employer attractiveness
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζε πεξηφδνπο δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ θαη ιφγσ απμεκέλνπ
αληαγσληζκνχ, νη εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη
δηαηήξεζε ηθαλνχ πξνζσπηθνχ θαη πξνζπαζνχλ λα θαλνχλ ειθπζηηθέο ζηα κάηηα ηνπ (Stock-Homburg,
2013, Berthon et al., 2005). Σν employer branding είλαη κηα απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε πξνζέγγηζε
ζηελ πξφζιεςε θαη δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο, εγθαηάζηαζεο θαη
21

ΜΠ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Full Time 2018-2019

Λάδαξε Αηθαηεξίλε

Ηαλνπάξηνο 2020

επηθνηλσλίαο ησλ κνλαδηθψλ θαη ειθπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ην εζσηεξηθφ
πξνζσπηθφ, αιιά θαη ην εμσηεξηθφ ελ δπλάκεη πξνζσπηθφ κηαο εηαηξείαο (Backhaus & Tikoo, 2004). Ζ
πξνζέιθπζε εξγαδφκελσλ κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο είλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα έλαλ νξγαληζκφ θαη
γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ην employer branding απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο. ε
έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο πςειήο πνηφηεηαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζεσξείηαη έλα πξαγκαηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα έλαλ νξγαληζκφ (Gatewood, Gowan,
Lautenschlager, 1993, Turban, Greening, 1997). Ο Chapman et al. (2005) πξφηεηλε φηη ππάξρεη ηζρπξή
ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε θαη ηηο απνθάζεηο
ησλ αηηνχλησλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ απνδνρή, αιιά θαη ηηο πξνζέζεηο επηινγήο
εξγνδφηε (Sokro, 2012). Οη Martin θαη Beaumont (2003) ζεψξεζαλ φηη ην employer branding δηεπθνιχλεη
ηελ πξνζέιθπζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδφκελσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ηζρπξά
εκπνξηθά ζήκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη φηαλ
αλαδεηνχλ εξγαζία ζρεηηθά κε ηνλ κειινληηθφ εξγνδφηε ηνπο, επνκέλσο απινπνηείηαη ε ιήςε απνθάζεσλ
θαη κεηξηάδεηαη ην ξίζθν ηεο απφθαζεο (Roselius, 1973).
Ο Lievens (2007) πξφηεηλε φηη ε νξγαλσζηαθή ειθπζηηθφηεηα εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηηο πηπρέο ηεο
εξγαζίαο, αιιά θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη έλαο κειινληηθφο εξγνδφηεο. Απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ζπλδένληαη κε ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα δηαηεξνχλ ηελ απηνγλσζία ηνπο, λα
βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο θαη λα εθθξάδνληαη (Aaker, 1997, Lievenes & Highhouse, 2003). Όζνη
αλαδεηνχλ εξγαζία, αλαδεηνχλ νξγαληζκνχο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Οη ππνςήθηνη
πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε ηα δηθά ηνπο (Tom,
1971, Kissel & Büttgen, 2015). Τπάξρνπλ κειέηεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ, φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί
λα είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζψο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ έλαλ εξγνδφηε απφ ηνπο ππφινηπνπο
αληαγσληζηέο πνπ έρεη (Lievens & Highhouse, 2003, Srivastava & Bhatnagar, 2010, Reis & Braga, 2016).
χκθσλα κε ηνπο Lievens and Highhouse (2003) ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε νξγαληθά
θαη ζπκβνιηθά (instrumental & symbolic attributes). Σα πξψηα αθνξνχλ νηηδήπνηε πξάγκαηη δίλεη ε
εηαηξεία θαη είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γη‟ απηφλ πνπ ςάρλεη εξγαζία (π.ρ. παθέην κηζζψλ, επέιηθην σξάξην,
ηνπνζεζία, θ.ιπ.). Σα ζπκβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηελ άιιε, αθνξνχλ ππνθεηκεληθέο θαη κε απηέο
πηπρέο (π.ρ. θαηλνηνκία, θνπιηνχξα, γφεηξν θιπ.). Οη αηνκηθέο αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εηθφλα
ελφο νξγαληζκνχ, δηαθξίλνληαη ζην ηη είλαη γη‟ απηνχο μερσξηζηφ, ζεκαληηθφ θαη καθξνρξφλην, γηα λα
απνθαζίζνπλ ζε πνηνλ εξγνδφηε ζα ήζειαλ λα εξγαζηνχλ (Highhouse, Brooks & Gregarus, 2009). ηελ
έξεπλα ηνπ Aaker (1997) ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο, δφζεθε κεγάιε
πξνζνρή ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο κάξθαο (brand personality), ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ
αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα εκπνξηθφ ζήκα. ηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα
αλαπηπρζεί έλα πιαίζην δηαζηάζεσλ πξνζσπηθφηεηαο ζήκαηνο θαη κηα αμηφπηζηε, έγθπξε θαη γεληθεπκέλε
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θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ. Οη εξεπλεηέο επηθεληξψζεθαλ ζην πψο ε πξνζσπηθφηεηα κηαο
κάξθαο επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα εμσηεξηθεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ (Belk, 1988), έλαλ εμηδαληθεπκέλν
εαπηφ (Malhotra 1988) ή ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπ (Kleine, Kleine & Keman, 1993)
κέζσ ηεο ρξήζεο κάξθαο. Χζηφζν, παξά ην ελδηαθέξνλ απηφ, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηεο κάξθαο θαη ηε ζπκβνιηθή ρξήζε ηεο κάξθαο γεληθφηεξα έρεη παξακείλεη κηθξή ιφγσ πεξηνξηζκέλεο
ελλνηνινγηθήο αληίιεςεο ηεο δνκήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ
κεραληζκνχ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί. χκθσλα κε ηνλ Park (1986), νη αληηιήςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο ζπλάγνληαη κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο
απφςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ελφο αηφκνπ θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αληηζέησο, νη
ηδηφηεηεο ηνπ brand personality κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ θαη λα επεξεαζηνχλ απφ νπνηαδήπνηε άκεζε ή
έκκεζε επαθή πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο κε ην εκπνξηθφ ζήκα (Plummer, 1985). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο
ηνπ έδεημαλ φηη αλ θαη ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζρεηίδνληαη κε ηξεηο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ "Big
Five" (δειαδή, ε Δπζπλεηδεζία θαη ε Δηιηθξίλεηα ζπλάδνπλ κε ηελ ηδέα ηεο δεζηαζηάο θαη ηεο απνδνρήο ·
ε Δμσζηξέθεηα θαη ν Δλζνπζηαζκφο εκπιέθνπλ ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσληθφηεηαο), νη δχν δηαζηάζεηο
(εμηδαλίθεπζε θαη αλζεθηηθφηεηα) δηαθέξνπλ απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα " Big Five" ηεο αλζξψπηλεο
πξνζσπηθφηεηαο (Briggs, 1992). ρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππήξμαλ ζηελ έξεπλα, ν Aaker
ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δηαζηάζεηο ηνπ brand personality δηαζηαπξψλνληαη
πνιηηηζκηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ
ζηνλ νπνίν νη δηαζηάζεηο ηνπ brand personality είλαη ζηαζεξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ θαη αλ κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζνχλ.
χκθσλα κε ηνπο Berthon, Ewing & Hah (2005), κία έλλνηα πνιχ θνληά ζην employer branding είλαη
απηή ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε (employer attractiveness).

Ζ ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε

νξίδεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο σο „ηα πξνζδνθψκελα νθέιε πνπ βιέπεη έλαο ζεκαληηθφο
εξγαδφκελνο δνπιεχνληαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία‟ (Berthon et al., 2005, ζει. 156). Οη
ζπγθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο, αλέπηπμαλ ηελ πξψηε θιίκαθα γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε,
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο, παξέρνληαο απνδείμεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ
αμηνπηζηία ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα θαζψο κεηέπεηηα πνιινί
επηζηήκνλεο βαζίζηεθαλ πάλσ ζε απηή γηα λα δηεμάγνπλ ηηο έξεπλέο ηνπο, αιιά θαη γηαηί παξαθάησ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε παξνχζα εξγαζία. Ζ θιίκαθα απηή θάιπςε 5 βαζηθνχο παξάγνληεο: ηνλ
παξάγνληα ηνπ ελδηαθέξνληνο (interest value), φπνπ αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη
απφ ην ζπλαξπαζηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ηνπ παξέρεη έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη
απφ θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγεί θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ν
θνηλσληθφο (social value) ν νπνίνο αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ έλα
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πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ραξνχκελν θαη επράξηζην κε θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη θαιφ θιίκα. Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ν νηθνλνκηθφο (economic value) θαη αμηνινγεί
ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ ην παθέην ακνηβψλ πνπ ηνπ δίλεη ν εξγνδφηεο, ην νπνίν
είλαη πάλσ απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ. Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο είλαη ν αλαπηπμηαθφο (development value) ν
νπνίνο αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο δνπιεηάο
ηνπ θαη ηνπ δίλνληαη επθαηξίεο πεξεηαίξσ αλάπηπμεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Σέινο, ν πέκπηνο παξάγνληαο
είλαη ν εθαξκνζηηθφο (application value) φπνπ αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ
ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη φζα έρεη κάζεη θαη λα δηδάμεη άιινπο. Αθφκε, ν πέκπηνο παξάγνληαο
αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη
ηφζν πειαηνθεληξηθφ φζν θαη αλζξσπηζηηθφ. Καη άιινη εξεπλεηέο ζπκθψλεζαλ ή θαη επέθηεηλαλ ηνπο
αλσηέξσ παξάγνληεο. Οη Biswas θαη Suar (2016) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην employer branding
επεξεάδεηαη απφ ηα εμήο: Ρεαιηζηηθέο πξνεπηζθνπήζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε δπλεηηθνχο ππαιιήινπο,
αληηιεπηή νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε, ειθπζηηθή απνδεκίσζε, αληηιεπηφ νξγαλσζηαθφ θχξνο,
νξγαλσζηαθή εκπηζηνζχλε, ζσζηή εγεζία απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ηήξεζε ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ
θαη πξνζπάζεηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ δηάθνξσλ παξαγφλησλ βνήζεζε
ηνπο Tanwar θαη Prasad (2017) λα αλαπηχμνπλ ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε:
 Τγηεηλή αηκφζθαηξα εξγαζίαο: Φηιηθή θαη ρσξίο άγρνο αηκφζθαηξα εξγαζίαο κε θαιή ζπλεξγαζία ηεο
νκάδαο.
 Καηάξηηζε θαη αλάπηπμε: Δπθαηξίεο αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαο.
 Ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο
 Ζζηθή θαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε
 Απνδεκηψζεηο θαη παξνρέο: Διθπζηηθφηεηα ησλ κηζζψλ θαη σθειεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη έξεπλεο νξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα
εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε, πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο, δηαθξίλνληαο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ππφ
δηαθνξεηηθφ πξίζκα.


Οη Sivertzen, Nilsen & Olafsen (2013), δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο ηε θιίκαθα ησλ

Berthon et all (2005), κε δείγκα Ννξβεγνχο ζπνπδαζηέο κεραλνινγίαο, ψζηε λα εληνπίζνπλ ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηαηξηθή θήκε θαη θαη‟ επέθηαζε ηε πξφζεζε ησλ ππνςεθίσλ λα θάλνπλ
αίηεζε γηα κία δνπιεηά, κεηαμχ ηξηψλ κεγάισλ κεραλνινγηθψλ εηαηξεηψλ. Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ έξεπλα είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθά. Πξψηα απ‟ φια, ε εηαηξηθή θήκε έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε
ηελ επηζπκία ησλ ππνςεθίσλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα κηα δνπιεηά. Οη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη ζεηηθά κε
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ηε θήκε ηνπ νξγαληζκνχ (ε νπνία ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ ηάζε ησλ ππνςεθίσλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα ηε
δνπιεηά) είλαη ν παξάγνληαο ηεο θαηλνηνκίαο (ε παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ), ν
ςπρνινγηθφο παξάγνληαο (λα αηζζάλνληαη θαιά πνπ εξγάδνληαη ζε έλαλ ηέηνην νξγαληζκφ), ν
εθαξκνζηηθφο παξάγνληαο (πειαηνθεληξηθή αληίιεςε νξγαληζκνχ) θαη ε ρξήζε ησλ social media (ελεξγφ
πξνθίι εηαηξείαο ζηα θνηλσληθά δίθηπα). Αμίδεη αθφκε λα αλαθεξζεί φηη κφλν ν ςπρνινγηθφο παξάγνληαο
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξφζεζε γηα αίηεζε γηα δνπιεηά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έξεπλα έδεημε φηη δελ
ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθήο αμίαο (θαιή ζρέζε κε ζπλάδειθνπο) θαη νηθνλνκηθήο αμίαο
(ειθπζηηθφ παθέην ακνηβψλ) κε ηε θήκε ηεο εηαηξείαο.

Γράθεκα 2: Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηε πρόζεζε ηφλ σπουεθίφλ λα θάλοσλ αίηεζε γηα κία
δοσιεηά (Sivertzen, Nilsen & Olafsen 2013)

Οη αλσηέξσ παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί γηα λα ρηίζεη ζεηηθή θήκε κηα επηρείξεζε, θαη θαη‟ επέθηαζε ζα
ελδπλακψζνπλ ηελ ηάζε ησλ ππνςεθίσλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα δνπιεηά. Δπνκέλσο, νη ελ ιφγσ
επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ρηίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζέιθπζήο ηνπο, βαζηζκέλεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
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παξάγνληεο. Φπζηθά ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη πεξηνξηζκνχο θαζψο ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ
ζπνπδαζηέο κεραλνινγίαο θαη νη εηαηξείεο πνπ εμεηάζηεθαλ αλήθαλ ζε απηφλ ην θιάδν. Οη
ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη πξέπεη λα γίλεη πεξεηαίξσ έξεπλα θαζψο ηα επξήκαηα απφ θιάδν
ζε θιάδν είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαθέξνπλ θαη νη παξάγνληεο λα δηαθνξνπνηνχληαη.


Κάπνηα απφ ηα επξήκαηα ησλ παξαπάλσ επηζηεκφλσλ, έξρνληαη ζε αληίζεζε απφ ηνπο Eger,

Mičík θαη Řehoř (2018), πξάγκα ην νπνίν θέξλεη ηελ αλάγθε γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ Eger et al (2018) παξνπζηάδεη πψο νη λένη
ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media θαη ηηο ηζηνζειίδεο πξνζέιθπζεο γηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο κειινληηθνχο ηνπο εξγνδφηεο. Οη αλσηέξσ εξεπλεηέο, δηεμήγαγαλ ηελ έξεπλα κε δείγκα
ηειεηφθνηηνπο ζπνπδαζηέο απφ ζρνιέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζηε Σζερία. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη
εξσηεζέληεο πνπ αθνινπζνχλ πιεξνθνξίεο γηα επθαηξίεο θαξηέξαο ζηα social media ησλ εηαηξεηψλ δε
βξίζθνπλ ζεκαληηθά ηα πξνθίι ησλ εηαηξεηψλ. Απηή ε άπνςε δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Sivertzen,
Nilsen & Olafsen (2013) πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε ησλ social media ζηηο θακπάληεο employer
branding κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα λα ρηηζηεί κηα θαιή θήκε. Ίζσο πξάγκαηη απαηηείηαη λα γίλεη κηα
ζχγθξηζε δηαπνιηηηζκηθή γηα λα δηεξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, θαζψο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο
κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ππάξρεη
έιιεηςε απφ κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηα social media θαη ηε πξνζέιθπζε ηνπ πξνζσπηθνχ (Davison,
Maraist, & Bing 2011). Αθφκε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Eger et al (2018), έδεημαλ φηη νη
Σζέρνη θνηηεηέο έδσζαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην Social Value, ελψ ηα Interest Value θαη Economy–
Development Value ήηαλ ηα δεχηεξα πην ζεκαληηθά. Απηνί νη παξάγνληεο, ηνλίδνπλ νη αλσηέξσ
εξεπλεηέο, είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο θήκεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζα
εληζρχζεη ηηο πξνζέζεηο ησλ ππνςεθίσλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα δνπιεηά.


Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη Berthon et al (2005), ζην ηέινο ηεο έξεπλάο ηνπο δήηεζαλ

πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηεο θιίκαθαο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο κε
ζθνπφ λα παξαθνινπζεζνχλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Χο απάληεζε ζηνπο αλσηέξσ εξεπλεηέο, νη
Alniacik et al, (2014) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζε δχν
δηαθνξεηηθά δείγκαηα πιεζπζκνχ απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Λεηνλίαο. Αθφκε,
νη κειεηεηέο απηνί, ζέιεζαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα αλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα λα πξνζειθχζνπλ νη νξγαληζκνί ζεκαληηθνχο εξγαδφκελνπο αλά ηνλ
θφζκν ή ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο απηέο αλάινγα ηηο θνπιηνχξεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ρσξψλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε 300 ζπνπδαζηέο Παλεπηζηεκίσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Λεηνλίαο (150 απφ
θάζε ρψξα) θαη ζηνρεχεη λα αλαδείμεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε
απηψλ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ, αιιά θαη αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη
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θνξηηζηψλ. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ Σνπξθία δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία, απ‟
φηη νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηε Λεηνλία, ζηηο πηπρέο ηνπ employer branding πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία σο
„αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε‟ θαη πνπ ηνπο δίλεη ε εηαηξεία ηελ δπλαηφηεηα „λα δηδάμνπλ ζε άιινπο απηά
πνπ έρνπλ νη ίδηνη κάζεη‟. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη θαιέο πξννπηηθέο εμέιημεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη
έλα ειθπζηηθφ παθέην ακνηβψλ (πάλσ απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ), ήηαλ ζε ίδηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο
κεηαμχ ησλ δχν εζλψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο
ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζρεηηθά κε ηηο πηπρέο ηνπ employer branding. Δπνκέλσο, νη εηδηθνί ηεο
Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξέπεη πξψηα λα εμαθξηβψζνπλ ηηο πην πνιχηηκεο πηπρέο ηνπ
employer branding ηνπ πιεζπζκνχ ηεο εθάζηνηε θνπιηνχξαο θαη κεηέπεηηα λα αλαπηχμνπλ ηηο
ζηξαηεγηθέο γηα λα αλαπηχμνπλ ην employer branding ηνπο, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο
ππνςήθηνπο.


Οη Collins & Stevens (2002) αμηνπνηψληαο ηελ ζεσξία απφ ηε βηβιηνγξαθία ηνπ κάξθεηηλγθ

ζρεηηθά κε ηε πειαηεηαθή βάζε ηνπ brand, δηεμήγαγαλ έξεπλα γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ ε έθζεζε ζε
ηέζζεξηο πξψηκεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε πξνζέιθπζε ησλ ππνςεθίσλ - δεκνζηφηεηα, ρνξεγίεο,
απφ ζηφκα ζε ζηφκα αλαθνξέο θαη δηαθεκίζεηο - κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ
κεραλνινγίαο ζρεηηθά κε ηε πξφζεζή ηνπο λα θάλνπλ αίηεζε γηα κηα δνπιεηά. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα
είλαη ε δεκνζηφηεηα, πνπ νπζηαζηηθά είλαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία νη νπνίεο
πξνβάιινληαη ζηα κέζα θαη δελ πιεξψλνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. Οη ρνξεγίεο είλαη ε δηάζεζε ρξεκάησλ
ζε θάπνηνπο θνξείο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε πξνβνιή ηνπ νξγαληζκνχ. Οη αλαθνξέο απφ ζηφκα
ζε ζηφκα είλαη πιεξνθνξίεο απφ αμηφπηζηεο πεγέο, φπσο π.ρ. θίινπο ή αλζξψπνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ
ζρεηηθή εκπεηξία απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Ζ δηαθήκηζε αλαθέξεηαη ζε πιεξσκέλα, επαγγεικαηηθά
ζρεδηαζκέλα κελχκαηα πνπ δηνρεηεχνληαη κέζσ δηάθνξσλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Οη πξψηκεο δξαζηεξηφηεηεο
πξνζέιθπζεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ηηο πξνζέζεηο ησλ ππνςεθίσλ κέζσ δχν
θαηεπζχλζεσλ, ε πξψηε είλαη νη γεληθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εηαηξεία θαη ε δεχηεξε ηα αληηιεπηά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ σο κέξνο κηαο δηαρξνληθήο κειέηεο πνπ
εμεηάδεη ηηο πξαθηηθέο πξφζιεςεο ζηηο επηινγέο εξγαζίαο ησλ ζπνπδαζηψλ κεραλνινγίαο. Οη ζπνπδαζηέο
ήηαλ απφ ηξεηο κεγάιεο κεραλνινγηθέο ζρνιέο δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαηά ηε πεξίνδν ηνπ
1998-1999. Σα επξήκαηα έδεημαλ ηα εμήο: Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο πξαθηηθήο απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη ησλ
δχν δηαζηάζεσλ ηεο εηθφλαο ηνπ employer brand ήηαλ ηδηαίηεξα ηζρπξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη παξ‟
φιν πνπ ε έξεπλα έδεημε ζεκαληηθή ζρέζε ηεο πξαθηηθήο απφ ζηφκα ζε ζηφκα αλαθνξψλ κε ηηο
κειινληηθέο απνθάζεηο ησλ ππνςεθίσλ, νη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη δελ εμεηάζηεθε ε αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ απηέο ηηο πεγέο Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε πξψηκε πξνζέιθπζε
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ζρεηίδεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε ε εηθφλα ηνπ employer branding
λα είλαη ηζρπξφηεξε φηαλ νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκνζηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο πξψηκεο πξαθηηθέο πξνζέιθπζεο. Οη νξγαλψζεηο θαίλεηαη λα είλαη ζε
ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα γεληθή ζεηηθή αίζζεζε ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηηο επθαηξίεο
απαζρφιεζήο ηεο κέζα απφ ηε δεκνζηφηεηα. Ζ δεκνζηφηεηα είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ζρεηίδεηαη
ζεκαληηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ. Απηφ δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζε
ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ δεκνζηφηεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξν θέξδνο απφ φηη
άιιεο πξφσξεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζέιθπζεο. Δίλαη πηζαλφ ε δεκνζηφηεηα, επεηδή ζεσξείηαη φηη
πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο εηαηξείαο (π.ρ. εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά), λα παξέρεη κεγαιχηεξε λνκηκφηεηα
απφ άιιεο κνξθέο πξνζέιθπζεο. Με άιια ιφγηα, νη ππνςήθηνη θνηηεηέο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν
πξφζπκνη λα πηζηέςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ απηέο ηηο πεγέο, επεηδή ηηο ζεσξνχλ πην
αληηθεηκεληθέο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, απνγνεηεπηηθά είλαη ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε πξαθηηθή ηεο ρνξεγίαο. Σα
επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε ρνξεγία δελ είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα λα επεξεάζεη ηελ εηθφλα ηνπ
employer branding κηαο επηρείξεζεο. Ζ ρνξεγία δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο
αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ. Σέινο, ε δηαθήκηζε ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ
ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο. Απηφ ην εχξεκα δείρλεη φηη νη
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα ζρεκαηίζνπλ ζεηηθέο εληππψζεηο ζρεηηθά κε
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο, θάλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο εχθνια δηαζέζηκεο κέζσ
δεκνζηεχζεσλ εξγαζίαο, ηζηνζειίδσλ θ.ιπ. Δπνκέλσο, ε κφλε πξαθηηθή πνπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή
γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε έλα δπλαηφ employer brand είλαη απηή ηεο ρνξεγίαο. Πξφθεηηαη γηα
έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα πνπ κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα ην ιάβνπλ απηφ ππφςε ηνπο φηαλ ραξάζζνπλ ηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ππνςεθίνπο.


Ο Hager (2018), ζηε κειέηε ηνπ εμέηαζε αλ ηα δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά ή εηαηξηθά

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, ην θχιν ή ε επζχλε δηνίθεζεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ ηθαλνπνίεζε
ηνπο απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο. Χζηφζν, πνιιέο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο
ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ (π.ρ. πςειφο κηζζφο,
θαηλνηφκα πξντφληα, πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο εξγαζίαο, πξνζηηζέκελε θνηλσληθή αμία θιπ.) ζηηο
δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο Trost (2013) ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ employer branding. Ο ελ ιφγσ εξεπλεηήο, πξνηείλεη
φηη ε δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο εμαζθαιίδεηαη θπξίσο κέζσ
ηνπ ζρεδηαζκνχ ειθπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξγνδφηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζεηηθή
εηθφλα γη απηφλ. Σα επξήκαηα ηηο έξεπλαο ηνπ Hager έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπ employer
branding πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη
28

ΜΠ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Full Time 2018-2019

Λάδαξε Αηθαηεξίλε

Ηαλνπάξηνο 2020

ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο δέζκεπζε. Ζ πξψηε είλαη ε θνηλσληθφηεηα (social), δειαδή ε δνπιεηά λα βνεζάεη
άιινπο αλζξψπνπο θαη λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θνηλσλία, ε δεχηεξε είλαη ε εηθφλα θαη ε πξννπηηθή
(status & perspective), δειαδή θαιέο πξννπηηθέο αλέιημεο, αζθάιεηα εξγαζίαο θ.α. θαη ε ηξίηε ην
ελδηαθέξνλ (interest) δειαδή ελδηαθέξνλ επάγγεικα, πςειφο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θ.α. Σν ελδηαθέξνλ
θαη ε πξννπηηθή έδεημαλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ νξγαλσηηθή δέζκεπζε παξά ε θνηλσληθή ζπληζηψζα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο δελ απνηειεί
πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ζπλερή νξγαλσηηθή δέζκεπζε. Αθφκε, ε έξεπλα έδεημε φηη νη εξγαδφκελνη
πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δέζκεπζε,
ελψ ε ζηξνθή πξνο επέιηθηεο ψξεο εξγαζίαο επεξεάδεη ζεηηθά ηε δέζκεπζε θαη ηελ αχμεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο.


Μηα άιιε εξεπλήηξηα, πην πξφζθαηα, ε Santiago, (2019) εθπφλεζε κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα

θαηαλνήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε θαη ηεο πξφζεζεο ππνβνιήο αίηεζεο γηα
δνπιεηά ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ ελ ιφγσ εξεπλήηξηα αλαθέξεη φηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ
ησλ επηρεηξήζεσλ ην απνηέιεζκα είλαη ε απμεκέλε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ νξγαληζκψλ λα
βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη δηαηήξεζεο ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ. Αλεμάξηεηα απφ ην
κέγεζνο ελφο νξγαληζκνχ, ππάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηε πξφζιεςε θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ. Σν employer branding ζεσξείηαη φκσο, σο έλα ζηξαηεγηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνζέιθπζε
κειινληηθψλ ππαιιήισλ γηα λα εξγαζηνχλ ζε κηα νξγάλσζε. Ζ ελ ιφγσ κειέηε ρξεζηκνπνίεζε ηφζν
πνζνηηθά (εξσηεκαηνιφγην) φζν θαη πνηνηηθά (ζπλεληεχμεηο) δεδνκέλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ
αληηιήςεσλ ησλ κειινληηθψλ θαη ησξηλψλ εξγαδνκέλσλ. Ζ έξεπλα έγηλε ζε έλαλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ
φκηιν, ν νπνίνο έρεη κηα ηζρπξή παγθφζκηα παξνπζία θαη εηδίθεπζή ηνπ ήηαλ ε παξνρή
ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Οη εξσηεζέληεο ήηαλ Πνξηνγάινη πνπ αλήθνπλ ζηελ
γεληά Τ. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ζρεδφλ φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε έρνπλ
επηξξνή ζηελ πξφζεζε ησλ λέσλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα εξγαζία, κε ηε κφλε εμαίξεζε ε νηθνλνκηθή
αμία. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο
λένπο (Santiago, 2019).


Οη κειεηεηέο Reis θαη Braga δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα:

"Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο
δηαθνξεηηθέο γεληέο: Baby Boomers, Generation X θαη Generation Y; ". Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηε Βξαδηιία
κε δείγκα 937 επαγγεικαηίεο απφ δηάθνξνπο ηνκείο θαη εηαηξείεο. Οη αλσηέξσ εξεπλεηέο ππνγξακκίδνπλ
φηη απηέο νη ηξεηο γεληέο αιιειεπηδξνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζήκεξα θαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ φρη κφλν κεγαιχηεξν βαζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ
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ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, αιιά θαη λα θέξνπλ ηελ αλάγθε γηα επαλεμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ Γηνίθεζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, φπσο ε πξφζιεςε, ε απνδεκίσζε, ε εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, ε αμηνιφγεζε
ησλ επηδφζεσλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε. χκθσλα κε ηνπο ελ ιφγσ ζπγγξαθείο, ε επηινγή ηνπ νξηζκνχ
ησλ γελεψλ έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο Miller (2011), Brosdahl & Carpenter (2011) θαη Bolton et al. (2013):
Οη Baby Boomers αλαθέξνληαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ 1946 θαη 1960, ζηε Generation
X αλήθνπλ φζνη γελλήζεθαλ κεηαμχ 1961 θαη 1981 θαη ε γεληά Y πεξηιακβάλεη φζνπο πνπ γελλήζεθαλ
κεηαμχ ηνπ 1982 θαη ηνπ 2000. Ζ βηβιηνγξαθία έρεη δείμεη φηη νη Baby Boomers κεγάισζαλ ζε κηα ζεηηθή
θαη αηζηφδνμε πεξίνδν, εθηηκνχλ ηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, θαη ηε
δεκηνπξγηθφηεηα εξγάδνληαη ζθιεξά θαη αλαδεηνχλ εμσηεξηθέο αληακνηβέο ζε αληάιιαγκα γηα ηελ πίζηε
θαη ηε δέζκεπζή ηνπο (Cennamo & Gardner, 2008). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γεληάο Υ πεξηιακβάλνπλ ηελ
απηνπεπνίζεζε θαη ηελ αλεμαξηεζία, ηα άηνκα επηδεηθλχνπλ επίζεο κεγαιχηεξε δέζκεπζε γηα ηε
ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη φρη γηα ηνπο εξγνδφηεο ηνπο, εθηηκνχλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη πξνηηκνχλ κηα
ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο δσήο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο (Smola & Sutton, 2002). Ζ Γεληά Y έρεη
βηψζεη έλα πιαίζην γξήγνξεο αλάπηπμεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη
αλαδεηά πεξηζζφηεξν ηηο θαηλνηνκίεο, ηηο αιιαγέο θαη ηηο πξνθιήζεηο (Cennamo & Gardner, 2008). Σα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο, έδεημαλ ηα εμήο: Σν Application Value, φπνπ πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα λα
εθαξκφζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ απηφ πνπ έρνπλ κάζεη είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ γηα ηελ γεληά Y, θαη
ιηγφηεξν γηα ηηο παιαηφηεξεο γεληέο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ην Interest Value, φπνπ εληνπίζηεθαλ
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο γεληάο Y θαη ηεο γεληάο ησλ Baby Boomers θαη κεηαμχ ησλ γελεψλ Y θαη X. Οη πην
έκπεηξνη εξσηεζέληεο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηνπο εξγνδφηεο πνπ πξνζθέξνπλ έλα πεξηβάιινλ κε
πξνθιήζεηο, κε λέεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο θαη θαηλνηφκα πξντφληα, θαζψο θαη έλα δεκηνπξγηθφ θαη
θαηλνηφκν πεξηβάιινλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη γηα ηνπο Baby Boomers, ην Interest Value είλαη πην
ζεκαληηθφ απφ ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ economic value) θαηά ηελ επηινγή
εξγνδφηε. Γηα ηνπο Baby Boomers, είλαη πξνηηκφηεξν λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε ζέκαηα φπσο ε
δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο κηαο θαηλνηφκαο δνπιεηάο ζε έλα ζεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν
ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο λέεο πξαθηηθέο εξγαζίαο, εθηφο απφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηε Γεληά X, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε έλα θαιφ παθέην απνδνρψλ, αιιά θαη λα ηνπο πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα εξγαζηνχλ ζε
έλα δεκηνπξγηθφ ρψξν εξγαζίαο θαη λα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο αλσηέξνπο
ηνπο ζηελ εξγαζία. Σέινο, νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη γηα λα πξνζειθχζνπλ νη εηαηξείεο αλζξψπνπο απφ
ηηο αλσηέξσ γεληέο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη θάζε γεληά αιιά θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο.
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Οη Slavkovic, Pavlovic & Simic (2018) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ν

αληίθηππνο ηεο πξνζέιθπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε
ηνπ employer brand σο δηακεζνιαβεηή γηα ηελ πξνζδηνξηζκέλε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνζέιθπζεο θαη ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ έξεπλα έιαβε κέξνο ζηε εξβία. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απέδεημαλ
ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο πξνζέιθπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο, ελψ ε κεζνιαβεηηθή επηξξνή ηνπ employer brand έρεη επίζεο επηβεβαησζεί πιήξσο.
Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απνηεινχλ επηβεβαίσζε φηη ην επηζπκεηφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ
επίηεπμε ηεο αλψηεξεο απφδνζεο κέζσ ησλ κεραληζκψλ παξνρήο θηλήηξσλ. Οη αλσηέξσ εξεπλεηέο
ηφληζαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ νη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ θαη
αλαγλσξίζηκνπ employer branding, λα πξέπεη λα επελδχνληαη, θαζψο, έλα θαιφ employer branding
επεξεάδεη θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νπφηε πξέπεη λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο. Δπελδχνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ employer branding, ε
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα απμεζεί, θαη ε ειθπζηηθφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ
κπνξεί

ηαπηφρξνλα λα εληζρπζεί. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ηε κείσζε ζηα
πνζνζηά απνπζίαο (Inuwa, 2015). Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε
δεκηνπξγψληαο ην επηζπκεηφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αξρίδνληαο απφ ηελ πξνζέιθπζε
δπλεηηθψλ ππνςεθίσλ, ζπλερίδνληαο κε ηελ επηινγή θαη δηαηήξεζε ηνπ θαιχηεξνπ ππνςεθίνπ
δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εξγαζία, κε επίθεληξν ηελ επίηεπμε
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ζηε
κείσζε ησλ απνπζηψλ.


Σν 2011, νη Arachchige θαη Robertson δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα, ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ

ησλ ειθπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο εξγνδφηε, πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πξνζέιθπζε
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε ξη Λάλθα, έλα πνιχηηκν εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο ζηηο
πξαθηηθέο πξνζέιθπζεο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ην δείγκα πεξηειάκβαλε 221
ηειεηφθνηηνπο Παλεπηζηεκίνπ. Οη θνηηεηέο αληιήζεθαλ απφ ηα αθφινπζα καζήκαηα: Γηαρείξηζε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (81 θνηηεηέο), Γηαρείξηζε Μάξθεηηλγθ (62 θνηηεηέο) θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά (78
θνηηεηέο). Οη ελ ιφγσ θνηηεηέο ήηαλ πνιχ θνληά ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ζηελ
απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ, ήηαλ ζε ζεκείν λα εμεηάδνπλ ελεξγά ηηο πξννπηηθέο
απαζρφιεζήο ηνπο. Δπηπιένλ, είραλ σο επί ην πιείζηνλ εξγαζηεί γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο έμη κήλεο σο
αζθνχκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε επηρεηξήζεηο σο απαίηεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο ζηε ξη Λάλθα δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ
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αλαπηπμηαθφ παξάγνληα (development value), δειαδή ζηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ ρξήζηκσλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ηνπο, ελψ δίλνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία ζηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα (social value),
δειαδή ζηελ χπαξμε ελφο επράξηζηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ βηβιηνγξαθία είλαη αληηθαηηθή ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ην ζεκαληηθφηεξν
παξάγνληα πνπ ηνπο επεξεάδεη ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη ζην ηη ζεσξνχλ νη ίδηνη ειθπζηηθφ ζε έλαλ
εξγνδφηε. Έλα παξάδεηγκα είλαη φηη θάπνηεο έξεπλέο έρνπλ απνθαιχςεη φηη γηα ηνπο λένπο ν κηζζφο
ζεσξείηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφο απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε αίζζεζε νινθιήξσζεο πνπ ζνπ
πξνζθέξεη ε εξγαζία (Eisner, 2005), ελψ άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη σο πην ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνλ
κηζζφ (Lowe, Levitt, & Wilson, 2008; Qenani-Petrela, Schlosser & Pompa, 2007). Ζ εμήγεζε κπνξεί λα
απνδνζεί ζηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα πνπ έρεη ν θάζε ιαφο, κε απνηέιεζκα λα δηαθέξνπλ θαη νη επηζπκίεο
ησλ αλζξψπσλ.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο θαίλεηαη φηη ν βαζκφο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε
ζηα κάηηα ησλ κειινληηθψλ ππνςεθίσλ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο
παξάγνληεο. Πξέπεη βέβαηα, λα ζεκεησζεί φηη νη παξάγνληεο απηνί δηαθνξνπνηνχληαη θαη κεηαβάιινληαη
θαη ζε απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ ε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη ν δηαθνξεηηθφο πνιηηηζκφο.
Δπνκέλσο, πξέπεη λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ψζηε λα κειεηεζεί απηφ ην θαηλφκελν ηεο
ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, θαη ζίγνπξα ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα
κειεηεζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο καο ρψξαο θαη θνπιηνχξαο.
2.7 Από ην Employee Value Proposition ζην Employer Value Proposition
Σν Employee Value Proposition έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηνπ employer branding θαζψο αθνξνχλ
θαη ηα δχν ηελ ππνθείκελε «πξνζθνξά» ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ θαη
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε. ην πιαίζην απηφ, ην
Employee Value Proposition αλαθέξεηαη ζπρλά ζαλ Employer Value Proposition. χκθσλα κε ηνλ Aaker
(1991) ην Employer Value Proposition αλαθέξεηαη ζηα ιεηηνπξγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε πνπ
πξνζθέξεη ην εκπνξηθφ ζήκα θαη δίλεη αμία ζε έλαλ πειάηε. Ζ πξφηαζε αμίαο κεηαθέξεη έλα ειθπζηηθφ
κήλπκα θαη θηηάρλεη κηα ζεηηθή εηθφλα (Keller, 1993). ρεηηθά κε ην employer branding,, ε πξφηαζε
πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ εξγνδφηε βαζίδεηαη ζε ζπκβνιηθά θαη ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνζθέξεη έλαο εξγνδφηεο (Backhaus & Tikoo, 2004). Ζ πξφηαζε αμίαο είλαη θεληξηθή ζην κήλπκα ηνπ
employer branding (Eisenberg et al.2001). Ζ έλλνηα ηεο πξφηαζεο αμίαο δαλείδεηαη απφ ην ρψξν ηνπ
κάξθεηηλγθ θαη έρεη νξηζζεί σο κηα ππφζρεζε πνπ ν πσιεηήο δίλεη, φηη ε ηηκή ζηελ αληαιιαγή ζα
ζπλδέεηαη κε ηελ αμία ηεο ρξήζεο. Όηαλ έλαο πειάηεο δίλεη ρξήκαηα ζε έλαλ πσιεηή, ππνζέηεη ζησπεξά
φηη ε αμία ζηελ αληαιιαγή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνπιάρηζηνλ ηελ αμία ρξήζεο ζε αμία πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ή λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ζηελ αληαιιαγή (Lusch et al., 2007). Ζ πξφηαζε αμίαο
αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο κειέηεο θαηαλαισηψλ δειαδή, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνηάζεηο
αμίαο, αιιά νη πειάηεο ή άιινη δηθαηνχρνη είλαη απηνί πνπ απνθαζίδνπλ ηελ απνδνρή ηνπο. Απηφ
ππνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ πειαηψλ θαη νξγαληζκνχ εάλ νη
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πξνηάζεηο αμίαο επζπγξακκίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο. Παξφκνηα
επηρεηξήκαηα κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. Οη
εξγαδφκελνη πνπ αλαδεηνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο αμίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο
εξγνδφηεο αθξηβψο φπσο νη θαηαλαισηέο γηα ηα πξντφληα. χκθσλα κε ηνπο Gursoy et al (2013) ''νη αμίεο
ζεσξνχληαη σο πεγή θηλήηξσλ γηα αηνκηθή δξάζε'' (Gursoy et al, 2013, ζει. 41) νδεγψληαο έηζη ζηελ
δηαηήξεζε θαη πξνζέιθπζε ησλ ηαιέλησλ. Ζ ζρέζε αληαιιαγήο ππάξρεη κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θαη
εξγνδφηε, αλαθέξεηαη ήδε απφ ηε ζεσξία ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ (Millward, Brewerton 1999). Ζ
ζσζηή πξφηαζε αμίαο κπνξεί λα πξνζειθχζεη ην ζσζηφ ηαιέλην ζηελ εηαηξεία. Οη αμίεο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο νξγαλσζηαθέο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηθαλνπνίεζε
απφ ηελ εξγαζία θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (Glazer et al, 2004). Σν πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο αμίαο
ζεσξείηαη ελαιιαθηηθά σο παξάγνληαο γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε.
2.8 Employer branding & Employer of choice
Γεληθφηεξα έρεη δνζεί ηεξάζηηα έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηνπ employer branding γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα
γίλεη έλαο νξγαληζκφο „employer of choice‟(εξγνδφηεο επηινγήο). Ο Sullivan (1998) αλαθέξεηαη ζηνλ
εξγνδφηε επηινγήο σο κηα εηαηξεία πνπ ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο θήκεο ηεο είλαη, πάληα ε πξψηε
επηινγή ηνπ θφζκνπ αλάκεζα ζε άιιεο ππνςήθηεο. Οη εξγνδφηεο επηινγήο είλαη απηνί πνπ μεπεξλνχλ ηνλ
αληαγσληζκφ θαη θαηαθέξλνπλ λα πξνζειθχζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε
ηαιέλην πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηρείξεζε. Δπηηπγράλνπλ απηή ηελ αλαγλψξηζε κέζσ θαηλνηφκσλ
πξνγξακκάησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ σθεινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο (Copeland,
2000). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εξγνδφηεο επηινγήο είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο πξνζειθχεη ηα θνξπθαία
ηαιέληα λα εξγαζηνχλ ζε απηφλ ιφγσ ηεο θήκεο ηνπ θαη ηνπ ηζρπξνχ employer branding ηνπ. Οη Herman
& Giola (2000) πξνζδηφξηζαλ νθηψ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζεσξήζνπλ έλαλ
εξγνδφηε σο εξγνδφηε επηινγήο. Οη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: θήκε ηεο εηαηξείαο, εηαηξηθή θνπιηνχξα,
ηζρπξή εγεζία, ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζεκαληηθή
εξγαζία, κηζζφο θαη πξνλφκηα. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ employer branding, ν νξγαληζκφο πξέπεη
λα δηαηεξήζεη ηελ θαιή θήκε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηνπ
θαη λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη ε εμήο δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν φξσλ: ην employer of choice
αλαθέξεηαη ζηνλ εξγνδφηε ν νπνίνο, κε ηελ θαηνρή ειθπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κπνξεί λα
πξνζειθχζεη ηνπο πην ηαιαληνχρνπο ππαιιήινπο γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ. Έηζη, αλ θαη νπνηαδήπνηε
εηαηξεία κε κηα μερσξηζηή ππφζρεζε κπνξεί λα έρεη έλα θαιφ employer branding, θακία εηαηξεία δελ
κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη είλαη employer of choice. Δπηπιένλ, έλα employer branding κπνξεί λα είλαη
ειθπζηηθφ γηα νξηζκέλνπο δπλεηηθνχο εξγαδφκελνπο. Αληίζεηα, ην employer of choice ελζσκαηψλεη έλα
νξηζκέλν επίπεδν ειθπζηηθφηεηαο θαη ηζρπξίδεηαη ηνλ ηίηιν ηνπ πην ειθπζηηθνχ εξγνδφηε απφ έλα
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δπλεηηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, απφ ηνπο πην ηαιαληνχρνπο (Bellou
et all, 2005). χκθσλα κε ηε Rampl, (2014) ππάξρεη έιιεηςε ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ηη παίδεη
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ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα γίλεη έλαο νξγαληζκφο, εξγνδφηεο

επηινγήο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο

επηρεηξήζεηο ην brand ηνπο λα ζεσξείηαη πξψηεο επηινγήο. Απηή ε έλλνηα πεξηιακβάλεη δχν κέξε. Σν έλα
κέξνο αθνξά ην brand ζην νπνίν είλαη πηζηνί νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ην άιιν κέξνο αθνξά ηε
δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ brand θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. ρεηηθά κε απηέο ηηο ζρέζεηο, ην λα
ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο σο first choice brand, έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζέιθπζε θαη
δηαηήξεζε ησλ ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ. Άιισζηε, ην λα ζεσξείηαη κηα επηρείξεζε first choice brand
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ employer branding.
Ζ Rampl, (2014) δηεμήγαγε κηα έξεπλα ζε ζπνπδαζηέο απφ δηάθνξα Παλεπηζηήκηα ηεο Γεξκαλίαο. ηφρνο
ηεο ήηαλ λα αλαθαιχςεη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα εξγαζηνχλ ζηνλ θιάδν ησλ
ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη θπξίσο ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα γηα λα ζεσξεζεί ή φρη κηα
επηρείξεζε σο first choice brand. Χο ζπλαηζζήκαηα ελλννχληαη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο πνπ είραλ νη
ζπνπδαζηέο κε ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο, παξαδείγκαηνο ράξε πξαθηηθή άζθεζε ή παξαθνινχζεζε
workshops. Σα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο
(ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν δνπιεηάο) θαη ε θνπιηνχξα ηεο εξγαζίαο (επράξηζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ)
κπνξεί λα πξνβιέςεη αλ ζα είλαη ή φρη κηα εηαηξεία first choice brand. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν κηζζφο, νη
επθαηξίεο αλέιημεο, ε ηνπνζεζία θαη ε θήκε δελ παίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ππνγξακκηζζεί, φηη φζνη ζπκκεηέρνληεο είραλ θάπνηα πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία
είραλ θαη πην ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ην brand ηεο. Δπνκέλσο, γηα λα θαζηεξσζεί κηα εηαηξεία
ζαλ first choice brand, ηα ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα ην ιφγν απηφ νη εηαηξείεο πξέπεη λα
απμήζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα γηα λα πεηχρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σα ζπλαηζζήκαηα ζα
ππάξμνπλ κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ επαθή κε απηφ ην brand, γη απηφ ην ιφγν νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα
πξνβνχλ ζε αλνίγκαηα ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο αιιά θαη δηνξγάλσζε workshops ή άιισλ
πξνσζεηηθψλ events γηα λα ηηο γλσξίζεη ν θφζκνο θαη θπξίσο νη θαηάιιεινη ππνςήθηνη (Rampl, 2014).
Οη Bellou et all, (2005) δηεμήγαγαλ έξεπλα ε νπνία επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηδαληθνχ
εξγνδφηε, πξνηείλνληαο θαη θαζνξίδνληαο κηα λέα έλλνηα ην Employer Brand of Choice θαη ηα βαζηθά
ζπζηαηηθά ηνπ. Απηή ε κειέηε, πξνζπαζεί λα δψζεη κηα νιηζηηθή ζεψξεζε ζηελ έλλνηα απηή, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο employer branding θαη employer of choice. Σν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζην πψο νη
εξγαδφκελνη επηιέγνπλ έλαλ εξγνδφηε, αλαγλσξίδνληαο ηα θξηηήξηα πνπ είλαη πην ζεκαληηθά ζηα κάηηα
ηνπο θαη πνπ ηνπο ειθχνπλ πεξηζζφηεξν. Ζ κειέηε απηή ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ησλ "Ακνηβψλ", ησλ
"ρέζεσλ", ησλ "Δπθαηξηψλ γηα ηελ Απην-Αλάπηπμε ", ηελ" Αλαγλψξηζε "θαη ηελ" Δηαηξηθή Δηθφλα "
ζηελ επηινγή ησλ ελ δπλάκεη εξγαδνκέλσλ. Ζ έξεπλα ζε έλα πξψην ζηάδην ήηαλ πνηνηηθή. Αξρηθά έγηλαλ
θάπνηεο ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ φπνπ αλήθαλ ζε κεγάιεο
επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ. ηε ζπλέρεηα ηε έξεπλαο, ζπνπδαζηέο ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
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απάληεζαλ ζε ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ην Employer Brand of Choice
επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ „Ακνηβή‟, ηηο „ρέζεηο‟ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρέζεσλ ηφζν
κεηαμχ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε), ηηο „Δπθαηξίεο γηα ΑπηνΑλάπηπμε‟, ηελ " Αλαγλψξηζε "θαη ηελ "Δηαηξηθή Δηθφλα " (ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ εκπνξηθή
εηθφλα φζν θαη ηελ θνηλσληθή εηθφλα ελφο νξγαληζκνχ). Δπνκέλσο. ε ζρέζε κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δνπιεχνπλ ζε απηφλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθνχο ππιψλεο φπσο
παξνρή σθειεηψλ, αιιά θαη ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Σα επξήκαηα
πξνζθέξνπλ κηα νιηζηηθή ζεσξεηηθή βάζε ηνπ Employer Brand of Choice, θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ
σο δηαρεηξηζηηθφο νδεγφο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ λα πξνζειθχνπλ, λα δηαηεξνχλ
θαη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο (Bellou et all, 2005).

Self Development

Added
benefits

Relations
with
colleagues

Relationships
with
managers
Employer
Brand of
Choice
Recognition

Salary
Social
image
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Γράθεκα 3 : Θεφρεηηθό πιαίζηο ηοσ Employer brand of choice, (Bellou et all, 2005).
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2.9 Σερληθέο employer branding
Ο Vatsa (2016) ππνζηεξίδεη φηη νη νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
επσλπκία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ employer branding ηνπο. Ζ εζσηεξηθή επσλπκία ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ
εξεπλεηή κπνξεί λα νξηζηεί σο ηελ πξνψζεζε ησλ αμηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο ππάξρνληεο ππαιιήινπο
κέζσ ζηξαηεγηθψλ πξνζπαζεηψλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη κεξηθά παξαδείγκαηα εζσηεξηθψλ
ηερληθψλ επσλπκίαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
Πίλαθαο 1: Σερληθέο employer branding, (Vatsa 2016)
Σερληθέο

Παξαδείγκαηα πξαθηηθώλ
 Δλεκεξσηηθά δειηία πξνζσπηθνχ

Δζσηεξηθή επηθνηλσλία

 πλαληήζεηο αθνζίσζεο πξνζσπηθνχ
 Παξαδείγκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε
 Δπίδεημε κάξθαο κέζσ βίληεν
 Ζ αθήγεζε εκπεηξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ
 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην

Δθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε

εκπνξηθφ ζήκα
 Brand workshops
 Πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο πειαηψλ
 Πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)
 Αμίεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο ελζσκαησκέλεο ζε φιν
ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
 Βίληεν απφ εκπεηξίεο πειαηψλ
 Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο δηαρείξηζεο

Πξαθηηθέο εγεζίαο

 Δλεξγή παξνπζία ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ζε φιν
ην θάζκα ηεο εηαηξείαο
 Σαθηηθέο

αμηνινγήζεηο

απφδνζεο

πνπ

πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθφ feedback
 Πξνγξάκκαηα αλαγλψξηζεο ζπλαδέιθσλ
Αληακνηβέο θαη αλαγλψξηζε

 Αλαηξνθνδφηεζε ππαιιήισλ απφ ζπλαδέιθνπο
θαη πειάηεο
 Βξαβεία απνδεκίσζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
 Γεκηνπξγία εζσηεξηθψλ δεμηνηήησλ γηα λα

Πξαθηηθέο πξφζιεςεο

εμαζθαιηζηεί φηη ε ππφζρεζε κάξθαο κπνξεί λα
εθαξκνζηεί
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 Δπαλαιακβαλφκελε εζσηεξηθή επηθνηλσλία
Παξάγνληεο βησζηκφηεηαο

 Focus groups κε ππαιιήινπο πνπ
πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηνπο πειάηεο γηα λα
απμήζνπλ ηελ δέζκεπζε θαη λα εληνπίζνπλ ηηο
ειιείςεηο
 Απφθηεζε ζρνιίσλ πειαηψλ

Οη πξνζπάζεηεο ηεο εμσηεξηθήο επσλπκίαο αθνξά ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο λέσλ ππαιιήισλ ζηελ
εηαηξεία. Ζ ελεκέξσζε ησλ αμηψλ ηεο επηρείξεζεο έρεη θεληξηθή ζεκαζία γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ
δπλεηηθψλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ κηαο αθηεξσκέλεο ζειίδαο ζηαδηνδξνκίαο ηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ηελ επξχηεξε δπλαηή θπθινθνξία ησλ εηαηξηθψλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, ηε
ζπκκεηνρή/ρξεκαηνδφηεζε βηνκεραληθψλ δηαζθέςεσλ θαη ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ
(Clair, 2016, Vatsa, 2016). Χο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη ε ζσζηή εζσηεξηθή επσλπκία γηα ηελ επηηπρία
νπνηαζδήπνηε εμσηεξηθήο επσλπκίαο. Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πξνζπάζεηεο branding πξέπεη λα
ελζσκαησζνχλ έηζη ψζηε λα παξέρεηαη έλα ζπλεπέο κήλπκα employer branding.
Σν πξψην ζεκείν επαθήο κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε ζπκβαίλεη φηαλ παξέρνληαη ζηνλ εξγαδφκελν
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία. Οη ξεαιηζηηθέο πξνεπηζθνπήζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά. Έλαο ππνςήθηνο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο
πηπρέο ηεο εξγαζίαο γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ ξφιν πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη (O'Nell et al. 2001). Απηέο νη
πξαθηηθέο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε θαη ηνλ ξπζκφ απνρσξήζεσλ αθήλνληαο έμσ
ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ ζέινπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εξγαζία πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ε εηαηξεία
(Backhaus & Tikoo, 2004). Σα άηνκα πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξν απφ κηα εξγαζία πνπ παξνπζηάδεηαη κε
ξεαιηζηηθέο πξνεπηζθνπήζεηο παξά κε έλα παξαδνζηαθφ κήλπκα πξφζιεςεο (Coleman % Irving, 1997).
Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα αλαπηπρζνχλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ εξγνδφηε κε ξεαιηζηηθέο
πξνζδνθίεο. Μηα θαιά ζρεδηαζκέλε πξνεπηζθφπεζε εξγαζίαο βειηηψλεη ην employer branding ηεο
επηρείξεζεο.
ην επξχηεξν πιαίζην ησλ ηερληθψλ employer branding ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θαη ε νξγαλσζηαθή
ζηήξημε. Ζ αληηιεπηή νξγαλσζηαθή ζηήξημε αληηπξνζσπεχεη ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ
δειαδή ε εηαηξεία δείρλεη ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηελ επεκεξία ηνπο. Όηαλ νη εξγαδφκελνη ην
αληηιακβάλνληαη απηφ, ηφηε αηζζάλνληαη ππνρξεσκέλνη λα αληαπνθξηζνχλ θαη έρνπλ πςειφηεξεο
επηδφζεηο, πεξηζζφηεξε θαηλνηνκία θαη κηθξφηεξν ξπζκφ απνρσξήζεσλ (Eisenberger et al, 1997). Όηαλ νη
εξγαδφκελνη αλαγλσξίδνπλ φηη ε εηαηξεία ηνπο παξέρεη ππνζηήξημε, ην employer branding βειηηψλεηαη.
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Σν

αληηιεπηφ

νξγαλσζαθφ

θχξνο

είλαη

απνηέιεζκα

πνιιψλ

πεγψλ

πιεξνθφξεζεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα αλαθνξψλ, ησλ
δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο εμσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο (Smidts et al, 2001). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο
θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, έλα άηνκν έρεη πνιιέο απην-ηαπηφηεηεο αλάινγα κε ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο
αληίζηνηρεο νκάδεο (Tajfel & Turner 1986). Οη αληηιήςεηο ησλ αηηνχλησλ γηα ην θχξνο ηεο εηαηξείαο έρεη
πνιιά νθέιε, φπσο αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο, αίζζεζε επραξίζηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θ.α.
(Backhaus & Tikoo 2004). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αξλεηηθή αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εηθφλα
ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα εληζρχζεη ηε δπζαξέζθεηα θαη ηελ αλεζπρία ηνπο θαη λα εγθαηαιείςνπλ ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ εηαηξεία, ή λα κελ είλαη παξαγσγηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο. Όζν κεγαιχηεξε
είλαη ε θήκε κηαο επηρείξεζεο, νη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη επλντθά ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο εξγαζίαο θαη αηζζάλνληαη ηελ αίζζεζε ηεο ππεξεθάλεηαο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν
νξγαληζκφ (Edwards, 2010). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην employer branding βειηηψλεηαη.
Δπηπξφζζεηα, ε εγεζία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ρηίζηκν ελφο θαινχ employer branding. Οη
εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ έκπηζηνπο, πξνζεθηηθνχο θαη
πξνζαλαηνιηζκέλνπο πξνο ηα απνηειέζκαηα εγέηεο. Δηαηξείεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο
ππαιιήινπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ρηίζηκν ηνπ employer branding ηνπο ζα
απνηχρνπλ εάλ νη εγέηεο ηνπο δελ δξνπλ ελεξγά. Ζ εγεζία ζηελ θνξπθή είλαη έλα ζχκβνιν γηα
νπνηαδήπνηε εηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θήκεο θαη νη ελέξγεηεο ησλ εγεηψλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε
θαιή θήκε ηεο εηαηξείαο θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ (Davies & Chun 2010).
Αθφκε, ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ employer branding κηαο
εηαηξείαο. Οη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ επηρείξεζε αλαπηχζζνληαη ζε ςπρνινγηθέο
ζπκβάζεηο (Delcampo, 2007). Απηέο νη αληηιήςεηο δελ είλαη κφλν πξνζδνθίεο, αιιά θαη ζησπεξέο
ππνζρέζεηο (Rousseau, 1995). Πεξηιακβάλνπλ ην ηη ππάιιεινη πεξηκέλνπλ απφ ηνλ εξγνδφηε, ηη
πξνζθέξεηαη θαη ηη ζα παξαδνζεί πξαγκαηηθά. Με βάζε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο (Blau,
1964), ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην πεξηιακβάλεη ηηο άγξαθεο πεπνηζήζεηο πνπ θαηέρεη ν εξγαδφκελνο θαη ν
εξγνδφηεο γηα ην ηη ν θαζέλαο πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνλ άιιν θαζψο θαη ηη είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζθέξεη ζηελ αληαιιαθηηθή ζρέζε πνπ ιεηηνπξγεί κεηαμχ ηνπο (Rousseau, 1995). Όηαλ εθπιεξψλεηαη
ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην, ηφηε νη εξγαδφκελνη απνδίδνπλ θαιχηεξα (Miles & Mangold, 2004). Οη
εξγαδφκελνη είλαη νη πξψηνη πνπ μέξνπλ αλ ε εηαηξεία εθπιεξψλεη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ employer branding.
Όηαλ νη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη κηα παξαβίαζε ζην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην, αθνινπζνχλ αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο, φπσο κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, κεησκέλε πίζηε, δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, κεησκέλε
εκπηζηνζχλε, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, δπζαξέζθεηα εξγαζίαο, θαη πξφζεζε εγθαηάιεηςεο (Rousseau,
1995). Έηζη, δηαηεξψληαο ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην βειηηψλεηαη ην employer branding ηεο εηαηξείαο.
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2.10 Gamifying Employer Branding
Καζψο νη άλζξσπνη δνπλ, εξγάδνληαη θαη δξνπλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξν ςεθηαθά πεξηβάιινληα, νη
εηδηθνί ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ πξνζέιθπζε θαη ηα εξγαιεία ηνπ
employer branding ζρεηηθψο (Ryan & Wessel, 2015). ηελ ςεθηνπνηεκέλε νηθνλνκία, φρη κφλν νη
δηαδηθαζίεο εξγαζίαο θαη ηα θαζήθνληα κεηνπζηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε έλα ςεθηαθφ πιαίζην,
αιιά θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ γίλεηαη πην ςεθηαθά πξνζαλαηνιηζκέλν. Γηα κηα επηρείξεζε, ηέηνηεο
θαηαζηάζεηο νδεγνχλ ζην εξψηεκα πψο λα πξνζειθχζεη, λα παξαθηλήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην πξνζσπηθφ
κέζσ θαηάιιεισλ (ςεθηαθψλ) εξγαιείσλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε απηέο ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο. Ζ ρξήζε
ζηνηρείσλ παηρληδηνχ ζε πεξηβάιινλ κε παηρληδηνχ δεκηνπξγεί "παηρληδηάξηθεο εκπεηξίεο" θαη παξνηξχλεη
ηνπο ρξήζηεο λα έξζνπλ πην θνληά θαη λα δεζκεπηνχλ κε κηα εηαηξεία (Deterding, Dixon, Khaled, &
Nacke, 2011). Έηζη, δελ εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη νη εηαηξείεο πξνζπαζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν λα
δεκηνπξγήζνπλ "εκπεηξίεο παηρληδηνχ" γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Cardador, Northcraft, &
Whicker, 2017) θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο νινέλα θαη πην ςεθηνπνηεκέλνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ. ε απηφ ην πιαίζην, ε πξνζέιθπζε κέζσ παηρληδηνχ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο employer branding
ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ γηα ηελ πξνζέιθπζε, ηελ παξαθίλεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θαιχηεξσλ ηαιέλησλ. Ζ
παηρληδνπνίεζε ηνπ employer branding κπνξεί λα είλαη κηα ηζρπξή πξνζέγγηζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
γλψζεο ηνπ employer brand. Ο Abt δεκηνχξγεζε ηνλ φξν "ζνβαξά παηρλίδηα" ην 1970, αλαθέξνληαο φηη
έρνπλ έλαλ ξεηφ θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ θαη δελ πξννξίδνληαη πξσηίζησο γηα
δηαζθέδαζε. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο, φηη ηα ζνβαξά παηρλίδηα δελ είλαη, ή δελ πξέπεη λα είλαη,
δηαζθεδαζηηθά (Abt, 1970). Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξήζε ηεο "κπζηηθήο κάζεζεο", δειαδή,
νη παίθηεο έρνπλ θαηά θχξην ιφγν ηε δηαζθέδαζε ελψ παίδνπλ ην ςεθηαθφ παηρλίδη, ρσξίο λα
αληηιακβάλνληαη πξαγκαηηθά φηη καζαίλνπλ ηαπηφρξνλα. ην πιαίζην ηεο πξνζέιθπζεο, απηά ηα
παηρλίδηα, κπνξνχλ

λα πξνζειθχζνπλ έλαλ ηαιαληνχρν ππνςήθην ή αθφκα θαη λα απνζαξξχλνπλ

θάπνηνπο ππνςήθηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζε αίηεζε. Όηαλ κηιάκε γηα παηρληδνπνίεζε ηνπ employer
branding, αλαθεξφκαζηε ζηα „ζνβαξά παηρλίδηα‟. Έλα „ζνβαξφ παηρλίδη‟ είλαη έλα ςεθηαθφ παηρλίδη πνπ
ζηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηθηψλ. Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεία παηρληδηνχ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα
εθπαηδεπηηθή θαη δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία παηρληδηνχ θαη πξνσζεί ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζθέςεο
ρακειήο θαη πςειφηεξεο ηάμεο, θαζψο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε, κε ζηφρν λα πξνθαιέζεη ζεηηθέο
αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο παίθηεο (Küppera, Kleinb & Völcknera, 2018). Σν employer branding θαη
ηα ζνβαξά παηρλίδηα πξνθαλψο ζρεηίδνληαη. Οη Cable θαη Turban (2001) ππνζηήξημαλ ηε γλψζε ηνπ
εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηνπ εξγνδφηε σο θεληξηθή ηδέα ηνπ employer branding, έηζη ψζηε φζνη αλαδεηνχλ
εξγαζία λα καζαίλνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εξγνδφηε. Έλα ζνβαξφ παηρλίδη κπνξεί
λα παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα εξγνδφηε, κηα απηναμηνιφγεζε ζηνπο παίθηεο ζρεηηθά κε ην αλ
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ηαηξηάδνπλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά ή ηελ εηαηξεία γεληθά (Laumer, Eckhardt, & Weitzel, 2012), ή
λα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Έηζη, ηφζν ην employer branding φζν θαη ηα ζνβαξά παηρλίδηα
κνηξάδνληαη ην θνηλφ ζηφρν ηεο δηεπθφιπλζεο κηαο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο (ζρεηηθά κε κηα επηρείξεζε)
κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία γλψζεο, πνπ νδεγνχλ ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζπκπεξηθνξάο (Cable &
Turban, 2001). Παξ 'φια απηά, ε έξεπλα έρεη παξακειήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ
employer branding θαη ησλ „ζνβαξψλ παηρληδηψλ‟ (Küppera, Kleinb & Völcknera 2018).
2.11 Employer branding & Social Media
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην employer branding απνηειεί θπξίαξρε έλλνηα ζηηο επηρεηξήζεηο ζηηο
εκέξεο καο. Κάζε νξγαληζκφο ζέιεη λα πξνζειθχζεη, αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο ηαιαληνχρνπο
εξγαδφκελνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη νη νπνίνη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα. Σν employer branding είλαη ειθπζηηθφ ηφζν γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο εξγαδφκελνπο, φζν
θαη γηα ηνπο δπλεηηθνχο. Οη ππνςήθηνη πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, πιένλ ζηξέθνληαη ζε δηάθνξεο πεγέο
άληιεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο κειινληηθνχο εξγνδφηεο ηνπο. Σέηνηεο πεγέο είλαη θαη ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media). Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη κε ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο
ηερλνινγίαο, νη λέεο γεληέο είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλεο κε ηα social media θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε
κεγάιν βαζκφ. Έηζη δίλεηαη ε επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ απηφ ην εξγαιείν ψζηε λα
επηηχρνπλ ηελ πξνζέιθπζε ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. Σν δηαδίθηπν
έρεη γίλεη κία απφ ηηο πην δηάζεκεο πεγέο πιεξνθφξεζεο αλάκεζα ζε φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο γεληάο Τ, ε νπνία κεγάισζε ζε έλαλ θφζκν πνπ ην δηαδίθηπν δηαδηδφηαλ κε
ηαρχηαηε κνξθή. Αθφκε, ην δηαδίθηπν άιιαμε ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αληινχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηηο εηαηξείεο θαη επηηξέπνπλ ζε απηέο λα ρηίζνπλ ηε δηθή ηνπο εηαηξηθή εηθφλα, ψζηε λα ηελ θάλνπλ πην
ειθπζηηθή (Mičík & Mičudová, 2018).
Μηα απφξξνηα ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηα social media, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ηα
ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηνπο Kaplan θαη Haenlein (2010) ηα θνηλσληθά δίθηπα νξίδνληαη σο κηα
εθαξκνγή βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν θαη ε χπαξμή ηεο βαζίδεηαη ζηελ ηδενινγηθή θαη ηερλνινγηθή ίδξπζε
ηνπ web 2.0. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο
θαη λα ζπλεξγάδνληαη ελψ είλαη ζπλδεδεκέλνη. Με άιια ιφγηα, ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη νπνηαδήπνηε
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα κέζσλ πνπ παξέρεη πεξηερφκελν γηα ηνπο ρξήζηεο θαη επίζεο επηηξέπεη ζηνπο
ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ή ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε θάπνην ηξφπν. Έλαο άιινο
νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί γηα ηα social media είλαη: “Τπεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ επηηξέπνπλ ζε άηνκα
λα θαηαζθεπάδνπλ δεκφζην θνηλφ πξνθίι ζε έλα νξηνζεηεκέλν ζχζηεκα, λα δεκηνπξγνχλ κηα ιίζηα κε
άιινπο ρξήζηεο κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαη κηα ζχλδεζε, θαη λα βιέπνπλ ηηο θνηλέο ηνπο ζπλδέζεηο θαη
εθείλεο πνπ γίλνληαη απφ άιινπο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο” (Boyd & Ellison, 2008). ηελ αξέλα ησλ
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θνηλσληθψλ δηθηχσλ νη άλζξσπνη ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ κνηξάδνληαο θαη ζρνιηάδνληαο
πιεξνθνξίεο. Αδηακθηζβήηεηα, απνηεινχλ πιένλ έλα ζεκαληηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο (Kaur, Sharma,
Kaur & Sharma, 2015). Απηή ε αλαδπφκελε κνξθή κέζσλ θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ,
ηελ θνηλή ρξήζε εηθφλσλ, ήρνπ, βίληεν θαη κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Sinha,
Subramanian, Bhattacharya & Chaudhuri, 2012). ε γεληθέο γξακκέο, ε ρξήζε ησλ social media κπνξεί λα
ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο ζηε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε (Warnakula et al, 2010).
Σα social media αξρηθά ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά θφξνλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο
ελφο νξγαληζκνχ, πιένλ φκσο, αμηνπνηνχληαη θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ employer branding κηαο
επηρείξεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ηα social media παίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ ζηειέρσζε ηνπ
νξγαληζκνχ κε ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο, ζην ρηίζηκν ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ζηελ ζεηηθή εληχπσζε
πξνο φινπο ηνπο stakeholders ηνπ νξγαληζκνχ. Οη εξγνδφηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media γηα λα
κνηξαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ηελ πξνβνιή θελψλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη πνιιέο θνξέο εηθφλεο αληακνηβήο εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ λα παξαθηλήζεη ηνπο
ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ
ηνπο ππάξρνληεο εξγαδφκελνπο (Kumar & Kumar, 2016).
χκθσλα κε ηνπο Kumar θαη Kumar, (2016) νη λέεο γεληέο πξνζειθχνληαη απφ θνηλσληθά κέζα φπσο
Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, νπφηε είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα έλαλ νξγαληζκφ λα έρεη ελεξγή
παξνπζία ζε απηά ηα κέζα κε ζηφρν λα θαλεί έλαο ειθπζηηθφο εξγνδφηεο θαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ
ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, ψζηε λα θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη, λα αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο
ζεκαληηθνχο εξγαδφκελνπο. Σα social media παξέρνπλ έλα πιήζνο σθειεηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Δίλαη
ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη είλαη κεγάινο ν αξηζκφο ησλ λέσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ, επνκέλσο δηαδίδνληαη
νη πιεξνθνξίεο γξήγνξα θαη θηάλνπλ άκεζα ζην ζηνρεπφκελν θνηλφ, κε ην νπνίν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
αιιειεπίδξαζεο, θαζψο κπνξεί λα έξρεηαη ζε επαθή θαη λα ζπλνκηιεί καδί ηνπ πην εχθνια. Αθφκε, είλαη
έλαο νηθνλνκηθφο ηξφπνο λα πξνσζήζεη ν νξγαληζκφο ηελ εηθφλα ηνπ θαη κπνξεί εχθνια λα πξνζειθχζεη
ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ λα είλαη ζε ζπλερή
επαγξχπλεζε, κε γξήγνξεο αληηδξάζεηο θαη ζπρλέο ελεκεξψζεηο ησλ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο ζε φια ηα
κέζα, κε ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν, νχησο ψζηε λα είλαη πάληα ην θνηλφ ελεκεξσκέλν θαη ε πιεξνθφξεζε
λα ηνπ ηξαβάεη ηελ πξνζνρή (Kumar & Kumar, 2016).
Όπσο πξναλαθέξζεθε, κία απφ ηηο ηειεπηαίεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο νδνχο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ
brand κηαο επηρείξεζεο είλαη ε ρξήζε ησλ social media, ηα νπνία έρνπλ θαηαζηεί θξίζηκν ζηνηρείν ζηε
ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηαιέλησλ (talent management). Οη επαγγεικαηίεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα social media γηα λα αλαιάβνπλ ηελ πξνζέιθπζε θαη ηνλ έιεγρν
ησλ ππνςεθίσλ. Σα social media έρνπλ απνθηήζεη ηφζν κεγάιε ζεκαζία, θαζψο παξέρνπλ κηα
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δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα ζηνπο ρξήζηεο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία, ηε δηαλνκή, ηε ζπδήηεζε θαη
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre,
2011). Μπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο κνξθέο κε βάζε ηελ θνηλσληθή παξνπζία φπσο ηα
ηζηνιφγηα, ηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (SNS) θαη ηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο. Σα SNS φπσο ην
Facebook, ην Linkedln, ην Twitter θαη πνιιά άιια έρνπλ πξνεηνηκάζεη έλαλ ηξφπν επηηπρνχο
πξνζέγγηζεο ησλ δπλεηηθψλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ηελ ηαρεία
επηηπρεκέλε δηείζδπζε ησλ social media ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο είλαη ε
ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ε ακεζφηεηα, θαη ε κνληκφηεηα. Ζ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
εθηεηακέλα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ
λα ειέγμεη ηνπο ππνςεθίνπο (screening), (Clark & Roberts, 2010).
Ο Cone (2008) ππνζηήξημε φηη ην 93% ησλ εηαηξεηψλ έρνπλ παξνπζία ζε θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη
φηη ην 85% απφ απηνχο ηα βξίζθεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ ηνπο.
Αθφκε, έρεη βξεζεί φηη ε ρξήζε ησλ social media απφ ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ βνεζά ζην
employer branding θαη είλαη επσθειήο γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ ηαιέλησλ ζηηο επηρεηξήζεηο (Collins &
Stevens, 2002, Davison et al., 2011). χκθσλα κε ηνλ Tallulah (2014) ε ρξήζε ησλ social media είλαη ν
πην απνηειεζκαηηθφο θαη πξνηηκψκελνο ηξφπνο ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ employer branding
ελφο νξγαληζκνχ. Σα θνηλσληθά δίθηπα ραξαθηεξίδνληαη απφ αιιειεπίδξαζε θαη δηάινγν ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν, πεξηνξηζκέλε αλσλπκία, ζχληνκνπο ρξφλνπο απάληεζεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο
ρξήζηκα εξγαιεία δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Kent, 2010). Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηα πιαίζηα ηεο
πξνζέιθπζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη ηχπνη θαλαιηψλ φπσο ην δηαδίθηπν, νη εθεκεξίδεο θαη νη απφ
ζηφκα ζε ζηφκα αλαθνξέο. Ο παγθφζκηνο ηζηφο άλνημε λέεο επθαηξίεο ηφζν ζηε δηαθήκηζε φζν θαη ζηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηδίσο κέζσ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη νξγαληζκνί, έρνπλ αιιάμεη
ηνλ ηξφπν ζθέςεο πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζνπλ λένπο ππαιιήινπο. Πιένλ κπνξνχλ λα δηαθεκίδνπλ
θελέο ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη απηφ ηνπο επηηξέπεη λα βξνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο
ππνςεθίνπο ζε ρακειφηεξν θφζηνο απφ φ, ηη πξηλ (Borstorff Marker & Bennett, 2005). Δθηφο απφ ηελ
πξνζέιθπζε ελεξγψλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, ην δηαδίθηπν έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ
αλαγλψξηζε ησλ παζεηηθψλ αλζξψπσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία (Cappelli, 2001).
Πνιινί εξεπλεηέο δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ social media σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη
πξνζέιθπζεο λέσλ ηαιέλησλ γηα κηα εηαηξεία. Οη Davison et al. (2011) ηφληζαλ ηε ρξήζε ησλ social
media σο πξσηαξρηθφ ηξφπν γηα ηελ πξνζέιθπζε δπλεηηθψλ ππνςεθίσλ. Αληίζεηα, ν Madera (2012)
βξήθε ρακειή πξφζεζε ησλ ππνςεθίσλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα δνπιεηά, ζηηο νξγαλψζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ social media σο εξγαιείν επηινγήο. Οη Foster θαη Breen (2014) δεκνζίεπζαλ κηα έξεπλα
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ην 80-90% ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ social media ζηηο
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δξαζηεξηφηεηεο πξφζιεςεο. Σν Γηαδίθηπν έρεη γίλεη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα
φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία (Backhaus, 2004, Soulez & Soulez, 2011) θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ αλζξψπσλ
πνπ αλήθνπλ ζηελ γεληά Τ, νη νπνίνη ζπρλά αμηνινγνχλ ηηο εηαηξείεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πξηλ
ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εξγαζία, θαζψο ζέινπλ λα είλαη ζίγνπξνη πξηλ ζπλδεζνχλ καδί ηνπο ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο δσή (Jobvite, 2015).
Σα ηειεπηαία ρξφληα έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ θαη ζε ηαθηηθή βάζε ηα social media, ζε ζεκείν λα έρεη γίλεη θαζεκεξηλή αλαγθαηφηεηα γηα απηνχο
ηνπο ρξήζηεο είλαη ε γεληά ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ νλνκάδεηαη γεληά Y ή Millennial (Kaplan & Haenlein,
2010). Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη κέγηζηε απφ απηά ηα άηνκα θαη νξίδεηαη φπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο σο ηελ νκάδα πνπ γελλήζεθε κεηαμχ 1982-2000 (εμ νπ θαη ν φξνο Millennial Generation).
Οη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη απηή ε γεληά έρεη κεγαιψζεη ζε έλαλ θφζκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε
λενθηιειεχζεξε πξνζέγγηζε πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία θαη αθφκε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
απμεκέλε ρξήζε επηθνηλσληψλ, κέζα ελεκέξσζεο θαη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Απηή ε γεληά κπνξεί λα
ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν αλά πάζα ζηηγκή θαη αηζζάλεηαη πην άλεηα ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Απηφ πνπ
πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη φηη ηα social media έρνπλ έλα εληππσζηαθφ επίπεδν
αληίθηππνπ ζηηο απφςεηο απηψλ ησλ λέσλ. Δπνκέλσο, ε εηθφλα πνπ ζα πξνβάιεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε
ζηα social media κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληίιεςε απηήο ηεο γεληάο. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε
γεληά απηή ραξαθηεξίδεηαη σο έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ εθηηκά ηε ζπλδεζηκφηεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ
θαηλνηνκία, πξάγκα πνπ θαζηζηά πξφθιεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζειθχζνπλ ηέηνηνπο ππνςήθηνπο
(Rai, 2012). Γελεηηθέο δηαθνξέο είλαη πηζαλφ λα θαζνξίζνπλ ηη ζέινπλ ηα άηνκα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηη
πεξηβάιινλ εξγαζίαο επηζπκνχλ, θαη πψο νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο επηζπκίεο
(Maier et al, 2015). χκθσλα κε ηνπο Maier et al (2015), ε γεληά Τ πηζηεχεη φηη νη θαλφλεο γίλνληαη γηα λα
ζπάλε, θαζψο απνξξίπηνπλ ηε ζθέςε φηη ε γεληά ηνπο πξέπεη λα παξακείλεη κέζα ζηνπο άθακπηνπο
πεξηνξηζκνχο ηεο πεξηγξαθήο εξγαζίαο. Όζνη αλήθνπλ ζε απηή ηε γεληά, είλαη νη πξψηνη πνπ έρνπλ
κεγαιψζεη κε ην δηαδίθηπν, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη εμαηξεηηθά πξνζαξκνζηηθνί ζηελ ηερλνινγία πνπ
δεκηνπξγείηαη. Σα κέιε ηεο γεληάο Y πξνηηκνχλ λα εξγάδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ κε δηαθάλεηα, φπνπ ε
απνζηνιή ηεο εηαηξείαο, νη αμίεο θαη νη ιεηηνπξγίεο είλαη αλνηθηέο ζε φινπο (Ferri-Reed, 2014). Δπηπιένλ,
πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ εξγαζία φπνπ νη εξγνδφηεο αζρνινχληαη κε θηιαλζξσπηθνχο
ζθνπνχο θαη ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε θνηλσληθή αμία ελφο νξγαληζκνχ, παξά ε αμία ησλ κεηνρψλ
ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αγθαιηάζνπλ απηέο ηηο γελεηηθέο δηαθνξέο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο
εξγαδφκελνπο ψζηε λα έρνπλ απμεκέλε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ εηαηξεία πξέπεη
πξψηα λα "εκπλεχζεη" απηή ηε γεληά, ψζηε λα πξνειθχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηα κέιε ηεο (Ferri-Reed,
2014). χκθσλα κε ηελ "Έξεπλα, Γεληά Τ" πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Deloitte (2018), ε νπνία αθνξνχζε
10.455 λένπο απφ 36 ρψξεο, ηα άηνκα ηεο γεληάο απηήο, είλαη ιηγφηεξν πηζηά θαη έρνπλ ιηγφηεξε
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εκπηζηνζχλε ζηηο εηαηξείεο. Κπξίσο ςάρλνπλ επηρεηξήζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ
θνηλσλία. χκθσλα κε ηελ κειέηε, ην 43 ηνηο εθαηφ ησλ αηφκσλ ζρεδηάδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ρψξν
εξγαζίαο ηνπο εληφο δχν εηψλ θαη κφλν ην 28 ηνηο εθαηφ αλακέλεηαη λα παξακείλεη πεξηζζφηεξν απφ
πέληε ρξφληα.
εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηα social media, νη εηαηξηθέο ηζηνζειίδεο, έρνπλ θεξδίζεη
δεκνζηφηεηα ηε ηειεπηαία δεθαεηία, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη νπζηψδεο γηα ηνπο εξγνδφηεο λα
αξπάμνπλ ηελ επθαηξία πνπ ηνπο δίλεηαη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ππνςήθηνπο γηα κηα ζέζε εξγαζίαο
(Pfieffelmann, Wagner, & Libkuman, 2010, Walker, Feild, Giles, Bernerth, & Short, 2011).
2.12 Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ social media:
Σα social media είλαη θαηά θχξην ιφγν θαηαλνεηά σο κηα νκάδα εμειηζζφκελσλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ, ηα
νπνία έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Mayfield, 2008):


πκκεηνρή: Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ

ηνπ δηαδηθηχνπ.


Γηαθάλεηα: Σα social media παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζε δηάθνξα

ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ ςεθνθνξία, ηα ζρφιηα θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ή
απφςεσλ.


πλνκηιία: Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ην εμαηξεηηθφ κέζν γηα γξήγνξε επηθνηλσλία

θαη ακθίδξνκε αλνηθηή ζπλνκηιία.


Κνηλφηεηα: Σα θνηλσληθά κέζα επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ θνηλνηήησλ.



πλδεζηκφηεηα: Κπξίσο ηα κέζα επδνθηκνχλ γηα ηε ζχλδεζή ηνπο, θάλνληαο ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ

ζε άιινπο ηζηφηνπνπο, πεγέο θαη αλζξψπνπο πην εχθνιε.
2.13 Κνξπθαία social media
Με πεξηζζφηεξνπο απφ 1,5 δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο ην Facebook, πάλσ απφ 500 εθαηνκκχξηα ην Twitter
θαη ην Google plus, θαη πάλσ απφ 238 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ην Linkedin (Bernstein, 2013), κπνξεί λα
εηπσζεί φηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ηάζε, ε νπνία επεξεάδεη έλα ζσξφ
άιινπο παξάγνληεο θαη πηζαλψλ θαη ηελ νηθνλνκία (Brezoiui, 2014).
ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο πνπ ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηηο δσέο ηφζν ησλ αλζξψπσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, φζν θαη ησλ
εηαηξεηψλ, πξνζπαζψληαο λα θάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δχν θφζκσλ κεγαιχηεξε θαη πην
εχθνιε. Σα ηκήκαηα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο
γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ, αιιά θαη άλζξσπνη πνπ αλαδεηνχλ
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εξγαζία ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα απνθνκίζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κειινληηθνχο ηνπο
εξγνδφηεο.
Glassdoor: Σν Glassdoor ηδξχζεθε ην 2008 θαη είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηζηνζειίδεο γηα ηε
πξνζέιθπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. ηφρνο ηνπ είλαη λα απμεζεί ε δηαθάλεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν,
πξνζθέξνληαο εθαηνκκχξηα αγγειίεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ κε θξηηηθέο
ησλ εηαηξεηψλ, ηηο εθζέζεηο κηζζψλ, ηηο εκπεηξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηηο παξνρέο ησλ εηαηξεηψλ. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο
παξέρνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ απφ πξψην ρέξη ηελ επηρείξεζε, δειαδή ηνπο εξγαδφκελνχο
ηεο. Απφ ηελ άιιε, φζνη αλαδεηνχλ εξγαζία ζην Glassdoor είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη, επνκέλσο είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα
θάλνπλ ηελ αίηεζή ηνπο.
LinkedIn: Σν LinkedIn είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα επαγγεικαηηθά δίθηπα ζηνλ θφζκν, κε
πεξηζζφηεξνπο απφ 645 ρηιηάδεο ρξήζηεο ζε πάλσ απφ 200 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. Απνηειεί έλα κέζν
θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ έρεη σο ζηφρν λα ζπλδέζεη ηνπο επαγγεικαηίεο κεηαμχ ηνπο θαη λα ηνπο θάλεη
πην παξαγσγηθνχο θαη επηηπρεκέλνπο. Σν LinkedIn ηδξχζεθε ην 2003. ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα, νη
εξγνδφηεο αλαξηνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε γη‟ απηέο
απνζηέιινληαο ην βηνγξαθηθφ ηνπο (Russell & Stutz, 2014).
Facebook: χκθσλα κε ηνλ Decker (2007), ην Facebook είλαη έλαο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ
έρεη σο ζηφρν ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο, λα δεκνζηεχνπλ θσηνγξαθίεο θαη κελχκαηα
θαη λα παίξλνπλ κέξνο ζε νκάδεο κε άιινπο ρξήζηεο. Οη επηρεηξήζεηο αμηνπνηνχλ ην Facebook γηα λα
βξνπλ λένπο ππαιιήινπο, αιιά θαη γηα ηελ αλάξηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο (Kaplan et al, 2010).
Ζ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ πξφζιεςε λέσλ ηαιέλησλ. Βνεζά ηνπο
νξγαληζκνχο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο πξφζιεςεο θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζνπλ εθείλνπο ηνπο
ππνςεθίνπο πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εξγαζία. Οη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο
εηαηξείαο αληί γηα ηζηνζειίδεο εχξεζεο εξγαζίαο (job boards) θαζψο παξέρνπλ πνιιέο αηηήζεηο απφ
αλεηδίθεπηνπο αηηνχληεο (Steel, 2007). Ζ εηδηθή ζειίδα θαξηέξαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο
ελεκεξψλεη ηνπο ππνςήθηνπο γηα ην employer branding, ππνγξακκίδεη ηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα, ηα
νθέιε, ηηο επθαηξίεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο θαη καξηπξίεο ππαξρφλησλ
ππαιιήισλ πνπ αληαλαθινχλ ηελ εξγαζία. ηε ζειίδα θαξηέξαο, ππάξρεη έλα ηκήκα πνπ βξίζθνληαη
αλαξηεκέλεο ζέζεηο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εηαηξεία θαη φπνπ νη ελ δπλάκεη ππάιιεινη κπνξνχλ λα
ππνβάινπλ αίηεζε θαη λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηνπο εξγνδφηεο λα
εθηηκήζνπλ εάλ ν αηηψλ είλαη θαηάιιεινο γηα ηε ζέζε (Reynolds, 2009).
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Γράθεκα 4. Επηηστεκέλα εργαιεία employer branding (πεγή LinkedIn)
2.14 Ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηωλ social media
Τπάξρνπλ, σζηφζν, νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ησλ social media. Μηα κειέηε δηαπίζησζε φηη 74%
ησλ εξγνδνηψλ πηζηεχνπλ φηη είλαη εχθνιν λα θαηαζηξαθεί ε θήκε ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Davison et al., 2011). Τπάξρεη επίζεο θάπνηα αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηα social
media θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαξηηζκέλσλ ππνςεθίσλ γηα κηα ζέζε ή αλ ε ρξήζε ησλ social media νδεγεί
ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ κε θαηαξηηζκέλσλ αηηνχλησλ. Παξ 'φια απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα social media
γηα ηελ πξνζέιθπζε θαίλεηαη λα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνπο ρξήζηεο, πηζαλψο επεηδή είλαη αξθεηά
παξφκνηα κε ηε δηαθήκηζε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν (Davison et al., 2011). Ζ ρξήζε ησλ
social media γηα ηνπο νξγαληζκνχο έρεη πνιιαπιά νθέιε φπσο φηη είλαη δσξεάλ, ε ρξήζε είλαη
απεξηφξηζηε θαη έρνπλ κηθξφηεξν ρξφλν απφθξηζεο ζε ζρέζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (Furu, 2011).
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα εξγαιείν απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο Γηνίθεζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, γηα λα πξνζειθχζνπλ ηθαλνχο ππνςεθίνπο θαη ε δηαδηθαζία απηή
ραξαθηεξίδεηαη e-recruitment ή ειεθηξνληθή πξνζέιθπζε. Σν e-recruitment έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα
ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πξνζέιθπζεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ν ρξφλνο πξφζιεςεο
κεηψλεηαη, ην θφζηνο ηεο πξνζέιθπζεο πεξηνξίδεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο παίξλεη επξχηεξε
κνξθή, ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε παγθφζκην. Παξφια απηά, ππάξρνπλ θαη κεξηθέο αλεζπρίεο
ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, φπσο είλαη ε αθξίβεηα ηεο πιεξνθνξίαο, δηάθνξα ζέκαηα
ηδησηηθφηεηαο πνπ ζίγνληαη, ην θφζηνο πνιιέο θνξέο μεπεξλάεη ην φθεινο πνπ πξνζθέξεηαη θαη ηέινο
απαηηείηαη εηνηκφηεηα γηα δηαπξαγκάηεπζε κε κεγάιν εχξνο ππνςεθίσλ (Broughton, Foley, Ledermaier,
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& Cox, 2013). Οη πηζαλνί ππνςήθηνη έρνπλ ηελ ηάζε λα εμεηάδνπλ κε θξηηηθφ πλεχκα ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κειινληηθή ηνπο εξγαζία, θαη παξέρνληαη ζηνπο ηζηφηνπνπο θαξηέξαο ησλ
εηαηξεηψλ, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ (Hu et al., 2009). Χζηφζν,
παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν κέζν πιεξνθφξεζεο θαη ζεκείν επαθήο, ην e-recruitment
δελ έρεη αθφκα ηνπνζεηεζεί σο ε θχξηα κέζνδνο πξνζέιθπζεο (Parry & Wilson, 2009). Απηφ κπνξεί λα
απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο απξφζσπε κέζνδνο, θαζψο ππάξρνπλ νξηζκέλεο
επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία (Brando et al., 2017). Παξ 'φια απηά, Ο Hooley (2017) δειψλεη φηη νη
νξγαληζκνί σο εξγνδφηεο θάλνπλ αμηνζεκείσηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε
ηαιέλησλ θαη ηελ πξφζιεςε ππνςεθίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο, ζχκθσλα κε ηνλ Khan
(2017), φηη δπλεηηθά ηαιέληα πξνζειθχνληαλ απφ νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ειθπζηηθέο ηζηνζειίδεο
θαξηέξαο. Αθφκε, ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην e-recruitment ηνλίδεη ηελ χπαξμε ηξηψλ θχξησλ ζθνπψλ
ησλ ηζηνζειίδσλ θαξηέξαο: ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε πξνζέιθπζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ έιεγρν
(screening) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηα δχν αλσηέξσ (Williamson et al., 2003). Ζ ρξήζε ηνπ
ειέγρνπ επέηξεςε ηελ πξνζέιθπζε πςειήο πνηφηεηαο εξγαδνκέλσλ κε ηε παξνρή αθξηβήο πιεξνθφξεζεο
γηα ηε ζέζε εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα νη ππνςήθηνη λα θάλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα
λα πξνρσξνχλ φζνη πξαγκαηηθά ηαηξηάδνπλ κε ηελ ζέζε (Dineen & Williamson, 2012).
Έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλεχζπλε ρξήζε ησλ social media. Σν δηαδίθηπν φπσο
εηπψζεθε θαη παξαπάλσ έρεη αιιάμεη δξαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ,
επηθνηλσλνχλ θαη αλαδεηνχλ ζέζεηο εξγαζίαο. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media γηα
λα ζπλδεζνχλ κε άιινπο, θαη νη εξγνδφηεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε
φζνπο ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εξγαζία. Οη Clark & Roberts (2010) δηεξεχλεζαλ ην ελδερφκελν απηή ε
άληιεζε πιεξνθνξηψλ λα είλαη επηβιαβήο γηα ηελ θνηλσλία θαη πξνζπάζεζαλ λα παξάζρνπλ θαζνδήγεζε
ζηνπο εξγνδφηεο γηα ην πφηε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media κε έλαλ θνηλσληθά ππεχζπλν
ηξφπν. Πνιινί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (SNS) γηα λα παξακείλνπλ ζε
επαθή κεηαμχ ηνπο. Κάπνηα SNS φπσο ην Facebook θαη ην MySpace μεθίλεζαλ αξρηθά σο θφξνπκ γηα
ηνπο λένπο λα ζπλδεζνχλ θαη εμειίρζεζαλ ζε έλαλ λέν ηχπν θνηλφηεηαο γηα θνηλσληθνχο θαη εκπνξηθνχο
ζθνπνχο. Μέζα απφ κηα πνηθηιία εξγαιείσλ (e-mail, chat, blogging, αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ,
θνηλή ρξήζε θσηνγξαθηψλ, εηδήζεηο θ.α.), ηα social media εμειίρζεζαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ θαη
γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. πρλά, νη εξγνδφηεο πξαγκαηνπνηνχλ άηππνπο ειεθηξνληθνχο ειέγρνπο
ηζηνξηθνχ (background tests) ησλ ππνςεθίσλ, ρσξίο λα είλαη ελήκεξνη νη ηειεπηαίνη. Με βάζε απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο νη εξγνδφηεο πνιιέο θνξέο ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Οη αλσηέξσ εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη,
παξφιν πνπ νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα έρνπλ ην λφκηκν δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media κε
απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νη κειινληηθνί ππάιιεινη πεξηκέλνπλ λα ην πξάμνπλ, είλαη ιάζνο γηα ηνπο εξγνδφηεο
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λα ην θάλνπλ απηφ εθηφο θαη αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ εξγαζία. Οη εξγνδφηεο ήηαλ πάληα ζε ζέζε λα δεηήζνπλ ην ππφβαζξν θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνπο αηηνχληεο εξγαζία αιιά έρνπλ απηνπεξηνξηζηεί λα ην πξάμνπλ ιφγσ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ λνκηθψλ
απαηηήζεσλ. Σππηθά, ν έιεγρνο ηνπ ππνβάζξνπ πξννξίδνληαλ γηα ππνςήθηνπο πνπ πξννξηδφηαλ γηα
ζεκαληηθέο θαη θαίξηεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε. Ο θαλφλαο απηφο ηψξα κεηαηνπίδεηαη, θαζψο
νη εξγνδφηεο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλήζσο ειεθηξνληθφ έιεγρν ππνβάζξνπ ησλ αλζξψπσλ θαη ρσξίο γλψζε
ησλ ππνςεθίσλ. Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξγνδφηεο ιακβάλνπλ απνθάζεηο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ε ηάζε ησλ εξγνδνηψλ λα δηελεξγνχλ online ειέγρνπο ππνβάζξνπ
ρξεζηκνπνηψληαο ηα social media γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο. Έλαο εξγνδφηεο κπνξεί
λα πιεθηξνινγήζεη ην φλνκα ελφο αηηνχληνο αθφκε θαη ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο φπσο ε Google γηα λα
δνπλ ηη πιεξνθνξίεο βξίζθεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, έλαο εξγνδφηεο κπνξεί λα πάξεη κηα γξήγνξε εηθφλα
ηνπ ''ραξαθηήξα'' ελφο ππνςεθίνπ, αλάινγα κε ην ηη εθηίζεηαη ζην δηαδίθηπν (Campbell, 2008). Τπάξρνπλ
δχν θχξηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φηαλ νη εξγνδφηεο βιέπνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ππφβαζξν ησλ ππνςεθίσλ
θαη βξίζθνπλ θάηη ην νπνίν νη ίδηνη ην ζεσξνχλ απαξάδεθην. Ζ πξψηε είλαη φηη νη εξγνδφηεο δελ
πξνζιακβάλνπλ απηνχο ηνπο ππνςεθίνπο θαη ε δεχηεξε φηη νη ελ ελεξγεία ππάιιεινη απνιχνληαη. Οη
εξγνδφηεο δε γλσζηνπνηνχλ ζε θακία απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο φηη ε απφθαζε πάξζεθε
εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. πλήζσο ν ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη φηη ε ζέζε θαιχθζεθε, ρσξίο λα γλσξίδεη
ηνλ πξαγκαηηθφ ιφγν απφξξηςήο ηνπ (Clark & Roberts, 2010).
2.15 Δξεπλεηηθό πιαίζην
Χο επηζηέγαζκα φισλ ησλ αλσηέξσ, ην employer branding πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπιεπξε έλλνηα πνπ ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα social media ζπκβάινπλ
δξαζηηθά ζην ρηίζηκν κηαο ζεηηθήο κάξθαο εξγνδφηε. Απφ ηελ εμέηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, παξαηεξήζεθε
φηη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ θάλνπλ έλαλ εξγνδφηε επηζπκεηφ ζηα κάηηα ησλ ππνςεθίσλ,
δηαθέξνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη πνιηηηζκνχο. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ, θξίζεθε ζθφπηκν λα δηεμαρζεί έξεπλα ψζηε λα αλαδπζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηνπο
αλζξψπνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο. ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
βάζεη θαη ηνπ νπνίνπ πξνθχπηνπλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, είλαη λα εμεηαζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη
παξάγνληεο θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα ηελ επηινγή ελφο εξγνδφηε θαη πνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ
δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Αθφκε, ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε
ελεξγή παξνπζία ησλ νξγαληζκψλ ζηα social media θαη ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα, παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν γηα ηνπο ππνςήθηνπο ζηελ επηινγή εξγνδφηε φηαλ αλαδεηνχλ εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα
δηεξεπλεζεί ε ζεκαζία ησλ εμήο επηά παξαγφλησλ θαηά ηελ επηινγή ελφο κειινληηθνχ εξγνδφηε: ηνπ
νηθνλνκηθνχ, ηνπ θνηλσληθνχ, ηνπ αλαπηπμηαθνχ, ηνπ εθαξκνζηηθνχ, ηνπ παξάγνληα ηνπ ελδηαθέξνληνο,
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ηεο ελεξγήο παξνπζίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζηα social media θαη ηέινο ηεο ελεξγήο παξνπζίαο ηνπ ζηελ
εηαηξηθή ηζηνζειίδα.
Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ζα εμεηαζηνχλ είλαη νη
εμήο:
1. Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο
ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην θχιν.
2. Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο
ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία.
3. Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο
ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.
4. Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο
ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ησξηλή θνηηεηηθή ηνπο θαηάζηαζε.
5. Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο
ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην αλ εξγάδνληαη ή φρη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
Σο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει λεπτομερώσ τθ μεκοδολογία που επιλζχκθκε ςτθ παροφςα
διπλωματικι εργαςία, εξθγείται ο λόγοσ για τον οποίο ζχει επιλεγεί θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία,
αναφζρονται οι ερευνθτικοί ςτόχοι κακώσ και ο τρόποσ ςυλλογισ των δεδομζνων, το δείγμα και θ δομι
του ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιικθκε.
3.1 Δξεπλεηηθνί ζηόρνη & κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλωλ
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εληνπηζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
επηινγή ελφο εξγνδφηε θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο,
ζπλεμεηάδνληαο παξάιιεια ηνλ παξάγνληα ηεο ελεξγνχ δξαζηεξηφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media), αιιά θαη ζηελ εηαηξηθή ηνπο ηζηνζειίδα. Γηα λα πξαγκαησζεί ν
ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο, θξίζεθε απαξαίηεην λα δηεμαρζεί πνζνηηθή έξεπλα. Σν εξγαιείν πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλα ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο θφξκα ηεο
Google (Google Form). Ζ ζπγθεθξηκέλε θφξκα απνηειεί έλα εμαηξεηηθά εχρξεζην εξγαιείν γηα ηε
πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ, θαζψο ζπιιέγνληαη φιεο νη απαληήζεηο απηνκάησο ζε έλα αξρείν excel.
Δπνκέλσο, είλαη εχθνιν γηα ηνλ εξεπλεηή λα πξνρσξήζεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ
ηειηθή επεμεξγαζία, έγηλε κε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS, φπνπ θαη πξνθχπηεη ε αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ.
3.2 Γείγκα
Γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο εξγαζίαο, θξίζεθε απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί δείγκα επθνιίαο θαη λα
δηεμαρζεί έξεπλα κε ηπραία δεηγκαηνιεςία κε ζηφρν λα θαιπθζεί έλα κεγάιν εχξνο ειηθηαθψλ νκάδσλ.
ηφρνο είλαη λα αλαδεηεζνχλ ηπρφλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δείγκαηνο (θχιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη αθαδεκατθή θαηάζηαζε). Σν
δείγκα

πνπ

εμεηάζηεθε

πεξηειάκβαλε

αλζξψπνπο

πνπ

αλαδεηνχλ

εξγαζία

ζηελ

Διιάδα,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, 18εηψλ θαη άλσ είηε είραλ πξνεγνχκελε εξγαζηαθή
εκπεηξία, είηε φρη. Οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ςτθν ερώτθςθ πφζν ζεκαληηθνί είλαη γη‟ απηνχο νη
παξάγνληεο πνπ παξαηίζεληαη γηα ηελ επηινγή ελφο κειινληηθνχ εξγνδφηε. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο
αλζξψπσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 225.
3.3 Μέζνδνο ζπιινγήο εξωηεκαηνινγίνπ
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλνιηθά κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κήλα, φπνπ θαη ζπιιέρζεθε ν θαηάιιεινο
αξηζκφο αηφκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνσζήζεθε ε παξνχζα έξεπλα ήηαλ θπξίσο
κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Linkedin). Ζ αλάξηεζε ηεο έξεπλαο ζπλνδεπφηαλ απφ έλα
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επεμεγεκαηηθφ θείκελν ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη ε ελ ιφγσ έξεπλα, αιιά θαη
ιίγα ιφγηα γηα ην ζέκα ηεο.
3.4 Γνκή ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ νη Berthon, et al (2005), αλέθεξαλ φηη κία έλλνηα πνιχ θνληά ζην
employer branding είλαη απηή ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε (employer attractiveness). Οη παξαπάλσ
εξεπλεηέο, αλέπηπμαλ ηελ πξψηε θιίκαθα γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε, πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο, παξέρνληαο απνδείμεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο. Ζ
θιίκαθα απηή θάιπςε πέληε βαζηθνχο παξάγνληεο θαη πεξηειάκβαλε 25 ζηνηρεία. Οη ππνζέζεηο ηνπο
βαζίζηεθαλ ζην φηη φζν πην ειθπζηηθφο ζεσξείηαη έλαο εξγνδφηε ζηηο αληηιήςεηο ησλ ππνςήθησλ, ηφζν
κεγαιχηεξε αμία έρεη ε επσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ έξεπλα απηή έιαβε κέξνο ζηελ Απζηξαιία θαη
πεξηειάκβαλε πέληε βαζηθνχο παξάγνληεο: ηνλ παξάγνληα ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηνλ θνηλσληθφ, ηνλ
νηθνλνκηθφ, ηνλ αλαπηπμηαθφ θαη ηνλ εθαξκνζηηθφ. Πην αλαιπηηθά, ε έξεπλα ησλ αλσηέξσ κειεηεηψλ
πεξηειάκβαλε ηνπο εμήο παξάγνληεο: ηνλ παξάγνληα ηνπ ελδηαθέξνληνο (interest value), φπνπ αμηνινγεί
ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ ην ζπλαξπαζηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ηνπ παξέρεη
έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγεί θαηλνηφκα πξντφληα θαη
ππεξεζίεο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ν θνηλσληθφο (social value) ν νπνίνο αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ
έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ραξνχκελν θαη επράξηζην
κε θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαιφ θιίκα. Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ν νηθνλνκηθφο
(economic value) θαη αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ ην παθέην ακνηβψλ πνπ
ηνπ δίλεη ν εξγνδφηεο, ην νπνίν είλαη πάλσ απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ. Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο είλαη ν
αλαπηπμηαθφο (development value) ν νπνίνο αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ ηε
δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη ηνπ δίλνληαη επθαηξίεο πεξεηαίξσ αλάπηπμεο κέζα ζηνλ
νξγαληζκφ. Σέινο, ν πέκπηνο παξάγνληαο είλαη ν εθαξκνζηηθφο (application value) φπνπ αμηνινγεί ηνλ
βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη φζα έρεη κάζεη θαη λα δηδάμεη
άιινπο. Αθφκε, ν πέκπηνο παξάγνληαο αμηνινγεί ηνλ βαζκφ φπνπ έλαο ππνςήθηνο ειθχεηαη απφ έλα
πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ηφζν πειαηνθεληξηθφ φζν θαη αλζξσπηζηηθφ.
Ζ αλσηέξσ θιίκαθα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θιίκαθα ησλ Collins & Stevens (2002) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ θιίκαθα ησλ Collins & Stevens (2002) αθνξνχζε 14 ζηνηρεία πνπ
ζπλάδνπλ κε ηηο ηέζζεξηο πξαθηηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ δεκνζηφηεηα, ρνξεγίεο, απφ ζηφκα ζε ζηφκα
αλαθνξέο θαη δηαθεκίζεηο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ην
θνκκάηη ηεο δηαθήκηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε πξνβνιή ησλ εηαηξεηψλ ζην εηαηξηθφ site θαη ζηα social
media. Ζ ελ ιφγσ θιίκαθα είρε ειεγρζεί γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο.
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Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 35
εξσηήζεηο θαη είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα, πεξηιακβάλεη ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ (θχιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη
αθαδεκατθή θαηάζηαζε), ελψ ε δεχηεξε ελφηεηα απνηειεί ην θπξίσο ζψκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηε
ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, νη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ πνηνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο γηα λα επηιέμνπλ έλαλ εξγνδφηε, θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Κξίλεηαη ζθφπηκν αθφκε, λα
γίλεη κηα αλαθνξά ζην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Οη
κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ζπλνιηθά νη εμήο επηά: Interest value, Social value, Economic value,
Development value, Application value, Social media θαη Web site. Κάζε κεηαβιεηή κεηξηέηαη κε 5 items
κε εμαίξεζε ηελ Social value, νη νπνία κεηξηέηαη κε 4 (απφ ηε θιίκαθα ησλ Berthon et al (2005) ε
εξψηεζε “Nα εξγάδεζηε ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ” θαη ε εξψηεζε “Nα εξγάδεζηε ζε έλα
επηπρηζκέλν πεξηβάιινλ”, ελψζεθαλ σο κία ζηε παξνχζα έξεπλα), θαη ηηο Social media θαη Web site, νη
νπνίεο κεηξηνχληαη κε 3 ε θάζε κία. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 7βάζκηα θιίκαθα
Likert, (φπνπ 1 Καζφινπ ζεκαληηθφ θαη 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ), θαη νη πξνηάζεηο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ.
Ζ δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ήηαλ ε εμήο: Όηαλ αλαδεηάηε εξγαζία, πφζν
ζεκαληηθνί είλαη γηα ζαο νη παξαθάησ παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή εξγνδφηε; Παξαθαιψ απαληήζηε
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 1. Καζφινπ ζεκαληηθφ, 2. Διάρηζηα ζεκαληηθφ, 3. Λίγν
ζεκαληηθφ, 4. Μέηξηα ζεκαληηθφ, 5. Πνιχ ζεκαληηθφ, 6. Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, 7. Απνιχησο ζεκαληηθφ.
Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
4.ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Σο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τθν αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαιχζεθαλ ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία θαη
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο.
4.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία
Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 225 άηνκα. Αθνινπζνχλ θάπνηα ζεκαληηθά
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξήζεθαλ: Πξψηα απ‟ φια, νη γπλαίθεο απνηεινχλ κεγαιχηεξν
πνζνζηφ (n=141, 62.7%), ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (n=84, 37.3%). Δπηπιένλ, είλαη κεγαιχηεξνο ν
αξηζκφο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 18-25 εηψλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην (n= 107, 47.6%), ζηε
ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα άηνκα 26-35 εηψλ (n=76, 33.8 %), θαη ηέινο ηα άηνκα 36-45(n=22, 9.8% ), θαη
46 θαη πάλσ (n=20, 8.9%). ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ, νη πεξηζζφηεξνη είλαη
απφθνηηνη αλψηαηεο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (n=116, 51.6%), κεξηθνί έρνπλ ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ (n=65,28.9%), ιηγφηεξνη είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ (n=27, 12%), ελψ αθνινπζνχλ 9 άηνκα κε
δηδαθηνξηθφ ηίηιν (4%) θαη 8 άηνκα πνπ έρνπλ δψζεη άιιε απάληεζε (3.6%). Αθφκε, 101 άηνκα (44.9%)
δήισζαλ φηη απηή ηελ πεξίνδν δελ ζπνπδάδνπλ, 77 άηνκα (34.2%) δήισζαλ φηη είλαη πξνπηπρηαθνί
θνηηεηέο, ελψ 47 άηνκα (20.9%) απάληεζαλ φηη είλαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Σέινο, ζηελ εξψηεζε
«Απηή ηε πεξίνδν εξγάδεζηε» απάληεζαλ ζεηηθά 173 (76.9%), ελψ νη ππφινηπνη 52 (23.1%) απάληεζαλ
αξλεηηθά.
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ΦΤΛΟ

ΑΝΔΡΕ
37.3%

ΓΤΝΑΙΚΕ
62.7%

Γράθεκα 5 : Κσθιηθό δηάγρακκα γηα ηο θύιο

ΗΛΙΚΙΑ

36-45
9.8%

46 και
πάνω
8.9%
18-25
47.6%

26-35
33.8%

Γράθεκα 6 : Κσθιηθό δηάγρακκα γηα ηελ ειηθία
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Διδακτορικό
4%

Απόφοιτοσ/θ
Λυκείου
12%

Άλλο
3.6%

Μεταπτυχιακό
28.9%
ΑΕΙ/ΣΕΙ
51.6%

Γράθεκα 7 : Κσθιηθό δηάγρακκα γηα ηο επίπεδο εθπαίδεσζες

ΑΤΣΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΤΔΑΖΕΣΕ

Όχι
44.9%

Ναι, είμαι
προπτυχιακόσ
φοιτθτισ
34.2%

Ναι, είμαι
μεταπτυχιακόσ
φοιτθτισ
20.9%

Γράθεκα 8 : Κσθιηθό δηάγρακκα γηα ηης ζποσδές
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ΑΤΣΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΡΓΑΖΕΣΕ

ΌΧΙ
23.1%

ΝΑΙ
76.9%

Γράθεκα 9: Κσθιηθό δηάγρακκα γηα ηελ εργαζία
Πίλαθαο 2: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο
Ν

%

Άλδξεο

84

37.3%

Γπλαίθεο

141

62.7%

18-25

107

47.6%

25-36

76

33.8%

36-45

22

9.8%

46 θαη πάλσ

20

ΦΤΛΟ

ΖΛΗΚΗΑ

8.9%

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ
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ΑΔΗ/ΣΔΗ

116

51.6%

Μεηαπηπρηαθφ

65

28.9%

Γηδαθηνξηθφ

9

4%

Άιιν

8

3.6%

ΑΤΣΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤΓΑΕΔΣΔ
Ναη, είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο

47

20.9%

Ναη, είκαη πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο

77

34.2%

Όρη

101

44.9%

Ναη

173

76.9%

Όρη

52

23.1%

ΑΤΣΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΡΓΑΕΔΣΔ

4.2 Αμηνπηζηία θιίκαθαο
Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε παξνχζα έξεπλα,
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS,
ππνινγίδνληαο ηνλ ζπληειεζηή Cronbach‟s Alpha γηα ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο. Οη εξσηήζεηο αλάινγα
κε ηε κεηαβιεηή πνπ κεηξνχζαλ ρσξίζηεθαλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Interest value, Social value, Economic
value, Development value, Application value, Social media θαη Web site.
Πίλαθαο 3: Cronbach’s Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Interest value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,759

5

Πίλαθαο 4: Cronbach’s Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Social Value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
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,789

4

Πίλαθαο 5: Cronbach’s Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Economic Value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,657

5

Πίλαθαο 6: Cronbach’s Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Development Value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,828

5

Πίλαθαο 7: Cronbach’s Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Application Value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,768

5

Πίλαθαο 8: Cronbach’s Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Social Media
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,889

3

Πίλαθαο 9: Cronbach’s Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Web Site
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,888

N of Items
3

Όπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, ε ηηκή ζπληειεζηή Cronbach‟s Alpha είλαη πάλσ απφ 0.7 ζε φιεο ηηο
κεηαβιεηέο κε κφλε εμαίξεζε ηελ Economic value πνπ είρε ηελ πην ρακειή ηηκή (,657), γεγνλφο ην νπνίν
θαζηζηά ην απνηέιεζκα νξηαθά δεθηφ.
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4.3 Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθώλ κέηξωλ
Ο παξαθάησ πηλάθαο καο δείρλεη φηη ε κεηαβιεηή κε ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν είλαη ε κεηαβιεηή social
value (mean 6,28), δείρλνληαο φηη νη εξσηεζέληεο έδσζαλ παξαπάλσ βαξχηεηα ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα
(δειαδή έδεημαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ λα εξγαζηνχλ ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε
νκαδηθφ θιίκα θαη θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ). Αθφκε, πνιχ θνληά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
ήηαλ ε κεηαβιεηή economic value, δειαδή νηθνλνκηθφο παξάγνληαο (mean 6,12). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε
κεηαβιεηή social media (mean 4,30) είρε ηνλ κηθξφηεξν κέζν φξν, δείρλνληαο φηη δελ ππάξρεη κεγάιν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελεξγή παξνπζία κηαο εηαηξείαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Πίλαθαο 10: Βαζηθά πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Interest_Value

225

2

7

5,47

,884

Social_Value

225

4

7

6,28

,700

Economic_Value

225

4

7

6,12

,626

Development_Value

225

3

7

6,10

,765

Application_Value

225

2

7

5,28

,952

Social_Media

225

1

7

4,30

1,554

Web_Site

225

1

7

4,94

1,420
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Social_Value
Economic_Value
Development_Value
Interest_Value
Application_Value
Web_Site
Social_Media
0

1

2

3

4

5

6

7

Γράθεκα 10: Μέζοη όροη γηα ηης κεηαβιεηές ηοσ ερφηεκαηοιογίοσ
4.4 πζρέηηζε κεηαβιεηώλ
τθ ςυνζχεια, κρίκθκε ςκόπιμο να γίνει ςυςχζτιςθ των μεταβλθτών τθσ ζρευνασ και όπωσ φαίνεται και
από τον κάτωκι πίνακα, όλεσ οι μεταβλθτζσ ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα:
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Interest_Value θαη Social_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη ίζνο
κε 0,360 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ
ησλ κεηαβιεηψλ Interest_Value θαη Social_Value.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Interest_Value θαη Economic_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη
ίζνο κε 0,353 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Interest_Value θαη Economic_Value.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Interest_Value θαη Development_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson
είλαη ίζνο κε 0,541 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Interest_Value θαη Development_Value.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Interest_Value θαη Application_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson
είλαη ίζνο κε 0,545 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Interest_Value θαη Application_Value.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Interest_Value θαη Social_Media ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη ίζνο
κε 0,396 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ
ησλ κεηαβιεηψλ Interest_Value θαη Social_Media.
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 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Interest_Value θαη Web_Site ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη ίζνο κε
0,464 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ Interest_Value θαη Web_Site.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Social_Value θαη Economic_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη
ίζνο κε 0,538 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Social_Value θαη Economic_Value.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Social_Value θαη Development_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson
είλαη ίζνο κε 0,627 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Social_Value θαη Development_Value.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Social_Value θαη Application_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη
ίζνο κε 0,447 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Social_Value θαη Application_Value).
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Social_Value θαη Social_Media ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη ίζνο
κε 0,374 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ
ησλ κεηαβιεηψλ Social_Value θαη Social_Media.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Social_Value θαη Web_Site ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη ίζνο κε
0,301 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ Social_Value θαη Web_Site.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Economic_Value θαη Development_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson
είλαη ίζνο κε 0,628 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κέηξηα (πξνο πςειή)
ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Economic_Value θαη Development_Value.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Economic_Value θαη Application_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson
είλαη ίζνο κε 0,409 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Economic_Value θαη Application_Value.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Economic_Value θαη Social_Media ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη
ίζνο κε 0,368 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Economic_Value θαη Social_Media.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Economic_Value θαη Web_Site ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη ίζνο
κε 0,354 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ
ησλ κεηαβιεηψλ Economic_Value θαη Web_Site.
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Development_Value θαη Application_Value ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson
είλαη ίζνο κε 0,631 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Development_Value θαη Application_Value.
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 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Development_Value θαη Social_Media ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson
είλαη ίζνο κε 0,481 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Development_Value θαη Social_Media).
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Development_Value θαη Web_Site ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη
ίζνο κε 0,471 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Development_Value θαη Web_Site).
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Application_Value θαη Social_Media ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη
ίζνο κε 0,514 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Application_Value θαη Social_Media).
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Application_Value θαη Web_Site ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη
ίζνο κε 0,527 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Application_Value θαη Web_Site).
 Γηα ηηο κεηαβιεηέο Social_Media θαη Web_Site ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη ίζνο κε
0,756 (p-value = 0.000 < 0.05). Δπνκέλσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ Social_Media θαη Web_Site).

Πίλαθαο 11: πζρέηεζε
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4.5 Απνηειέζκαηα
Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πίλαθεο θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε.
Αξρηθά ζα εμεηαζηεί ε πξψηε ππφζεζε: νη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην θχιν.
Πίλαθαο 12: T-test (Φύιν)
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Independent Samples Test
Levene's Test for
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ρνιηαζκόο:
o Web_Site: Αξρηθά θαίλεηαη πσο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ
ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,034 < 0,05. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο
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ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,167 > 0,05). Δπνκέλσο,
νη απαληήζεηο γηα ηελ ελεξγή παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζην site ηεο δελ θαίλνληαη λα επεξεάδνληαη απφ ην
θχιν (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο).
o Application_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο
ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,157 > 0,05. Δπηπιένλ,
απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,007 <
0,05). Δπνκέλσο, ην θχιν επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή φζσλ καζαίλνπλ
κέζα ζηελ εηαηξεία (ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο).
o Development_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο
ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,272 > 0,05. Δπηπιένλ,
δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%
(p-value = 0,088 > 0,05). Δπνκέλσο, ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε
άληξεο θαη γπλαίθεο).
o Economic_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο
ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,744 > 0,05. Δπηπιένλ, δελ
ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (pvalue = 0,932 > 0,05). Δπνκέλσο, ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο
νηθνλνκηθέο απνιαβέο (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο).
o Social_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ
δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,503 > 0,05. Δπηπιένλ, απνξξίπηεηαη
ε

ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,013 < 0,05).

Δπνκέλσο, ην θχιν επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαιψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
κέζα ζηελ εηαηξεία (ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο).
o Interest_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ
δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,414 > 0,05. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη
έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value =
0,505 > 0,05). Δπνκέλσο, ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιφγσ
παξάγνληα (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο).
o Social_Media: Αξρηθά θαίλεηαη πσο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο
απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,037 < 0,05. Δπηπιένλ, απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο
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ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,042 < 0,05). Δπνκέλσο, ην θχιν
επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηα social media
(ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο).
Πίλαθαο 13: Anova (Ζιηθία)
ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε δεχηεξε ππφζεζε: νη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία.
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,677

3

,226

Within Groups

109,087

221

,494

Total

109,764

224

3,152

3

1,051

Within Groups

171,994

221

,778

Total

175,146

224

2,088

3

,696

Within Groups

85,687

221

,388

Total

87,775

224

3,386

3

1,129

Within Groups

127,822

221

,578

Total

131,208

224

1,437

3

,479

Within Groups

201,434

221

,911

Total

202,872

224

2,291

3

,764

Within Groups

538,623

221

2,437

Total

540,914

224

2,030

3

,677

Within Groups

449,552

221

2,034

Total

451,582

224

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups
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Sig.
,457

,712

1,350

,259

1,795

,149

1,951

,122

,526

,665

,313

,816

,333

,802

Λάδαξε Αηθαηεξίλε

Ηαλνπάξηνο 2020

ρνιηαζκόο:
o

Web_Site: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,802 > 0,05). Δπνκέλσο, νη απαληήζεηο γηα ηελ ελεξγή
παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζην site ηεο δελ θαίλνληαη λα επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία. (δελ ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Application_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο

ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,665 > 0,05). Δπνκέλσο ε ειηθία δελ επεξεάδεη
ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηελ εθαξκνγή φζσλ καζαίλνπλ κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Development_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο

ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,122 > 0,05). Δπνκέλσο ε ειηθία δελ επεξεάδεη
ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Economic_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,149 > 0,05). Δπνκέλσο ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηελ
άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο
πξνο ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Social_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,712 > 0,05). Δπνκέλσο ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηελ
άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαιψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Interest_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,259 > 0,05). Δπνκέλσο ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηελ
άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο
πξνο ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Social_Media: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,816 > 0,05). Δπνκέλσο ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηελ
άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηα social media (δελ ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ).
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Πίλαθαο 14: Anova (Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο)
Παξαθάησ εμεηάδεηαη ε Σξίηε ππφζεζε: νη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.

ANOVA
Sum of Squares
Social_Value

Interest_Value

Economic_Value

Development_Value

Application_Value

Social_Media

Web_Site

Between Groups

Df

Mean Square

F

2,881

4

,720

Within Groups

106,883

220

,486

Total

109,764

224

3,968

4

,992

Within Groups

171,178

220

,778

Total

175,146

224

1,968

4

,492

Within Groups

85,807

220

,390

Total

87,775

224

3,787

4

,947

Within Groups

127,421

220

,579

Total

131,208

224

1,759

4

,440

Within Groups

201,113

220

,914

Total

202,872

224

18,126

4

4,531

Within Groups

522,788

220

2,376

Total

540,914

224

6,519

4

1,630

Within Groups

445,063

220

2,023

Total

451,582

224

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Sig.
1,482

,208

1,275

,281

1,262

,286

1,635

,167

,481

,750

1,907

,110

,806

,523

ρνιηαζκόο:
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o

Web_Site: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,523 > 0,05). Δπνκέλσο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ
επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηελ ελεξγή παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Application_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο

ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,750 > 0,05). Δπνκέλσο, ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηελ εθαξκνγή φζσλ καζαίλνπλ κέζα ζηελ
εηαηξεία (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Development_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο

ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,167 > 0,05). Δπνκέλσο, ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο κέζα ζηελ
εηαηξεία (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Economic_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,286 > 0,05). Δπνκέλσο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο
δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Social_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,208 > 0,05). Δπνκέλσο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο
δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαιψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ
εηαηξεία (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Interest_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,281 > 0,05). Δπνκέλσο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο
δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ).
o

Social_Media: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,110 > 0,05). Δπνκέλσο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο
δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηα social media
(δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ).
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Πίλαθαο 15: Anova (Φνηηεηηθή θαηάζηαζε)
Παξαθάησ εμεηάδεηαη ε ηέηαξηε ππφζεζε: νη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ησξηλή
θνηηεηηθή ηνπο θαηάζηαζε.

Descriptives
95% Confidence Interval
for Mean
Std.
N
Interest_Value

Mean

Deviation

Std. Error

Lower

Upper

Bound

Bound

Minimum Maximum

1

77

5,33

,933

,106

5,12

5,54

2 7

2

46

5,52

,850

,125

5,26

5,77

3 7

3

102

5,55

,857

,085

5,38

5,72

3 7

Total

225

5,47

,884

,059

5,35

5,58

2 7

1

77

6,18

,732

,083

6,01

6,34

4 7

2

46

6,35

,678

,100

6,15

6,55

4 7

3

102

6,32

,683

,068

6,18

6,45

4 7

Total

225

6,28

,700

,047

6,19

6,37

4 7

1

77

5,99

,611

,070

5,85

6,13

5 7

2

46

6,23

,679

,100

6,03

6,44

4 7

3

102

6,16

,602

,060

6,04

6,28

4 7

Total

225

6,12

,626

,042

6,04

6,20

4 7

Development_Value 1

77

5,92

,880

,100

5,72

6,12

3 7

2

46

6,31

,594

,088

6,13

6,49

5 7

3

102

6,13

,717

,071

5,99

6,27

3 7

Total

225

6,10

,765

,051

6,00

6,20

3 7

1

77

5,14

1,101

,125

4,89

5,39

2 7

2

46

5,32

,784

,116

5,09

5,55

3 7

3

102

5,36

,895

,089

5,19

5,54

3 7

Total

225

5,28

,952

,063

5,15

5,40

2 7

1

77

4,04

1,677

,191

3,66

4,42

1 7

2

46

4,30

1,530

,226

3,85

4,76

1 7

3

102

4,50

1,451

,144

4,22

4,78

1 7

Total

225

4,30

1,554

,104

4,10

4,51

1 7

77

4,90

1,453

,166

4,57

5,23

1 7

Social_Value

Economic_Value

Application_Value

Social_Media

Web_Site
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2

46

4,71

1,508

,222

4,26

5,16

1 7

3

102

5,08

1,351

,134

4,81

5,34

1 7

Total

225

4,94

1,420

,095

4,76

5,13

1 7

ANOVA
Sum of
Squares
Interest_Value

Between
Groups
Within
Groups
Total

Social_Value

Between
Groups
Within
Groups
Total

Economic_Value

Between
Groups
Within
Groups
Total

Development_Value Between
Groups
Within
Groups
Total
Application_Value

Between
Groups
Within
Groups
Total

Social_Media

Between
Groups
Within
Groups
Total

71

Mean
Df

Square

2,284

2

1,142

172,862

222

,779

175,146

224

1,190

2

,595

108,574

222

,489

109,764

224

2,032

2

1,016

85,743

222

,386

87,775

224

4,469

2

2,234

126,739

222

,571

131,208

224

2,227

2

1,113

200,645

222

,904

202,872

224

9,152

2

4,576

531,761

222

2,395

540,914

224

F

Sig.

1,466

,233

1,217

,298

2,631

,074

3,914

,021

1,232

,294

1,910

,150
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Web_Site

Between
Groups
Within
Groups
Total

4,504

2

2,252

447,078

222

2,014

451,582

224

1,118

,329

ρνιηαζκόο:
o

Web_Site: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,329 > 0,05). Δπνκέλσο, νη ζπνπδέο δελ επεξεάδνπλ ηελ
άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηελ ελεξγή παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζην site ηεο (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο ζπνπδέο ησλ αηφκσλ).

o

Application_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ
κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,294 > 0,05). Δπνκέλσο, νη ζπνπδέο δελ
επεξεάδνπλ ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηελ εθαξκνγή φζσλ καζαίλνπλ κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο ζπνπδέο ησλ αηφκσλ).

o

Development_Value: Φαίλεηαη πσο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,021 < 0,05). Δπνκέλσο, νη ζπνπδέο επεξεάδνπλ ηελ άπνςε ησλ
αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο κέζα ζηελ εηαηξεία (ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά σο πξνο ηηο ζπνπδέο ησλ αηφκσλ). Όζνη απηή ηε πεξίνδν είλαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμή ηνπο (Mean 6,31), ελψ αθνινπζνχλ φζνη δελ ζπνπδάδνπλ
απηή ηε πεξίνδν (Mean 6,13) θαη έπεηηα φζνη είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο (Mean 5,92).

o

Economic_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ
κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,074 > 0,05). Δπνκέλσο, νη ζπνπδέο δελ
επεξεάδνπλ ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο ζπνπδέο ησλ αηφκσλ).

o

Social_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ
ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,298 > 0,05). Δπνκέλσο, νη ζπνπδέο δελ επεξεάδνπλ
ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαιψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο ζπνπδέο ησλ αηφκσλ).

o

Interest_Value: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ
ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,233 > 0,05). Δπνκέλσο, νη ζπνπδέο δελ επεξεάδνπλ
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ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο ζπνπδέο ησλ αηφκσλ).
o

Social_Media: Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ
ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,150 > 0,05). Δπνκέλσο, νη ζπνπδέο δελ επεξεάδνπλ
ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηα social media (δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο ζπνπδέο ησλ αηφκσλ).

Πίλαθαο 16: T-test (Δξγαζηαθή θαηάζηαζε)
Σέινο, εμεηάδεηε ε πέκπηε ππφζεζε: νη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην αλ εξγάδνληαη ή φρη.

Group Statistics
ΑΤΣΖ_ΣΖ_ΠΔΡΗΟΓΟ_ΔΡΓΑΕ
ΔΣΔ
Interest_Value

Social_Value

Economic_Value

Development_Value

Application_Value

Social_Media

Web_Site
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N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

173

5,49

,875

,067

2

52

5,40

,918

,127

1

173

6,31

,693

,053

2

52

6,17

,720

,100

1

173

6,16

,598

,045

2

52

5,97

,698

,097

1

173

6,12

,736

,056

2

52

6,00

,857

,119

1

173

5,30

,905

,069

2

52

5,22

1,100

,152

1

173

4,34

1,536

,117

2

52

4,19

1,621

,225

1

173

4,97

1,436

,109

2

52

4,86

1,374

,191
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Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

F
Interest_Value

Sig.

t

df

Difference

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Lower

Upper

Equal
variances

,186

,667 ,671

223

,503

,094

,140

-,182

,370

,654 80,879

,515

,094

,144

-,192

,380

223

,199

,142

,111

-,075

,360

1,261 81,407

,211

,142

,113

-,082

,367

223

,056

,189

,098

-,005

,383

1,764 74,854

,082

,189

,107

-,024

,402

223

,319

,121

,121

-,118

,360

,921 75,003

,360

,121

,131

-,141

,383

223

,583

,083

,151

-,214

,380

,495 72,993

,622

,083

,167

-,251

,416

assumed
Equal
variances not
assumed
Social_Value

Equal
variances

,065

,798 1,288

assumed
Equal
variances not
assumed
Economic_Value

Equal
variances

,282

,596 1,918

assumed
Equal
variances not
assumed
Development_Value Equal
variances

,620

,432 1,000

assumed
Equal
variances not
assumed
Application_Value

Equal
variances

1,894

,170 ,550

assumed
Equal
variances not
assumed
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Social_Media

Equal
variances

,524

,470 ,589

223

,557

,145

,246

-,340

,630

,572 80,504

,569

,145

,253

-,359

,649

223

,631

,108

,225

-,335

,552

,493 87,206

,623

,108

,220

-,328

,545

assumed
Equal
variances not
assumed
Web_Site

Equal
variances

,184

,669 ,481

assumed
Equal
variances not
assumed

ρνιηαζκόο:
o

Web_Site: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ
δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,669 > 0,05. Δπηπιένλ, δελ
ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%
(p-value = 0,631 > 0,05). Δπνκέλσο, ην αλ εξγάδνληαη ή φρη δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ
γηα ηελ ελεξγή παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζην site ηεο (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά).

o

Application_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο
ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,170 > 0,05.
Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,583 > 0,05). Δπνκέλσο, ην αλ εξγάδνληαη ή φρη δελ επεξεάδεη
ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηελ εθαξκνγή φζσλ καζαίλνπλ κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά).

o

Development_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο
ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,432 > 0,05.
Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο α=5% (p-value = 0,319 > 0,05). Δπνκέλσο, ην αλ εξγάδνληαη ή φρη δελ επεξεάδεη
ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά).

o

Economic_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο
ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,596 > 0,05. Δπηπιένλ, δελ
75

ΜΠ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Full Time 2018-2019

Λάδαξε Αηθαηεξίλε

Ηαλνπάξηνο 2020

ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%
(p-value = 0,056 > 0,05). Δπνκέλσο, ην αλ εξγάδνληαη ή φρη δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ
ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά).
Social_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

o

δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,798 > 0,05. Δπηπιένλ, δελ
ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%
(p-value = 0,199 > 0,05). Δπνκέλσο, ην αλ εξγάδνληαη ή φρη δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαιψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ εηαηξεία (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά).
Interest_Value: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο

o

ησλ δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,667 > 0,05. Δπηπιένλ, δελ
ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%
(p-value = 0,503 > 0,05). Δπνκέλσο, ην αλ εξγάδνληαη ή φρη δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ
ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά).
Social_Media: Αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ

o

δηαθπκάλζεσλ θαζψο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Levene έρνπκε p-value = 0,470 > 0,05. Δπηπιένλ, δελ
ππάξρεη έλδεημε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%
(p-value = 0,557 > 0,05). Δπνκέλσο, ην αλ εξγάδνληαη ή φρη δελ επεξεάδεη ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ
ζρεηηθά κε ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηα social media (δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά).
Σέινο, απ‟ φια ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ
επηβεβαηψζεθαλ ήηαλ νη εμήο:


Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο

ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην θχιν.


Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο

ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ησξηλή θνηηεηηθή ηνπο θαηάζηαζε.
Δλψ δελ επηβεβαηψζεθαλ νη παξαθάησ:


Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο

ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία.
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Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο

ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.


Οη αληηιήςεηο ησλ ππνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο

ειθπζηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην αλ εξγάδνληαη ή φρη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
5. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Σο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. ην
παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ζχγθξηζε κε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη αλαθέξνληαη ηπρφλ
δηαθσλίεο κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Αθφκε, θαηαγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, αλαθέξνληαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη
πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.
5.1 Δπξήκαηα-ζπδήηεζε & ύγθξηζε κε άιιεο έξεπλεο
πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε, αξρηθά πξέπεη λα ηνληζηεί ην
γεγνλφο φηη νη εξσηεζέληεο έδσζαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο αμίαο (social
value). Δπνκέλσο, ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα εξγάδνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ επράξηζην,
επηπρηζκέλν, κε θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, κε αηκφζθαηξα αιιειεγγχεο θαη ππνζηήξημεο,
αιιά θαη νκαδηθφ θιίκα. Βέβαηα, πνιχ θνληά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο-θαζψο έξρεηαη δεχηεξνο ζε ζεηξάείλαη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο (economic value). Γειαδή πξνζειθχνληαη απφ έλαλ εξγνδφηε πνπ
παξέρεη έλαλ κηζζφ πάλσ απφ ηνλ βαζηθφ, αζθάιεηα εξγαζίαο θαη θαιέο πξννπηηθέο αλέιημεο. Σξίην ζηε
ζεηξά, αιιά πνιχ θνληά ζηα δχν πξψηα είλαη ν αλαπηπμηαθφο παξάγνληαο (development value). Απηφ καο
δείρλεη φηη νη εξσηεζέληεο δίλνπλ ζεκαζία ζην λα ηνπο θάλεη ε εηαηξεία ηνπο λα αηζζάλνληαη
απηνπεπνίζεζε πνπ δνπιεχνπλ ζε απηή, λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη λα απνθηνχλ
ζεκαληηθή εκπεηξία γηα ηελ θαξηέξα ηνπο. Ληγφηεξε ζεκαζία δίλνπλ ζηελ ελεξγή παξνπζία ησλ εηαηξεηψλ
ζηα θνηλσληθά δίθηπα (social media) θαη ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα (web site). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
γεγνλφο φηη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ξσηήζεθαλ είλαη πην ζεκαληηθφ ν εξγνδφηεο λα ηνπο παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα δηδάμνπλ ζε άιινπο φ ηη έρνπλ κάζεη, λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε φζα γλσξίδνπλ, αιιά
θαη λα είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ηφζν ζηνλ πειάηε φζν θαη
αλζξσπηζηηθφο (application value). Αθφκε, νη γπλαίθεο δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απ‟ φηη νη άλδξεο ζην
λα εξγάδνληαη ζε κηα εηαηξεία πνπ έρεη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ θαη νη εξγαδφκελνη λα ελζαξξχλνληαη
απφ ηελ δηνίθεζε (social value), αιιά θαη δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ ελεξγή παξνπζία ησλ
εηαηξεηψλ ζηα social media. Αθφκε, έλα ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη φζνη
εξσηεζέληεο είλαη παξάιιεια θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα αηζζάλνληαη
θαιά φηαλ εξγάδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη λα απνθηνχλ ζεκαληηθή εκπεηξία πνπ ζα ηνπο σθειήζεη ζηε
κειινληηθή ηνπο πνξεία (development value).
ηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ήηαλ αθφκε λα ππάξμεη κηα ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ κε αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε άιιεο ρψξεο, ψζηε λα αλεπξεζνχλ θαη λα ζρνιηαζηνχλ
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πεξαηηέξσ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ κηα ζεηξά απφ έξεπλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αλαδεηνχζαλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θαηά ηελ επηινγή ελφο
εξγνδφηε ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ.
Πξψηα απ, φια, ε έξεπλα κε ηελ νπνία ζα θάλνπκε ηελ πξψηε ζχγθξηζε είλαη απηή ησλ Eger, Mičík θαη
Řehoř (2018). Παξαηεξνχκε φηη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζπλάδνπλ κε ηα
επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Eger et al. (2018), θαζψο γηα ηνπο ηειεηφθνηηνπο ζπνπδαζηέο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ζηε Σζερία ήηαλ ζεκαληηθφο ν παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο αμίαο, δειαδή ηνπ θαινχ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο, δειαδή ε ακνηβή
πάλσ απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ (social & economic value).
Ζ επφκελε έξεπλα πνπ ηίζεηαη ζε ζχγθξηζε, είλαη απηή ησλ Berthon et al (2005), ε νπνία έγηλε ζηα
Παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο ζηελ Απζηξαιία δίλνπλ κεγάιε
ζεκαζία ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα, κηζζνινγηθά θαη σο ζπλνιηθφ παθέην παξνρψλ, φζν θαη ζηηο
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ην επράξηζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (θνηλσληθφο παξάγνληαο).
Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηαχηηζε ζηα επξήκαηα ησλ δχν εξεπλψλ, θαζψο θαη ζηε
παξνχζα εξγαζία ν θνηλσληθφο θαη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο ήηαλ απηνί κε ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα
ηνπο εξσηεζέληεο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί αθφκε, ε έξεπλα ησλ Alniacik et all,(2014). Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε δείγκα 300
ζπνπδαζηέο Παλεπηζηεκίσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Λεηνλίαο (150 απφ θάζε ρψξα). Σα επξήκαηα έδεημαλ
φηη νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην λα δείρλεη ε δηνίθεζε ηελ αλαγλψξηζε πνπ αμίδεη
ζηνλ εθάζηνηε εξγαδφκελν (development value), ζην λα ακείβνληαη πάλσ απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ
(economic value) θαη ζηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (social value). Παξαηεξνχκε φηη ηα
επξήκαηα ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Μνινλφηη ηεο δηαθνξεηηθήο
θνπιηνχξαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιαψλ (Διιάδα, Σνπξθία, Λεηνλία), νη ζπκκεηέρνληεο δίλνπλ κεγάιε
ζεκαζία ζηνπο ηξεηο απηνχο παξάγνληεο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ
Sivertzen, Nilsen & Olafsen (2013). ηελ έξεπλα ησλ ελ ιφγσ επηζηεκφλσλ, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηνπο
Ννξβεγνχο ζπνπδαζηέο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο ν παξάγνληαο ηεο ελεξγνχ παξνπζίαο ησλ εηαηξεηψλ ζηα
θνηλσληθά δίθηπα (social media) θαη δελ βξέζεθε ζεκαληηθφο ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο (economic
value). Απηά ηα ζηνηρεία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ ε ρξήζε
ησλ social media ήηαλ απφ ηνπο ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αλαδεηνχλ
εξγαζία ζηελ Διιάδα θαηά ηελ επηινγή ελφο εξγνδφηε, ελψ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ
παξάγνληα. Αθφκε, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε κειέηε ηεο Santiago (2019) ε νπνία δηεμήγαγε κηα έξεπλα ζηελ
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Πνξηνγαιία κε 281 εξσηεζέληεο (απφ ηνπο νπνίνπο ζρεδφλ ην 60% αλήθεη ζηελ γεληά ησλ Millennial). Σα
επξήκαηα έδεημαλ φηη γηα ηνπο Πνξηνγάινπο λένπο, ν κηζζφο, ην παθέην απνδεκηψζεσλ, ε εξγαζηαθή
αζθάιεηα θαη νη δπλαηφηεηεο αλέιημεο δελ είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο
λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα κία δνπιεηά. Απηέο νη αληηζέζεηο, κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ησλ αλσηέξσ ιαψλ, αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
καζηίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο λα ζεσξείηε πνιχ
ζεκαληηθφο γηα φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα ηεο Santiago (2019), ε
δηαθνξά κπνξεί λα έγθεηηαη θαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ αλήθαλ ζηελ γεληά ησλ
Millennial, θαζψο ε παξνχζα εξγαζία απνηεινχζε θξάκα δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη γελεψλ.
Δπηπιένλ, νη κειεηεηέο Reis θαη Braga δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ψζηε λα βξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ζεσξνχλ ειθπζηηθά νη γεληέο Baby Boomers, Generation X θαη Generation Y. Σα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ
έξεπλαο έδεημαλ φηη γηα ηε γεληά Τ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην application value, δειαδή δείρλνπλ
ελδηαθέξνλ ζην λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζε άιινπο φζα έρνπλ κάζεη θαη λα ηα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε,
γηα ηε γεληά ησλ Baby Boomers ην interest value, δειαδή επηζπκνχλ λα εξγάδνληαη ζε έλαλ θαηλνηφκν
νξγαληζκφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία θαη ηέινο γηα ηε γεληά Υ είλαη
ζεκαληηθφ ην development value, δειαδή λα απνθηνχλ εκπεηξία θαη λα αηζζάλνληαη πεξήθαλνη γηα ηελ
εηαηξεία ηνπο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ηε γεληά Υ ζπλάδνπλ
κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ελψ κε ησλ ππνινίπσλ γελεψλ φρη. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί κε
δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ε παξνχζα εξγαζία δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλα θάλνληαο αληίζηνηρε
δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ γελεψλ, θαη δεχηεξνλ νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βξαδηιίαο, φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα ησλ
Reis θαη Braga (2016). Δπνκέλσο, γηα ηνπο δχν αλσηέξσ ιφγνπο είλαη ινγηθφ λα κελ ππάξρνπλ παξφκνηα
επξήκαηα κεηαμχ ησλ εξεπλψλ.
Σέινο, κηα αθφκε ζχγθξηζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Arachchige θαη
Robertson (2011). Ζ ελ ιφγσ έξεπλα είρε σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειθπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο
εξγνδφηε πνπ είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε ξη Λάλθα. Σα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ αξθεηά δηαθσηηζηηθά θαη έδεημαλ φηη νη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο ζηε ξη Λάλθα
δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ αλαπηπμηαθφ παξάγνληα (development value), δειαδή ζηελ απφθηεζε
εκπεηξηψλ ρξήζηκσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ηνπο, πξάγκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηα επξήκαηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά δίλνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία ζηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα
(social value), δειαδή ζηελ χπαξμε ελφο επράξηζηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πξάγκα ην νπνίν
έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, φπνπ νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ηνλ θνηλσληθφ
παξάγνληα σο ηνλ πην ζεκαληηθφ. Ζ αληίζεζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη
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αληηιήςεηο ησλ δχν ρσξψλ (Διιάδα θαη ξη Λάλθα), αιιά θαη γεληθφηεξα ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ
έρνπλ νη δχν ιανί.
5.2 Πξαθηηθή εθαξκνγή
Ζ αλάπηπμε ελφο θαινχ employer brand απαηηεί απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο
Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ λα γλσξίδνπλ πνηνη παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ πξνζέιθπζε
ππνςεθίσλ ζηελ εηαηξεία ηνπο. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο λα θαηαλννχλ απηά ηα
ζηνηρεία ηνπ employer branding πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε
λα κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηαιαληνχρνπο ππαιιήινπο. Γηα λα ρηίζεη κηα
επηρείξεζε κηα ζεηηθή θήκε, ε νπνία ζα εληζρχζεη ηηο πξνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ησλ
δπλεηηθψλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή, πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη πην
ζεκαληηθνί θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απφθηεζε
ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ κηα ζηξαηεγηθή πξνζέιθπζεο πνπ βαζίδεηαη ζε
απηά ηα απνηειέζκαηα. Με ηελ εμέηαζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ employer branding νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα
αλαπηχμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ νη ελ δπλάκεη εξγαδφκελνη. Δίλαη ζεκαληηθφ, νη επηρεηξήζεηο λα κελ
εζηηάζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζε έλαλ κφλν παξάγνληα, αιιά ζε φζνπο έρνπλ πςειή ζεκαζία γηα ηνπο
ππνςεθίνπο. Είναι επίςθσ βαςικό, οη νξγαληζκνί λα είλαη πξνζεθηηθνί ψζηε λα κελ είλαη νη ηειεπηαίνη
πνπ ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εγθαίξσο ηεο
ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηνπ σθειήζεη θαη ζα ηνπ μερσξίζεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ έξεπλα θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο εξσηεζέληεο ε
θνηλσληθή αμία ζε κηα επηρείξεζε. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο, γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο
ππνςήθηνπο, ζα πξέπεη λα δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη πξνηεξαηφηεηα ζηε δεκηνπξγία θαινχ θιίκαηνο
ζηελ εηαηξεία θαη ζηελ αλάπηπμε νκαδηθήο αηκφζθαηξαο θαη ελφο επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο. Αθφκε,
ζπνπδαίν ξφιν παίδεη λα ππάξρεη ε ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη ε ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνπο
εξγαδνκέλνπο. Έπεηηα, αθνχ νη εηαηξείεο δψζνπλ ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αμίαο, είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνβάιινπλ ζηνπο ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο απηά ηα ζηνηρεία πνπ ην απνδεηθλχνπλ.
Πξψηα απ‟ φια, είλαη ζεκαληηθφ, νη εηαηξείεο λα δίλνπλ εμαξρήο κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο ζέζεο
εξγαζίαο, ψζηε λα είλαη εηιηθξηλήο απέλαληη ζηνπο ππνςεθίνπο θαη λα αλαθνηλψλεη ηηο αμίεο ηεο κέζσ
κηαο ζειίδαο ζηαδηνδξνκίαο, ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απμήζνπλ ζεηηθά ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ σο
εξγνδφηε ζηνπο κειινληηθνχο εξγαδνκέλνπο. Μέζσ ηεο θαηάιιειεο ρξήζεο ησλ social media θαη κέζα
απφ ηελ αλάξηεζε εκπεηξηψλ ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ, κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα πξνβάιινπλ ην θιίκα
πνπ ππάξρεη, ηελ επράξηζηε αηκφζθαηξα, ηελ νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηε ζηήξημε
απφ ηε δηνίθεζε. Αθφκε, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο, νη εηαηξείεο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηε ζεκαζία ησλ
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νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, νη νπνίεο παίδνπλ θαη απηέο ζπνπδαίν ξφιν ζηελ επηινγή εξγνδφηε θαηά ηελ
αλαδήηεζε εξγαζίαο. ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο αλήθεη ηφζν ε ακνηβή πάλσ απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ, φζν
ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη νη δπλαηφηεηεο αλέιημεο κέζα ζηελ εηαηξεία. Σέινο, νη εηαηξείεο πξέπεη λα
πξνζδψζνπλ αμία ζηνλ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο, ν νπνίνο ήηαλ ηξίηνο ζε ζεηξά πην ζεκαληηθφο
παξάγνληαο γηα ηνπο εξσηεζέληεο. Πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο επθαηξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ
ηελ θαξηέξα ηνπο αιιά θαη ηηο γλψζεηο ηνπο κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη λα

έρνπλ ηελ επθαηξία απφθηεζεο εκπεηξίαο ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη

ζεκαληηθφ νη εξγαδφκελνη λα αηζζάλνληαη φηη ε εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γη‟ απηνχο, κε απνηέιεζκα λα
αηζζάλνληαη πεξήθαλνη πνπ εξγάδνληαη εθεί, λα απμάλεηαη ε νξγαλσζηαθή ηνπο δέζκεπζε θαη λα
κεηψλεηαη ν βαζκφο ηνπ turnover.
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο θαη λα
ζρεδηάζνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή employer branding, ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ πξνζέιθπζε ησλ
θαηάιιεισλ γη‟ απηνχο ππνςεθίσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία, ζα κπνξνχζε λα θαζνδεγήζεη ηελ δηνίθεζε ελφο
νξγαληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ην ηκήκα ηεο Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή
πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηαιέλησλ. Γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ
αλάπηπμε ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
5.3 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο
Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη γεληθψο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηεο, ππήξμαλ κεξηθνί
πεξηνξηζκνί πνπ είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ. Πξψηα απ‟ φια, ε έξεπλα έιαβε κέξνο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ηκήκα ηεο Διιάδαο, δειαδή ζηελ Αζήλα, δελ ήηαλ ηπραία δεηγκαηνιεςία απ‟
φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, επνκέλσο δελ ππήξρε δηαζπνξά ζην δείγκα. Δπηπξνζζέησο, ε κειέηε
βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ελφο κηθξνχ κεγέζνπο δείγκαηνο γηα πνζνηηθή κειέηε, ην νπνίν ήηαλ δείγκα
επθνιίαο, κε ζθνπφ λα ζπιιερζνχλ νη απαληήζεηο πην γξήγνξα κε κεγαιχηεξε επθνιία, πξνο δηεπθφιπλζε
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε παξνχζα έξεπλα δελ εμεηάδεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο
δηαρξνληθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ νχησο ψζηε λα θαλνχλ νη κεηαβνιέο πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία. Σέινο, θαζψο ην δείγκα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο ρσξίο
πεξηνξηζκφ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθία ησλ 18-25 εηψλ, γεγνλφο πνπ
δπζρεξαίλεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Δπνκέλσο, φζνλ
αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο απηήο ηεο κειέηεο, δηαπηζηψλνπκε απ‟ φια ηα αλσηέξσ φηη ε γελίθεπζε ησλ
επξεκάησλ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί.
5.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
Σν Employer Branding θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ εξγνδφηε είλαη πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη θαη‟ επέθηαζε ηα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
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Δπνκέλσο, νη έξεπλεο πνπ εθάπηνληαη ζηα ελ ιφγσ πεδία είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη ζπκβάινπλ ζηελ
δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα επξήκαηά καο δείρλνπλ δηάθνξεο πηζαλέο
θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. Αθνινπζψληαο ηελ πξνηξνπή ησλ Berthon et al (2005) γηα
πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, ε πξφηαζε γηα
κειινληηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ ππφ ηελ νπηηθή
δηαθνξεηηθψλ ιαψλ ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ ζε βάζνο. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε
δηεμαγσγή εξεπλψλ επηθεληξσκέλεο ζηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ εξγνδνηψλ ζε άιιεο ρψξεο, πνιηηηζκνχο θαη
δηαθνξεηηθέο

θνηλσληθννηθνλνκηθέο

ζπλζήθεο.

Δπίζεο,

πεξαηηέξσ

κειινληηθή

έξεπλα

κε

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, ζα εμεγήζεη ζε κεγαιχηεξν θαη πην αληηθεηκεληθφ βαζκφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία ζηελ Διιάδα. Αθφκε, ε κειινληηθή έξεπλα
ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο θαη επηκέξνπο θιάδνπο νχησο ψζηε λα θαλνχλ νη
επηζπκεηνί παξάγνληεο σο πξνο ζηνρεπφκελεο επηρεηξήζεηο. Δπηπξνζζέησο, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα
αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε θιίκαθα ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε θαη λα πξνζηεζνχλ θαη άιινη
παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ. Σέινο, πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηηο
ειηθηαθέο νκάδεο ζχκθσλα κε φζνπο αλήθνπλ ζηηο γεληέο Τ , Υ θαη Baby Boomers ψζηε λα εμεηαζηνχλ νη
παξάγνληεο πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί γη‟ απηέο ηηο γεληέο, ζηα πιαίζηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Παξάξηεκα Η: Δξωηεκαηνιόγην έξεπλαο

Έξεπλα: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειθπζηηθόηεηα ελόο νξγαληζκνύ ωο εξγνδόηε (employer
branding), θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο.
Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο
κνπ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 'Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ' ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο
ζεκαζίαο ησλ παξαγφλησλ θαηά ηελ επηινγή πηζαλνχ εξγνδφηε. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
είλαη αλψλπκε θαη εκπηζηεπηηθή, θαζψο νη απαληήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
έξεπλαο. Παξαθαιείζηε πνιχ λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο κε εηιηθξίλεηα. Δθηηκψκελνο ρξφλνο
ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 5-7 ιεπηά. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίλεζε παξαθαιψ
επηθνηλσλήζηε καδί κνπ ζην lazarikat95@hotmail.gr. αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξφλν ζαο.
Λάδαξε Αηθαηεξίλε
Μέξνο Α': Γεκνγξαθηθά ηνηρεία
1. Φχιν *
Άλδξαο
Γπλαίθα
2. Ζιηθία *
18-25
26-35
36-45
46 θαη πάλσ
3. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο *
Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ
ΑΔΗ/ΣΔΗ
Μεηαπηπρηαθφ
Γηδαθηνξηθφ
Άιιν
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4. Απηή ηε πεξίνδν ζπνπδάδεηε; *
Ναη, είκαη πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο
Ναη, είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο
Όρη
5. Απηή ηε πεξίνδν εξγάδεζηε; *
Ναη
Όρη
Μέξνο Β': Δξσηεκαηνιφγην
Όηαλ αλαδεηάηε εξγαζία, πφζν ζεκαληηθνί είλαη γηα ζαο νη παξαθάησ παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή
εξγνδφηε; Παξαθαιψ απαληήζηε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα:
1. Καζφινπ ζεκαληηθφ
2. Διάρηζηα ζεκαληηθφ
3. Λίγν ζεκαληηθφ
4. Μέηξηα ζεκαληηθφ
5. Πνιχ ζεκαληηθφ
6. Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ
7. Απνιχησο ζεκαληηθφ
6. Να παξάγεη θαη λα πξνζθέξεη θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

7. Να είλαη πξσηνπφξνο νξγαληζκφο κε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ
8. Να εθηηκά θαη λα αμηνπνηεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ
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9. Να παξάγεη πνηνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

10. Να εξγάδεζηε ζε έλα ζπλαξπαζηηθφ πεξηβάιινλ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

11. Να έρεηε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

12. Να έρεηε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο αλσηέξνπο ζαο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

13. Να είλαη ν νξγαληζκφο ππνζηεξηθηηθφο θαη ελζαξξπληηθφο κε ηνπο εξγαδφκελνπο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

14. Να εξγάδεζηε ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

15. Να πξνζθέξεη έλα ειθπζηηθφ παθέην ακνηβψλ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

16. Να ζαο ακείβεη πάλσ απφ ην βαζηθφ κηζζφ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ
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17. Να αηζζάλεζηε αζθάιεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

18. Να ππάξρνπλ θαιέο πξννπηηθέο αλέιημεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

19. Να έρεηε ηελ επθαηξία απφθηεζεο εκπεηξίαο ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

20. Να απνθηάηε απηνπεπνίζεζε δνπιεχνληαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

21. Να αηζζάλεζηε ηθαλνπνίεζε δνπιεχνληαο κέζα ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

22. Να απνθηάηε εκπεηξίεο ρξήζηκεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ζαο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

23. Να έρεηε επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο γηα ηε κειινληηθή ζαο πνξεία. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

24. Να έρεηε ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηνίθεζεο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

25. Να έρεηε ηελ επθαηξία λα δηδάμεηε άιινπο φζα έρεηε κάζεη. *
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Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

26. Να έρεηε ηελ επθαηξία λα εθαξκφζεηε φζα έρεηε κάζεη. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

27. Να είλαη έλαο πειαηνθεληξηθφο νξγαληζκφο. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

28. Να είλαη έλαο αλζξσπηζηηθφο νξγαληζκφο, λα πξνζθέξεη ζηε θνηλσλία. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

29. Να αηζζάλεζηε απνδνρή θαη ελζσκάησζε ζηνλ νξγαληζκφ. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

30. Να δίλεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο ζηα
social media. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

31. Να αλεβάδεη αγγειίεο γηα εξγαζία ζηα social media. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

32. Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ην πξνθίι ηεο εηαηξείαο ζηα social media. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

33. Να ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ε εηαηξηθή ηζηνζειίδα. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ
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34. Να δίλεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ε εηαηξηθή ηζηνζειίδα. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ

35. Να αλεβάδεη αγγειίεο γηα εξγαζία ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα. *
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 6 7 Απνιχησο ζεκαληηθφ
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Παξάξηεκα ΗΗ: Πίλαθεο ζηαηηζηηθώλ ειέγρωλ

Πίλαθαο 3: Cronbach Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Interest value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,759

5

Πίλαθαο 4: Cronbach Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Social Value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,789

4

Πίλαθαο 5: Cronbach Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Economic Value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,657

5

Πίλαθαο 6: Cronbach Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Development Value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,828

5

Πίλαθαο 7: Cronbach Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Application Value
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,768

5

Πίλαθαο 8: Cronbach Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Social Media
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,889
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Πίλαθαο 9: Cronbach Alpha γηα ηε κεηαβιεηή Web Site
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,888

3

Πίλαθαο 10: Βαζηθά πεξηγξαθηθά κέηξα γηα ηηο κεηαβιεηέο

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Interest_Value

225

2

7

5,47

,884

Social_Value

225

4

7

6,28

,700

Economic_Value

225

4

7

6,12

,626

Development_Value

225

3

7

6,10

,765

Application_Value

225

2

7

5,28

,952

Social_Media

225

1

7

4,30

1,554

Web_Site

225

1

7

4,94

1,420

Πίλαθαο 11: πζρέηεζε
Correlations

Interest_ Value

Interest_

Social_

Economic_

Value

Value

Value

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
Social_

Value

Pearson Correlation

103

,360

Web_Site

,545**

,396**

,464**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

225

225

225

225

225

225

1

**

**

**

**

,301**

**

225

225

**

**

,538

,538

,447

,374

,000

,000

,000

,000

225

225

225

225

225

1

**

**

**

,354**

,000

,000

N

225

225

225

**

**

**

,627

,627

,000

Sig. (2-tailed)

,541

Social_Media

,541**

N

Pearson Correlation

Value

,353**

,000

,353

Value

,360**

Sig. (2-tailed)

Economic_ Value Pearson Correlation

Development_

225

Development_ Application_

,628

,628

,409

,368

,000

,000

,000

,000

225

225

225

225

1

**

**

,471**
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Value

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N

225

225

225

225

**

**

**

**

225

225

1

**

,527**

,000

,000

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

225

225

225

225

225

225

225

,396**

,374**

,368**

,481**

,514**

1

,756**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

N

225

225

225

225

225

225

225

**

**

**

**

**

**

1

Pearson Correlation

,464

,301

,354

,631

225

Value

Web_Site

,409

,000

Pearson Correlation

Pearson Correlation

,447

,000

Application_

Social_Media

,545

,000

,471

,527

,514

,000

,756

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

N

225

225

225

225

225

225

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

Πίλαθαο 12: T-test (Φύιν)
Group Statistics
ΦΤΛΟ
Web_Site

Application_Value

Development_Value

Economic_Value

Social_Value

Interest_Value

Social_Media

104

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

142

5,05

1,321

,111

2

83

4,76

1,567

,172

1

142

5,41

,880

,074

2

83

5,06

1,031

,113

1

142

6,16

,721

,060

2

83

5,98

,828

,091

1

142

6,12

,635

,053

2

83

6,12

,614

,067

1

142

6,37

,678

,057

2

83

6,13

,715

,078

1

142

5,50

,816

,068

2

83

5,42

,993

,109

1

142

4,47

1,443

,121

2

83

4,02

1,698

,186
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Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of

F
Web_Site

Equal variances
assumed

Sig.
4,565

Equal variances
not assumed
Application_Value Equal variances
assumed

2,016

Equal variances
not assumed
Development_Value Equal variances
assumed

1,210

Equal variances
not assumed
Economic_Value

Equal variances
assumed

,107

Equal variances
not assumed
Social_Value

Equal variances
assumed

,450

Equal variances
not assumed
Interest_Value

Equal variances
assumed

,670

Equal variances
not assumed
Social_Media

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

105

4,416

t

,034 1,451

Df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

the Difference
Lower

Upper

223

,148

,284

,196

-,102

,670

1,388 149,348

,167

,284

,205

-,120

,688

223

,007

,351

,130

,095

,606

2,594 150,746

,010

,351

,135

,084

,618

223

,088

,180

,105

-,027

,388

1,651 153,198

,101

,180

,109

-,035

,396

223

,932

-,007

,087

-,178

,163

-,086 176,638

,931

-,007

,086

-,177

,162

223

,013

,240

,096

,051

,428

2,473 164,447

,014

,240

,097

,048

,431

223

,505

,082

,122

-,159

,323

,635 146,235

,527

,082

,129

-,173

,336

223

,033

,456

,213

,036

,876

2,051 150,271

,042

,456

,222

,017

,895

,157 2,704

,272 1,712

,744 -,085

,503 2,507

,414 ,668

,037 2,140
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Πίλαθαο 13: Anova (Ζιηθία)

ANOVA
Sum of Squares
Social_Value

Interest_Value

Economic_Value

Development_Value

Application_Value

Social_Media

Web_Site

106

Between Groups

df

Mean Square

F

,677

3

,226

Within Groups

109,087

221

,494

Total

109,764

224

3,152

3

1,051

Within Groups

171,994

221

,778

Total

175,146

224

2,088

3

,696

Within Groups

85,687

221

,388

Total

87,775

224

3,386

3

1,129

Within Groups

127,822

221

,578

Total

131,208

224

1,437

3

,479

Within Groups

201,434

221

,911

Total

202,872

224

2,291

3

,764

Within Groups

538,623

221

2,437

Total

540,914

224

2,030

3

,677

Within Groups

449,552

221

2,034

Total

451,582

224

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups
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Sig.
,457

,712

1,350

,259

1,795

,149

1,951

,122

,526

,665

,313

,816

,333

,802
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Πίλαθαο 14: Anova (Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο)

ANOVA
Sum of Squares
Social_Value

Interest_Value

Economic_Value

Development_Value

Application_Value

Social_Media

Web_Site

107

Between Groups

Df

Mean Square

F

2,881

4

,720

Within Groups

106,883

220

,486

Total

109,764

224

3,968

4

,992

Within Groups

171,178

220

,778

Total

175,146

224

1,968

4

,492

Within Groups

85,807

220

,390

Total

87,775

224

3,787

4

,947

Within Groups

127,421

220

,579

Total

131,208

224

1,759

4

,440

Within Groups

201,113

220

,914

Total

202,872

224

18,126

4

4,531

Within Groups

522,788

220

2,376

Total

540,914

224

6,519

4

1,630

Within Groups

445,063

220

2,023

Total

451,582

224

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups
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Sig.
1,482

,208

1,275

,281

1,262

,286

1,635

,167

,481

,750

1,907

,110

,806

,523
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Πίλαθαο 15: Anova (Φνηηεηηθή θαηάζηαζε)
Descriptives
95% Confidence Interval
for Mean
Std.
N
Interest_Value

Mean

Deviation

Std. Error

Lower

Upper

Bound

Bound

Minimum Maximum

1

77

5,33

,933

,106

5,12

5,54

2 7

2

46

5,52

,850

,125

5,26

5,77

3 7

3

102

5,55

,857

,085

5,38

5,72

3 7

Total

225

5,47

,884

,059

5,35

5,58

2 7

1

77

6,18

,732

,083

6,01

6,34

4 7

2

46

6,35

,678

,100

6,15

6,55

4 7

3

102

6,32

,683

,068

6,18

6,45

4 7

Total

225

6,28

,700

,047

6,19

6,37

4 7

1

77

5,99

,611

,070

5,85

6,13

5 7

2

46

6,23

,679

,100

6,03

6,44

4 7

3

102

6,16

,602

,060

6,04

6,28

4 7

Total

225

6,12

,626

,042

6,04

6,20

4 7

Development_Value 1

77

5,92

,880

,100

5,72

6,12

3 7

2

46

6,31

,594

,088

6,13

6,49

5 7

3

102

6,13

,717

,071

5,99

6,27

3 7

Total

225

6,10

,765

,051

6,00

6,20

3 7

1

77

5,14

1,101

,125

4,89

5,39

2 7

2

46

5,32

,784

,116

5,09

5,55

3 7

3

102

5,36

,895

,089

5,19

5,54

3 7

Total

225

5,28

,952

,063

5,15

5,40

2 7

1

77

4,04

1,677

,191

3,66

4,42

1 7

2

46

4,30

1,530

,226

3,85

4,76

1 7

3

102

4,50

1,451

,144

4,22

4,78

1 7

Total

225

4,30

1,554

,104

4,10

4,51

1 7

1

77

4,90

1,453

,166

4,57

5,23

1 7

2

46

4,71

1,508

,222

4,26

5,16

1 7

3

102

5,08

1,351

,134

4,81

5,34

1 7

Total

225

4,94

1,420

,095

4,76

5,13

1 7

Social_Value

Economic_Value

Application_Value

Social_Media

Web_Site
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ANOVA
Sum of
Squares
Interest_Value

Between
Groups
Within
Groups
Total

Social_Value

Between
Groups
Within
Groups
Total

Economic_Value

Between
Groups
Within
Groups
Total

Development_Value Between
Groups
Within
Groups
Total
Application_Value

Between
Groups
Within
Groups
Total

Social_Media

Between
Groups
Within
Groups
Total

Web_Site

Between
Groups

109

Mean
Df

Square

2,284

2

1,142

172,862

222

,779

175,146

224

1,190

2

,595

108,574

222

,489

109,764

224

2,032

2

1,016

85,743

222

,386

87,775

224

4,469

2

2,234

126,739

222

,571

131,208

224

2,227

2

1,113

200,645

222

,904

202,872

224

9,152

2

4,576

531,761

222

2,395

540,914

224

4,504

2

2,252

F

Sig.

1,466

,233

1,217

,298

2,631

,074

3,914

,021

1,232

,294

1,910

,150

1,118

,329
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Within
Groups
Total

447,078

222

451,582

224

2,014

Πίλαθαο 16: T-test (Δξγαζηαθή θαηάζηαζε).
Group Statistics
ΑΤΣΖ_ΣΖ_ΠΔΡΗΟΓΟ_ΔΡΓΑΕ
ΔΣΔ
Interest_Value

Social_Value

Economic_Value

Development_Value

Application_Value

Social_Media

Web_Site

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

173

5,49

,875

,067

2

52

5,40

,918

,127

1

173

6,31

,693

,053

2

52

6,17

,720

,100

1

173

6,16

,598

,045

2

52

5,97

,698

,097

1

173

6,12

,736

,056

2

52

6,00

,857

,119

1

173

5,30

,905

,069

2

52

5,22

1,100

,152

1

173

4,34

1,536

,117

2

52

4,19

1,621

,225

1

173

4,97

1,436

,109

2

52

4,86

1,374

,191

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

F
Interest_Value

Sig.

t

df

Difference

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Lower

Upper

Equal
variances

,186

,667 ,671

223

,503

,094

,140

-,182

,370

assumed
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Equal
variances not

,654 80,879

,515

,094

,144

-,192

,380

223

,199

,142

,111

-,075

,360

1,261 81,407

,211

,142

,113

-,082

,367

223

,056

,189

,098

-,005

,383

1,764 74,854

,082

,189

,107

-,024

,402

223

,319

,121

,121

-,118

,360

,921 75,003

,360

,121

,131

-,141

,383

223

,583

,083

,151

-,214

,380

,495 72,993

,622

,083

,167

-,251

,416

223

,557

,145

,246

-,340

,630

,572 80,504

,569

,145

,253

-,359

,649

223

,631

,108

,225

-,335

,552

,493 87,206

,623

,108

,220

-,328

,545

assumed
Social_Value

Equal
variances

,065

,798 1,288

assumed
Equal
variances not
assumed
Economic_Value

Equal
variances

,282

,596 1,918

assumed
Equal
variances not
assumed
Development_Value Equal
variances

,620

,432 1,000

assumed
Equal
variances not
assumed
Application_Value

Equal
variances

1,894

,170 ,550

assumed
Equal
variances not
assumed
Social_Media

Equal
variances

,524

,470 ,589

assumed
Equal
variances not
assumed
Web_Site

Equal
variances

,184

,669 ,481

assumed
Equal
variances not
assumed
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