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Abstract
The purpose of this thesis is to investigate the relationship between perceived Organizational
Virtuousness and the variables of Work Engagement and Intention to Quit, through a parallel mediation
model, with mediation variables those of Work Stress and Job Crafting. Quantitative research was
conducted to analyze and extract the results, after collecting 404 questionnaires that were designed and
completed electronically. Also, in this research we adopted non-probability sampling methods, like
convenience and snowball sample so as to collect our sample. Concerning the results of the research, it
was found that perceived Organizational Virtuousness is positively related to Work Engagement and
negatively to Intention to Quit. Furthermore, the relationship between perceived Organizational
Virtuousness and Work Engagement has been found to be partially explained by the mediating
mechanisms (Work Stress and Job Crafting). On the contrary, regarding the relationship between
perceived Organizational Virtuousness and Intention to Quit, we observed that only the variable of Work
Stress explains the relationship between Organizational Virtuousness and Intention to Quit. In addition,
it is worth noting that in our mediation model, the perceived Organizational Virtuousness has not ceased
to contribute to relationships. The results of the research are important elements, not only for the existing
literature, but also for mediation models, of the concept of Organizational Virtuousness. Finally, in an
ever-changing organizational environment, the study and application of Organizational Virtuousness
practices provides clear competitive advantages for organizations in order to obtain positive
organizational results.
Keywords: Organizational Virtuousness, Work Engagement, Intention to Quit, Work Stress,
Job Crafting, Parallel Mediation Model
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Περίληψη
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει τις σχέσεις ανάμεσα στην
αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και τις μεταβλητές της Εργασιακής Δέσμευσης και Πρόθεσης
Αποχώρησης, μέσα από ένα μοντέλο παράλληλης διαμεσολάβησης, με διαμεσολαβητικές μεταβλητές
αυτές του Εργασιακού Άγχους και του Job Crafting. Για την ανάλυση και εξαγωγή αποτελεσμάτων
πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, μετά τη συλλογή 404 ερωτηματολογίων, που σχεδιάστηκαν και
συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά. Επίσης, για την συλλογή του δείγματος ακολουθήθηκε δειγματοληψία
ευκολίας και χιονοστιβάδας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, βρέθηκε ότι η
αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται θετικά με την Εργασιακή Δέσμευση και αρνητικά με
την Πρόθεση Αποχώρησης. Ακόμη, η σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και
την Εργασιακή Δέσμευση βρέθηκε να εξηγείται μερικώς από τους διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς.
Αντιθέτως, όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και τη
Πρόθεση Αποχώρησης, παρατηρήσαμε ότι μόνο η μεταβλητή του Εργασιακού Άγχους εξηγεί την
παραπάνω σχέση. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι στο μοντέλο διαμεσολάβησης που παρουσιάζουμε,
η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή δεν έπαψε να συνεισφέρει στις σχέσεις. Τα αποτελέσματα της
έρευνας αποτελούν σημαντικά στοιχεία, τόσο για την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο και για τα μοντέλα
διαμεσολάβησης, σχετικά με την έννοια της Οργανωσιακής Αρετής. Τέλος, σε ένα οργανωσιακό
περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, η μελέτη και εφαρμογή πρακτικών Οργανωσιακής Αρετής, προκαλεί
ξεκάθαρα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους οργανισμούς για την απόκτηση θετικών
αποτελεσμάτων.
Λέξεις Κλειδιά: Οργανωσιακή Αρετή, Εργασιακή Δέσμευση, Πρόθεση Αποχώρησης,
Εργασιακό Άγχος, Job Crafting, Πολλαπλή Διαμεσολάβηση
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή

Την τελευταία δεκαετία που διανύουμε, έννοιες όπως αυτή της Θετικής Οργανωσιακής
Παιδείας καθώς και έννοιες που υπάγονται σε αυτή, όπως η Οργανωσιακή Αρετή, άρχισαν να
λαμβάνουν αυξημένο ενδιαφέρον από τον ακαδημαϊκό κόσμο (Bright et al., 2006, 2011; Cameron,
2003; Cameron et al., 2004; Caza et al., 2004; Rego et al., 2010, 2011; Sison & Ferrero 2015). Αρχικά
πρέπει να αναφέρουμε ότι, η έννοια της Οργανωσιακής Αρετής σχετίζεται με την ηθική καλοσύνη, την
αριστεία, την άνθιση και την ευδαιμονία, σε όλους τους τομείς και όλες τις λειτουργίες, μέσα σε έναν
οργανισμό (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004). Επίσης, επηρεάζει θετικά τους ανθρώπους και
συμβάλει στην κοινωνική βελτίωση, χωρίς να κρύβει εργαλειακά κίνητρα και προσδοκίες ανταμοιβής
(Cameron 2003; Cameron & Winn 2012; Caza et al., 2004). Τέλος, αποτελεί έκφραση της θετικής
απόκλισης και ενσωματώνει την Αριστοτελική μεσότητα, προκαλώντας θετικές συνέπειες (Bright et al.,
2006, 2011; Cameron, 2003; Cameron et al., 2004; Cameron & Winn, 2012).
Παρά το γεγονός ότι, η αρετή τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία του, έχει
συνδεθεί και με θετικά αποτελέσματα για τους οργανισμούς. Στα οφέλη αυτά σημαντικό ρόλο παίζουν
οι αποσβεστικές και πολλαπλασιαστικές ιδιότητές της (Bright et al., 2006; Cameron, 2003; Cameron et
al., 2004; Cameron & Winn, 2012). Η υιοθέτηση πρακτικών οργανωσιακής αρετής δημιουργεί
σημαντικά θετικά αποτελέσματα στους οργανισμούς, τα οποία όπως θα δούμε έχουν απασχολήσει την
παγκόσμια βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, η Οργανωσιακή Αρετή έχει συνδεθεί με θετικά αποτελέσματα,
καθώς επηρεάζει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων. Ειδικότερα, έχει βρεθεί ότι
αυξάνει την συναισθηματική αίσθηση ευεξίας, την χαρά, την υποστήριξη και την εργασιακή δέσμευση
των εργαζομένων (Ahmed et al., 2018; Nikandrou & Tsachouridi 2015; Rego et al., 2010, 2011; Singh
et al., 2018; Tsachouridi & Nikandrou, 2019). Τέλος, τα υψηλά επίπεδα οργανωσιακής αρετής έχει
βρεθεί ότι αυξάνουν την εργασιακή απόδοση και την ποιότητα, ενώ μειώνουν την πρόθεση αποχώρησης
τόσο σε κανονικές, όσο και σε προβληματικές καταστάσεις (Bright et al., 2006; Cameron et al., 2004;
Cameron and Winn, 2012).
Επιπλέον, η έννοια της Οργανωσιακής Αρετής μπορεί να αποτελούσε για πολλούς κάτι σχετικό
και όχι και τόσο συγκεκριμένο, ευτυχώς σύμφωνα με τα στοιχεία της σύγχρονης βιβλιογραφίας
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πλέον όλο και πιο συχνά πραγματοποιούνται έρευνες που σχετίζονται
με τα θετικά της αποτελέσματα (Ahmed et al., 2018; Bright et al., 2006; Cameron 2003; Cameron et al.,
2004; Nikandrou & Tsachouridi 2015; Rego et al., 2010, 2011; Singh et al., 2018; Tsachouridi &
Nikandrou 2016, 2019). Αντιθέτως, παρότι η οργανωσιακή αρετή έχει λάβει πρόσφατα αυξημένο
ερευνητικό ενδιαφέρον, υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα που πρέπει να μελετηθούν. Στη συνέχεια θα
αναφερθούμε σε αυτά τα κενά, της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.
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Αρχικά, σύμφωνα με θεωρητικά ευρήματα, έχει βρεθεί ότι η Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται
με τα θετικά συναισθήματα (Fredrickson, 2003), με αποτέλεσμα να επηρεάζει τους εργαζόμενους
θετικά. Οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται υψηλά επίπεδα οργανωσιακής αρετής φαίνεται πως
λειτουργούν ανιδιοτελώς, απαλλαγμένοι από εργαλειακά κίνητρα και την ανάγκη ανταλλαγής, και
εμφορούμενοι από προδραστικά κίνητρα καταλήγουν να συνεισφέρουν στην ευημερία του οργανισμού
τους (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004). Σε επίπεδο ελευθερίας επιλογής των καθηκόντων (Task
Crafting), τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί σχέση με την Οργανωσιακή Αρετή (Hur et al., 2017).
Ωστόσο, όσον αφορά την γενικότερη έννοια του Job Crafting, που υποδηλώνει τις φυσικές, γνωστικές
και σχεσιακές αλλαγές από την πλευρά των υπαλλήλων (Wrzesniewski & Dutton, 2001; Wrzesniewski
et al., 2012), δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα σχετικά με την έννοια της αρετής. Το παραπάνω
αποτέλεσε και λόγο έρευνας καθώς η Οργανωσιακή Αρετή προκαλεί προδραστικά κίνητρα τα οποία
αποτελούν λόγο για εφαρμογή Job Crafting.
Αντιθέτως, όσον αφορά αρνητικές καταστάσεις βλέπουμε ότι η υπάρχουσα αρθρογραφία έχει
εστιάσει σε συγκεκριμένες προθέσεις και συμπεριφορές (Ahmed et al., 2018; Bright et al., 2006;
Cameron, 2003; Lutgen-Sandvik et al., 2016; Nikandrou & Tsachouridi 2015; Singh et al., 2018).
Επομένως, ερωτήματα δημιουργούνται σχετικά με τις αρνητικές συμπεριφορές των εργαζομένων,
καθώς και το πως αυτές επηρεάζουν και επηρεάζονται από την Οργανωσιακή Αρετή. Συγκεκριμένα,
σχετικά με αντιδράσεις όπως αυτή του Εργασιακού Άγχους, παρατηρούμε ότι υπάρχει κενό στη
βιβλιογραφία της Οργανωσιακής Αρετής, καθώς οι υπάρχουσες έρευνες έχουν εστιάσει σε θετικά
συναισθήματα (Rego et al., 2010; 2011; Singh et al., 2018). Μοναδικό στοιχείο στη σχέση της Αρετής
και Εργασιακού Άγχους αποτελεί η έρευνα της Lutgen-Sandvik, Hood και Jacobson, το 2016, οι οποίοι
προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την παραπάνω σχέση μέσω ενός μοντέλου διαμεσολάβησης . Επομένως,
λαμβάνοντας υπόψη μας ότι το Εργασιακό Άγχος καθορίζει συμπεριφορές (Rizwan et al., 2014),
αποτέλεσε ένα λόγο για να το ερευνήσουμε περαιτέρω και να συνεισφέρουμε στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη μας τους τρόπους που έχει συνδεθεί η έννοια της
αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής Αρετής με έννοιες όπως η Εργασιακή Δέσμευση και η Πρόθεση
Αποχώρησης, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (Ahmed et al., 2018; Nikandrou & Tsachouridi 2015;
Singh et al., 2018), καθώς επίσης, και τα κενά που αναφέραμε παραπάνω, σχετικά με μεταβλητές όπως
το Εργασιακό Άγχος και το Job Crafting, αποφασίσαμε, στη παρούσα διπλωματική εργασία να
ερευνήσουμε και να επεκτείνουμε την υπάρχουσα βιβλιογραφία όσον αφορά αυτές τις έννοιες.
Συγκεκριμένα, στο ερευνητικό μοντέλο που σχεδιάσαμε, εντάξαμε τις μεταβλητές του Job Crafting και
του Εργασιακού Άγχους ως παράλληλους διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς στη σχέση ανάμεσα στην
αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και αποτελέσματα όπως, η Εργασιακή Δέσμευση και η
Πρόθεση Αποχώρησης.
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Η συμβολή του μοντέλου που προτείνουμε θεωρούμε ότι είναι σημαντική για την υπάρχουσα
βιβλιογραφία, καθώς όχι μόνο συνδυάζει μεταβλητές κατά ένα τρόπο που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
ξανά, αλλά και γιατί συνεισφέρει και στις μελέτες των διαμεσολαβητικών μηχανισμών. Ειδικότερα, η
έρευνά μας επαναλαμβάνει και επεκτείνει τα ερευνητικά αποτελέσματα ανάμεσα στην Οργανωσιακή
Αρετή και τα αποτελέσματά της (Nikandrou & Tsachouridi 2015; Rego et al., 2010; 2011; Singh et al.,
2018; Tsachouridi & Nikandrou, 2016, 2019). Σε αυτή τη μελέτη, επιδιώκουμε να επεκτείνουμε
περαιτέρω το παραπάνω ερευνητικό ρεύμα εξετάζοντας τις σχέσεις της Οργανωσιακής Αρετής με την
Εργασιακή Δέσμευση και την Πρόθεση Αποχώρησης που έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν προσοχή τα
τελευταία χρόνια (Hur et al., 2017; Nikandrou & Tsahouridi, 2015; Singh et al., 2018).
Ολοκληρώνοντας, η έρευνα μας συνεισφέρει στις υπάρχουσες μελέτες διαμεσολάβησης που
σχετίζονται με την Οργανωσιακή Αρετή (Hur et al., 2017; Rego et al., 2010, 2011; Singh et al., 2018;
Tsachouridi & Nikandrou, 2016, 2019), καθώς χρησιμοποιεί ένα παράλληλο μοντέλο διαμεσολάβησης
με διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το μοντέλο που
προτείνουμε

δύναται

να

επιφέρει

ενδιαφέροντα

αποτελέσματα

στην

έρευνα

που

θα

πραγματοποιήσουμε, καθώς επιλέξαμε για διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς μια μεταβλητή που
αντιπροσωπεύει συναίσθημα (Εργασιακό Άγχος) και μια που αποτελεί συμπεριφορά (Job Crafting).
Τέλος, θεωρούμε ότι ο παραπάνω συνδυασμός θα παρέχει σημαντικές πληροφορίες, τόσο στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο και στη επαγγελματικό κόσμο, καθώς η μείωση των αποχωρήσεων και
η αύξηση της εργασιακής δέσμευσης αποτελούν στοιχεία μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις.

Πίνακας: Διάγραμμα ερευνητικού μοντέλου

Εργασιακό
Άγχος
Οργανωσιακή

Εργασιακή
Δέσμευση

Αρετή
Πρόθεση
Job

Αποχώρηση

Crafting

ς
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Κεφάλαιο 2o Θεωρητική Επισκόπηση
2.1 Οργανωσιακή Αρετή (Organizational Virtuousness)
2.1.1 Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή, το επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση
της οικονομίας και από τις ταχέως μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Οι συνεχείς αλλαγές, που καλούνται
να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί, έχουν γίνει εντονότερες τα τελευταία χρόνια λόγω των πολυάριθμων
κρίσεων που έχουν ξεσπάσει. Μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα και τις
δυσμενείς συνθήκες στον εργασιακό χώρο, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον για θέματα εταιρικής ηθικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Dawkins & Lewis, 2003).
Συνακόλουθο τέτοιων καταστάσεων είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος σε θέματα που σχετίζονται με
την έννοια της αρετής (Cameron, 2003).
Αρχικά αξίζει να προσθέσουμε ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η χρήση ενάρετων
πρακτικών σε οργανωσιακό επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο, ώστε να ξεπεραστούν
γρηγορότερα φαινόμενα μειωμένης παρακίνησης και απόδοσης των εργαζομένων (Cameron, 2003;
Bright et al., 2006). Επίσης, με τη χρήση πρακτικών Οργανωσιακής Αρετής, όπως θα δούμε στη
συνέχεια, βελτιώνονται οι στάσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων με αποτέλεσμα να ανθίζουν αναπτύσσονται και να φτάνουν σε ένα ανώτερο επίπεδο (Cameron, 2003).
Επομένως, στις ενότητες που ακολουθούν, αρχικά θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην έννοια
της αρετής, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ορίζοντας την έννοια σε συλλογικό
επίπεδο θα εστιάσουμε στο οργανωσιακό επίπεδο, καθώς αποτελεί το πεδίο της έρευνάς μας. Στη
συνέχεια θα ορίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της Οργανωσιακής Αρετής και τις διαστάσεις της
σύμφωνα με τις μελέτες του Kim Cameron. Τέλος στις τελευταίες παραγράφους θα παρουσιάσουμε τα
αποτελέσματα που προσδίδει η έννοια στους οργανισμούς καθώς και τις ιδιότητες που συμβάλλουν στο
σχηματισμό αυτών των αποτελεσμάτων.
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2.1.2 Η έννοια της Αρετής
Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθούμε να αναλύσουμε την έννοια της
Οργανωσιακής Αρετής, η οποία αποτελεί μια εξειδικευμένη έννοια της Θετικής Οργανωσιακής
Παιδείας. Πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω αναλύσεις της έννοιας στο οργανωσιακό επίπεδο, θα
πρέπει να αναφερθούμε στις επιμέρους έννοιες που την αποτελούν. Η Αρετή μπορεί να βρεθεί στην
επιστημονική βιβλιογραφία με τους εξής όρους «Virtue» και «Virtuousness». Με τον όρο Virtue
αναφερόμαστε στα ατομικά χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν την ηθική αριστεία, την έμφυτη
καλοσύνη και την καλύτερη δυνατή ποιότητα του ανθρώπινου χαρακτήρα (Cameron & Winn, 2012).
Αντίθετα, με τον όρο Virtuousness αναφερόμαστε σε ένα σύνολο αρετών που εμπεριέχει τα παραπάνω
(Cameron, 2003). Επιπλέον, πριν προχωρήσουμε στις επιμέρους αναφορές είναι σημαντικό να
παραθέσουμε ότι οι δυο έννοιες της Αρετής μπορεί να έχουν στενή εννοιολογική σχέση, όμως είναι
ξεχωριστές μεταξύ τους (Bright et al., 2006; Cameron, 2003, Cameron & Winn 2012).
Η έννοια της Αρετής δεν αποτελεί κάτι νέο στην αρθρογραφία, καθώς έχει μελετηθεί αρκετά
στην Δυτική φιλοσοφία (Arjoon, 2000). Η θεωρία της αρετής έχει τις ρίζες της, στον αρχαίο Ελληνικό
πολιτισμό, όπου ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νοκομάχεια την όρισε ως την Ηθική Αριστεία. Στη συνέχεια
ο Πλάτωνας αναφέρθηκε στις τέσσερις αρετές του ιδανικού πολίτη (Σωφροσύνη, Δικαιοσύνη, Ανδρεία
& Σοφία), που αποτέλεσαν τη βάση για τις Πολιτειακές Αρετές (Civic Virtues), οι οποίες είναι από τη
φύση τους ταξικό θέμα και ξεκινούν από την ψυχή του ανθρώπου (Wright & Goodstein, 2007). Επίσης,
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, οι αρετές χαρακτηρίζονται ως επιθυμίες και
ενέργειες/δράσεις που δημιουργούν όχι μόνο ατομικό, αλλά και κοινωνικό καλό (Bright et al., 2006).
Αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι ότι, οι δύο έννοιες της αρετής, προέρχονται από τη λατινική λέξη
«virtus», η οποία σημαίνει ανδρεία ή αλλιώς αριστεία (Bright et al., 2006; Cameron & Winn 2012).
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη μας τα στοιχεία της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στις επόμενες ενότητες θα
αναφερθούμε στις έννοιες της αρετής, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό-οργανωσιακό επίπεδο.

2.1.2.1 Αρετή σε Ατομικό Επίπεδο (Virtue)
Η αρετή σαν ατομικό γνώρισμα ή αλλιώς «Virtue», θα μπορούσε να οριστεί γενικά ως μια
ψυχολογική διαδικασία, η οποία προσφέρει στα άτομα την ευκαιρία να σκέπτονται και να πράττουν με
έναν τρόπο που να αποδίδει όφελος τόσο στον εαυτό τους, όσο και στο κοινωνικό σύνολο που ανήκουν
(Sandage & Hill, 2001). Παρόμοια, οι αρετές μπορούν να οριστούν ως συνήθειες, επιθυμίες και δράσεις
ικανές να παράγουν καλό τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο (Aristotle, 1999; Cameron,
2003; Rego et al., 2010).
Οι αρετές αποτελούν προδιάθεση του ηθικού χαρακτήρα, ο οποίος κινητοποιεί, οδηγεί και
διορθώνει την ηθική συμπεριφορά προς την επιδίωξη κάποιου αγαθού ή αλλιώς το “τέλος”, που
αποτελεί το σκοπό, όπως αναφέρεται από τον Αριστοτέλη (Smith, 2010). Επιπλέον, η αρετές είναι τα

14

χαρακτηριστικά που όλοι οι άνθρωποι έχουν και τους βοηθούν να αναπτυχθούν, καλλιεργούνται μέσω
συνέπειας και επιτρέπουν στα άτομα να φτάσουν σε ένα ανώτερο επίπεδο, ώστε να υπερέχουν (Cameron
& Winn 2012).
Ακόμη, η αρετή δεν αποτελεί μια απλή ανθρώπινη διαδικασία, αλλά μια θαυμαστή ιδιότητα και
ένα εξαίρετο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός ατόμου, το οποίο όταν τελειοποιηθεί
υποδηλώνει κατά ένα τρόπο τι οφείλει να γίνει ένας άνθρωπος στη ζωή του (Aquinas, 1985). Σύμφωνα
με τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η αρετή δεν σχετίζεται απλά με την ύπαρξη ηθικών πρακτικών,
αλλά και με την ύπαρξη εξαιρετικών καταστάσεων και συναισθημάτων για το άτομο και κατ’ επέκταση
την κοινωνία (Sandage et al., 2001; Cameron, 2003; Wright & Goodstein, 2007). Με άλλα λόγια δεν
αρκεί να πράττεις κάτι ενάρετο, αλλά πρέπει να το εφαρμόζεις και να προέρχεται από το εσωτερικό σου
(intrinsic motivation), κάτι το οποίο διαχωρίζει την αρετή από τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας
(Caza et al., 2004). Επίσης, όσο εξασκούμε τις αρετές μας σε ατομικό επίπεδο, τόσο ευκολότερα τις
εφαρμόζουμε (Arjoon, 2000; Hartman, 1998). Για παράδειγμα, χωρίς τις απαραίτητες αρετές, μερικοί
managers δεν θα ήταν σε θέση να στηρίξουν τις απαιτήσεις της θέσης τους, ειδικά όταν πρόκειται να
λάβουν ηθικά διλλήματα (Bright et al., 2006). Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω παράδειγμα,
μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι μεμονωμένες ενάρετες πράξεις μπορεί να θεωρήσουν ένα άτομο ως
ενάρετο αλλά όχι έναν οργανισμό (Tsachouridi, 2016).

2.1.2.2 Αρετή σε Συλλογικό - Οργανωσιακό Επίπεδο (Organizational Virtuousness)
Αφού ορίσαμε την αρετή σε ατομικό επίπεδο, στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στην έννοια
της αρετής σε συλλογικό - οργανωσιακό επίπεδο (Organizational Virtuousness), η οποία υποδηλώνει
ένα σύνολο αρετών που εμπεριέχουν τα ατομικά γνωρίσματα, που αναφέραμε παραπάνω. Ο
χαρακτηρισμός του ενάρετου για έναν οργανισμό διαφέρει από αυτή του ατόμου, καθώς διαφέρει ο
τρόπος και η φύση που λειτουργούν (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004; Bright et al., 2006). Για τον
χαρακτηρισμό του ενάρετου για έναν άνθρωπο, τον χαρακτηρίζω σε σχέση με έναν άλλο, ενώ στην
περίπτωση του οργανισμού σχετίζεται με τις απόψεις του συνόλου (Cameron, 2003; Bright et al., 2006).
Ακόμη, είναι διαφορετικό να κάνω μια ενάρετη πράξη σαν άτομο και διαφορετικά σαν οργανισμός.
Επομένως, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο χαρακτηρισμός του ενάρετου, για έναν οργανισμό
προέρχεται από τις απόψεις των εργαζομένων που τον απαρτίζουν. Η Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται
με οτιδήποτε έχει να κάνει με έναν οργανισμό, δηλαδή είναι όλα τα συστήματα και οι δράσεις που
μπορεί να έχει ένας οργανισμός απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη του (Stakeholders) (Cameron &
Winn, 2012; Tsachouridi, 2016). Τέλος, για να χαρακτηρίσουμε έναν οργανισμό ως ενάρετο θα πρέπει
να αναπτύσσονται και να υπάρχουν περισσότερες από μία αρετές. Για παράδειγμα, αν υπάρχει συμπόνια
αλλά ο οργανισμός μαστίζεται από απαισιοδοξία δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει Οργανωσιακή
Αρετή. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο αρετών αλλιώς δεν μπορούμε να την βιώσουμε
(Cameron & Winn, 2012).
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την έννοια της Οργανωσιακής
Αρετής είναι τελείως ανθρώπινος και αντιπροσωπεύει συνθήκες άνθησης, εξευγενισμού και
ζωτικότητας (Lipman-Blumen & Leavitt, 1999). Επίσης, η έννοια σχετίζεται με το νόημα της ζωής, την
υγεία, την ευτυχία, το ηθικό σθένος, τη βούληση και την αντοχή σε προκλήσεις, που μπορεί να
αντιμετωπίσει κανείς στην καθημερινότητα του (Arjoon, 2000; Baumeister & Exline, 1999; Bright et
al., 2006; Cameron, 2003; Seligman, 1999). Ακόμη, ο όρος της Οργανωσιακής Αρετής, συνδέεται με
αυτό που τα άτομα και οι οργανισμοί ορίζουν ως την καλύτερη επιθυμητή κατάσταση που μπορούν να
φτάσουν (Cameron et al., 2004). Η αρετή σε οργανωσιακό επίπεδο αποτελεί κουλτούρα η οποία παρέχει
ευεργετικές ιδιότητες, τόσο στους εργαζομένους, όσο και στους οργανισμούς, καθώς είναι συνώνυμη
με την εσωτερικοποίηση των ηθικών κανόνων που παράγουν κοινωνική αρμονία (Baumeister & Exline,
1999; Cameron et al., 2004).
Παρ 'όλα αυτά, η έννοια της Οργανωσιακής Αρετής, δεν είχε λάβει μέχρι πρόσφατα την
απαιτούμενη προσοχή από την επιστημονική κοινότητα, καθώς θεωρούσαν ότι είναι κάτι σχετικό,
συγκεκριμένο για κάθε πολιτισμό και συνδέεται με τον κοινωνικό συντηρητισμό, τον θρησκευτικό ή
ηθικό δογματισμό (Chapman & Galston, 1992; MacIntyre, 1984; Schimmel, 1997). Επίσης, ένας ακόμη
λόγος είναι το γεγονός ότι, οι ερευνητές έχουν εστιάσει περισσότερο στα αρνητικά φαινόμενα και στον
τρόπο με τον οποίο θα τα επιλύσουν. Σύμφωνα με έρευνες στον ψυχολογικό τομέα και στην ανθρώπινη
συμπεριφορά παρουσιάστηκε ότι τα αρνητικά ή άσχημα περιστατικά επηρεάζουν περισσότερο τα
συναισθήματα, τις σχέσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, έναντι των θετικών περιστατικών
(Baumeister et al., 2001; Gottman, 1994; Yzerbyt & Leyens, 1991). Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε το
χρόνο ανάκαμψης από αρνητικά περιστατικά, όπως ο θάνατος, τα ατυχήματα ή μια απόλυση, σε σχέση
με την πάροδο που διαρκεί ένα θετικό. Επίσης, ένας ακόμα λόγος περιορισμένης έρευνας αποτελεί το
γεγονός ότι, οι ερευνητές πίστευαν πως έχει μικρή σχέση ως προς τα οικονομικά και οργανωσιακά
αποτελέσματα (Clifton, 2003), αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τέλος, ένας
ακόμη λόγος είναι ότι σε οργανωσιακές μελέτες η αρετή συγχέεται πολλές φορές στη βιβλιογραφία με
πιο ηθικά ουδέτερους όρους, όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά
(organizational citizenship behavior) και το ηθικό των εργαζομένων (Cameron et al., 2004).
Για να μπορέσεις να διαχειριστείς μια κατάσταση που αλλάζει πρέπει να βρεις κάτι σταθερό
(Cameron et al., 2004). Στο οργανωσιακό επίπεδο, οι ηθικοί κανόνες είναι το μέσο με το οποίο
διασφαλίζεται η σταθερότητα. Αλλά σύμφωνα με το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εποχής μας, τίποτα
δεν μπορεί να θεωρηθεί σταθερό (Cameron et al., 2004). Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα οικονομικά
σκάνδαλα όπως αυτά της Enron & Lemans Brothers, οι ηθικοί κανόνες δεν λειτούργησαν αποτρεπτικά.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι, είναι αδύνατο να ορίσεις κανόνες, τόσο ολοκληρωμένους, ώστε να
προβλέπουν κάθε πρόβλημα (Cameron, 2003; Easterbrook & Fischel, 1991) Συνεπώς, κανένα σύστημα
ηθικών κανόνων δεν μπορεί να προβλέψει ή να δώσει απόλυτες συμβουλές σε σχέση με την ηθική
ορθότητα για κάθε κατάσταση, που μπορεί να βιώσει ένας οργανισμός (Bright et al., 2006). Η παραπάνω
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κατάσταση μπορεί να ξεπεραστεί με την υιοθέτηση Οργανωσιακής Αρετής, η οποία θα λειτουργήσει
ως σταθερό σημείο (Whetstone, 2003) και θα ενεργοποιήσει συμπεριφορές και αποφάσεις που είναι
ανώτερες των ηθικών συμπεριφορών (Bright et al., 2006; Cameron, 2003).
Ανακεφαλαιώνοντας, πριν προχωρήσουμε σε επιπλέον αναλύσεις της έννοιας, αξίζει να
αναφέρουμε ότι η σύγχρονη βιβλιογραφία ορίζει την Οργανωσιακή Αρετή ως την πιο ευεργετική
κατάσταση που μπορεί να βρεθεί κάποιος, τις ευπρεπείς συμπεριφορές, τα ευνοϊκότερα αποτελέσματα
και τέλος την αριστεία ως γνώρισμα (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004; Cameron & Winn, 2012).

2.1.2.2.1 Μορφές Οργανωσιακής Αρετής
Στην ενότητα που ακολουθεί, θα αναφερθούμε στις μορφές της Οργανωσιακής Αρετής, που
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω η αρετή σε οργανωσιακό
επίπεδο μπορεί να εκδηλωθεί, τόσο σε διάφορες διαδικασίες, δομές και κουλτούρες, όσο και ως Αρετή
εντός του Οργανισμού (Virtuousness In Organization) ή Αρετή μεταξύ των Οργανισμών (Virtuousness
Through Organizations) (Cameron et al., 2004)
Η Αρετή εντός του Οργανισμού, αναφέρεται στις εξαιρετικές και ανυψωτικές συμπεριφορές των
ατόμων στο οργανωσιακό περιβάλλον (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004), οι οποίες τους βοηθούν
να ανθήσουν και να φτάσουν σε ένα ανώτερο επίπεδο ως προσωπικότητες, κάτι που δεν θα μπορούσε
να επιτευχθεί ατομικά (Fowers & Tjeltveit, 2003). Ακόμη, στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι
αυτό το θέμα (αρετών όπως: Ελπίδα, Ευγνωμοσύνη, Σοφία, Συγχώρεση κ.α.), έχει μελετηθεί αρκετά
στο πεδίο της θετικής ψυχολογίας, από αρκετούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια (Cameron, 2003). Από
την άλλη πλευρά, η Αρετή μεταξύ των Οργανισμών σχετίζεται με τους παράγοντες, που διευκολύνουν
έναν οργανισμό να ενθαρρύνει και διαιωνίσει την Οργανωσιακή Αρετή (Bright et al., 2006; Cameron
et al., 2004). Όταν αυτό το κλίμα λαμβάνει χώρα σε έναν οργανισμό οι εργαζόμενοι λειτουργούν
ενάρετα, κάτι που δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν μόνοι τους (Bright et al., 2006). Επομένως, η αρετή
δημιουργεί υποστηρικτικές συνθήκες, έτσι ώστε η αναζήτηση για επίτευξη ανθρώπινης αριστείας
γίνεται μέρος της οργανωσιακής κουλτούρας (Bright et al., 2006; Cameron et al., 2004; Sison & Ferrero,
2015).
Επιπλέον, σύμφωνα με τon Park και τους συνεργάτες του οι Αρετές μεταξύ των Οργανισμών
μπορούν να διακριθούν σε δυο επιμέρους τύπους, τις Γενικευμένες Αρετές (Tonic Virtuousness) και τις
Λιγότερο Γενικευμένες Αρετές (Phasic Virtuousness) (Cameron et al., 2004; Park & Peterson, 2003).
Οι Γενικευμένες Αρετές αναφέρονται σε μια γενικευμένη κατάσταση, η οποία είναι διάχυτη στον
οργανισμό, ανά πάσα στιγμή (μια τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι η ακεραιότητα που μπορεί να
αποτελεί κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας). Οι Γενικευμένες Αρετές αποτελούν το χαρακτηριστικό
του περιβάλλοντος το οποίο αντιπροσωπεύει τις παραδοχές σχετικά με το «τι» πρέπει να γίνει,
επηρεάζει τις δεδομένες αξίες και προωθεί συγκεκριμένες συμπεριφορές (Bright et al., 2006).
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Αντιθέτως, οι Λιγότερο Γενικευμένες Αρετές επηρεάζονται από ένα εξωτερικό γεγονός, με αποτέλεσμα
να τις συναντάμε κατά την δημιουργία ανάγκης, που προκαλείται ξαφνικά. Πρέπει να αναφέρουμε ότι
καλλιεργούνται σύμφωνα με συγκεκριμένες ενάρετες συμπεριφορές σε απάντηση αυτής της ανάγκης
(Bright et al., 2006). Χαρακτηριστικό παράδειγμα εμφάνισης τέτοιων αρετών είναι τα καταστροφικά
συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου, όπου κατευνάστηκαν από αρετές όπως του κουράγιου και της
συγχώρεσης. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, όταν οι Λιγότερο Γενικευμένες Αρετές αρχίζουν να
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού και να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας, τότε
ο οργανισμός χαρακτηρίζεται από Γενικευμένες Αρετές (Bright et al., 2006).

2.1.2.2.2 Βασικά Χαρακτηριστικά της Οργανωσιακής Αρετής
Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά της Οργανωσιακής
Αρετής, τα οποία συμβάλουν στον καθορισμό της έννοιας. Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι η
Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται με την αριστεία σε οργανωσιακό επίπεδο ολιστικά, δηλαδή άνθηση σε
όλες τις λειτουργίες, δομές και τομείς του οργανισμού (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004; Bright et
al., 2006). Με την εφαρμογή ενάρετων πρακτικών ένας οργανισμός μπορεί να ξεπεράσει τη κρίση που
βιώνει και αργά ή γρήγορα να φτάσει σε καταστάσεις αριστείας (Bright et al., 2006; Cameron et al.,
2004 2012et al.,).
Επίσης, μπορεί η αριστεία να αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Οργανωσιακής
Αρετής, αλλά χαρακτηριστικά όπως η θετική ανθρώπινη επίδραση, η ηθική καλοσύνη, τα ανιδιοτελή
κίνητρα, η θετική απόκλιση και η μεσότητα, έχουν βρεθεί ότι συμβάλουν στη διαμόρφωση της έννοιας
(Cameron, 2003; Cameron et al., 2004; Cameron and Winn, 2012; Bright et al., 2006; Sison & Ferrero,
2015; Tsachouridi, 2016). Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά της
Οργανωσιακής Αρετής σύμφωνα με τις μελέτες του Kim Cameron και των συνεργατών του.
1.

Θετική Ανθρώπινη Επίδραση (Positive Human Impact): Ο ανθρώπινος παράγοντας

είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έννοια της Οργανωσιακής Αρετής. Όπως έχουμε αναφέρει
παραπάνω η αρετή σχετίζεται με: α)την άνθηση του ηθικού χαρακτήρα των ανθρώπων, β)την
ανθρώπινη αντοχή, τον αυτοέλεγχο, την ανθεκτικότητα και τέλος γ)τόσο με το νόημα της
ανθρώπινης ζωής, όσο και με τις ανώτερες ηθικές αρχές (Baumeister & Exline, 1999; Emmons,
1999; Ryff & Singer, 1998). Επίσης, είναι σωστό να προσθέσουμε ότι, ενέργειες και δράσεις
των οργανισμών που δεν στοχεύουν στην θετική επιρροή του ανθρώπου δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως ενάρετες (Cameron, 2003). Επομένως, οι ενάρετες πράξεις μέσα σε ένα
οργανισμό, μπορούν να προσφέρουν ευεργετικές επιδράσεις στους εργαζομένους, με
αποτέλεσμα να αναπτύξουν προδραστικά (proactive) κίνητρα και να ξεπεράσουν την
μετριότητα τους – positive human impact (Cameron, 2003, Cameron et al., 2004). Τέλος, για
τους ενάρετους οργανισμούς, το θετικό ανθρώπινο αντίκτυπο βασίζεται στις εσωτερικές αξίες
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τους (intrinsic values), με αποτέλεσμα να μην στοχεύει στο προσωπικό κέρδος και οφέλη
(Tsachouridi Irene, 2016).
2.

Ηθική Καλοσύνη (Moral Goodness): Οι ενάρετοι οργανισμοί συμβάλλουν στην

ηθική ανάπτυξη των μελών τους (Morse, 1999). Ακόμη, σε κοινωνικό επίπεδο η επιδίωξη
προσφοράς ενός κοινά αποδεκτού αγαθού που έχει οριστεί ως «καλό – καλή πράξη», εξαρτάται
από τις ικανότητες που έχουν οι άλλοι, καθώς και από την ανάγκη που έχεις για το εν λόγω
αγαθό (Arjoon, 2000). Η αρετή σχετίζεται με την έννοια της ηθικής καλοσύνης, καθώς
εκπροσωπεί οτιδήποτε αξίζει να αναπτυχθεί, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο (Peterson, 2003).
Επιπλέον, η Οργανωσιακή Αρετή και γενικότερα η αρετή, είναι στενά συνδεδεμένη με αυτά
που ο Αριστοτέλη όρισε ως αγαθά πρώτης πρόθεσης (goods of first intent) (Μεταφυσικά XII).
Ο όρος αυτός αναφέρεται σε αγαθά, όπως η αγάπη, σοφία και εκπλήρωση, τα οποία
εμφανίζονται σε καταστάσεις θετικής κοινωνικής διαφοράς (prosocial) όπου τα άτομα
επιλέγουν να κάνουν κάτι, χωρίς να αποτελεί προϊόν επιβολής, αφού το θεωρούν αυτοσκοπό
(Cameron, 2003). Από την άλλη πλευρά, έχουμε τα αγαθά δεύτερης πρόθεσης (goods of second
intent), που στην περίπτωση αυτή ο λόγος που πραγματοποιούμε μια πράξη είναι για να
επωφεληθούμε από αυτή με κέρδος ή δύναμη (Cameron, 2003). Η ηθική συνιστώσα της αρετής
χαρακτηρίζεται από τα αγαθά πρώτης πρόθεσης (goods of first intent), δηλαδή αυτά που
προσφέρονται γενναιόδωρα, είναι έντιμα και αυτοσκοπός και βοηθούν τους ανθρώπους να
φτάσουν σε ένα ανώτερο επίπεδο (Cameron et al., 2004). Επομένως, αν βασιστούμε στην
παραδοχή πως τα άτομα έχουν την έμφυτη τάση να εκτιμούν την καλοσύνη και να πράττουν το
καλό. Η οργανωσιακή αρετή ξεκλειδώνει κάτι πολύ πιο ανώτερο από την απλή ανταλλαγή, με
αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να ανταποδώσουμε το καλό που λαμβάνουμε από τον
οργανισμό μας (Cameron, 2003; 2004; 2012).
3.

Ανιδιοτελή Κίνητρα (Unconditional Societal Betterment): Η έννοια της αρετής

όπως έχουμε προαναφέρει, αποτελεί αυτοσκοπό και ποτέ μέσο για να πετύχουν οι οργανισμοί
κάτι άλλο. Ειδικότερα, η αρετή δεν απευθύνεται στην βελτίωση της φήμης, του κέρδους και
των πλεονεκτημάτων μας απέναντι στους άλλους (Cowley, Martin & Johnson, 2000). Επίσης,
όπως αναφέρεται και από τον Αριστοτέλη, η γνώση της πρόθεσης κάποιου να κάνει κάτι καλό
είναι απαραίτητη για να τον χαρακτηρίσουμε ως ενάρετο (Arjoon, 2000). Στο οργανωσιακό
επίπεδο η αρετή συνδέεται με τα ανιδιοτελή κίνητρα, τα οποία ξεπερνούν τα προσωπικά
ενδιαφέροντα για απόκτηση μεγαλύτερου κέρδους και δημιουργεί κοινωνική αξία, η οποία
υπερβαίνει τις επιθυμίες των ατόμων που ενεργούν (Cameron, 2003). Έτσι, δημιουργεί οφέλη
στους άλλους, ανεξάρτητα της αμοιβαιότητας και της ανταμοιβής (Cameron, 2003). Επίσης, η
Οργανωσιακή Αρετή δεν κρύβει εργαλειακά κίνητρα, κάτι που την διαφοροποιεί από έννοιες
όπως, Ε.Κ.Ε ή τους κανόνες δεοντολογίας, που μπορεί να στοχεύουν στο marketing ή το
κέρδος, δηλαδή την ιδιοτέλεια (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004; Cameron & Winn, 2012).
Συνεπώς, η Οργανωσιακή Αρετή πυροδοτεί ανιδιοτελή κίνητρα στα άτομα, τόσο εσωτερικά,
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όσο και εξωτερικά των οργανισμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Οργανωσιακή Αρετή συνδέεται
με την ανιδιοτέλεια, στο τέλος, καθώς όπως θα δούμε στη συνέχεια καταφέρνει να
μεγιστοποιήσει την κερδοφορία του οργανισμού. Αυτό αποτελεί και αντίφαση, καθώς δεν
στοχεύει στο κέρδος, αλλά τελικά το επιφέρει (Cameron, 2003; Cameron & Winn, 2012; Caza
et al., 2004; Tsachouridi & Nikandrou, 2019).
4.

Θετική Απόκλιση (Positive Deviance): Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι η

έλλειψη ή η απουσία ανήθικων συμπεριφορών δεν εγγυάται ότι θα υπάρχουν καταστάσεις
αριστείας (Cameron et al., 2004). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διαφορά ανάμεσα στις
ανήθικες, ηθικές και ενάρετες συμπεριφορές μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητές με την
χρήση της ακόλουθης συνέχειας (Πίνακας 2.1) (Cameron, 2003). Η Οργανωσιακή Αρετή σε
αυτή τη συνέχεια αποτελεί έκβαση και έκφραση της θετικής απόκλισης, η οποία δεν σχετίζεται
με την αποφυγή του κακού, την έλλειψη ή το καθήκον, αλλά σχετίζεται με την αριστεία και την
ευδαιμονία (Bright et al., 2006; Cameron, 2003; Cameron et al., 2004).
Πίνακας 2.1: Παρουσιάζεται η συνέχεια όπου στη θετική απόκλιση εντάσσεται ο
ενάρετος χαρακτήρας και η Οργανωσιακή Αρετή (Cameron, 2003).

Στον παραπάνω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε την θετική, την αρνητική καθώς και την
ουδέτερη απόκλιση, διαφόρων περιστατικών που εμφανίζονται τόσο στο ατομικό, όσο και στο
οργανωσιακό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο, αριστερά λαμβάνουμε πληροφορίες για
φυσιολογικά και ψυχολογικά νοσήματα, στο μέσο θεωρείται ότι βρίσκεται η υγιής κατάσταση
και στα δεξιά έχουμε την θετική απόκλιση ή αλλιώς καταστάσεις ευεξίας (Cameron, 2003;
Cameron et al., 2004). Σε οργανωσιακό επίπεδο, αριστερά εμφανίζονται καταστάσεις
ανηθικότητας, αναποτελεσματικότητας, επιρρέπειας στα λάθη κ.α., στο μέσο έχουμε την
κανονικότητα, ενώ στη δεξιά πλευρά έχουμε τις καταστάσεις αριστείας και άνθησης.
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί, ότι εξ ορισμού οι οργανισμοί καλλιεργούν και επιθυμούν να
βρίσκονται σε καταστάσεις κανονικότητας (Weick et al., 1999), με αποτέλεσμα να επιθυμούν
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να επιστρέψουν σε αυτή, σε τυχόν καταστάσεις αποκλίσεων (Cameron, 2003). Το μέσο στη
παραπάνω συνέχεια, αποτελεί την συνηθισμένη, κανονική ή αναμενόμενη κατάσταση
(Spreitzer & Sonenshein, 2003). Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει
εμπειρικό υπόβαθρο για τις δυναμικές που σχετίζονται με την μετακίνηση προς την θετική
απόκλιση, καταδεικνύοντας τα οφέλη για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς (Ahmed et al.,
2018; Bright et al., 2006, Nikandrou & Tsachouridi 2015; Rego et al., 2010, 2011; Singh et al.,
2018; Tsachouridi, 2016; Tsachouridi & Nikandrou, 2019)
5.

Αριστοτελική Μεσότητα: Στο σημείο αυτό πριν προχωρήσουμε στις διαστάσεις της

Οργανωσιακής Αρετής, πρέπει να αναφέρουμε ότι η αρετή αποτελεί το χρυσό μέσο ανάμεσα
στις ακρότητες (Aristotle, 1999). Η Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται με την έμφυτη αριστεία και
όχι με την έλλειψη και υπερβολή, καθώς ενσωματώνει και εφαρμόζει την Αριστοτελική
μεσότητα (Πίνακας 2.2) (Cameron & Winn, 2012). Επομένως, η έλλειψη και η υπερβολή
αποκλείουν την ύπαρξη αρετής (Cameron & Winn, 2012). Ειδικότερα, η έλλειψη σχετίζεται με
ένα anomic πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενάρετης πρόθεσης (Bright et al., 2011).
Για παράδειγμα, οργανισμοί που έχουν έλλειψη ενάρετων προθέσεων ενδιαφέρονται για την
κερδοφορία και όχι για το ανθρώπινο παράγοντα. Αντιθέτως, η υπερβολή σχετίζεται με ένα
hypernomic πλαίσιο, που εμφανίζει υπερβολικό ενθουσιασμό και εστιάζει σε συγκεκριμένες
ενάρετες προθέσεις εις βάρος άλλων (Bright et al., 2011). Τέτοιοι οργανισμοί, λειτουργούν με
τρόπο που υπερτονίζουν τις ενάρετες προθέσεις τους, γίνονται υπερβολικά γενναιόδωροι και
επιεικείς στα ανθρώπινα λάθη, με αποτέλεσμα να βάζουν σε κίνδυνο την απόδοσή τους
(Cameron & Winn, 2012). Παραδείγματα τέτοιων χαρακτήρων μπορούν να γίνουν αντιληπτά
στον πίνακα 2.2, όπου απεικονίζεται η λογική του Bright και των συνεργατών του για την
μεσότητα, συνδυάζοντάς την με την θετική απόκλιση (Bright et al., 2011).
Η Οργανωσιακή Αρετή χαρακτηρίζεται ως ποιοτικά διακριτή από τις συμπεριφορές
που συναντάμε στα άκρα (Cameron & Winn, 2012). Ειδικότερα, η δειλία είναι μια ελλειμματική
μορφή του κουράγιου όπως και η απροσεξία αποτελεί μια υπερβολική (Grant & Schwartz,
2011), αλλά αυτό δεν μας οδηγεί σε ποσοτικά συμπεράσματα ότι αν αυξηθεί το κουράγιο θα
γίνει απροσεξία (Cameron & Winn, 2012). Επομένως, η υπερβολική έμφαση σε συγκεκριμένες
συμπεριφορές ή προσανατολισμούς δεν μπορεί να μας οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα
(Cameron & Winn, 2012). Για παράδειγμα, η υπερβολική συγχώρεση, η υπερβολική συμπόνια
ή αισιοδοξία δεν είναι εκφράσεις αρετής. Στη εμπειρική τεκμηρίωση του παραπάνω μπορεί να
βοηθήσει έρευνα των Nikandrou και Tsachouridi (2017), οι οποίες δημιούργησαν 3 σενάρια,
ανάλογα με το πλαίσιο που έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Το πρώτο είχε να κάνει με την
οργανωσιακή έλλειψη, το άλλο με την οργανωσιακή μεσότητα και το τελευταίο με την
οργανωσιακή υπερβολή. Σύμφωνα με την έρευνά τους, παρατηρήθηκε ότι, στα σενάρια που
σχετίζονται με τις ακρότητες οι εργαζόμενοι είχαν χειρότερη απόδοση και κακές συμπεριφορές
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απέναντι στον οργανισμό τους. Αντιθέτως, στο σενάριο με την μεσότητα, οι εργαζόμενοι
διαφοροποιήθηκαν και εμφανίστηκαν καταστάσεις Οργανωσιακής Αρετής (Nikandrou &
Tsachouridi, 2017).
Ολοκληρώνοντας πρέπει να αναφέρουμε ότι, το τι είναι υπερβολή, έλλειψη, κακό κ.α., κρίνεται
κάθε φορά με το τι έχω να αντιμετωπίσω. Οι ενάρετοι οργανισμοί διακατέχονται από την
Αριστοτελική σοφία (φρόνηση). Επίσης, οι οργανισμοί λειτουργούν με φρόνηση, όταν είναι σε
θέση να πράξουν το σωστό, με τον κατάλληλο τρόπο και στο σωστό χρόνο (Schwartz & Sharpe,
2006). Συνεπώς, οι ενάρετοι οργανισμοί για να φτάσουν στην επιθυμητή κατάσταση και να
πετύχουν τους στόχους τους θα πρέπει να λειτουργήσουν με φρόνηση, δηλαδή να προσέξουν
τις παραπάνω παραμέτρους που αναφέραμε (Bright et al., 2011).

Πίνακας 2.2: Παρουσιάζει τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών της θετικής
απόκλισης και της Αριστοτελικής μεσότητας (Bright et al., 2011).

2.1.2.2.3 Οι Διαστάσεις της Οργανωσιακής Αρετής
Την τελευταία δεκαετία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές έρευνες για τον σχεδιασμό και την
αποσαφήνιση των επιχειρηματικών αρετών σε οργανωσιακό επίπεδο. Στην παρούσα διπλωματική
εργασία, όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, θα ασχοληθούμε με τις αρετές σε οργανωσιακό επίπεδο
και ειδικότερα στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στις διαστάσεις τους. Οι ερευνητές που έχουν
ασχοληθεί περισσότερο με την καταγραφή των αρετών που συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενάρετου
οργανισμού, είναι ο Kim Cameron και η Rosa Chun.
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Αρχικά, η Rosa Chun (2005) μέσα από την έρευνά της υποστηρίζει ότι η δημιουργία ενός
ενάρετου οργανισμού, στηρίζεται στον συνδυασμό συγκεκριμένων οργανωσιακών αρετών. Με την
έρευνά της, προσπάθησε να ερευνήσει εμπειρικά τις διαστάσεις ενός ενάρετου οργανωσιακού
χαρακτήρα και έτσι να δημιουργήσει μια κλίμακα, ώστε να μετρήσει τις αρετές σε οργανωσιακό επίπεδο
(Chun, 2005). Σύμφωνα με τις αναλύσεις της, οι αρετές της ακεραιότητας, ενσυναίσθησης, κουράγιου,
σχολαστικότητας, ζεστασιάς και ζήλου, είναι ο συνδυασμός που σχηματίζει έναν ενάρετο οργανισμό.
Από την άλλη πλευρά, ο Cameron και οι συνεργάτες του, το 2004, εστίασαν στην έννοια της
Οργανωσιακής Αρετής, που όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, όρισε ως ένα συνδυασμό αρετών. Η
μέτρηση της έννοιας πραγματοποιήθηκε μέσω ενός συνδυασμού αρετών που προέρχεται από τις
απόψεις των εργαζομένων (Cameron et al., 2004). Οι αρετές που συνέλαβαν την έννοια της
Οργανωσιακής Αρετής είναι οι ακόλουθες: α)Οργανωσιακή Αισιοδοξία, β)Οργανωσιακή Εμπιστοσύνη,
γ)Οργανωσιακή Συμπόνια, δ)Οργανωσιακή Ακεραιότητα & ε)Οργανωσιακή Συγχώρεση. Στη συνέχεια
θα αναφερθούμε σε κάθε μία από αυτές, ώστε να τις κατανοήσουμε καλύτερα. Επίσης, η κλίμακα του
Kim Cameron θα χρησιμοποιηθεί και στην έρευνα που θα πραγματοποιήσουμε.
1.

Οργανωσιακή Αισιοδοξία: Βασίζεται σε μία αίσθηση βαθύτερου σκοπού, η οποία γίνεται

αντιληπτή σε έναν οργανισμό όταν τα μέλη που τον απαρτίζουν έχουν την πεποίθηση ότι θα επιτύχουν
τους στόχους τους ακόμη και στην περίπτωση που θα εμφανιστούν μεγάλες προκλήσεις (Cameron et
al., 2004; Rego et al., 2011). Ακόμη, όταν καλλιεργείται σε οργανωσιακό περιβάλλον, παράγει θετικά
κοινωνικά αποτελέσματα, όπως την επίτευξη των στόχων και την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων
κάποιου (Snyder et al., 2000). Στη διεθνή βιβλιογραφία, η αισιοδοξία σχετίζεται με την καλύτερη
απόδοση, την μεγαλύτερη επιμονή και την καλύτερη διάθεση από την πλευρά των εργαζομένων
(Peterson, 2000). Σύμφωνα με τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι σε οργανισμούς που υπάρχει η αίσθηση
δυνατού σκοπού σχετικά με το αντικείμενο και την πορεία του, οι εργαζόμενοι αισθάνονται
περισσότερο αισιόδοξοι και ολοκληρωμένοι (Wright & Goodstein, 2007). Επίσης, σε ενάρετους
οργανισμούς με αισιοδοξία, οι εργαζόμενοι δημιουργούν καλύτερες κοινωνικές σχέσεις, ανακάμπτουν
γρηγορότερα από προβλήματα, είναι ανθεκτικότεροι και ευέλικτοι, με αποτέλεσμα, να είναι
αποδοτικότεροι και να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κάτι το οποίο έχει θετικό
αντίκτυπο στη συνολική επίδοση του οργανισμού (Bright et al., 2006; Cameron et al., 2004). Συνεπώς,
οι αισιόδοξοι εργαζόμενοι παραμένουν αφοσιωμένοι, τόσο στο να παράγουν καλό μέσα στον
οργανισμό, όσο και να αποδίδουν καλύτερα. Ολοκληρώνοντας, Ο Bright και οι συνεργάτες το, το 2006,
εντάσσουν την Οργανωσιακή Αισιοδοξία στις Γενικευμένες Αρετές, δηλαδή σε αυτές που εμφανίζονται
σε έναν οργανισμό ανά πάσα στιγμή.
2.

Οργανωσιακή Εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη μπορεί να θεωρηθεί ως μια ενσωματωμένη

προδιάθεση, επηρεασμένη από οργανωσιακές ενέργειες και δομές καθώς και ως μια εμπειρία που
βασίζεται στην αμοιβαιότητα που επηρεάζεται από το οργανωσιακό πλαίσιο (Creed & Miles, 1996).
Γενικότερα, εμφανίζεται όταν τα μέλη ενός οργανισμού μπορούν να στηρίζονται το ένα στο άλλο
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(Bright et al., 2006). Όταν σε έναν οργανισμό υπάρχει Οργανωσιακή Εμπιστοσύνη, σημαίνει ότι η
ευγένεια, ο σεβασμός και η προσοχή τον διακατέχει, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εμπιστεύονται ο ένας
τον άλλο, ακόμα και αν πρόκειται για την ηγεσία (Rego et al., 2010). Τέτοιου είδους εμπιστοσύνη
μπορεί να σχετίζεται είτε με την εκτέλεση των εργασιών και καθηκόντων, είτε με τον εργαζόμενο ως
άτομο. Επιπλέον, ο βαθμός που την αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη που θα
δείξουμε στον οργανισμό (Maguire & Phillips, 2008). Ακόμη, σύμφωνα με έρευνα του Podsakoff και
των συνεργατών του (2000), όταν οι ηγέτες καταγράφουν την απόδοση των υφισταμένων τους,
αξιόπιστα και με ειλικρίνεια καταφέρνουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους. Συνεπώς, θα ήταν
λογικό να αναφέρουμε ότι συχνά οι άνθρωποι και όχι οι οργανισμοί, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο
(Blomqvist & Stahle, 2014). Τέλος, όταν οι εργαζόμενοι έχουν σχέσεις συνεργασίας κι εμπιστοσύνης
μεταξύ τους, επικοινωνούν και συνεργάζονται καλύτερα, αυξάνεται η καινοτομία και η
δημιουργικότητα, έχουν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στα τεκταινόμενα του οργανισμού, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται η οργανωσιακή και ατομική επίδοσή τους (Bright et al., 2006; Cameron,
2003; et al.,Cameron & Winn, 2012).
3.

Οργανωσιακή Συμπόνια: Η συμπόνια είναι μια συναισθηματική αντίδραση που προκαλείται,

έτσι ώστε να απαλύνουμε ή να ενισχύσουμε την αντοχή κάποιου που υποφέρει (Frost et al., 2000). Οι
άνθρωποι που λειτουργούν με συμπόνια, επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα βοήθειας προς άλλα άτομα,
ηθική λογική, ισχυρότερες διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης και ψυχικών
νοσημάτων (Bright et al., 2006; Cameron, 2003). Η Οργανωσιακή Συμπόνια προκύπτει από την
αντίληψη των εργαζομένων, σχετικά με το βαθμό που εμφανίζονται καταστάσεις φροντίδας και
ενδιαφέροντος στον οργανισμό (Bright et al., 2006; Rego et al., 2010). Σε οργανωσιακό πλαίσιο, οι
πράξεις συμπόνιας οδηγούν σε αντίστοιχες πράξεις ευγένειας, στο αίσθημα του ανήκω, καθώς και σε
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών του οργανισμού (Bright et al., 2006; Cameron, 2003).
Συμπληρωματικά, η Οργανωσιακή Συμπόνια εμφανίζεται ευκολότερα σε οργανισμούς όπου το πλαίσιό
της ταιριάζει περισσότερο (Kanov et al., 2004). Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει πιο εμφανής σε μη
κυβερνητικούς φορείς ή ΜΚΟ, λόγω τους διαφοροποιημένου περιεχομένου τους. Ακόμη, όταν οι
εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό εκδηλώνουν και λαμβάνουν υψηλά επίπεδα συμπόνιας και
ενδιαφέροντος, έχουμε σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται: α)η εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση, β)η
συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μελών, γ)τα επίπεδα συμμετοχής και περηφάνιας καθώς και
δ)η εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται και η επίδοση του οργανισμού (Bright et al., 2006;
Cameron, 2003). Τέλος, σύμφωνα με τον Bright και τους συνεργάτες του (2006), η συμπόνια
εντάσσεται στις Λιγότερο Γενικευμένες Αρετές, δηλαδή η Οργανωσιακή Συμπόνια βιώνεται στους
οργανισμούς που τα μέλη του νιώθουν καταστάσεις πόνου, ταλαιπωρίας ή θλίψης.
4.

Οργανωσιακή Ακεραιότητα: Εκδηλώνεται μέσω της διατήρησης σταθερών προτύπων

αξιοπιστίας και ειλικρίνειας (Harter, 2002). Σύμφωνα με τους Wright και Goodstein (2007) η
ακεραιότητα ορίζεται ως η ιδιότητα του ανθρώπου α)να λέει την αλήθεια, β)να είναι αυθεντικός, γ)να
λειτουργεί με ειλικρίνεια, δ)να μην προσποιείται και ε)να είναι σε θέση να αναλαμβάνει τις ευθύνες των
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πράξεών του. Επίσης, όταν οι άνθρωποι επιδεικνύουν ακεραιότητα, διατηρούν μια συνάφεια μεταξύ
των σκέψεων, των συναισθημάτων και των ενεργειών τους (Roger, 1951). H ακεραιότητα σε ατομικό
επίπεδο σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης, οικειότητας μεταξύ των ατόμων,
αυτοσεβασμού αλλά και θετικής επίδρασης (Harter et al., 1996; Harter, 2002). Επιπλέον, η ακεραιότητα
σε οργανωσιακό περιβάλλον συνδέεται με τη δημιουργία παραγωγικών διαπροσωπικών σχέσεων,
επιτυχημένων συνεργασιών, αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων και τη δημιουργία θετικού
οργανωσιακού κλίματος (Cameron, 2003). Επιπρόσθετα, η Οργανωσιακή Ακεραιότητα αναφέρεται
στην ηθική ακεραιότητα των ατόμων, στην ηθική ποιότητα των αλληλεπιδράσεων τους, καθώς και στην
ηθική ακεραιότητα των κανόνων, δραστηριοτήτων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και αποτελεσμάτων
στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου οργανισμού (Palazzo, 2007). Συνεπώς, βάσει των παραπάνω εάν ένας
οργανισμός διακατέχεται από μια συνέχεια, δηλαδή τηρεί τις δεσμεύσεις του, τότε μπορούμε να πούμε
ότι μπορεί να βελτιώσει την φήμη του και να θεωρηθεί ενάρετος. Τέλος, η ακεραιότητα εντάσσεται στις
Γενικευμένες Αρετές, δηλαδή σε αυτές που εμφανίζονται σε έναν οργανισμό ανά πάσα στιγμή (Bright
et al., 2006).
5.

Οργανωσιακή Συγχώρεση: Η οργανωσιακή συγχώρεση αποτελεί την τελευταία διάσταση της

Οργανωσιακής Αρετής, η οποία προκύπτει όταν τα άτομα ξεπερνούν τυχόν αρνητικά συναισθήματα, το
ψυχικό πόνο ή εκδικητικές προθέσεις που προέρχονται από βλαβερές ή προβληματικές ενέργειες
(Bright et al., 2006; McCullough et al., 2000). Ειδικότερα, συγχωρεί κάποιος όταν επιλέγει να
εγκαταλείψει πίσω την πικρία, την αρνητική κριτική και συμπεριφορά που νιώθει από τις πράξεις
κάποιου και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βιώσει θετικά κοινωνικά συναισθήματα (prosocial behavior)
και κίνητρα για να προχωρήσει στη ζωή του (Bright et al., 2006; McCullough et al., 2000; McCullough
& Witvliet, 2002). Η συγχώρεση σε ατομικό επίπεδο, έχει συνδεθεί με ευρύτερες και πλουσιότερες
κοινωνικές σχέσεις, μεγαλύτερη ικανοποίηση, μεγαλύτερη συναισθηματική αντοχή, ταχύτερη
ανάρρωση από σωματικά και ψυχικά τραύματα και λιγότερο άγχος και στρες (Bright et al., 2006;
Cameron, 2003; Enright 1994; Fitzgibbons, 1986; Hope, 1987; McCllough, 2000; Witvliet et al., 2002).
Σε οργανωσιακό επίπεδο, η οργανωσιακή συγχώρεση εμφανίζεται όταν ο οργανισμός ή τα μέλη του
αναπροσδιορίζουν τον τρόπο που διαχειρίζονται το πρόβλημα, αποβάλλουν το ρόλο του θύματος και
στη θέση του υιοθετούν μια θετική κοινωνική αντιμετώπιση, για τη ζημιά που προκλήθηκε (Bright et
al., 2006). Όταν σε έναν οργανισμό υπάρχει συγχώρεση τα λάθη μπορούν να ξεπεραστούν γρήγορα και
έτσι να μετατραπούν σε ευκαιρίες μάθησης, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο περιβάλλοντα που
χαρακτηρίζονται από υψηλά πρότυπα απόδοσης (Rego et al., 2010). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η
συμπόνια στα προβλήματα των εργαζομένων, καθώς και η συγχώρεση ως μέσο εκπαίδευσης και
ανάπτυξης, δημιουργούν μια κοινωνική αξία που υπερβαίνει τις επιθυμίες του οργανισμού και
συμβάλλει στην ικανοποίηση των εργαζομένων και στην πρόθεσή τους να παραμείνουν και να
υποστηρίξουν τον οργανισμό όταν χρειαστεί (Nikandrou & Tsachouridi, 2015a). Επίσης, οι εκφράσεις
μεταμέλειας και ειλικρίνειας μέσα σε έναν οργανισμό για λανθασμένες αποφάσεις από την πλευρά της
ηγεσίας, οδηγεί τα μέλη του οργανισμού στο να συγχωρήσουν πιο εύκολα το άτομο ή τον οργανισμό
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για τη ζημιά που του προκάλεσε (Bright et al., 2006). Συνεπώς, η οργανωσιακή συγχώρεση μπορεί να
συμβάλλει στην αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας (Bright et al.,
2006; Bright et al., 2011). Ολοκληρώνοντας, σύμφωνα με τον Bright και τους συνεργάτες του (2006),
η συγχώρεση εντάσσεται στις Λιγότερο Γενικευμένες Αρετές, δηλαδή σε αυτές που βιώνονται όταν ο
οργανισμός βρίσκεται σε κρίση και τα μέλη του βιώνουν καταστάσεις πόνου, ταλαιπωρίας ή θλίψης.

2.1.2.3 Οι Πολλαπλασιαστικές και Αποσβεστικές Ιδιότητες της Αρετής
Η Οργανωσιακή Αρετή μπορεί να μην είναι στο επιθυμητό βαθμό αλλά υπάρχει και μέσω της
σωστής διαχείρισης της, μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε έναν οργανισμό, όπως θα δούμε
στην επόμενη ενότητα. Πριν ολοκληρώσουμε την βιβλιογραφική ανασκόπηση της Αρετής, πρέπει να
αναφερθούμε σε δυο ιδιότητες, οι οποίες συμβάλλουν στα θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα. Οι
αρετές μέσω των Πολλαπλασιαστικών (Amplifying Effects) και Αποσβεστικών (Buffering Effects)
ιδιοτήτων τους, καταφέρνουν να δημιουργούν αξία στους οργανισμούς και θετικές ανυψωτικές σπείρες
(Bright et al., 2006; Cameron, 2003). Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στις δυο ιδιότητες
της Οργανωσιακής Αρετής.

2.1.2.3.1 Πολλαπλασιαστικές Ιδιότητες (Amplifying Effects)
Η Οργανωσιακή Αρετή έχει πολλαπλασιαστικές ιδιότητες, καθώς συνδέεται με τα θετικά
συναισθήματα, το κοινωνικό κεφάλαιο και την θετική κοινωνική συμπεριφορά (Bright et al., 2006;
Cameron, 2003). Σύμφωνα με τη Fredrickson (2001), οι ενάρετες συμπεριφορές δημιουργούν θετικά
συναισθήματα στα άτομα που στη συνέχεια οδηγούν σε καταστάσεις θετικής ευεξίας. Τα θετικά
συναισθήματα οδηγούν σε θετικές πράξεις στους οργανισμούς που με την σειρά τους δημιουργούν
θετικές σπείρες συναισθημάτων (Cameron, 2003). Για παράδειγμα, όταν τα μέλη ενός οργανισμού
βιώνουν συνθήκες συμπόνιας, αγάπης ή συγχώρεσης αυξάνεται η υπερηφάνεια για τον οργανισμό που
εργάζονται, απολαμβάνουν την εργασία τους και νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι. Σε ενάρετους
οργανισμούς η διάδοση τέτοιων καταστάσεων γίνεται μέσω της εξάπλωσης (contagion effect)
(Cameron, 2003). Επομένως, όσοι παρακολουθούν την αρετή, αποκτούν μια θετική δυναμική και
τείνουν να φέρονται και εκείνοι με αντίστοιχο τρόπο. Επιπλέον, η πολλαπλασιαστική ιδιότητα της
αρετής είναι όμοια με αυτό που ορίζει ο Cameron ως φαινόμενο του ηλιοτροπίου (Heliotropic Effect),
δηλαδή την έμφυτη τάση των ανθρώπων να τείνουν προς το θετικό-καλό όπως τα φυτά στρέφουν προς
το φως του ήλιου (Cameron & Winn, 2012).
Δεύτερον, οι αρετές σε οργανωσιακό επίπεδο δημιουργούν σχέσεις υψηλότερης ποιότητας με
αποτέλεσμα να αναπτύσσεται κοινωνικό κεφάλαιο (Bright et al., 2006; Cameron, 2003). Οι οργανισμοί
λειτουργούν καλύτερα όταν τα άτομα γνωρίζουν, εμπιστεύονται και αισθάνονται θετικά ο ένας με τον
άλλο (Bolino et al., 2002). Επομένως, όταν τα άτομα νιώθουν πιο άνετα, αλλάζουν περισσότερες και
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καλύτερες πληροφορίες, αποκτούν θετική ενέργεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει διεύρυνση των
κοινωνικών, νοητικών και συναισθηματικών δυνατοτήτων (Cameron, 2003). Τέλος, μέσω της
δημιουργίας υψηλότερων κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα άτομα του οργανισμού επιτυγχάνονται
καλύτερα οργανωσιακά αποτελέσματα (Bright et al., 2006; Cameron & Winn, 2012).
Τρίτον, οι πολλαπλασιαστικές ιδιότητες της αρετής συνδέονται με την θετική κοινωνική
συμπεριφορά (prosocial behavior), η οποία λαμβάνει χώρα όταν τα άτομα συμπεριφέρονται με τρόπους
που ωφελούν άλλους ανθρώπους (Bright et al., 2006; Cameron, 2003). Οι άνθρωποι λειτουργούν με
αυτόν τον τρόπο λόγω κάποιας εσωτερικής καλοσύνης ή κινητοποίησης που νιώθουν προς τους άλλους
(Cameron, 2003). Όταν είμαι σε ένα οργανισμό και αντιλαμβάνομαι ότι οι πράξεις και δηλώσεις του
δεν κρύβουν κλασική ανταπόδοση και ανταλλαγή αλλά καλά κίνητρα, νιώθω την χαρά να ανταποδώσω.
Επομένως, η Οργανωσιακή Αρετή ενεργοποιεί την προδιάθεση των ανθρώπων να δρουν με θετική
κοινωνική συμπεριφορά (Bright et al., 2006; Cameron, 2003).
Ολοκληρώνοντας, οι πολλαπλασιαστικές ιδιότητες της Αρετής βοηθούν έναν οργανισμό να
διατηρήσει θετικό κοινωνικό κεφάλαιο, θετικά συναισθήματα ανάμεσα στα άτομα και θετική
προδιάθεση στα μέλη της ομάδας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οφέλη και οργανωσιακά
αποτελέσματα που θα αναφέρουμε στην επόμενη ενότητα (Cameron & Winn, 2012).

2.1.2.3.2 Αποσβεστικές Ιδιότητες (Buffering Effects)
Η Οργανωσιακή Αρετή έχει αποσβεστικές ιδιότητες, οι οποίες αυξάνουν την ανθεκτικότητα,
την αλληλεγγύη και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις
(π.χ. κρίση κ.α.) (Cameron, 2003; Masten et al., 1999; Weick et al., 1999). Σε οργανωσιακό επίπεδο η
ύπαρξη Οργανωσιακής Αρετής ενισχύει την ικανότητα απορρόφησης αρνητικών καταστάσεων και της
γρηγορότερης επιστροφής του οργανισμού στη κανονικότητα (Cameron, 2003; Nikandrou &
Tsachouridi, 2015a). Επίσης, λειτουργεί σαν μια πηγή αντοχής συμβάλλοντας στη διατήρηση του
κοινωνικού κεφαλαίου και της συλλογικής αποτελεσματικότητας, με αποτέλεσμα να μην διογκώνονται
οι αρνητικές καταστάσεις μετά το πέρας της κρίσης (Sutcliffe & Vogus, 2003), όπως θα δούμε στη
συνέχεια. Ακόμη, σύμφωνα με τον Cameron οι αρετές λειτουργούν ως σταθερά σημεία σε ένα κόσμο
που αλλάζει συνεχώς, με αποτέλεσμα να βοηθούν τους οργανισμούς να επανέλθουν γρηγορότερα από
καταστάσεις κρίσης (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004). Σύμφωνα με έρευνες σε Αμερικάνικες
εταιρίες που βίωσαν περικοπές προσωπικού (downsizing), παρατηρήθηκε ότι όσοι οργανισμοί είχαν
υψηλά επίπεδα Οργανωσιακής Αρετής ανέκαμψαν ευκολότερα από τις τραυματικές καταστάσεις του
downsizing, σε σχέση με αυτούς που δεν εφάρμοζαν (Bright et al., 2006). Ανακεφαλαιώνοντας, οι
αποσβεστικές ιδιότητες της αρετής έχουν σαν αποτέλεσμα να κάνουν τα άτομα να συγχωρούν τον
οργανισμό τους, να συνεργάζονται καλύτερα με αποτέλεσμα να επανέρχεται στην κανονικότητα
γρηγορότερα.
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2.1.2.4 Τα Αποτελέσματα της Οργανωσιακής Αρετής
Στη σύγχρονη εποχή όπου ο επιχειρηματικός κόσμος έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα
από την παγκοσμιοποίηση και τα διάφορα οικονομικά σκάνδαλα, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει
να δίνει ιδιαίτερη σημασία στα οφέλη που απορρέουν από την υιοθέτηση κλίματος Οργανωσιακής
Αρετής. Η έννοια αυτή έχει ξεκινήσει να εξετάζεται και να απασχολεί τους οργανισμούς καθώς
συνδέεται με θετικά αποτελέσματα (Bright et al., 2011). Στην ενότητα που ακολουθεί, με την βοήθεια
ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, θα προσπαθήσουμε να
υποστηρίξουμε την θετική συνεισφορά της Οργανωσιακής Αρετής στο οργανωσιακό επίπεδο.
Αρχικά, σύμφωνα με την έρευνα του Kim Cameron και των συνεργατών του, που
πραγματοποιήθηκε σε οργανισμούς της Αμερικής που είχαν βιώσει πρόσφατα περικοπές προσωπικού,
παρατηρήθηκε ότι όσοι οργανισμοί δεν έπαψαν να εφαρμόζουν πρακτικές Οργανωσιακής Αρετής
παρουσίασαν μεγαλύτερη Εργασιακή Απόδοση, μετά την κρίση (Cameron et al., 2004). Πέραν της
απόδοσης, παρατηρήθηκε ότι οι ενάρετοι οργανισμοί μέσα στην κρίση εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα
καινοτομίας, καθώς οι ενάρετες συμπεριφορές προκαλούν θετικά συναισθήματα και ελευθερία
έκφρασης (Cameron et al., 2004). Ακόμη, μετά τη κρίση οι ενάρετοι οργανισμοί απολάμβαναν
καλύτερη συγκράτηση πελατών, καθώς αυτή αποτελεί παράγωγο της ικανοποίησης και πίστης των
πελατών, παράγοντες που είναι θετικά συσχετισμένοι με την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας των
εργαζομένων (Buckingham & Clifton, 2001; Johnson & Gustaffson, 2000). Τέλος λόγω των ιδιοτήτων
της αρετής, που αναφέραμε, μετά την κρίση στους ενάρετους οργανισμούς μειώθηκαν τα ποσοστά
παραίτησης και αυξήθηκε η ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρείχαν (Cameron, 2003;
Cameron et al., 2004).
Επίσης, η Οργανωσιακή Αρετή αποτελεί θετική επίδραση στη συναισθηματική κατάσταση των
εργαζομένων, αυξάνοντας τη συναισθηματική αίσθηση ευεξίας (Affective Well-Being). Οι μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν από τον Rego και τους συνεργάτες του, επικεντρώθηκαν στη συναισθηματική
διάσταση της υποκειμενικής αίσθησης ευεξίας (Subjective Well-Being) (Rego et al., 2010; Rego et al.,
2011). Οι έρευνες απέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι είναι γεμάτοι συναισθήματα, με αποτέλεσμα όσο
αυξάνεται η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή στο χώρο εργασίας, τόσο πιο χαρούμενοι και καλά
νιώθουν. Επομένως, η συναισθηματική αίσθηση ευεξίας είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτούς που δεν
έχουν βιώσει καταστάσεις Οργανωσιακής Αρετής (Rego et al., 2010; Rego et al., 2011). Τέλος, όσοι
μαρτυρούν θετική ανταλλαγή στο χώρο εργασίας τους, βιώνουν θετικά συναισθήματα (Fredrickson,
2003), με αποτέλεσμα να είναι πιο ικανοποιημένοι και να αποδίδουν καλύτερα (Csikszentmihalyi, 2003;
Singh et al., 2018). Καθώς, όταν τα άτομα ανθίζουν, ανθίζουν και οι οργανισμοί με αποτέλεσμα να
προκύπτουν σπείρες αμοιβαίας ενίσχυσης μεταξύ τους (Rego et al., 2010).
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Ένα ακόμη αποτέλεσμα της Οργανωσιακής Αρετής είναι ότι συσχετίζεται με την εργασιακή
ικανοποίηση, την πρόθεση στήριξης του οργανισμού και την πρόθεση παραίτησης (Nikandrou &
Tsachouridi, 2015a). Με τον συνδυασμό τριών ερευνητικών μεθόδων οι παραπάνω (πειραματική,
πεδίου και ποιοτική) προσπάθησαν να ερευνήσουν εις βάθος τις απόψεις και στάσεις των εργαζομένων
σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και σε καταστάσεις χωρίς κρίση. Σύμφωνα με την έρευνα η Οργανωσιακή
Αρετή επιδρά θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση και στην πρόθεση στήριξης του οργανισμού, ενώ
αντιθέτως λειτουργεί αποτρεπτικά στην πρόθεση αποχώρησης, καταδεικνύοντας πως οι ενάρετοι
οργανισμοί μπορούν να αποσβέσουν τις αρνητικές αντιδράσεις των εργαζομένων σε περιόδους κρίσης
(Nikandrou & Tsachouridi, 2015a). Τέλος, λαμβάνοντας στοιχεία από μια πρόσφατη έρευνα των
παραπάνω, που ολοκληρώθηκε μέσω δυο ερευνών πεδίου, παρατηρήθηκε ότι στη σχέση ανάμεσα στην
Οργανωσιακή Αρετή και σε αποτελέσματα όπως η πρόθεση υποστήριξης, η ένταση της εργασίας (work
intensity), και χρονική δέσμευση(time commitment), η μεταβλητή των θετικών κοινωνικών κινήτρων
(prosocial motives) λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός (Tsachouridi & Nikandrou, 2019).
Επιπλέον, πρόσθετα εμπειρικά ευρήματα έδειξαν πως η Οργανωσιακή Αρετή επηρεάζει τον
τρόπο που αντιδρούν και βλέπουν οι εργαζόμενοι την κρίση που βιώνει ο οργανισμός τους (Nikandrou
& Tsachouridi, 2015b). Συνεπώς, εργαζόμενοι σε ενάρετους οργανισμούς δεν θα βιώσουν την κρίση με
τον ίδιο τρόπο όπως εργαζόμενοι που οι οργανισμοί τους δεν εφαρμόζουν πρακτικές Οργανωσιακής
Αρετής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τρείς κατηγορίες πόρων που επιζητούν οι άνθρωποι στην
οργανωσιακή ψυχολογία, η κρίση μπορεί να επηρεάσει την εκπλήρωση οικονομικών και αναπτυξιακών
υποχρεώσεων. Επομένως, εάν οι εργαζόμενοι νιώθουν τον οργανισμό τους ενάρετο, δεν θα
επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό η εκπλήρωση των κοινωνικό-συναισθηματικών υποχρεώσεων εκ μέρους
του εργοδότη, με αποτέλεσμα να νιώθουν καλύτερα σε σχέση με εργαζόμενους σε οργανισμούς χωρίς
Οργανωσιακή Αρετή (Nikandrou & Tsachouridi, 2015b). Ακόμη, όσο στον οργανισμό υπάρχει
υψηλότερη αντίληψη Οργανωσιακής Αρετής, οι εργαζόμενοι σε προβληματικές καταστάσεις μπορεί να
εκφράσουν χαμηλότερα επίπεδα ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων (ρήξη ψυχολογικού συμβολαίου), αλλά
δεν θα εκδηλώσουν αρνητικές συμπεριφορές και θυμό (παραβίαση ψυχολογικού συμβολαίου)
(Nikandrou & Tsachouridi, 2015b).
Επιπλέον, η Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται θετικά με την κοινωνική ταυτότητα των
εργαζομένων. Μέσα από μια πειραματική και μια έρευνα πεδίου οι Tsachouridi & Nikandrou το 2016,
ανέπτυξαν το ερευνητικό υλικό σχετικά με τις θετικές επιδράσεις της Οργανωσιακής Αρετής στους
οργανισμούς. Σύμφωνα με τις έρευνες που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα εξέτασαν πως η Οργανωσιακή
Αρετή επιδρά στην ταυτότητα των εργαζομένων. Στους ενάρετους οργανισμούς, παρατήρησαν ότι οι
εργαζόμενοι ανέπτυσσαν αίσθημα περηφάνιας και σεβασμού, που με τη σειρά τους δημιουργούσε ένα
αίσθημα «ανήκειν». Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι ενσωματώνουν την ταυτότητά τους μέσα σε
αυτή του οργανισμού, με αποτέλεσμα αυτό που προσφέρουν στον οργανισμό να αποτελεί όμοιο με αυτό
που θα έδιναν και στον εαυτό τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι βλέπουν στον οργανισμό
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τον εαυτό τους και έτσι νιώθουν και συμπεριφέρονται καλύτερα, αφού πιστεύουν πως το μέλλον τους
είναι συνυφασμένο με αυτό του οργανισμού τους (Tsachouridi & Nikandrou, 2016).
Επιπλέον, σύμφωνα με μια ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική από την
Lutgen-Sandvik και τους συνεργάτες της, το 2016, σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στην
αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και έννοιες όπως η Πρόθεση Αποχώρησης, το Εργασιακό
Άγχος και ο Εργασιακός Εκφοβισμός (Workplace Bulling) (Lutgen-Sandvik et al., 2016). Σύμφωνα με
τους παραπάνω βρέθηκε ότι όταν αυξάνεται ο εργασιακό εκφοβισμό αποδυναμώνεται η σχέση των
παραπάνω. Επομένως, όταν τα επίπεδα της οργανωσιακής Αρετής αυξάνονται, μειώνεται ο εργασιακός
εκφοβισμός και τα δυο αρνητικά αποτελέσματα (Lutgen-Sandvik et al., 2016).
Επίσης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία στο κλάδο των υπηρεσιών από
τον Singh και των συνεργατών του, το 2018, βρέθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή,
επηρεάζει την Εργασιακή Δέσμευση των εργαζομένων (Singh et al., 2018). Η παραπάνω σχέση βρέθηκε
ότι ισχύει, τόσο απευθείας, όσο και μέσω της μεσολάβησης της μεταβλητής της χαράς. Τέτοιου είδους
αποτελέσματα αποτελούν σημαντικό κίνητρο για τους οργανισμούς και τα στελέχη του τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς μέσω της προώθησης και εφαρμογής πρακτικών Οργανωσιακής
Αρετής μπορούν να επωφεληθούν με περισσότερα θετικά αποτελέσματα (Singh et al., 2018). Τέλος, σε
μια άλλη πρόσφατη έρευνα, που ολοκληρώθηκε σε τραπεζικό κλάδο από τον Ahmed και τους
συνεργάτες του, βρέθηκε ότι η Οργανωσιακή Αρετή ενισχύει, τόσο στάσεις όπως αυτή της Εργασιακής
Δέσμευσης και τις Συναισθηματικής Ευεξίας, όσο και συμπεριφορές όπως είναι η υπαλληλική απόδοση
των εργαζομένων, υποστηρίζοντας αποτελέσματα που έχουν ειπωθεί παραπάνω (Ahmed et al., 2018).
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2.2 Εργασιακή Δέσμευση (Work Engagement)
2.2.1 Εισαγωγή
Η Εργασιακή Δέσμευση αποτελεί μέρος της οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς και
ειδικότερα έχει μελετηθεί στο χώρο της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς. Στη διεθνή οικονομία το
να κινητοποιείς τους ανθρώπους για να παραμένουν δεσμευμένοι στην εργασία τους, είναι μια
πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Καθώς η ποιότητα της εργασίας
αντικαθιστά την ποσότητα, δεν μας επηρεάζει πόσο χρόνο θα δουλέψεις αλλά πόσο δεσμευμένος θα
είσαι με την εργασία σου (Rafiq et al., 2019). Σε αντίθεση με την μεγάλη προσοχή που έχει λάβει η
Εργασιακή Δέσμευση τις τελευταίες δεκαετίες, η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι υπάρχουν χαμηλά επίπεδα
δέσμευσης των εργαζομένων διεθνώς (Albrecht et al., 2015).
Στον επαγγελματικό κόσμο, η έννοια της δέσμευση έχει τραβήξει την προσοχή, από αυτούς που
φτιάχνουν τις πολιτικές και τους εργοδότες που επιθυμούν να βρουν νέους τρόπους για να επηρεάσουν
τα υψηλά επίπεδα απόδοσης (Bailey et al., 2015). Για παράδειγμα, ένας μεγάλος αριθμός από
συμβουλευτικές εταιρείες προσφέρουν πλέον υπηρεσίες όπως «employee engagement survey» και
«case studies» με στόχο να δείξουν πως τα υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσμευση οδηγούν σε υψηλή
οργανωσιακή αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα (Bailey et al., 2015). Το κόνσεπτ της Εργασιακής
Δέσμευσης όπως θα δούμε και στη συνέχεια, έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί στις περιοχές της
οργανωσιακής ψυχολογίας, του business management και του HR development (Wollard & Shuck,
2011). Επομένως, μια μικρή αλλαγή στην δέσμευση των εργαζομένων μπορεί να επιφέρει τεράστιες
οικονομικές επιπτώσεις σε έναν οργανισμό (Rivera & Flinck, 2011).
Στις ενότητες που ακολουθούν, αρχικά θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην έννοια της
Εργασιακής Δέσμευσης και τον τρόπο που την ορίζουμε. Στη συνέχεια θα ορίσουμε τα βασικά
χαρακτηριστικά των δεσμευμένων εργαζομένων και τις διαστάσεις της σύμφωνα με τις μελέτες του
Bakker, Schaufeli και των υπολοίπων συνεργατών τους. Τέλος στις τελευταίες παραγράφους θα
αποδώσουμε τους παράγοντες και τα αποτελέσματα που προσδίδει η έννοια τόσο σε ατομικό όσο και
σε οργανωσιακό επίπεδο.

31

2.2.2 Η έννοια της Εργασιακής Δέσμευσης
Στην ενότητα που ακολουθεί, με την βοήθεια της σύγχρονης βιβλιογραφίας θα προσπαθήσουμε
να ορίσουμε την έννοια της Εργασιακής Δέσμευσης. Οι μελετητές έχουν συμφωνήσει ότι η έννοια της
δέσμευσης είναι πολυδιάστατη χωρίς να υπάρχουν επικρατούσες απόψεις για τις διαστάσεις και για τις
έγκυρες μετρήσεις της (Macey & Schneider, 2008; Newman & Harrison, 2008). Επιπλέον, έχει
παρατηρηθεί ότι η Εργασιακή Δέσμευση έχει συσχετιστεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με άλλες
παρακινητικές έννοιες όπως: της εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction), της εργασιακής
συμμετοχής (job involvement), της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment) και της
φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς (OCB) (Macey & Schneider, 2008).
Πρώτες αναφορές της έννοιας έγιναν από τον Kahn (1990,1992), οι οποίες αποτέλεσαν το
πρώιμο υπόβαθρο για την σύγχρονη μελέτη της Εργασιακής Δέσμευσης, σε ψυχολογικό επίπεδο. Ο
Kahn όρισε την έννοια της δέσμευσης ως τη πλήρη τιθάσευση/αξιοποίηση των μελών ενός οργανισμού
με αυτό που ορίζει ο εργασιακός τους ρόλος (Kahn 1990). Επίσης, υποστήριξε ότι η δέσμευση
συλλαμβάνει τόσο τη φυσική, όσο και τη ψυχολογική παρουσία των εργαζομένων, που ανέφερε ως
«being there», οι οποίες σχετίζονται με τη συμμετοχή, σύνδεση, ενσωμάτωση και εστίαση των
ανθρώπων στην απόδοση του ρόλου που κατέχουν στην εργασία τους (Kahn 1992; Saks, 2006).
Συνεπώς, η δέσμευση έχει σημαντικές συνέπειες για την επιτυχία ενός εργαζομένου και κατά συνέπεια
του οργανισμού, καθώς ενεργοποιεί βαθύτερους σκοπούς των εργαζομένων για ανάπτυξη και βελτίωση
(Rothbard & Patil, 2011).
Στη συνέχεια, βασισμένος στη δουλειά του Kahn που μελετούσε την δέσμευση σε ψυχολογικό
επίπεδο, ο Rothbard το 2001, όρισε την έννοια της δέσμευσης ως τη ψυχολογική παρουσία ή εστίαση
κάποιου, στις δραστηριότητες του ρόλου που εκτελεί. Ο Rothbard υποστήριξε ότι η ψυχολογική
παρουσία κάποιου περιλαμβάνει την προσοχή και την εστίαση στο ρόλο που ενεργεί και σύμφωνα με
αυτά ανέπτυξε τα ακόλουθα δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η προσοχή (attention), η οποία
ορίζεται από την γνωστική διαθεσιμότητα και τον διαθέσιμο χρόνο κάποιου που σπαταλά για να
εστιάσει σε ένα ρόλο (Rothbard, 2001; Rothbard & Patil, 2011). Το δεύτερο είναι η απορρόφηση
(absorption), που σχετίζεται με την ένταση της εστίασης του ατόμου και από το βαθμό στον οποίο ένα
άτομο έχει εμπλακεί σε κάποιο ρόλο (Rothbard, 2001; Rothbard & Patil, 2011).
Η έννοια της Εργασιακής Δέσμευσης έχει χαρακτηριστεί μέσω δύο διαφορετικών τρόπων στη
σύγχρονη βιβλιογραφία. Αρχικά, οι Maslach, Schaufeli και άλλοι ερευνητές, προσπάθησαν να
παρουσιάσουν μια πιο θετική προσέγγιση της έννοιας, την οποία όρισαν ως τη κατάσταση που είναι
αντίθετη της Εργασιακής Εξουθένωσης (Burnout). Ειδικότερα, οι Maslach & Leiter το 1997 καθώς και
οι Maslach, Schaufeli & Leiter το 2001, στο μοντέλο MBI (Maslach Burnout Inventory), όρισαν την
Εργασιακή Δέσμευση (Job Engagement) ότι βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της Εργασιακής
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Εξουθένωσης, αν υποθέσουμε ότι οι δύο έννοιες βρίσκονται σε μια συνέχεια. Σύμφωνα με τα
παραπάνω, πρότειναν ότι η δέσμευση μπορεί να χαρακτηριστεί από τα εξής χαρακτηριστικά:
α)Ενέργεια (Energy), β)Συμμετοχή (Involvement) & γ)Αποτελεσματικότητα (Efficacy), τα οποία είναι
αντίθετα από τα χαρακτηριστικά της Εργασιακής Εξουθένωσης: α)Εξάντληση (Exhaustion),
β)Κυνισμού και Αποπροσωποποίησης (Cynicism & Depersonalization)

& γ)Έλλειψη της

επαγγελματικής αποτελεσματικότητας (Lack of accomplishment, Respectively) (Maslach et al., 2001).
Επομένως, οι έννοιες βρίσκονται στα άκρα μίας συνέχειας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η υπόθεση
ότι τα χαμηλά ποσοστά κυνισμού έχουν σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη υψηλών ποσοστών ενέργειας άρα
μεγαλύτερη δέσμευση, το οποίο δεν είναι απόλυτα σωστό.
Οι διαφορές στην εννοιολογική ερμηνεία της Εργασιακής Δέσμευσης έχει οδηγήσει στο
πρόβλημα σχετικά με τον τρόπο μέτρησης της έννοια. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η Εργασιακή
Δέσμευση είναι ένα μονοδιάστατο μέτρο, καθώς αποτελεί το αντίθετο της εργασιακής εξουθένωσης
(Maslach & Leiter, 1997; Maslach et al., 2001) και άλλοι την θεωρούν μια πολυδιάστατη έννοια η οποία
δεν αποτελεί το αντίθετο άκρο σε σχέση με την Εργασιακή Εξουθένωση (Schaufeli et al., 2002a;
Schaufeli & Bakker, 2004). Σε μια μελέτη μέτρησης, ο Schaufeli και οι υπόλοιποι συνεργάτες του
αντιμετώπισαν τις δύο έννοιες ως διακριτές, με αποτέλεσμα να επαναχαρακτηρίσουν την έννοια και
έτσι όρισαν ότι αποτελείται από 3 διαστάσεις. Ακόμη, πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτή τους η
προσέγγιση είναι κοντά στους χαρακτηρισμούς που έδωσε ο Rothbard (2001) στη δέσμευση ρόλου. Οι
μελετητές διαχειρίστηκαν τις δυο έννοιες ως διαφορετικές και σχεδίασαν τη κλίμακα της Ουτρέχτης
(UWES), για τον υπολογισμό της Εργασιακής Δέσμευσης, που περιέχει τους παράγοντες της
ενεργητικότητας (vigor), αφοσίωσης (dedication) και απορρόφησης (absorption) (Schaufeli et al.,
2002a, 2002b; Schaufeli & Bakker, 2004), οι οποίοι αποτελούν κομμάτι της κλίμακας που
χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας και θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό πρέπει να
αναφέρουμε ότι, η έννοια της Εργασιακής Δέσμευσης έχει θεωρηθεί από πολλούς ως το αντίδοτο για
την Εργασιακή Εξουθένωση, καθώς όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω αποτελεί μια θετική τόσο
νοητική, όσο και συναισθηματική κατάσταση εργασιακής ευεξίας (work-related wellbeing) που δεν
επικεντρώνεται σε κανένα συγκεκριμένο αντικείμενο, γεγονός, άτομο ή συμπεριφορά (Schaufeli &
Bakker, 2003).
Παρόλο που αρκετές εμπειρικές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει το μοντέλο που προτείνουν ο
Schaufeli και οι συνεργάτες του, έχουν εντοπιστεί αρκετά προβλήματα (Newman et al., 2008; Rich,
LePine & Crawford, 2010; Zhang, Rich & LePine, 2009). Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Zhang et al.,
το 2009, οι οποίοι υποστήριξαν ότι παρά την προσπάθεια του Schaufeli και των συναδέλφων του να
εκφράσουν την δέσμευση ως το θετικό αντίδοτο της εξουθένωσης, η συνεχιζόμενη θεωρητική εξάρτηση
από την εξουθένωση περιορίζει τις συνεισφορές στην βιβλιογραφία. Για να αποφευχθούν αυτά τα
προβλήματα, οι Rich et al., το (2010), βασισμένοι στις μελέτες του Kahn (1990,1992) και Rothbard
(2001), σχεδίασαν ένα διαφορετικό τρόπο μέτρησης της δέσμευσης, ώστε να είναι ένας ευρύς τρόπος
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μέτρησης και διακριτός σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση που ανέφεραν οι προηγούμενοι. Αυτή
η κλίμακα περιλάμβανε 3 στοιχεία α)Physical Engagement, που περιλαμβάνει την σκόπιμη άσκηση της
φυσικής ενέργειας στο ρόλο του καθενός (Brown & Leigh το 1996), β)Emotional Engagement, που
περιλαμβάνει υψηλή απόλαυση και ενεργητικότητα θετικής επίδρασης στο ρόλο της εργασίας (Russell
& Barrett το 1999) & γ)Cognitive Engagement, που βασίζεται στην έρευνα του Rothbard (2001),
σχετικά με την απορρόφηση και προσοχή. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η προσέγγιση δεν έχει λάβει
την ίδια προσοχή όσο η προηγούμενη από το ερευνητικό κοινό.
Ολοκληρώνοντας, σύμφωνα με τα παραπάνω θα μπορούσαμε να ορίσουμε την Εργασιακή
Δέσμευση ως μια θετική, ενεργητική και συναισθηματική κατάσταση εργασιακής ευεξίας (work-related
wellbeing), η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως το αντίθετο της Εργασιακής Εξουθένωσης κατά την οποία
οι εργαζόμενοι βιώνουν καταστάσεις εκπλήρωσης και ολοκλήρωσης (Bakker, 2003, 2004; Bakker et
al., 2008; Rothbard & Patil, 2011; Schaufeli et al., 2010; Βακόλα & Νικολάου, 2012).

2.2.3 Χαρακτηριστικά Δεσμευμένων Εργαζομένων
Στην υποενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά των δεσμευμένων
εργαζομένων τα οποία θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας. Οι μελέτες έχουν
δείξει ότι οι δεσμευμένοι εργαζόμενοι έχουν υψηλή ενέργεια και δείχνουν ενθουσιασμό ακόμη και για
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός του εργασιακού χώρου και καθηκόντων τους (Bakker &
Oerlemans, 2012; Schaufeli, Taris & Bakker, 2006). Για παράδειγμα, είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν
σε εθελοντικές δράσεις και χόμπι κάτι που τους κάνει να διαφέρουν από τους εργασιομανείς και αυτούς
που βιώνουν εξουθένωση (Bakker, 2009; Bakker & Oerlemans, 2012; Rothbard et al., 2011 ;Schaufeli
et al., 2001). Οι δεσμευμένοι εργαζόμενοι δεν εργάζονται περισσότερο λόγω κάποιας εσωτερικής
προτροπής όπως οι εργασιομανείς, αλλά γιατί θεωρούν τα καθήκοντα της εργασίας τους ως ευχάριστα
(Schaufeli, Taris & Bakker, 2006).
Η εργασιακή δέσμευση είναι μια εργασιακή κατάσταση, στην οποία οι εργαζόμενοι βρίσκουν
την εργασία τους σημαντική και συνεπώς θέλουν και μπορούν να αφιερώνουν χρόνο σε αυτή, ώστε να
πετυχαίνουν τους οργανωσιακούς τους στόχους (Rothbard & Patil, 2011). Όταν κάποιος είναι
δεσμευμένος στην εργασία του, σημαίνει ότι είναι συναισθηματικά αφοσιωμένος στον οργανισμό και
στους οργανωσιακούς του στόχους. Οι δεσμευμένοι εργαζόμενοι αποτελούν την μεγαλύτερη
διαφοροποίηση ανταγωνιστικότητας στους χώρους εργασίας (Mache et al., 2014). Επίσης, η Εργασιακή
Δέσμευση μπορεί να προϋποθέτει μεγαλύτερη ενεργητικότητα και ταυτόχρονα υψηλότερη
ευχαρίστηση, αλλά δεν αναφέρεται σε υπεράνθρωπους. Τα άτομα αυτά καταναλώνουν περισσότερη
ενέργεια και αντιμετωπίζουν την κούραση σαν κάτι το ευχάριστο, καθώς συνοδεύεται με θετικά
κατορθωμένα στην εργασία τους (Bakker & Oerlemans, 2012).
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Τέλος ανακεφαλαιώνοντας οι εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσμευσης έχουν
αυξημένη παραγωγικότητα για τους ακόλουθους λόγους: α)Βιώνουν θετικά συναισθήματα, με
αποτέλεσμα να ζουν και να εργάζονται πιο ευχάριστα «Θεωρία Διεύρυνσης και Δόμησης των Θετικών
Συναισθημάτων» (broaden and build theory of positive emotions) (Fredrickson, 2001), όπου
συναισθήματα όπως χαρά, ικανοποίηση και ενθουσιασμός έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν το
άτομο να διευρύνει το ρεπερτόριο σκέψης του και έτσι να δημιουργήσουν θετικούς πόρους (Barnes &
Collier, 2013). β)Είναι πιο ανθεκτικοί στο στρες, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη υγεία (Bakker &
Oerlemans, 2012; De Simone et al., 2016) και τέλος γ)Χτίζουν εργασιακούς και προσωπικούς πόρους
που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις εργασιακές απαιτήσεις (Bakker & Oerlemans, 2012).

2.2.4 Διαστάσεις της Εργασιακής Δέσμευσης
Πριν προχωρήσουμε στις επόμενες ενότητες πρέπει να αναφερθούμε στις διαστάσεις της
Εργασιακής Δέσμευσης. Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω η έννοια της δέσμευση έχει μελετηθεί
αρκετά τα τελευταία χρόνια και οι μελετητές προσπαθούν να την υπολογίσουν χρησιμοποιώντας
διάφορα εργαλεία μέτρησης, χωρίς να έχουν λάβει όλα την ίδια αποδοχή από τους ερευνητές (Bailey et
al., 2015). Ο Bailey και οι συνεργάτες του (2015), στη μεταναλυτική έρευνα που πραγματοποίησαν,
προσπάθησαν να ομαδοποιήσουν τις υπάρχουσες έρευνες και απόψεις για τη δέσμευση κάτω από 6
βασικές κατηγορίες, για τους οποίους είχαν συλλέξει τις υπάρχουσες διαστάσεις αναφορικά με τη
δέσμευση. Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναφερθούμε στις διαστάσεις που όρισαν ο Schaufeli και οι
άλλοι συνεργάτες του, το 2002a, στη κλίμακα της Ουτρέχτης (UWES). Το εν λόγω εργαλείο είναι
ευρέως διαδεδομένο, έγκυρο και αξιόπιστο καθώς και με πολλές εφαρμογές σε διαφορετικά εργασιακά
πλαίσια και κουλτούρες ανά τον κόσμο (Bailey et al., 2015; Mache et al., 2016; Sinval et al., 2018;
Schaufeli, 2017; Wu et al., 2017). Σύμφωνα με την κλίμακα της Ουτρέχτης, η Εργασιακή Δέσμευση
είναι τρισδιάστατη και αποτελείται από την ενεργητικότητα (vigor), την αφοσίωση (dedication) και την
απορρόφηση (absorption), τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια (Schaufeli et al., 2002a, 2002b;
Schaufeli & Bakker, 2004).

2.2.4.1 Ενεργητικότητα (Vigor):
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ενεργητικότητα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα
ενέργειας και πνευματικής αντοχής, από την επιθυμία να καταβάλεις επιπλέον προσπάθεια και τέλος
την επιμονή ακόμα και όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες στην εργασία σου (Schaufeli et al., 2002a,
2002b). Επομένως, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ένας εργαζόμενος με υψηλή αίσθηση ενέργειας
κατά την εκτέλεση της εργασίας του, είναι πολύ παρακινημένος και παραμένει προσηλωμένος όταν
αντιμετωπίζει δυσκολίες ή προκλήσεις στην εργασία του. Επίσης, όπως αναφέρουν και ο Mauno και οι
συνεργάτες του (2007), θεωρούμε ότι η διάσταση της ενεργητικότητας αποτελεί μια έννοια της θεωρίας
της κινητοποίησης, που είναι σύμφωνη με τον γενικό ορισμό της παρακίνησης του Atkinson (1964),
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που ορίζεται ως η σύγχρονη ή άμεση επιρροή στη κατεύθυνση (direction), την ενεργητικότητα (vigor)
και επιμονή (persistence) της πράξης που εκτελεί κάποιος. Συνεπώς, ένας εργαζόμενος που αισθάνεται
υψηλή ενεργητικότητα, ενώ εργάζεται, είναι ιδιαίτερα παρακινημένος από το περιεχόμενο της εργασίας
(Mauno et al., 2007). Τέλος, αυτή η διάσταση μπορούμε να αναφέρουμε ότι μοιράζεται εννοιολογικές
ομοιότητες με τα ενδογενή κίνητρα (intrinsic motivation), καθώς και οι δυο δεν εμπεριέχουν εργαλειακά
κίνητρα (Mauno et al., 2007).

2.2.4.2 Απορρόφηση (Absorption)
Η απορρόφηση αναφέρεται στην πλήρη συγκέντρωση και βαθιά απορρόφηση του εργαζομένου
στο έργο που εκτελεί, όπου ο χρόνος περνάει γρήγορα και είναι δύσκολο για κάποιον να αποσπάσει την
προσοχή του από αυτό που πραγματοποιεί στην εργασία του (Schaufeli et al., 2002a, 2002b). Επίσης,
όπως αναφέρει ο Mauno και οι συνεργάτες του, το 2007, ορισμένοι ερευνητές έχουν εκφράσει την
άποψη ότι η εμπειρία της απορρόφησης είναι παρόμοια με αυτή της ροής (Flow) (González-Roma et
al., 2006), η οποία ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία κάποιος θα πραγματοποιήσει μια
δραστηριότητα ανεξαρτήτως κόστους, καθώς του προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση (Csikszentmihalyi,
1990). Η έννοια της ροής μπορεί να εμφανιστεί σε οργανωσιακό επίπεδο όταν υπάρχει ισορροπία
ανάμεσα στις εργασιακές απαιτήσεις και επαγγελματικές δεξιότητες και όταν οι εργασιακές
καταστάσεις χαρακτηρίζονται από υψηλή χρήση δεξιοτήτων και μεγάλων προκλήσεων (Mauno et al.,
2007). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαφορά ανάμεσα στις δυο έννοιες είναι ότι η απορρόφηση είναι
μια πιο νοητική κατάσταση που λαμβάνει χώρα στο τομέα εργασίας, ενώ η ροή είναι μια κατάσταση
που μπορεί να εμφανιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής κάποιου (Mauno et al., 2007; Schaufeli et al.,
2002a, 2006). Επομένως, η απορρόφηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως η νοητική κατάσταση που
λαμβάνει χώρα σε καταστάσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από υψηλή ευχαρίστηση, πρόκληση ή
αξιοποίηση των ικανοτήτων (Gonzalez-Roma et al., 2006; Mauno et al., 2007).

2.2.4.3 Αφοσίωση (Dedication)
Η αφοσίωση χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή ψυχολογική εμπλοκή στην εργασία κάποιου, σε
συνδυασμό με ένα συναίσθημα σημαντικότητας, ενθουσιασμού, έμπνευσης, περηφάνιας και πρόκλησης
(Schaufeli et al., 2002a, 2002b). Η έννοια της αφοσίωσης φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένη με το
οργανωσιακό περιβάλλον και μοιράζεται ομοιότητες με την έννοια της Εργασιακής Συμμετοχής (Job
Involvement) (Mauno et al., 2007), η οποία ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένας εργαζόμενος
σχετίζεται ψυχολογικά με την εργασία και το έργο που εκτελεί (Brown, 1996; Cooper-Hakim &
Viswesvaran, 2005). Τέλος, μπορεί η πραγματική διαφορά μεταξύ αυτών των δυο εννοιών να μην έχει
τεκμηριωθεί σαφώς, αλλά η αφοσίωση φαίνεται να είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο με ισχυρότερη
ψυχολογική εμπλοκή, όπως αναφέραμε και παραπάνω (Mauno et al., 2007).
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2.2.5 Παράγοντες που Διαμορφώνουν την Εργασιακή Δέσμευση
Στην ενότητα που ακολουθεί, με τη βοήθεια της σύγχρονης βιβλιογραφίας θα αναφερθούμε
στους παράγοντες που επηρεάζουν την Εργασιακή Δέσμευση. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η έννοια αρχίζει
και λαμβάνει μεγάλη προσοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς, όπως έχει ειπωθεί, σχετίζεται με την Θετική
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (POB) (Bailey et al., 2015) και συνδέεται με θετικά αποτελέσματα για τους
οργανισμούς. Με βάση τα παραπάνω, θα ερευνήσουμε τους παράγοντες και τις συνθήκες που οδηγούν
σε αυτή.
Αρχικά, στην αναζήτηση προβλεπτικών παραγόντων της Εργασιακής Δέσμευσης συναντάμε
το Μοντέλο Εργασιακών Απαιτήσεων και Πόρων (JD-R Model) που πρότειναν ο Bakker και η
Demerouti (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001). Πριν προχωρήσουμε πρέπει να
ορίσουμε ότι οι Εργασιακοί Πόροι (Job Resources), αναφέρονται στις σωματικές, ψυχολογικές,
κοινωνικές ή οργανωσιακές πλευρές της εργασίας. Αυτές οι πλευρές μπορούν να είναι, λειτουργικές ως
προς την επίτευξη των εργασιακών στόχων, μπορούν να μειώνουν τις εργασιακές απαιτήσεις που
συνδέονται με τις φυσικές και ψυχολογικές θυσίες και τέλος να προωθούν την προσωπική ανάπτυξη
και εξέλιξη (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001). Από την άλλη πλευρά έχουμε τις
Εργασιακές Απαιτήσεις (Job Demands), που αναφέρονται στις σωματικές, κοινωνικές ή οργανωτικές
πλευρές της εργασίας, οι οποίες απαιτούν διαρκή σωματική ή πνευματική προσπάθεια και σχετίζονται
με συγκεκριμένες σωματικές και ψυχολογικές θυσίες (Demerouti et al., 2001). Αφού ορίσαμε τις
έννοιες, πρέπει να προσθέσουμε ότι στο μοντέλο JD-R, υπέθεσαν ότι οι Εργασιακοί Πόροι,
δημιουργούν μια παρακινητική διαδικασία που οδηγεί στην Εργασιακή Δέσμευση. Ειδικότερα, ο
Εργασιακός Έλεγχος, αποτελεί πόρο, ο οποίος οδηγεί σε Εργασιακή Δέσμευση (Mauno et al., 2007).
Τέλος, πρόσθεσαν ότι οι Εργασιακοί αυτοί Πόροι ενισχύονται και παρακινούν περισσότερο τους
εργαζομένους, όταν αντιμετωπίζουν υψηλές Εργασιακές Απαιτήσεις (Bakker & Demerouti, 2008).
Επιπλέον, βασισμένοι στις έρευνες της Xanthopoulou και των συνεργατών της (Xanthopoulou
et al., 2007), το μοντέλο τροποποιήθηκε λαμβάνοντας πλέον υπόψη ότι οι Προσωπικοί Πόροι (Personal
Resources) είναι αμοιβαίοι με τους Εργασιακούς και μπορούν να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι
παράγοντες της Εργασιακής Δέσμευσης, ακόμα κι όταν οι Εργασιακές Απαιτήσεις είναι σχετικά υψηλές
(Bakker & Demerouti, 2008). Οι Προσωπικοί πόροι συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων,
προστατεύουν τα άτομα από ψυχολογικές απειλές και τους βοηθούν να αναπτύσσονται και να
εξελίσσονται (Xanthopoulou et al., 2009). Επίσης, όσο περισσότεροι είναι οι διαθέσιμοι πόροι που
αντιλαμβάνονται τα άτομα, τόσο περισσότερες είναι οι διαθέσιμες ικανότητες για να επιτύχουν τους
οργανωσιακούς τους στόχους (Judge et al., 2005). Συνεπώς, εργαζόμενοι που είναι αισιόδοξοι,
αποτελεσματικοί, ανθεκτικοί και έχουν αυτοεκτίμηση, είναι πολύ πιθανό να κινητοποιήσουν τους
Εργασιακούς τους Πόρους και να είναι πιο δεσμευμένοι με την εργασία τους (Bakker & Demerouti,
2008).
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Ακόμη, πριν προχωρήσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως οι Προσωπικοί Πόροι που
αναφέραμε παραπάνω, έτσι και με το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (Five Factor Model), που
αποτελείται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Νευρωτισμού (neuroticism), της Εξωστρέφειας
(extroversion), της Ευχαρίστησης (agreeableness), της Ευσυνειδησίας (conscientiousness) και της
Δεκτικότητας σε Νέες Εμπειρίες (openness to new experience), επηρεάζει τη δέσμευση. Ειδικότερα σε
έρευνα που πραγματοποίησε ο Kim και οι συνεργάτες του σε εργαζόμενους του κλάδου της εστίασης,
παρατήρησαν ότι η Ευσυνειδησία προβλέπει θετικά την Εργασιακή Δέσμευση και ο παράγοντας του
Νευρωτισμού στον αντίποδα επηρεάζει τη δέσμευση (Kim, Shin & Swanger, 2009).
Σύμφωνα με την έρευνα της Bargagliotti, για την εργασιακή δέσμευση στο κλάδο της υγείας το
2011, ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την Εργασιακή Δέσμευση είναι οι Οργανωσιακές Δράσεις
(Organizational Actions) που μπορεί να υπάρχουν σε έναν οργανισμό (Bargagliotti, 2011). Η ύπαρξη
σαφήνειας όσον αφορά τις προσδοκίες που δημιουργούνται, αλλά και σχετικά με τα βασικά υλικά και
πόρους που θα χρειαστούν αποτελούν μια θετική επίδραση για την ανάπτυξη δέσμευσης (Bargagliotti,
2011; Suan & Nasurdin, 2012). Επίσης, δράσεις που δημιουργούν συναισθήματα στους εργαζόμενους
και συμβάλουν σε κάτι πέραν από του εαυτού τους, αποτελούν ακόμη λόγο για την αύξηση της
Εργασιακής Δέσμευσης (Bargagliotti, 2011). Επιπλέον, ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση
λειτουργούν ως παράγοντες ενίσχυσης της Εργασιακής Δέσμευσης (Harter et al., 2002). Τέλος, η
αναγνώριση, το καλύτερο ταίριασμα ατόμου-εργασίας και η ενέργεια που προέρχεται από ένα κλίμα
στήριξης και ενδιαφέροντος, έχει την δύναμη να ενισχύσει τη δέσμευση των εργαζομένων (Kerfoot,
2007).
Ένας ακόμη παράγοντας ενίσχυσης της Εργασιακής Δέσμευσης μπορεί να ομαδοποιηθεί κάτω
από τη κατηγορία της Οργανωσιακής Ζωής (Organizational Life) (Bargagliotti, 2011). Ο εργασιακός
φόρτος, οι συχνές ανταμοιβές ή αναγνώριση που προέρχονται από εποικοδομητική ανατροφοδότηση,
η αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα, καθώς και η ύπαρξη διαφάνειας είναι στοιχεία της
Οργανωσιακής Ζωής που προκαλούν δέσμευση στους εργαζόμενους (Freeney & Tiernan, 2009).
Ακόμη, πρέπει να αναφέρουμε ότι η εμπιστοσύνη στην ανώτατη διοίκηση, τους επιβλέποντες και στους
συνεργάτες, η υποστήριξη από τους επιβλέποντες καθώς και η υποστήριξη από τους συναδέλφους,
δημιουργούν θετικές ανυψωτικές σπείρες και επιδρούν θετικά στην Εργασιακή Δέσμευση (Bakker &
Demerouti, 2007; Bargagliotti, 2011; Chugtai & Buckley 2008; Saun & Nasurdin, 2012). Τέλος, οι
εργαζόμενοι είναι περισσότερο δεσμευμένοι όταν οι υπεύθυνοι τους εφαρμόζουν συμπεριφορές
μετασχηματιστικής ηγεσίας (Transformational Leadership) (Zhu et al., 2009; Peng & Tseng, 2019).
Σύμφωνα με την έρευνα των τελευταίων, ηγέτες που αντιμετωπίζουν τους εργαζομένους τους ως
μοναδικούς και ανεξάρτητα από την επικρατούσα κατάσταση θα λάβουν υπόψη τις προτάσεις των
οπαδών τους, καταφέρνουν να αυξήσουν την Εργασιακή τους Δέσμευση (Peng & Tseng, 2019).
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Ολοκληρώνοντας την ενότητα, θα πρέπει να αναφέρουμε μερικούς ακόμη παράγοντες που
επηρεάζουν την Εργασιακή Δέσμευση. Αρχικά, ένας δημογραφικός παράγοντας είναι το φύλο, καθώς
υποστηρίζεται ότι η Εργασιακή Δέσμευση έχει φύλο και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες
δυσκολίες και εμπόδια σε σχέση με τους άνδρες (Banihani et al., 2013), κάτι που αποδυναμώνεται όταν
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης. Επίσης, ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την
Εργασιακή Δέσμευση, προέρχεται από μια έρευνα στην Ιαπωνία όπου υποστηρίζεται ότι η χρήση
τεχνολογικών μέσων στην εργασία αυξάνει την Εργασιακή Δέσμευση των εργαζομένων καθώς ενισχύει
την αυτονομία και τους φέρνει κοντά στα αγαπημένα πρόσωπα τους ανά πάσα στιγμή, (Fujimoto et al.,
2016). Τέλος, σε μια έρευνα σχετικά με την επίδραση της παιχνιδοποίησης (Gamification) στις
πρακτικές διάδοσης γνώσης των χρηστών, παρατηρήθηκε ότι η θετική κινητοποίηση που προκαλεί το
παιχνίδι, οδηγεί όχι μόνο σε υψηλότερη Απόδοση, αλλά και σε υψηλότερη Εργασιακή Δέσμευση (Silic
& Back, 2017).

2.2.6 Τα Αποτελέσματα της Εργασιακής Δέσμευσης
Στην ενότητα που ακολουθεί, με τη βοήθεια των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί θα
αναφερθούμε στα αποτελέσματα της Εργασιακής Δέσμευσης. Ειδικότερα, όταν οι εργαζόμενοι
αισθάνονται δεσμευμένοι με την εργασία τους, προκύπτουν θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους,
όσο και για τους οργανισμούς (Saks, 2006). Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η έννοια της Εργασιακής
Δέσμευσης έχει συνδεθεί με αποτελέσματα που σχετίζονται με την απόδοση, την εργασιακή ευεξία και
γενικότερα με στάσεις και συμπεριφορές τόσο σε ατομικό, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Αρχικά
θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα της Εργασιακής Δέσμευσης για το ατομικό επίπεδο και στη
συνέχεια σε αυτά που προκύπτουν σε επίπεδο οργανισμού.
Ατομικό Επίπεδο: Οι εργαζόμενοι που βιώνουν Εργασιακή Δέσμευση σε γενικές γραμμές και
σε ατομικό επίπεδο αποδίδουν καλύτερα, είναι περισσότερο δημιουργικοί και προσφέρουν χωρίς
δεύτερη σκέψη κάτι επιπλέον (Bakker, 2004; Bakker & Demerouti, 2008).
Αρχικά, η εργασιακή δέσμευση επηρεάζει θετικές συμπεριφορές που υποστηρίζουν την
απόδοση των εργαζομένων (Bailey et al., 2015). Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί ναι είναι η θετική
φιλότιμη συμπεριφορά (OCB), η προσαρμοστικότητα και η καινοτομία (Adaptability and Innovative
Work Behavior), οι οποίες ενισχύουν και διατηρούν το κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον (Bailey
et al., 2015). Βάσει των παραπάνω έχει βρεθεί ότι η Εργασιακή Δέσμευση των εργαζομένων σχετίζεται
θετικά με την θετική φιλότιμη συμπεριφορά (Rich et al., 2010), την καινοτόμα συμπεριφορά των
εργαζομένων (Alfes et al., 2013), την προσαρμοστικότητα (Barnes & Collier, 2013), καθώς και με τη
μετάδοση γνώσεων (Chen et al., 2011). Τέλος, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο νοσηλευτικό
κλάδο, παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα της Εργασιακής Δέσμευσης των νοσοκόμων επηρεάζουν τη
συμπεριφορά και τον τρόπο που μιλούν στους ασθενείς τους (Wong et al., 2010). Αντιθέτως,
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αντιπαραγωγικές συμπεριφορές (Counterproductive), οι οποίες είναι επιβλαβείς για την απόδοση του
οργανισμού, βρέθηκαν να σχετίζονται αρνητικά με την Εργασιακά Δέσμευση (Den Hartog & Belschak,
2012).
Σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει παρατηρηθεί ότι όταν
αυξάνεται η εργασιακή δέσμευση που βιώνουν οι εργαζόμενοι αυξάνεται η απόδοση των καθηκόντων
τους (Task Performance) (Bakker et al., 2012; Bakker & Xanthopoulou, 2013; Leung et al., 2011; Steele
et al., 2012; Yeh, 2012). Επίσης, αυτά τα αποτελέσματα συμπίπτουν και με τα αποτελέσματα
μεταναλυτικών ερευνών του Christian και των συνεργατών του (2011), όπου παρουσίασαν θετική
σχέση ανάμεσα στην Εργασιακή Δέσμευση και στην απόδοση καθηκόντων (Bailey et al., 2015).
Ειδικότερα, οι δεσμευμένοι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα καθώς βιώνουν θετικά συναισθήματα
(Fredrickson, 2001), έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, δημιουργούν τους δικούς τους πόρους
και μεταφέρουν τη δέσμευση που βιώνουν σε άλλους συνεργάτες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
θετικές ανοδικές σπείρες (Bakker & Demerouti, 2008, Bargagliotti, 2011; Bakker & Oerlemans, 2012).
Στα παραπάνω συμβάλει και η θεωρία Διεύρυνσης και Οικοδόμησης των Θετικών Συναισθημάτων
(broaden and build theory of positive emotions) (Fredrickson, 2001), όπου συναισθήματα όπως χαρά,
ικανοποίηση και ενθουσιασμός έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν το άτομο να διευρύνει το
ρεπερτόριο σκέψης του και έτσι να δημιουργήσουν θετικούς πόρους (Barnes & Collier, 2013).
Επιπλέον, η εργασιακή δέσμευση σε ατομικό επίπεδο σχετίζεται θετικά με την ευεξία και την
αντιλαμβανόμενη υγεία των εργαζομένων (Demerouti et al., 2001; Schaufeli, Taris & Van Rhenen,
2003, Bakker & Oerlemans, 2012). Βάσει των παραπάνω, έρευνες έχουν δείξει ότι η Εργασιακή
Δέσμευση σχετίζεται τόσο με τη σωματική, όσο και με την ψυχική υγεία των εργαζομένων (Demerouti
et al., 2001; Freeney and Fellenz, 2013; Hallberg and Schaufeli, 2006). Ακόμη, σε άλλες έρευνες
βρέθηκε αρνητική συσχέτιση της Εργασιακής Δέσμευσης με έννοιες όπως αυτή του στρες και της
εργασιακής εξουθένωσης (Buys & Rothmann, 2010; Schaufeli et al., 2003; Vera et al., 2010).
Ολοκληρώνοντας τα αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Εργασιακή
Δέσμευση σχετίζεται και με την γενικότερη ικανοποίηση των ανθρώπων (Extremera et al., 2012;
Shimazu et al., 2012).
Οργανωσιακό Επίπεδο: Αφού αναφερθήκαμε στα αποτελέσματα της Εργασιακής Δέσμευσης
σε ατομικό επίπεδο, στο σημείο αυτό με τη βοήθεια της σύγχρονης βιβλιογραφίας θα αναφερθούμε στα
αποτελέσματα σχετικά με την οργανωσιακή ή ομαδική απόδοση και στη συνέχεια σε αυτά που
αναφέρονται σε εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές. Αρχικά, σύμφωνα με την οργανωσιακή
απόδοση, μελέτες έχουν δείξει ότι η Εργασιακή Δέσμευση σχετίζεται θετικά με την ομαδική απόδοση
(Team Performance) και την αφοσίωση των πελατών (Customer Loyalty) (Salanova et al., 2005).
Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο νοσηλευτικό κλάδο, παρατηρήθηκε ότι η εργασιακή
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δέσμευση των νοσηλευτών επηρεάζει τη ποιότητα φροντίδας (Quality of Care) που παρέχουν (Van
Bogaert et al., 2013).
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα που σχετίζονται με εργασιακές
συμπεριφορές (work-related attitudes). Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ανά τον κόσμο
έχει παρατηρηθεί αρνητική σχέση ανάμεσα στην Εργασιακή Δέσμευση και την παραίτηση (Turnover)
(Agarwal et al., 2012; Mendes & Stander, 2011; Soane et al., 2012), κάτι που αποδείχτηκε και σε
πρόσφατη έρευνα με την διαμεσολάβηση της εμπιστοσύνης (Trust) και την ενίσχυση από την
μεταβλητή της εργασιακής ενσωμάτωσης (Job Embeddedness) (Rafiq et al., 2019). Σε αντίθεση με τα
παραπάνω σε έρευνα του Hoigaard και των συναδέλφων του, το 2012, που πραγματοποιήθηκε στη
Νορβηγία σε καθηγητές με μικρή εργασιακή εμπειρία, παρατηρήθηκε ότι η απορρόφηση σχετιζόταν
θετικά με την πρόθεση αποχώρησης καθώς και με την εργασιακή εξουθένωση (Hoigaard et al., 2012).
Ακόμη, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον εκπαιδευτικό τομέα, παρατηρήθηκε ότι η εργασιακή
δέσμευση των καθηγητών επηρεάζει θετικά την πρόθεση να πραγματοποιήσουν συγχρονισμένα
μαθήματα εξ αποστάσεως, τα οποία αυξάνουν τα έσοδα και κέρδη των ιδρυμάτων (Chen, 2016).
Επιπλέον, η Εργασιακή Δέσμευση σχετίζεται θετικά με την οργανωσιακή δέσμευση (Organizational
Commitment) (Hu & Schaufeli, 2011; Wefald et al., 2012). Αντιθέτως, έρευνες έχουν δείξει ότι οι μη
δεσμευμένοι εργαζόμενοι λειτουργούν αρνητικά στην εργασιακή δέσμευση των συναδέλφων τους, το
οποίο έχει ως συνακόλουθο οικονομικές επιβαρύνσεις για τους οργανισμούς (Bargagliotti, 2011; Loehr
& Schwartz, 2003; Rivera & Flinck, 2011), όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ενότητα. Τέλος,
ένα ακόμη αποτέλεσμα της Εργασιακής Δέσμευσης είναι η εργασιακή ικανοποίηση (Job Satisfaction),
αλλά χωρίς να είναι ξεκάθαρη η σχέση ανάμεσα στις δυο έννοιες (Hoigaard et al., 2012; Vera et al.,
2010). Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε γυναίκες στον τραπεζικό κλάδο στην
Τουρκία, παρατηρήθηκε ότι η αφοσίωση μπορεί να προβλέψει την εργασιακή ικανοποίηση των
εργαζομένων (Koyuncu & Fiksenbaum, 2006).
Ολοκληρώνοντας, στα παραπάνω έχει συμβάλει η μεταναλυτική έρευνα 214 ερευνών που
πραγματοποίησαν, ο Bailey και οι συνεργάτες του (2015), όπου χώρισαν τη δέσμευση σε 6 διακριτές
κατηγορίες (personal role engagement, work task or job engagement, multidimensional engagement,
engagement as a composite attitudinal and behavioral construct, engagement as management practice
and self-engagement with performance), όπου το μοντέλο της Ουτρέχτης υπερίσχυε των υπολοίπων.
Στην έρευνα τους κατέληξαν ότι η εργασιακή δέσμευση έχει θετική σχέση με την ατομική ηθική, την
απόδοση καθηκόντων, την έξτρα απόδοση ρόλου και την γενικότερη οργανωσιακή απόδοση όπως
αναφέραμε και παραπάνω (Bailey et al., 2015).
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2.3 Πρόθεση Αποχώρησης (Intention to Quit)
2.3.1 Εισαγωγή
Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στην έννοια της Πρόθεσης Αποχώρησης από την
εργασία, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα στο πεδίο της Διοίκησης του Ανθρώπινου
Δυναμικού. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προθέσεις αποτελούν μια γνωστική αναπαράσταση του στόχου
που προσπαθούμε να πετύχουμε και του σχεδίου που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε (Βακόλα &
Νικολάου, 2012). Ακόμη, αποτελούν μια μεσολαβητική διαδικασία ανάμεσα στις στάσεις και
συμπεριφορές (Bagozzi, 1992).
Η Πρόθεση Αποχώρησης σε σχέση με την έννοια της Παραίτησης (Turnover), αποτελεί το
τελικό γνωστικό στάδιο ενός εργαζομένου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την παραίτηση από
τον οργανισμό που εργάζεται (Kim et al., 2010). Η μελέτη της έννοιας της Πρόθεσης Αποχώρησης από
την εργασία και γενικότερα της Παραίτησης (Turnover), αποτελεί μια σοβαρή και πιεστική ανησυχία
που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί σήμερα. Οι επιπτώσεις των παραπάνω στην οργανωσιακή
επιτυχία έχει σαν αποτέλεσμα να κλυδωνίζονται τομείς που σχετίζονται με τη παραγωγικότητα, τη
κερδοφορία, τη μελλοντική ανάπτυξη καθώς και με τους πελάτες του οργανισμού (Treglown et al.,
2018). Επομένως, η ενασχόληση και η μελέτη της έννοιας είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχημένη
πορεία ενός οργανισμού.
Στις ενότητες που ακολουθούν, προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε βιβλιογραφική
ανασκόπηση της έννοιας της Πρόθεσης Αποχώρησης (Intention to Quit). Αρχικά θα αναφερθούμε στην
έννοια και στην συνέχεια στους παράγοντες που την διαμορφώνουν, καθώς τους χωρίσαμε σε τρείς
κατηγορίες, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
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2.3.2 Η έννοια της Πρόθεσης Αποχώρησης από την Εργασία
Στην ενότητα που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε με την βοήθεια της σύγχρονης βιβλιογραφίας
να αναλύσουμε την έννοια της Πρόθεσης Αποχώρησης (Intention To Quit) των εργαζομένων, από την
εργασία τους. Η έννοια αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα στο τομέα της Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού και χρησιμοποιείται ευρέως, σε έρευνες που σχετίζονται με την αξιολόγηση
και διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων (Kim et al., 2010).
Αρχικά, η Πρόθεση Αποχώρησης μπορεί να προκύψει από πολιτικές που εφαρμόζει ένας
οργανισμός, το εργασιακό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά της αγοράς και τις αντιλήψεις των
εργαζομένων (Gaertner & Nollen, 1992). Η έννοια της Πρόθεσης Αποχώρησης σύμφωνα με τους Tett
και Meyer (1993) ορίζεται ως μια συνειδητή και εσκεμμένη επιθυμία κάποιου εργαζομένου να
αποχωρήσει από τον οργανισμό (Rafferty & Griffin, 2006). Επίσης, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, που
μελετούσαν την Πρόθεση Αποχώρησης σε σχέση με την έννοια της Παραίτησης (Turnover),
αναφέρεται ότι η έννοια αποτελεί το τελικό γνωστικό στάδιο ενός ατόμου στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων για την παραίτηση από την εργασία του (Firth et al., 2004; Kim et al., 2010; McCarthy et
al., 2007). Ακόμη, η έννοια μπορεί να οριστεί και ως η δύναμη ή κατά άλλους η υπολογισμένη
πιθανότητα ενός ατόμου να παραδεχθεί ότι δεν θέλει να παραμείνει στον ίδιο εργοδότη και να
αποχωρήσει (Boshoff et al., 2002; Vandenberg & Nelson, 1999).
Επίσης, πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι η έννοια της Πρόθεσης Αποχώρησης
(Intention to Quit), μπορεί να βρεθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία ως Πρόθεση Παραίτησης (Turnover
Intention) (Appllis, 2010; Treglown et al., 2018). Ακόμη, σύμφωνα με μια πρόσφατη αναφορά η
Πρόθεση Αποχώρησης, αναφέρεται ως η πρόθεση ενός εργαζόμενου να φύγει από τον οργανισμό που
εργάζεται αυτή την περίοδο της ζωής του (Cho et al., 2009). Η εν λόγω πρόθεση όχι μόνο αποτελεί μια
συνειδητή και εσκεμμένη επιθυμία όπως αναφέραμε παραπάνω, αλλά αποτελεί και το τελευταίο στάδιο
μιας νοητικής διαδικασίας αποχώρησης (Appllis, 2010). Ειδικότερα, σε αυτή την διαδικασία κάποιος
ξεκινά με την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, τις αρχικές σκέψεις αποχώρησης και στη
συνέχεια μετακινείται σε περαιτέρω στάδια, όπως στην αναζήτηση εναλλακτικών εργασιών, προτού
καταλήξει στην πρόθεση αποχώρησης (Appllis, 2010; Jauhar et al., 2017).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να προσθέσουμε ότι κατά την εθελοντική αποχώρηση ικανοί
και ανταγωνιστικοί εργαζόμενοι επιλέγουν να στραφούν σε διαφορετικούς οργανισμούς (Singh et al,
2014). Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η Πρόθεση Αποχώρησης έχει ερευνηθεί περισσότερο από τους
μελετητές σε σχέση με την έννοια της Παραίτησης (Turnover), καθώς αποτελεί ισχυρό υποκατάστατο
και προβλεπτικό παράγοντά της (Avanzi et al., 2014; Firth et al., 2004; Kim et al., 2010; Singh et al.,
2016). Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι, οι ερωτηθέντες είναι πιο άνετοι να απαντήσουν
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ερωτήσεις που σχετίζονται με το τι προτίθενται να πράξουν, σε σχέση με την πραγματική τους στάση
(Kim et al., 2010).
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι η Πρόθεση Αποχώρησης θα οδηγήσει στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, στη πραγματική Παραίτηση (Turnover) (Jauhar et al., 2017). Η αύξηση
των παραπάνω μπορεί να είναι επικίνδυνη για την απόδοση ενός οργανισμού αν τα ταλέντα συχνά
επιλέγουν να αποχωρήσουν (Jauhar et al., 2017). Συνακόλουθο τέτοιων συμπεριφορών είναι να
δημιουργείται αρνητικό κλίμα και να μειώνεται η εργασιακή ικανοποίηση αυτών που μένουν (Kanwar,
Singh & Kodwani, 2012). Επομένως, οι καθοριστικοί παράγοντες της υπαλληλικής παραίτησης έχουν
μεγάλη σημασία για τους εργαζόμενους, καθώς και για τους managers που καλούνται να καλύψουν τις
ελλείψεις προσωπικού, υψηλό κόστος για προσέλκυση και επιλογή και τέλος ζητήματα εργασιακής
παραγωγικότητας (Firth et al., 2004; Siong, Mellor, Moore & Firth, 2006).

2.3.3 Παράγοντες που Διαμορφώνουν την Πρόθεση Αποχώρησης των Εργαζομένων
Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα οι παράγοντες που διαμορφώνουν την
Πρόθεση Αποχώρησης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για έναν οργανισμό. Η μελέτη και ανάλυσή τους,
βοηθά τόσο τους οργανισμούς όσο και τους μελετητές να κατανοήσουν τη συμπεριφορική διαδικασία
των εργαζομένων που αποχωρούν. Στην ενότητα που ακολουθεί με την βοήθεια των διαθέσιμων
ερευνών θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν την Πρόθεση
Αποχώρησης, ώστε να αποτελέσουν στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και στην εν λόγω έρευνα που
πραγματοποιούμε.
Γνωστό είναι ότι η Πρόθεση Αποχώρησης ενός εργαζομένου αποτελεί αρνητικό παράγοντα για
την επιχείρηση και επηρεάζεται από μια πληθώρα παραγόντων που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια.
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία η Πρόθεση Αποχώρησης έχει συσχετιστεί με έννοιες, όπως
του εργασιακού άγχους (Job Stress), τους στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία
(Job Stressors), της οργανωσιακής δέσμευσης (Organizational Commitment) και της εργασιακής
δυσαρέσκειας (Job Dissatisfaction) (Greenhaus & Bentell, 1985; Leong & Sirola, 1998; Moncrief et al.,
1990; Rahim & Psenicka, 1996). Επομένως, για τη χαρτογράφηση των παραγόντων επιλέξαμε να τους
ομαδοποιήσουμε σε τρεις κατηγορίες παραγόντων, σύμφωνα με την έρευνα του Mack και των
συναδέλφων του. Οι παράγοντες χωρίστηκαν σε α)Δημογραφικούς, β)Επαγγελματικούς και
γ)Ατομικούς-Ψυχολογικούς Παράγοντες (Mack et al., 2019). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη κάθε
κατηγορία ξεχωριστά.

2.3.3.1 Δημογραφικοί Παράγοντες
Σε αρκετές μελέτες έχουν μελετηθεί οι επιδράσεις των δημογραφικών παραγόντων σχετικά με
τις προθέσεις των Εργαζομένων. Σύμφωνα με την μεταναλυτική έρευνα του Griffeth και των

44

συνεργατών του, αναφέρεται ότι δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία και το φύλο λειτουργούν
ως παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αποχώρησης των εργαζομένων (Griffeth, Hom &
Gaertner, 2000). Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία της μετανάλυσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτή η
σχέση είναι πιο ασθενής συγκριτικά με αυτή που προκαλούν οι οργανωσιακοί παράγοντες, που θα
συναντήσουμε στη συνέχεια (Griffeth et al., 2000; Kim et al., 2010). Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα
του Mack και των συνεργατών του, το 2019, που πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλο πληθυσμό
εκπαιδευτικών στο Τέξας, αναφέρεται ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με την
πρόθεση αποχώρησης είναι το φύλο, η ηλικία και το είδος του πτυχίου (Mack et al., 2019). Τα δυο
πρώτα έχουν επιβεβαιωθεί από την βιβλιογραφία (Amos, 2008; Arnold & Fledman, 1982; Griffeth et
al., 2000; Shen, 1997). Τέλος, αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι ότι ανάμεσα στα τρία δημογραφικά
χαρακτηριστικά βρέθηκε ότι, υψηλότερη πρόθεση αποχώρησης συγκεντρώνει η ηλικία, δηλαδή τα
άτομα με μεγαλύτερη ηλικία δεν προτίθενται να αποχωρήσουν εύκολα, σε σχέση με τους νεότερους
(Mack et al., 2019).

2.3.3.2 Επαγγελματικοί παράγοντες
Αρχικά το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις προθέσεις των
εργαζομένων (Birdir, 2002), στη συνέχεια θα αναφερθούμε εκτενέστερα στις οργανωσιακές στάσεις
και συμπεριφορές που επηρεάζουν τους εργαζόμενους. Οι παράγοντες που ασκούν επιρροή στη
πρόθεση αποχώρησης και έχουν επιβεβαιωθεί από την υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι η ασάφεια και
σύγκρουση ρόλου, η οργανωσιακή δέσμευση, η εργασιακή ενασχόληση, ο εργασιακός έλεγχος, η
εργασιακή υποστήριξη και τα εργασιακά προβλήματα (Billingsley, 2004; Boe et al., 1997; Landy &
Conte, 2013; Mondal et al., 2011; Shen, 1997;). Από τους παραπάνω, σύμφωνα με τον Mack και τους
συνεργάτες του, ο εργασιακός έλεγχος και ειδικότερα η οργανωσιακή δέσμευση, επηρεάζουν
περισσότερο την πρόθεση αποχώρησης (Mack et al., 2019; Mondal et al., 2011; Shakrani, 2008; Yang
et al., 2009).
Επιπλέον, όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, έρευνες έχουν δείξει ότι οι προθέσεις και
συμπεριφορές αποχώρησης, σχετίζονται αρνητικά με συμπεριφορές όπως αυτή της οργανωσιακής
δέσμευσης (Organizational Commitment), της οργανωσιακής ταύτισης (Organizational Identification)
και της εργασιακής ικανοποίησης (Job Satisfaction) (Cotton & Tuttle, 1986; Griffeth et al., 2007; Van
Dick et al., 2004). Όσον αφορά την τελευταία, σύμφωνα με τη μετανάλυση του Podsakoff και των
συνεργατών του (2007), βρέθηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε εργασιακή ικανοποίηση και πρόθεση
παραίτησης (Podsakoff et al., 2007). Ακόμη, σύμφωνα με τη μελέτη του Berry, το 2010, διαπιστώθηκε
ότι η δέσμευση του εργαζομένου (Employee Engagement) και η δίκαιη αποζημίωση (Compensation
Fairness) επηρεάζουν τις προθέσεις των εργαζομένων να αποχωρήσουν από τον οργανισμό τους.
(Berry, 2010).
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Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στην έρευνα του Kim και των συνεργατών του, που
πραγματοποιήθηκε στο τουριστικό κλάδο. Στην έρευνά τους, προσπάθησαν να ερευνήσουν τη σχέση
ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη στήριξη του ηγέτη (προϊστάμενο) και την Πρόθεση Αποχώρησης (Kim
et al., 2010). Στη μελέτη που ολοκλήρωσαν, σε υπαλλήλους και υπεύθυνους, παρατήρησαν ότι οι
εργαζόμενοι, που αντιλαμβάνονταν πολύ υψηλά επίπεδα στήριξης από τον προϊστάμενό τους, ήταν σε
θέση να αποχωρήσουν από την εργασία τους ευκολότερα (Kim et al., 2010). Η υπερβολική στήριξη από
τους προϊσταμένους τους, μπορεί να δημιουργεί στους εργαζόμενους του κλάδου την πεποίθηση ότι
υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης εκτός του οργανισμού, γι’ αυτό τους δημιουργείται η
πρόθεση αποχώρησης (Kim et al., 2010).
Επίσης, ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την πρόθεση των εργαζομένων να
αποχωρήσουν από την εργασία τους είναι η αντιλαμβανόμενη υποστήριξη από τον οργανισμό
(Perceived Organizational Support). Πιο συγκεκριμένα, εργαζόμενοι που βιώνουν υποστήριξη από τον
οργανισμό τους τείνουν να βιώνουν χαμηλότερα ποσοστά Πρόθεσης Αποχώρησης (Masterson et al.,
2000; Mignonac & Richebe, 2013). Η παραπάνω αρνητική σχέση ανάμεσα στις δυο έννοιες έχει βρεθεί
και στην μεταναλυτική έρευνα του Riggle και των συνεργατών του, το 2009. Ακόμη, λαμβάνοντας
υπόψη μας στοιχεία από μια προγενέστερη έρευνα, όταν οι υπάλληλοι πιστεύουν ότι ο οργανισμός
λαμβάνει υπόψη του την συνεισφορά τους στους στόχους και νοιάζεται για την ευεξία τους, οι
εργαζόμενοι είναι πιο πρόθυμοι και δεν προτίθενται να αποχωρήσουν εύκολα από τον οργανισμό (Ng
& Sorenson, 2008; Riggle, et al., 2009; Rhoades & Eisenberger, 2002).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε έρευνα που πραγματοποίησαν ο Avanzi και οι συνεργάτες του,
το 2014, σύνδεσαν θεωρίες της κοινωνικής ταυτότητας και κοινωνικής ανταλλαγής σε ένα μοντέλο
ώστε να εξηγήσουν την πρόθεση παραίτησης (Avanzi et al., 2014). Στην έρευνά τους, όπου συνέλεξαν
ερωτηματολόγια διαπίστωσαν ότι, οι εργαζόμενοι που έχουν αναπτύξει το αίσθημα του ανήκειν με τον
οργανισμό τους και βιώνουν υψηλή οργανωσιακή ταύτιση (Organizational Identification), είναι σε θέση
να αντιληφθούν υψηλότερη οργανωσιακή υποστήριξη (Perceived Organizational Support), να
μειώσουν την συναισθηματική τους εξουθένωση (Emotional Exhaustion), η οποία συνδέεται με την
πρόθεση αποχώρησης όπως έχουμε αναφέρει ξανά (Avanzi et al., 2014). Επιπλέον, βρήκαν ότι η
οργανωσιακή ταύτιση εκφράζει τη σχέση ανάμεσα σε οργανωσιακή υποστήριξη και πρόθεση
παραίτησης, με αποτέλεσμα η σχέση ανάμεσα στα δυο να αποδυναμώνεται όταν ένας εργαζόμενος
ταυτίζεται με των οργανισμό του (Avanzi et al., 2014).
Σε μια ακόμη έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις των εργαζομένων, σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, ο Frenkel και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να ερευνήσουν πως
οι αντιλαμβανόμενες σχέσεις (Employee Perception of their Relationship) των εργαζομένων με τρία
διαφορετικά επίπεδα ανωτέρων τους (Senior, Line & HR Managers), επηρεάζουν την εργασιακή τους
ικανοποίηση και πρόθεση αποχώρησης (Frenkel et al., 2013). Ως αποτέλεσμα, όταν υπάρχουν καλές
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σχέσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές (υποστήριξη, επικοινωνία),μειώνεται η πρόθεση αποχώρησης των
εργαζομένων (Frenkel et al., 2013), κάτι που ενισχύεται επιπλέον αν το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού ορίσει καλύτερα και αποτελεσματικότερα κανάλια επικοινωνίας και υποστήριξης των δύο
πλευρών.
Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα που μελετάμε, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι
Nikandrou & Tsachouridi το 2015 και έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα, παρατηρήθηκε ότι
εργαζόμενοι με υψηλότερη αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή (Perceived Organizational
Virtuousness), παρουσίαζαν καλύτερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και χαμηλότερη πρόθεση
αποχώρησης από την εργασία τους (Nikandrou & Tsachouridi, 2015a). Επίσης, οι προθέσεις αυτές,
στην έρευνα που προαναφέρθηκε, παρατηρήθηκε πως δεν επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια περιόδου
κρίσεων. Επομένως, τα ποσοστά της αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής Αρετής μπορούν να
επηρεάσουν τις προθέσεις των εργαζομένων για να μείνουν ή φύγουν από τον οργανισμό (Nikandrou
& Tsachouridi, 2015a).
Τέλος, σε πρόσφατη σύνθετη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την Πρόθεση Αποχώρησης
εργαζομένων γενιάς “Generation Z”, σε εταιρίες του πετρελαϊκού κλάδου, βρέθηκε ότι η
μετασχηματιστική ηγεσία (Transformational Leadership), καθώς και οι ανταμοιβές (Rewards) που
λαμβάνουν επηρεάζουν τις προθέσεις τους (Jauhar et al., 2017). Συγκεκριμένα βρέθηκε,
επιβεβαιώνοντας άλλες έρευνες (Kim et al., 2010), ότι η Μετασχηματιστική Ηγεσία έχει σημαντική
αρνητική σχέση με την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την εργασία τους (Dhladha, 2011; Ennis,
Gong & Okpozo, 2016; Jauhar et al., 2017). Επίσης, βρέθηκε ότι η εργασιακή ικανοποίηση δεν εκφράζει
την παραπάνω σχέση ανάμεσα στις σχέσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της πρόθεσης
αποχώρησης (Dhladha, 2011; Jauhar et al., 2017). Επιπλέον, ερεύνησαν και επαλήθευσαν ότι οι
ανταμοιβές (Rewards) που λαμβάνουν εργαζόμενοι γενιάς «Generation Z», επηρεάζουν τις προθέσεις
τους για αποχώρηση (Jauhar et al., 2017; Parus, 2002; Rani & Samuel, 2016). Στη παραπάνω σχέση
παρατηρήθηκε ότι η εργασιακή ικανοποίησή τους λειτουργεί διαμεσολαβητικά. Επομένως, μπορούμε
να προσθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος (ειδικότερα Gen Z) προτίθεται να φύγει όταν στο εργασιακό του
περιβάλλον δεν υπάρχουν καταστάσεις μετασχηματιστικής ηγεσίας και όταν οι ανταμοιβές που
λαμβάνει δεν τον ικανοποιούν (Jauhar et al., 2017; Kim et al., 2010; Parus, 2002; Dhladha, 2011; Rani
& Samuel, 2016).

2.3.3.3 Ατομικοί-Ψυχολογικοί παράγοντες
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί το άγχος, η κατάθλιψη και γενικότερα ψυχικά
προβλήματα βρέθηκαν ότι οδηγούν σε υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης αποχώρησης από την εργασία
(Billingsley, 2004; Mack et al., 2019; Yang et al., 2009et al.,). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
εκτενέστερα σε αυτούς τους παράγοντες, με τη βοήθεια της σύγχρονης βιβλιογραφίας.
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Αρχικά, ένας παράγοντας που επηρεάζει τις προθέσεις αποχώρησης των εργαζομένων και
αποτελεί σημαντικό στοιχείο μελέτης από την πλευρά των οργανισμών, είναι οι επιπτώσεις των
στρεσογόνων παραγόντων (Job Stressors) στις προθέσεις των εργαζομένων (Wunder, Doughrthy &
Welsh, 1982). Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Firth και τους συνεργάτες του
(2004), οι στρεσογόνοι παράγοντες όπως για παράδειγμα ο φόρτος εργασίας ή η αβεβαιότητα, οι οποίοι
πυροδοτούν την αλυσίδα ψυχολογικών καταστάσεων (εργασιακό στρες, εργασιακή ικανοποίηση,
οργανωσιακή δέσμευση κ.α.) επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις προθέσεις των εργαζομένων (Firth et
al., 2004; Moore, 2002). Στα παραπάνω πρόσθεσαν ότι χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως η
αυτοεκτίμηση ή η υποστήριξη που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τους υπευθύνους τους, λειτουργούν
ως διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί (Firth et al., 2004). Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να
αναφέρουμε ότι η καταγραφή των καταστάσεων που προκαλούν άγχος, εργασιακή ικανοποίηση και
γενικότερα που αυξάνουν την οργανωσιακή δέσμευση μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να
διαχειριστούν τις εκροές εργατικού δυναμικού και να μειώσουν τα οικονομικά κόστη από τις
αντικαταστάσεις (Firth et al., 2004).
Επίσης, σε μια ακόμη έρευνα του Singh και των συνεργατών του, το 2015, όπου αναφέρουν ότι
όταν υπάρχουν νοητικά προβλήματα, οι εργαζόμενοι δεν θα αποδώσουν καλά, κάτι που έχει
επιβεβαιωθεί και ερευνητικά (Maslach et al., 2001; Sonnentag & Zijlstra, 2006; Taris et al., 2005).
Μακροπρόθεσμα, όχι μόνο οι εργαζόμενοι θα εμφανίσουν κακή απόδοση, αλλά αυτά τα προβλήματα
θα τους οδηγήσουν στην πρόθεση αποχώρησης (Singh et al., 2016).
Ακόμη, οι συμπεριφορές παραίτησης μπορεί να προέρχονται από ακραίες αντιδράσεις λόγω
του εργασιακού άγχους (Job Stress), με αποτέλεσμα η αποχώρηση να είναι η μοναδική σωτηρία (Bakker
et al 2003). Η εργασιακή εξουθένωση (Burnout) έχει βρεθεί να σχετίζεται με την πρόθεση αποχώρησης
καθώς και με τον αριθμό των απουσιών (Swider & Zimmerman, 2010). Αξιοσημείωτο να αναφερθεί
είναι ότι, σύμφωνα με τη μετανάλυση του Podsakoff και των συνεργατών του, το 2007, βρέθηκε ότι η
πρόθεση αποχώρησης είναι αποτέλεσμα της σχέσης των στρεσογόνων παραγόντων και των
υπαλληλικών αντιδράσεων του στρες (Employee Stress Reactions) (Podsakoff et al., 2007).
Τέλος, σε μια ιδιαίτερη έρευνα από την Ilaria και του συνεργάτη της, που ολοκληρώθηκε σε
σωφρονιστικούς υπαλλήλους στην Ιταλία, σχετικά με τους εργασιακούς στρεσογόνους παράγοντες
(Occupational Stressors), την εργασιακή εξουθένωση (Burnout), τα ψυχοσωματικά συμπτώματα
(Psychosomatic Symptoms), την εργασιακή δυσαρέσκεια (Job Dissatisfaction) και την πρόθεση
αποχώρησης από την εργασία (Intent to Quit). Παρατηρήθηκε η εργασιακή εξουθένωση και ειδικότερα
η συναισθηματική της διάσταση (emotional exhaustion), να επηρεάζει την πρόθεση των εργαζομένων
να εγκαταλείψουν την εργασία τους (Ilaria & Piergiorgio, 2015). Επίσης, όπως έχει αναφερθεί και από
άλλους, τόσο η εργασιακή εξουθένωση, όσο και η εργασιακή δυσαρέσκεια αποτελούν παράγοντες που
επηρεάζουν την πρόθεση παραίτησης (Aiken et al., 2002; Lake, 1998). Αξιοσημείωτο να αναφερθεί
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είναι ότι στη συγκεκριμένη έρευνα τα ποσοστά αποχώρησης ήταν πολύ χαμηλά λόγω του είδους και
της κουλτούρας που υπάρχει σε σχέση με το επάγγελμα, κάτι που είχε παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες
στο παρελθόν (Ilaria & Piergiorgio, 2015; Keinan & Malach-Pine, 2007).
Συνοψίζοντας, σε αυτό το σημείο πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα πρέπει να
αναφέρουμε ότι η έννοια της Πρόθεσης Αποχώρησης είναι μια έννοια που επηρεάζεται από
συγκεκριμένες οργανωσιακές στάσεις και συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα στο εργασιακό
περιβάλλον. Επομένως, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι οι λιγότερο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι τείνουν
να εκδηλώσουν ευκολότερο τάσεις παραίτησης, γι’ αυτό πρέπει οι οργανισμοί να λαμβάνουν υπόψη
τους τους παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω.
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2.4 Εργασιακό Άγχος (Job Stress)
2.4.1 Εισαγωγή
Η έννοια του Εργασιακού Άγχους αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην σύγχρονη εποχή και καλούνται να επιλύσουν οι οργανισμοί. Το
στρες σχετίζεται με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων γι’ αυτό το λόγο πρέπει οι οργανισμοί να
το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Σύμφωνα με αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια και την Υγεία στον εργασιακό χώρο (EU-OSHA, 2000), σχεδόν ένας στους τέσσερις
εργαζομένους επηρεάζεται από αυτό και βάσει ερευνητικών στοιχείων το 50% με 60% των χαμένων
εργάσιμων ωρών οφείλεται σε αυτό. Ως αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κόστος, τόσο για την
υγεία των εργαζομένων, όσο και για την αποτελεσματικότητα των οργανισμών (Βακόλα & Νικολάου,
2012).
Η μελέτη του φαινομένου του Εργασιακού Άγχους μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να
βελτιώσουν τις στάσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων τους, καθώς όπως θα αναφέρουμε και στη
συνέχεια οι επιδράσεις του, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε οργανωσιακό προκαλούν σοβαρά
προβλήματα. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι, η έννοια που μελετάμε σε αυτό το κεφάλαιο αποτελεί
διαμεσολαβητικό μηχανισμό στο μοντέλο που σχεδιάσαμε, γι’ αυτό το λόγο θα δώσουμε προσοχή σε
τομείς που θα μας φανούν χρήσιμοι στη συνέχεια των ερευνών μας.
Τέλος, πριν προχωρήσουμε παρακάτω πρέπει να αναφέρουμε ότι στην ενότητα που ακολουθεί
θα αναφερθούμε αρχικά στην έννοια του άγχους και ειδικότερα στο φαινόμενο που ονομάζεται
Εργασιακό Άγχος. Στη συνέχεια με τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας θα αναφερθούμε στους παράγοντες και τις πηγές του Εργασιακού Άγχους και θα
ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο με τις συνέπειες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Εργασιακό
Άγχος.
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2.4.2 Η έννοια του Εργασιακού Άγχους
Ο καθορισμός της έννοιας του Εργασιακού Άγχους είναι αρκετά πολυδιάστατος και
πολύπλοκος, καθώς επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που το δημιουργούν. Τέτοιοι μπορεί να
είναι οι έντονοι ρυθμοί εργασίας, οι συχνές αλλαγές, καθώς και οι αυξανόμενες απαιτήσεις της
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (Βακόλα & Νικολάου, 2012), που όπως θα δούμε στη συνέχεια
συνδέονται με διάφορα συναισθήματα (Park, 2007). Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε την
έννοια του εργασιακού άγχους (Job Stress), που αποτελεί διαμεσολαβητικό μηχανισμό στο μοντέλο που
ερευνούμε.
Η λέξη Άγχος ή αλλιώς Στρες προέρχεται από τη Λατινική λέξη Strictus (σφικτός, στενός) και
Stringere (παθητική μετοχή), που σημαίνει σφίγγω, κάνω κάτι πιο σφιχτό (Wikipedia.com). Η έννοια
του Εργασιακού Άγχους αποτελεί μια κοινή αντίδραση των ανθρώπων που υφίστανται πιέσεις στον
εργασιακό χώρο (Arnold et al., 2005). Οι εργαζόμενοι που βιώνουν συνθήκες Εργασιακού Άγχους,
επιφορτίζονται ψυχολογικά και σωματικά και δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε κανονικούς και
φυσιολογικούς ρυθμούς (Weiman, 1977). Επομένως, το Εργασιακό Άγχος μπορεί να ερμηνευθεί, είτε
ως η υπαλληλική επίγνωση - αίσθημα διαταραχής της λειτουργίας ως αποτέλεσμα των
αντιλαμβανόμενων συνθηκών ή συμβάντων στο χώρο εργασίας, είτε ως η υπαλληλική ψυχολογική και
φυσιολογική ανταπόκριση που προκλήθηκε λόγω άβολων ή ανεπιθύμητων εργασιακών καταστάσεων
(Montgomery et al., 1996). Οι παραπάνω συνθήκες μπορεί να βασίζονται στις απαιτήσεις που
δημιουργούνται, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις ικανότητες, ανάγκες και δεξιότητες των εργαζομένων
(Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, NIOSH, 1999). Επίσης σύμφωνα με τα
παραπάνω, η έννοια αποτελεί μια ατομική ανταπόκριση και είναι πολύ διαφορετική από το γενικό
άγχος. Συνεπώς, πρέπει να αναφερθεί ότι το Εργασιακό Άγχος είναι διαφορετικό από το γενικό άγχος,
καθώς αναφέρεται στο οργανωσιακό επίπεδο και σχετίζεται με τη δουλειά, αποτελώντας μια
μεμονωμένη αντίδραση (Rizwan et al., 2014).
Επίσης, το εργασιακό άγχος ορίζεται ως διαταραχή - αναστάτωση της ισορροπίας του
γνωστικού, συναισθηματικού και περιβαλλοντικού συστήματος από εξωτερικούς παράγοντες (Lazarus
& Folkman, 1984). Η έννοια του άγχους θεωρείται μια πολύπλοκη διαδικασία που αποτελείται από τρία
βασικά συστατικά: α) τις πηγές στρες που συναντώνται στο εργασιακό περιβάλλον, β) την αντίληψη
και την εκτίμηση ενός συγκεκριμένου στρεσογόνου παράγοντα από τη πλευρά των εργαζομένων και γ)
τις συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούνται όταν ένας στρεσογόνος παράγοντας εκτιμάται ως
απειλητικός (Lazarus, 1991 ; Rothmann, 2008; Spielberger et al., 2003). Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα
του Lambert και των συνεργατών του, το 2006, το Εργασιακό Άγχος ορίζεται ως τα συναισθήματα των
εργαζομένων σχετικά με τις εργασιακές δυσκολίες, εντάσεις, ανησυχίες, απογοητεύσεις, καθώς και με
τη συναισθηματική εξουθένωση και δυσφορία (Armstrong & Griffin, 2004; Lambert et al., 2006).
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Στο εργασιακό περιβάλλον, όταν οι πιέσεις υπερβαίνουν τις ικανότητες των εργαζομένων για
την αντιμετώπιση καταστάσεων, τότε αυτοί αισθάνονται άγχος (Arnold et al., 2005). Επίσης, πολλοί
έχουν ορίσει ότι το Εργασιακό Άγχος αποτελεί μια αρνητική ανταπόκριση του σώματος στις απαιτήσεις,
της εργασίας, καθώς πηγάζει ή σχετίζεται με αυτή (Rizwan et al., 2014). Το εργασιακό άγχος μπορεί να
οδηγήσει σε τραυματισμούς ακόμη και σε κακή υγεία, όταν είναι παρατεταμένο και υπερβολικό
(Cooper, 1984; Palmer et al., 2004). Το εργασιακό άγχος έχει διαφορετικούς τρόπους επιδράσεων και
διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, σε διαφορετικούς τρόπους καταστάσεων (πλαίσιο) (Rizwan et al.,
2014). Ακόμη, μπορεί να επηρεάσει όλες τις πτυχές της ζωής ενός ατόμου και μπορεί να προέρχεται
από οποιοδήποτε αριθμό ερεθισμάτων. Επιπλέον, μπορεί να έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα στα
άτομα (Cooper, 1984; Richardson & Rothstein, 2008; Βακόλα & Νικολάου, 2012). Για παράδειγμα,
όταν η κατάσταση παρέχει την ευκαιρία να επιφέρει κάτι πολύτιμο για κάποιον, τότε το άγχος είναι
θετικό και λειτουργεί ως κίνητρο για καλύτερες επιδόσεις, ενώ, όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει
συναισθηματικά, σωματικά, κοινωνικά και οργανωτικά προβλήματα τότε το άγχος δεν είναι ευεργετικό.
Από αρνητική άποψη, μπορεί να μειώσει την απόδοση της εργασίας και πολλές άλλες σχετικές
επιπτώσεις που θα αναπτύξουμε σε επόμενες ενότητες (Rizwan et al., 2014). Ολοκληρώνοντας, η
εκτίμηση κάποιου ότι ένας στρεσογόνος παράγοντας είναι επικίνδυνος, οδηγεί στη συναισθηματική
διέγερση του άγχους και στη συνακόλουθη ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος
(Rothmann, 2008). Επομένως, εάν είναι σοβαρή και επίμονη, η σωματική και ψυχολογική ένταση που
θα προκύψει, μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες στη συμπεριφορά κάποιου (Rizwan et al.,
2014; Spielberger et al., 2003).
Σύμφωνα με τα παραπάνω και την υπάρχουσα βιβλιογραφία θα μπορούσαμε να προσθέσουμε
ότι υπάρχουν δύο τύποι άγχους, το «Eustress» και το «Distress» (Selye, 1974). Το Eustress δεν είναι
απαραιτήτως αρνητικό και αναφέρεται ευρέως ως άγχος που δημιουργεί μια πρόκληση ή μια ευκαιρία.
Μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη στόχων, στην προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και της
κερδοφορίας. Αντίθετα, ο όρος Distress είναι μια κατάσταση που συμβαίνει όταν ένα άτομο
αντιλαμβάνεται μια απώλεια, πρόκληση ή κίνδυνο. Τα αποτελέσματα είναι επιβλαβή για τον οργανισμό
και τον εργαζόμενο όταν τα επίπεδα άγχους υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους για ένα άτομο και
την ικανότητα αντιμετώπισης (Cavanaugh et al., 2000; Cooper et al., 2001; Crawford et al., 2010;
Sonnentag & Frese, 1998). Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος, για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί
ως απειλή ή ως ευκαιρία, πάνω στην οποία ασχολούνται διαφορετικά είδη συμπεριφορών προσαρμογής,
οδηγώντας σε διαφορετικά είδη αποτελεσμάτων (Beaudry & Pinsonneault, 2005).
Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι ότι, το άγχος
είναι ένας πολύ ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για διαφορετικούς τύπους φυσιολογικών και
ψυχολογικών (ψυχικών) πιέσεων που αισθάνονται και χειρίζονται οι άνθρωποι στη ζωή τους. Σύμφωνα
με την έρευνά του, ο Sheraz και οι συνεργάτες του (2014) αναφέρουν ότι, υπάρχουν δύο κύριες
διαστάσεις του εργασιακού άγχους, το ένα είναι το φυσιολογικό στρες (Physiological Stress) και το
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άλλο είναι το ψυχολογικό στρες (Psychological Stress). Επομένως, οι φυσιολογικές αντιδράσεις του
σώματός σας, όπως η ημικρανία, ο πονοκέφαλος, η κόπωση, ο θωρακικός πόνος κ.α., ονομάζονται
φυσιολογικό στρες. Μια συναισθηματική αντίδραση όπως η ανησυχία, ο θυμός, ένταση και νευρικότητα
κ.α., αποδίδει το ψυχολογικό στρες (Sheraz et al., 2014). Επομένως, τέτοιες καταστάσεις θα επηρεάσουν
αρνητικά τη στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων, εάν οι εργαζόμενοι δεν μπορέσουν να
ελέγξουν αυτό το άγχος (Sheraz et al., 2014). Στις επόμενες ενότητες θα αναφερθούμε στις στάσεις και
συμπεριφορές που επηρεάζουν το Εργασιακό Άγχος.

2.4.3 Παράγοντες που Διαμορφώνουν το Εργασιακό Άγχος
Για να μπορέσει ένας οργανισμός να αντιμετωπίσει καλύτερα τα φαινόμενα του Εργασιακού
Άγχους, θα πρέπει να κατανοήσει τις καταστάσεις, τα αίτια και τις πηγές που το προκαλούν. Στη
συνέχεια, με τη βοήθεια της σύγχρονης βιβλιογραφίας, θα ομαδοποιήσουμε τους παράγοντες που
διαμορφώνουν το Εργασιακό Άγχος σε αυτούς που σχετίζονται: α)με τα περιβαλλοντικά αίτια, β)με
τους οργανωσιακούς-καταστασιακούς παράγοντες και τέλος γ)με την προσωπικότητα των ατόμων. Από
τις παραπάνω κατηγορίες ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις δυο τελευταίες, καθώς αποτελούν βασικούς
τομείς έρευνας της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Συμπεριφοράς και σημαντικές γενεσιουργές αιτίες
του Εργασιακού Άγχους (Βακόλα & Νικολάου, 2012).

2.4.3.1 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
Αρχικά, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπου ανήκουν
αυτοί που σχετίζονται με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εκτός του εργασιακού χώρου, αλλά
επηρεάζουν το Εργασιακό Στρες σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. Σε αυτούς τους παράγοντες
μπορούμε να εντάξουμε όσους έχουν να κάνουν με τον κοινωνικό περίγυρο των εργαζομένων, την
οικονομική αβεβαιότητα, τη πολιτική αστάθεια, την οικογενειακή κατάσταση, και άλλους εξωτερικούς
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ζωή των ατόμων και κατ’ επέκταση των εργαζομένων,
προκαλώντας τους καταστάσεις άγχους (Cooper & Marshall, 1976; Coetzee & Villiers, 2010; Βακόλα
& Νικολάου, 2012).

2.4.3.2 Οργανωσιακοί – Καταστασιακοί Παράγοντες
Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στους στρεσογόνους οργανωσιακούς-καταστασιακούς
παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με: α) τον εργασιακό χώρο, β) τη φύση της εργασίας, γ) τις σχέσεις
που αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο, τόσο με τους συναδέλφους, όσο και με τους ανώτερους, δ)
το φόρτο εργασίας και τέλος με παράγοντες που σχετίζονται με ε) τις απαιτήσεις της εργασίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εργασιακές συνθήκες αποτελούν μια από τις πηγές δημιουργίας
Εργασιακού Άγχους. Ειδικότερα, εργασιακές συνθήκες όπως η ηχορύπανση, ο επαρκής φωτισμός, ο
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κλιματισμός του εργασιακού χώρου, όπως έχει αποδειχθεί μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την
παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά και την ψυχική και σωματική υγεία τους (Robbins & Judge,
2007). Επομένως, βάσει των παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι εργασιακές συνθήκες μπορούν
να επηρεάσουν το Εργασιακό Άγχος των εργαζομένων (Coetzee & Villiers, 2010; Evans & Johnson,
2000; Hay & Oken, 1972; Βακόλα & Νικολάου, 2012).
Ένας ακόμη παράγοντας που δημιουργεί άγχος στους εργαζομένους είναι οι εργασιακές
βάρδιες (Robbins & Judge, 2007). Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει αποδειχτεί ότι
οι εργασιακές βάρδιες μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στο μεταβολισμό, στον ύπνο, στην
παρακίνηση των εργαζομένων, την αποδοτικότητα καθώς και την οικογενειακή και κοινωνική ζωή των
εργαζομένων (Βακόλα & Νικολάου, 2012). Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο
νοσηλευτικό κλάδο, παρατηρήθηκε ότι οι νυχτερινές βάρδιες επηρεάζουν περισσότερο την εξουθένωση
και την ενέργεια των εργαζομένων σε σχέση με τις πρωινές βάρδιες (Demir et al., 2003). Τέλος, σε μία
ακόμη έρευνα οι εναλλασσόμενες βάρδιες αποτελούσαν αιτία για αύξηση των προβλημάτων υγείας,
ύπνου, κ.α. (Fido & Ghali, 2008).
Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει το Εργασιακό Άγχος είναι ο φόρτος και το ωράριο
εργασίας. Οι υπερβολικές ώρες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και την παραγωγικότητα των
περισσότερων εργαζόμενων (Lamberg, 2004; Robbins & Judge, 2007; Schaufeli et al., 2008). Επίσης,
εκτός από τις ώρες εργασίας των εργαζόμενων σημαντικό ρόλο παίζει και ο φόρτος εργασίας στα
αρνητικά φαινόμενα και στην αύξηση του Εργασιακού Άγχους (Coetzee & Villiers, 2010; Βακόλα &
Νικολάου, 2012). Συνεπώς, οι επαναλαμβανόμενες και μονότονες εργασίες μπορεί να οδηγήσουν στην
αύξηση του Εργασιακού Άγχους.
Το οργανωσιακό κλίμα και η οργανωσιακή κουλτούρα μπορούν να αποτελέσουν πηγές
Εργασιακού Άγχους για τους εργαζόμενους ενός οργανισμού. Ειδικότερα, όταν οι αξίες και τα πιστεύω
του εργαζομένου δεν ταιριάζουν με αυτά του οργανισμού που εργάζεται, τότε θα του είναι πολύ
δύσκολο να ενταχθεί και να αποδώσει, με αποτέλεσμα να του προκαλεί άγχος. Επίσης, εάν ο
εργαζόμενος θεωρεί ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο οργανισμός που εργάζεται είναι άδικος, μπορεί να
του δημιουργήσει άγχος. Τέλος, τα φαινόμενα περιορισμένης επικοινωνίας τόσο με τους ανώτερους,
όσο και με τους συναδέλφους του, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο Εργασιακό Άγχος (Βακόλα &
Νικολάου, 2012).
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε μερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το Εργασιακό
Άγχος και σχετίζονται με το ρόλο που κατέχει ένας εργαζόμενος. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι
από πρωταρχικό στάδιο, τόσο από την πλευρά του εργαζομένου, όσο και από τη πλευρά του οργανισμού
θα πρέπει ο ρόλος και οι προσδοκίες που απορρέουν να είναι καλά ορισμένες και οριοθετημένες. Ο μη
σαφής καθορισμός τους, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών που προκαλούν άγχος στους
εργαζόμενους (Greenberg & Baron, 2008). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ασάφεια ρόλου και η
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σύγκρουση ρόλου αποτελούν παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται θετικά, τόσο με την αύξηση του
Εργασιακού Άγχους, όσο και με την επαγγελματική εξουθένωση και την πρόθεση αποχώρησης
αποτελέσματα που έχουν στηριχθεί από διάφορες έρευνες της σύγχρονης βιβλιογραφίας (Coetzee &
Villiers, 2010; Moncrief et al., 1996; Rizwan et al., 2014; Rollinson, 2005; Βακόλα & Νικολάου, 2012).
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι ευθύνες που προκύπτουν από το ρόλο έχει βρεθεί ότι αποτελούν
παράγοντα δημιουργίας άγχους στους εργαζόμενους (Cooper, 1983; Coetzee & Villiers, 2010;).
Μερικοί ακόμα παράγοντες που σχετίζονται και προκαλούν Εργασιακό Άγχος είναι οι σχέσεις
που μπορούν να δημιουργηθούν τόσο με τους προϊσταμένους, όσο και με τους συναδέλφους και τους
υφισταμένους. Όταν οι παραπάνω σχέσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης και
υποστήριξης, συνδέονται με υψηλή ασάφεια ρόλου, κακή επικοινωνία, υψηλά ποσοστά ψυχολογικού
άγχους και χαμηλά ποσοστά εργασιακής ικανοποίησης (Allisey et al., 2014; Coetzee & Villiers, 2010;
Cooper & Cartwright, 1994). Όσον αφορά τις σχέσεις με τους προϊσταμένους, μπορούμε να αναφέρουμε
ότι επηρεάζουν το Εργασιακό Άγχος, καθώς η ανάγκη για συνεχή αποτελέσματα ωθεί τα διοικητικά
στελέχη στον να συμπεριφέρονται με δυσάρεστο ή αναποτελεσματικό τρόπο στους υφισταμένους τους.
Η παραπάνω συμπεριφορά έχει σαν αποτέλεσμα στις σχέσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές να
δημιουργούνται συγκρούσεις και στρες (Allisey et al., 2014; Sosik & Godshalk, 2000; Βακόλα &
Νικολάου, 2012). Αντιθέτως, όταν οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές είναι κανονικές, οι
προϊστάμενοι λειτουργούν σαν μέντορες με αποτέλεσμα να μειώνεται η εργασιακή εξουθένωση και το
εργασιακό στρες (Thomas & Lankau, 2009). Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το στυλ ηγεσίας μπορεί
να επηρεάσει το εργασιακό άγχος και την εργασιακή ικανοποίηση (Βακόλα & Νικολάου, 2012). Από
την άλλη πλευρά, οι καλές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και υφισταμένων βοηθούν τους εργαζόμενους
και κατ’ επέκταση τους οργανισμούς, να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις με λιγότερο άγχος και
ένταση (Bernin & Theorell, 2001).
Ολοκληρώνοντας, δυο ακόμη παράγοντες που επηρεάζουν το Εργασιακό Άγχος και σχετίζονται
με τις οργανωσιακές σχέσεις είναι οι προοπτικές καριέρας για την ανάπτυξη εργαζομένων αλλά και
ισορροπία προσωπικής/εργασιακής ζωής (Work-Life Balance), τα οποία πλέον αν δεν ληφθούν υπόψη
από τους οργανισμούς ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τους εργαζομένους στις στάσεις και
συμπεριφορές τους (Coetzee & Villiers, 2010; Βακόλα & Νικολάου, 2012). Επίσης, σύμφωνα με έρευνα
που πραγματοποιήθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους η σύγκρουση ανάμεσα στην εργασιακή και
προσωπική ζωή (Work-Life Conflict) μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας αύξησης του Εργασιακού
Άγχους, και μείωσης της Εργασιακής Ικανοποίησης και Οργανωσιακής Δέσμευσης (Lambert, et al.,
2006; Rollinson, 2005).
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2.4.3.3 Παράγοντες που σχετίζονται με την Προσωπικότητα
Διαφορετικά άτομα αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το άγχος που τους προκαλούν οι
εργασιακές καταστάσεις που βιώνουν. Στην ενότητα που ακολουθεί, θα αναφερθούμε στους ατομικούς
στρεσογόνους παράγοντες που διαφοροποιούνται ανάλογα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.
Ακόμη, πρέπει να προσθέσουμε ότι η προσωπικότητα επηρεάζει αρκετά τον τρόπο που οι εργαζόμενοι
αντιλαμβάνονται τους στρεσογόνους παράγοντες, καθώς και τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν (Arnold
et al., 2005; Rollinson, 2005).
Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία οι σημαντικότερες διαστάσεις της προσωπικότητας που
επηρεάζουν το Εργασιακό Άγχος είναι ο τύπος προσωπικότητας των εργαζομένων, η έδρα ελέγχου, η
κύρια αυτό-αξιολόγηση, η ανθεκτικότητα και τέλος η αισιοδοξία (Βακόλα & Νικολάου, 2012).
Σύμφωνα με τα παραπάνω εργαζόμενοι με υψηλά ποσοστά στις διαστάσεις της εσωτερικής έδρας
ελέγχου, της ανθεκτικότητας, της κύριας αυτό-αξιολόγησης και της αισιοδοξίας τείνουν να είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι και να συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά Εργασιακού Άγχους (Harris
et al., 2009; Klag & Bradley, 2004; Yagil et al., 2008; Βακόλα & Νικολάου, 2012).
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να ξανά αναφερθεί ότι η συγχώρεση σε ατομικό επίπεδο, (που
αποτελεί διάσταση της Οργανωσιακής Αρετής) έχει συνδεθεί με ευρύτερες και πλουσιότερες
κοινωνικές σχέσεις, μεγαλύτερη ικανοποίηση, μεγαλύτερη συναισθηματική ενδυνάμωση και αντοχή,
ταχύτερη ανάρρωση από σωματικά και ψυχικά τραύματα και λιγότερο άγχος και στρες (Bright et al.,
2006; Cameron, 2003; Enright 1994; Hope, 1987; Fitzgibbons, 1986; McCllough, 2000; Witvliet et al.,
2002). Με αποτέλεσμα να θεωρήσουμε ότι η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή μπορεί να
λειτουργήσει ως παράγοντας μείωσης του Εργασιακού Άγχους.

2.4.4 Συνέπειες και Αποτελέσματα του Εργασιακού Άγχους
Οι συνέπειες και αποτελέσματα που προκαλούνται από το Εργασιακό Άγχος επηρεάζουν, τόσο
τους εργαζόμενους σε ατομικό επίπεδο, όσο και τους οργανισμούς. Επίσης, όπως αναφέρουν και οι
Βακόλα και Νικολάου, στο βιβλίο τους η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι το άγχος αποτελεί τη
δεύτερη πιο συχνή αναφερόμενη αιτία που συνδέεται με τα προβλήματα υγείας στο εργασιακό
περιβάλλον (Βακόλα & Νικολάου, 2012). Με βάση τα παραπάνω είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις
συνέπειες και τα αποτελέσματα που προκαλεί το Εργασιακό Άγχος τόσο στους εργαζόμενους, όσο και
στους οργανισμούς. Συνεπώς, στην ενότητα που ακολουθεί θα χωρίσουμε τα παραπάνω σε δυο
κατηγορίες (ατομικές και οργανωσιακές συνέπειες και αποτελέσματα), ώστε να μας βοηθήσουν τόσο
στη κατανόηση της έννοιας, όσο και στην ανάλυση και συμπεράσματα της έρευνας που
πραγματοποιούμε.
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1.

Ατομικές Συνέπειες και Αποτελέσματα: Για να προσδιορίσουμε τις συνέπειες και τα

αποτελέσματα του Εργασιακού Άγχους σε ατομικό επίπεδο είναι αρκετά δύσκολο, καθώς επηρεάζεται
από παράγοντες όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό κ.α. Μια προσπάθεια για τον
καθορισμό τους μπορεί να πραγματοποιηθεί αν τις χωρίσουμε σε σωματικές, ψυχολογικές και
συμπεριφορικές συνέπειες και αποτελέσματα (Arnold et al., 2005).
i.

Σωματικές Συνέπειες και Αποτελέσματα: Στη πρώτη κατηγορία μπορούμε να

εντάξουμε ενδεικτικά σωματικά συμπτώματα που προκαλούνται από το Εργασιακό Άγχος και
είναι: ο σωματικός πόνος, η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, το αίσθημα κούρασης, η δύσπνοια,
απουσία όρεξης για φαγητό, δυσπεψία, αϋπνία, υπερβολική εφίδρωση, δερματικές παθήσεις και
άλλες σωματικές δυσλειτουργίες και ερεθίσματα (Arnold et al., 2005; Cooper & Cartwright,
1994; Howard & Johnson, 2004; Li et al., 2015; Wang et al., 2016; Woodruff, 1993; Βακόλα &
Νικολάου, 2012).
ii.

Ψυχολογικές Συνέπειες και Αποτελέσματα: Σε αυτή τη κατηγορία αποτελεσμάτων

ανήκουν συμπτώματα του Εργασιακού Άγχους όπως η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή, η
κατάθλιψη, η αβεβαιότητα για το μέλλον, ο φόβος για την αποτυχία, η αρνητική διάθεση, η
συναισθηματική εξουθένωση και απογοήτευση, το αίσθημα ανεπάρκειας, η σύγχυση, η
αναποφασιστικότητα κ.α. (Arnold et al., 2005; Hoven et al., 2015; Sheraz et al., 2014; Rizwan
et al., 2014; Woodruff, 1993; Βακόλα & Νικολάου, 2012).
iii.

Συμπεριφορικές Συνέπειες και Αποτελέσματα: Στη τελευταία κατηγορία συναντάμε

τα αποτελέσματα του Εργασιακού Άγχους σχετικά με την συμπεριφορά των εργαζομένων που
μπορεί να είναι η χαμηλή εργασιακή απόδοση και εργασιακή ικανοποίηση, η μειωμένη
επικοινωνία και η αύξηση της πρόθεσης παραίτησης, τα αυξημένα επίπεδα απουσιασμού, η
χρήση ουσιών (αλκοόλ, κάπνισμα, φάρμακα, κ.α.), η αδυναμία λήψης αποφάσεων και
αντιμετώπισης καταστάσεων, η εργασιομανία, κ.α. (Allisey et al., 2014; Arnold et al., 2005;
Brock & Grady, 2000; Jung & Yoon, 2014; Rizwan et al., 2014; Sheraz et al., 2014; Tsai &
Hsing Wang, 2012; Woodruff, 1993; Βακόλα & Νικολάου, 2012). Τέλος, πρέπει να
αναφέρουμε ότι το Εργασιακό Άγχος βρέθηκε ότι ερμηνεύει τη σχέση ανάμεσα στις εργασιακές
συνθήκες και την πρόθεση αποχώρησης από την εργασία (Allisey et al., 2014).

2.

Οργανωσιακές Συνέπειες και Αποτελέσματα: Το Εργασιακό Άγχος συνδέεται με την

έλλειψη κινήτρων, τη μείωση της εργασιακής απόδοσης, τα ατυχήματα, τη μειωμένη ικανοποίηση από
την εργασία, την αναποτελεσματική επικοινωνία, τις συγκρούσεις και την αρνητική στάση προς τις
αλλαγές στον εργασιακό χώρο και γενικότερα με αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές, όπως θα
αναπτύξουμε και στη συνέχεια (Rizwan et al., 2014; Sheraz et al., 2014; Βακόλα & Νικολάου, 2012).
Για παράδειγμα σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομειακό κλάδο, παρατηρήθηκε ότι όσο
αυξάνεται το Εργασιακό Άγχος, τόσο μειώνεται η ανεκτικότητα και η ευαισθησία των νοσοκόμων προς
τους ασθενείς τους και τόσο περισσότερο έχαναν τη συγκέντρωση, την επιμονή και την
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προσαρμοστικότητα τους (Brady & Sonne, 1999; Motowidlo et al., 1986). Επίσης, σύμφωνα με άλλη
έρευνα όταν το άγχος στην εργασία είναι μόνιμο και παρατεταμένο, μειώνεται η παρακίνηση και η
θετική εικόνα που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος για την εργασία του (Cheniss, 1980). Επιπλέον, σε
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στον αστυνομικό κλάδο παρατηρήθηκε ότι οι
εργασιακές σχέσεις και συνθήκες επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος με
αποτέλεσμα να επηρεάζουν τις προθέσεις των εργαζομένων για αποχώρηση (Allisey et al., 2014).
Ακολουθώντας τα παραπάνω αποτελέσματα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πακιστάν
παρατηρήθηκε ότι η ασάφεια και αβεβαιότητα του ρόλου και ο φόρτος εργασίας λειτουργούν ως θετικοί
στρεσογόνοι παράγοντες στο Εργασιακό Άγχος που με την σειρά του επηρεάζει θετικά την Πρόθεση
Αποχώρησης και αρνητικά την Εργασιακή Ικανοποίηση (Sheraz et al., 2014). Παρόμοια έρευνα έχουμε
αναφέρει και στην προηγούμενη ενότητα που στηρίζει τα παραπάνω (Firth et al., 2004). Τέλος, σε μια
ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πακιστάν υποστηρίχθηκαν τα παραπάνω με την μόνη
διαφορά ότι αυτή τη φορά ερεύνησαν την εργασιακή απόδοση έναντι της πρόθεσης αποχώρησης, όπου
δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στο Εργασιακό Άγχος και της Εργασιακή Απόδοση (Rizwan et
al., 2014).
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2.5 Job Crafting
2.5.1 Εισαγωγή
Εάν στην εργασιακή σας ζωή βρίσκεται τον εαυτό σας να σκέφτεται και να προσπαθεί να βρει
λύσεις στα ακόλουθα: Ποια θα ήταν η ιδανική μέρα εργασίας; Πώς θα περιέγραφα την εργασία μου;
Πώς να νιώθω την δουλειά μου, ότι είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μου; Τότε το περιεχόμενο
της ενότητας που ακολουθεί θα σας κεντρίσει την προσοχή.
Ο παραπάνω λόγος έγινε για την εισαγωγή της έννοια του Job Crafting. Η έννοια, όπως θα
δούμε στις επόμενες ενότητες, πηγάζει από την θεωρία του σχεδιασμού θέσεων εργασίας (Job Design)
(Hackman & Oldham, 1976, 1980) και σύμφωνα με τις μελέτες των Wrzesniewski & Dutton (2001) την
προσδιόρισαν ότι είναι ο επανασχεδιασμός της θέσης εργασίας από την πλευρά των εργαζομένων. Το
Job Crafting αποτελεί ερευνητικό πεδίο των τελευταίων ετών. Βασιζόμενοι στις ετυμολογίες που
μπορούμε να βρούμε στα σύγχρονα λεξικά, η λέξη Craft, μπορεί να αποδοθεί ως χειροτεχνία,
δημιουργία ή κατασκευάζω. Επομένως, θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στο υπόλοιπο της εργασίας
ως Εργασιακή Χειροτεχνία (Demerouti, 2012), αλλά καθώς δεν υπάρχει η απόδοση του όρου στην
ελληνική γλώσσα, θα χρησιμοποιούμε τον Αγγλικό όρο (Job Crafting).
Στις ενότητες που ακολουθούν με την βοήθεια της σύγχρονης βιβλιογραφίας θα
προσπαθήσουμε αρχικά να ορίσουμε την έννοια του Job Crafting, θα αναφέρουμε τις κατηγορίες του
και τέλος θα αναφερθούμε στους παράγοντες και τα αποτελέσματα. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι
η έννοια αποτελεί διαμεσολαβητικό μηχανισμό στο μοντέλο μας γι’ αυτό θα σταθούμε στα σημεία που
θα μας βοηθήσουν στις αναλύσεις και τα αποτελέσματα.
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2.5.2 Η έννοια του Job Crafting
Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στον ορισμό της έννοιας του Job Crafting και σε
γενικές πληροφορίες για αυτόν. Με βάση τις θεμελιώδεις θεωρίες σχεδιασμού θέσεων εργασίας (Job
Design) (Hackman & Oldham, 1976, 1980) και την επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών (Social
Information Processing) (Salancik & Pfeffer, 1978), οι Wrzesniewski και Dutton (2001) προσδιόρισαν
μια μορφή επανασχεδιασμού θέσης εργασίας από την πλευρά των εργαζομένων, που την όρισαν ως Job
Crafting. Μπορεί οι Wrzesniewski και Dutton, το 2001 να επινόησαν τον όρο, ωστόσο οι Kulik, Oldham
και Hackman (1987) είναι αυτοί που ανέφεραν την ιδέα του Job Crafting πρώτη φορά πριν περίπου 30
χρόνια.
Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι, η θεωρία του Job Crafting επεκτείνεται πέρα από αυτά που
ορίζει η θεωρία του σχεδιασμού θέσεων εργασίας (Job Design), συμπεριλαμβάνοντας τις προδραστικές
αλλαγές που κάνουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους (Bottom-Up), και όχι τις αλλαγές που τους
ορίζουν οι ανώτεροί τους ή γενικότερα αυτοί που όρισαν (Job Analysis) και σχεδίασαν την θέση
εργασίας (Top-Down) (Grant & Ashford, 2008). Σε σύγκριση με τη θεωρία του σχεδιασμού θέσεων
εργασίας, το Job Crafting αλλάζει την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ των αλλαγών της εργασίας (Job
Changes) και των στάσεων των εργαζομένων. Η θεωρία του σχεδιασμού της θέσης εργασίας
υποδεικνύει ότι οι αλλαγές προκαλούν στάσεις και κίνητρα στους εργαζόμενους, ενώ η θεωρία του Job
Crafting υποδηλώνει ότι η ευκαιρία και τα κίνητρα για να γίνουν αλλαγές στη δουλειά προκαλούν στους
εργαζόμενους συμπεριφορές, για να κάνουν Job Crafting (Wrzesniewski & Dutton, 2001).
Επομένως, ως απάντηση στις νέες τάσεις των ποσοτικών στοιχείων της εργασίας
(αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, στόχοι) και στη κατανόηση του τι αλληλεπιδρά θετικά με την
εργασία των εργαζομένων, η έννοια του Job Crafting δημιουργείται ως στρατηγική που θα επηρεάσει
τη σημασία-έννοια και την ταυτότητα της εργασίας των εργαζομένων (Romeo et al., 2018). Αυτή η
θεωρητική προσέγγιση ξεχωρίζει τις ατομικές ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων, ως
παράγοντα εμφάνισης προσωπικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο
υιοθετείται και προωθείται η ευημερία στο χώρο εργασίας, όπως προτείνει το μοντέλο της Θετικής
Οργανωσιακή Ψυχολογίας (Romeo et al., 2018; Wrzesniewski & Dutton, 2001; Wrzesniewski et al.,
2013).
Το Job Crafting έχει οριστεί ως οι «φυσικές και νοητικές αλλαγές που κάνουν τα άτομα στα
εργασιακά τους καθήκοντα ή στα σχεσιακά όρια της εργασίας τους» (Wrzesniewski & Dutton, 2001, (p.
179). Επίσης, σχετίζεται με το να λειτουργούμε προδραστικά και να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να
ανασχεδιάσουμε αυτό που κάνουμε στην εργασία, αλλάζοντας ουσιαστικά τα καθήκοντα, τις σχέσεις
και τις αντιλήψεις που σχετίζονται με την εργασία μας (Berg et al., 2007; Wrzesniewski et al., 2012). Η
βασική προϋπόθεση είναι, πως παραμένοντας στον ίδιο ρόλο, μπορούμε να λάβουμε περισσότερο
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νόημα από αυτόν, απλώς αλλάζοντας το τρόπο που πραγματοποιούμε το ρόλο μας και το περιεχόμενο
πίσω από αυτόν. Κατά τη διαδικασία του Job Crafting, οι αλλαγές που προσπαθούν να ολοκληρώσουν
οι εργαζόμενοι στην εργασία τους, έχουν στόχο να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τα δυνατά σημεία
(Strengths), τα κίνητρα (Motives) και τα πάθη τους (Passions) (Wrzesniewski et al., 2010). Επομένως,
δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι εργαζόμενοι που προβαίνουν σε Job Crafting, έχουν καλύτερη
απόδοση (Caldwell & O'Reilly, 1990), περισσότερα ενδογενή κίνητρα (Intrinsic Motivation) και
μεγαλύτερη δέσμευση (Employee Engagement) (Dubbelt et al., 2019; Halbesleben, 2010).
Επιπλέον, σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία η έννοια του Job Crafting, έχει από πολλούς
συσχετιστεί και με το Μοντέλο Εργασιακών Πόρων και Απαιτήσεων (JR-D Model), σχεδιάζοντας και
κλίμακα μέτρησης του Job Crafting, κάτι που θα αναφέρουμε και στην επόμενη ενότητα (Bakker &
Demerouti, 2007, Demerouti et al., 2001a). Επομένως, μπορούμε να αποδώσουμε το Job Crafting ως
μια προσέγγιση που πηγάζει από τις συμπεριφορές των εργαζομένων και τους επιτρέπει να
διαμορφώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές τους
ανάγκες, προσαρμόζοντας τις υπάρχουσες εργασιακές απαιτήσεις και τους αντίστοιχους εργασιακούς
πόρους, που έχουν στη διάθεσή τους (Tims & Bakker, 2010). Τέλος, ένας ακόμη ορισμός για την έννοια
μπορεί να προκύψει από τα παραπάνω και ορίζει ότι το Job Crafting αποτελεί μια προδραστική
συμπεριφορά από τη πλευρά των εργαζομένων και ξεκινά όταν οι εργαζόμενοι αισθανθούν ότι οι
αλλαγές στην εργασία τους είναι απαραίτητες (Petrou et al., 2012).
Στο σημείο αυτό αφού ορίσαμε την έννοια του Job Crafting, θα πρέπει να αναφερθούμε στις
διαφορετικές ανάγκες που ωθούν τους εργαζόμενους να τροποποιήσουν την εργασία τους. Σύμφωνα με
τις Wrzesniewski και Dutton, το 2001, έχουν οριστεί τρία κίνητρα που ωθούν τους εργαζόμενους να
επαναπροσδιορίσουν την εργασία τους. Αρχικά, οι εργαζόμενοι τροποποιούν την εργασία τους για να
έχουν περισσότερο έλεγχο. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι τροποποιούν την εργασία τους, έτσι ώστε να τους
δημιουργεί μια θετική εικόνα. Τέλος, ένας ακόμη λόγος της τροποποίησης της εργασίας, που ίσως είναι
και ο βασικότερος, είναι λόγω της ανθρώπινης ανάγκης για σύνδεση με άλλους ανθρώπους (δημιουργία
σχέσεων) (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι τα κίνητρα που θα ωθήσουν
τους εργαζόμενους να τροποποιήσουν την εργασία τους και ειδικότερα να προβούν σε Job Crafting,
σχετίζονται με τις αντιλαμβανόμενες ευκαιρίες και το βαθμό ελευθερίας που τους επιτρέπει ο εκάστοτε
οργανισμός (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Επομένως, είναι πιθανό οι πρωτοβουλίες για Job Crafting
να αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό από υγιείς εργαζόμενους, ειδικότερα σε άβολες καταστάσεις ή
κρίσεις (Slemp και Vella-Brodrick, 2013).
Ολοκληρώνοντας, πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, θα αναφερθούμε στο πώς ένας
οργανισμός και ειδικότερα το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους
να εφαρμόσουν Job Crafting. Μελέτες περίπτωσης όπως αυτή του «Fatima’s Case Study»
(Wrzesniewski et al., 2010) ή το «Job Crafting Exercise» (Berg et al., 2013), μπορούν που ενθαρρύνουν
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και δημιουργήσουν στους εργαζόμενους την αίσθηση ότι η εργασία τους μπορεί να επανασχεδιαστεί
εύκολα, διατηρώντας την υπό τον έλεγχό τους. Οι παραπάνω τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν σε
focus groups ή workshops. Στην ουσία, βοηθούν τους εργαζόμενους να αντιληφθούν φαινομενικά μη
συνδεδεμένα και κατακερματισμένα καθήκοντα ως «δομικά στοιχεία», τα οποία αν διαμορφώσουν
κατάλληλα σύμφωνα με τα προσωπικά κίνητρα τους, θα αποδώσουν μια γενικότερη ουσία στις ζωές
τους και θα επιφέρουν θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα.

2.5.3 Διαστάσεις και Κατηγορίες του Job Crafting
Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στις διαστάσεις του Job Crafting οι οποίες έχουν
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Αρχικά αξίζει να αναφερθεί ότι, αν και έχουν καταβληθεί κάποιες
προσπάθειες για την ανάπτυξη κλίμακας μέτρησης του Job Crafting, το περιεχόμενό τους είναι γενικά
περιορισμένα (Slemp και Vella-Brodrick, 2013).
Αρχικά, οι Ghitulescu (2006) και Leana, Appelbaum και Shevchuk (2009), για παράδειγμα,
ανέπτυξαν κλίμακες μέτρησης για το Job Crafting που ήταν ιδιαίτερα συγκεκριμένες στον πληθυσμό
που τους ενδιέφερε (κατασκευαστικό και εκπαιδευτικό κλάδο) και συνεπώς περιέχουν αντικείμενα
ειδικά στοχευμένα σε αυτές τις δύο ομάδες. Αν και είναι σωστά κατασκευασμένες και χρήσιμες για
τους αντίστοιχους πληθυσμούς τους, αυτές οι κλίμακες δεν είναι κατάλληλες για εμπειρική μελέτη σε
πιο γενικούς πληθυσμούς εργασίας. Τέτοιοι μπορεί να είναι πληθυσμοί με υπαλλήλους ιδιωτικού ή
δημόσιου τομέα, των οποίων οι θέσεις εργασίας παραδοσιακά συνεπάγονται με υψηλό βαθμό
αυτονομίας και συνεπώς σημαντικά περιθώρια για την εφαρμογή συμπεριφορών Job Crafting (Slemp
& Vella-Brodrick, 2013).

2.5.3.1 Οι διαστάσεις του Job Crafting στο πλαίσιο του JR-D Model
Πρόσφατα έχει δημοσιευθεί μια γενικότερη κλίμακα του Job Crafting, η οποία αναπτύχθηκε
από τους Tims, Bakker και Derks (2012) και αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις που
αντιπροσωπεύουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους Job Crafting (Tims & Bakker, 2010; Tim et al.,
2013):
•

Αναζήτηση και αύξηση κοινωνικών εργασιακών πόρων (Increasing social job resources)

•

Αναζήτηση και αύξηση δομικών εργασιακών πόρων Increasing structural job resources)

•

Αναζήτηση και αύξηση ανταγωνιστικών απαιτήσεων (Increasing challenging job demands)

•

Αναζήτηση και μείωση ανασταλτικών εργασιακών απαιτήσεων (Decreasing hindering job
demands)

Στις παραπάνω διαστάσεις οι συγγραφείς πλαισιώνουν τη δική τους θεωρία για το Job Crafting
με αυτή του μοντέλου Job Demands - Resources (JD-R) (Bakker & Demerouti, 2007, Demerouti et al.,
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2001a), η οποία υποδηλώνει ότι τα χαρακτηριστικά της εργασίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε
δύο αντίθετες κατηγορίες (Εργασιακές Απαιτήσεις & Εργασιακοί Πόροι), που έχουμε αναπτύξει και σε
προηγούμενη ενότητα. Επίσης, οι Εργασιακοί Πόροι αποτελούν σημαντικό αποσβεστικό μηχανισμό για
το ψυχολογικό κόστος που συνδέεται με τις Εργασιακές Απαιτήσεις (Bakker et al., 2005, 2007).
Επομένως, το Job Crafting αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν οι
εργαζόμενοι, για να ισορροπήσουν τις απαιτήσεις εργασίας και τους πόρους εργασίας με τις προσωπικές
τους ανάγκες και ικανότητες.
Στο πλαίσιο του μοντέλου JD-R, το Job Crafting είναι μια διαδικασία με την οποία οι
εργαζόμενοι επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τους πόρους εργασίας τους και να ελαχιστοποιήσουν τις
απαιτήσεις εργασίας τους (Tim et al., 2013). Επίσης, η παραπάνω κλίμακα χρησιμοποιήθηκε και
προσαρμόστηκε για περαιτέρω έρευνες από τον Petrou και τους συνεργάτες (Nielssen & Abildgaard,
2012; Petrou et al., 2012). Ωστόσο, στην έρευνα που πραγματοποιούμε επιλέξαμε την κλίμακα των
Slemp και Vella-Brodrick (2013), η οποία μετράει το Job Crafting σύμφωνα με τις κατηγορίες που θα
αναπτύξουμε παρακάτω και εμπεριέχει τη γνωστική συνιστώσα, κάτι που δεν ορίζεται στο παραπάνω,
και ταιριάζει περισσότερο στο μοντέλο της έρευνας μας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η γνωστική
συνιστώσα του Job Crafting είναι ίσως η πτυχή που ευθυγραμμίζεται πλησιέστερα με την «ταυτότητα
εργασίας», που αποτελεί ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καθορίζουν ή
αντιλαμβάνονται την εργασία τους (Bartel & Dutton, 2001; Wrzesniewski & Dutton, 2001).

2.5.3.2 Κατηγορίες του Job Crafting
Σύμφωνα με την σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν προσδιοριστεί τρείς κατηγορίες Job Crafting,
το Task Crafting, το Relational Crafting και το Cognitive Crafting τα οποία θα αναπτύξουμε στη
συνέχεια και αποτελούν υποκλίμακες στην έρευνα του Job Crafting που πραγματοποιούμε (Berg et al.,
2010; Slemp & Vella-Brodrick, 2013; Wrzesniewski & Dutton, 2001; Wrzesniewski et al., 2010)
1.

Task crafting (Changing up responsibilities): Περιλαμβάνει τους εργαζόμενους που

διαμορφώνουν ενεργά τα καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσουν στην εργασία τους,
αναλαμβάνοντας περισσότερα ή λιγότερα καθήκοντα, αλλάζοντας το εύρος των εργασιών και
μεταβάλλοντας τα μέσα επιτέλεσης των εργασιών που τους έχουν αναθέσει και ορίζονται στη
περιγραφή της θέσης εργασίας (Niessen et al., 2016; Slemp & Vella-Brodrick, 2013;
Wrzesniewski & Dutton, 2001). Για παράδειγμα, ένας σεφ μπορεί να αναλάβει όχι μόνο να
σερβίρει φαγητό, αλλά να δημιουργήσει όμορφα καλοστημένα πιάτα που ενισχύουν τη
γευστική εμπειρία των πελατών του. Άλλο παράδειγμα Task Crafting μπορεί να είναι, εάν ένας
οδηγός λεωφορείου αποφασίσει να δώσει χρήσιμες συμβουλές για τους τουρίστες κατά μήκος
της διαδρομής του (Berg et al., 2013).
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2.

Relational crafting (Changing up interactions): Περιλαμβάνει αλλαγές, τόσο της

ποιότητας, όσο και της ποσότητας των αλληλεπιδράσεων με τους άλλους στην εργασία. Οι
εργαζόμενοι αποφασίζουν με ποιους θα αλληλοεπιδράσουν, περισσότερο ή λιγότερο εντατικά,
καθώς πραγματοποιούν την εργασία τους (Niessen et al., 2016; Slemp & Vella-Brodrick, 2013;
Wrzesniewski & Dutton, 2001). Για παράδειγμα, μπορεί να συνεπάγεται με τη δημιουργία νέων
σχέσεων, τον περιορισμό ή τον τερματισμό τοξικών αλληλεπιδράσεων. Επίσης μπορεί να είναι
και η λήψη μέτρων για την καλλιέργεια και την ενίσχυση θετικών σχέσεων στην εργασία, όλα
είναι πιθανές ενέργειες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η εργασία (Slemp,
2016).
3.

Cognitive crafting (Changing up your mindset): Αναφέρεται στο πώς οι εργαζόμενοι

αντιλαμβάνονται τη δουλειά τους και μεταβάλλουν τη γνωστικές τους πεποιθήσεις για την
εργασία που εκτελούν (Niessen et al., 2016; Slemp & Vella-Brodrick, 2013; Wrzesniewski &
Dutton, 2001). Για παράδειγμα, η αλλαγή των κλινοσκεπασμάτων στα ξενοδοχεία με την έννοια
του Cognitive Crafting μπορεί να είναι λιγότερο για τον καθαρισμό και περισσότερο για να
κάνουν τα ταξίδια των ταξιδιωτών πιο άνετα και αξέχαστα (Tims & Bakker, 2010).
Επομένως, σύμφωνα με τις κατηγορίες του Job Crafting που αναπτύξαμε παραπάνω μπορούμε
να επαναπροσδιορίσουμε, να ξανασχεδιάσουμε και να κερδίσουμε περισσότερη ικανοποίηση από την
εργασία που πραγματοποιούμε και ξοδεύουμε τόσο πολύ χρόνο, σε καθημερινή βάση.

2.5.4 Παράγοντες που Διαμορφώνουν το Job Crafting
Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στους παράγοντες που επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των εργαζομένων για να πραγματοποιήσουν Job Crafting. Ακόμη στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία, παρά την έκταση που έχει λάβει η έννοια του Job Crafting, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο
των παραγόντων που την επηρεάζουν (Kim et al., 2018). Για την καλύτερη κατανόηση, θα
προσπαθήσουμε να χωρίσουμε τους παράγοντες σε δυο κατηγορίες, η πρώτη θα αναφέρεται στους
παράγοντες που σχετίζονται με τις προσωπικές-ατομικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά και η δεύτερη
θα σχετίζεται με αυτούς που σχετίζονται με τα εργασιακά χαρακτηριστικά.
1.

Προσωπικοί-Ατομικοί Παράγοντες: Η προδραστική προσωπικότητα (Proactive Personality)

(Bakker et al., 2012), ο εργασιακός προσανατολισμός (Work Orientation) (Wrzesniewski & Dutton,
2001), η θετική αίσθηση για την εικόνα μας (Positive Self-Image) (Lyons, 2008), η ετοιμότητα αλλαγής
(Readiness to Change) (Lyons, 2008; Petrou et al., 2015), η εστίαση (Bipp & Demerouti, 2015) και
τέλος η αυτό-αποτελεσματικότητα (Self-Efficacy) και η εργασιακή εμπειρία (Work Experience) (Kim
et al., 2018; Niessen et al., 2016), αποτελούν τους προσωπικούς-ατομικούς παράγοντες της σύγχρονης
βιβλιογραφίας που οδηγούν σε συμπεριφορές Job Crafting (Hur et al., 2017; Kim et al., 2018).
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2.

Εργασιακοί Παράγοντες: Η διάκριση θέσεων εργασίας (Job Discretion) (Leana et al., 2009),

η καθημερινή πίεση εργασίας και η αυτονομία (Daily Work Pressure and Autonomy) (Kim et al., 2018;
Petrou et al., 2012), καθώς και οι ιεραρχικές τάξεις που αντικατοπτρίζουν την εξουσία και τη δύναμη
(Hierarchical Ranks)(Berg et al., 2010) έχουν χαρακτηριστεί ως οι εργασιακές συνθήκες οι οποίες
επηρεάζουν τις συμπεριφορές των εργαζομένων για να προβούν σε Job Crafting (Hur et al., 2017; Kim
et al., 2018). Τέλος, σε έρευνα του Kim και των συνεργατών του, το 2018 σε ξενοδοχεία της Νότιας
Κορέας, βρέθηκε πέραν από την εργασιακή αυτονομία και την αυτό-αποτελεσματικότητα που
αναφέραμε παραπάνω ότι η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη (Perceived Organizational
Support) λειτουργεί ως παράγοντας διαμόρφωσης της διάστασης του Cognitive Crafting (Kim et al.,
2018). Επομένως, τα παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του Job Crafting
εμφανίζεται πιθανότατα σε θέσεις εργασίας που παρέχουν ελευθερία στους εργαζόμενους για τη λήψη
αποφάσεων και δυναμικό περιβάλλον (Kim et al., 2018). Επίσης, εφαρμόζεται σε εργασίες με
εργαζόμενους που διακατέχονται από προδραστική προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση (Hur et al.,
2017; Kim et al., 2018).
Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι, μέχρι σήμερα η πλειοψηφία των μελετών σχετικά με τους
παράγοντες που επηρεάζουν το Job Crafting, έχουν εστιάσει στα εργασιακά και προσωπικά-ατομικά
χαρακτηρίστηκα. Εξακολουθούμε όμως να γνωρίζουμε λίγα πράγματα για το ρόλο των οργανωσιακών
παραγόντων, που επηρεάζουν τις συμπεριφορές των εργαζομένων για να πραγματοποιήσουν Job
Crafting (Hur et al., 2017). Η κατανόηση τέτοιων οργανωσιακών παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας
για την ανάπτυξη οργανωσιακών συνθηκών, που υποστηρίζουν τις συμπεριφορές Job Crafting. Από τις
γνώσεις μας, μόνο λίγες μελέτες έχουν θεωρήσει οργανωσιακά χαρακτηριστικά ως παράγοντες του Job
Crafting. Στη συνέχεια, πριν ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή, θα αναφερθούμε σε μερικές έρευνες
που κινούνται προς αυτό το πλαίσιο.
Σύμφωνα με μια ποιοτική μελέτη περίπτωσης κατά τη διάρκεια μιας συγχώνευσης, ο Kira και
οι συνεργάτες του, το 2012, αποκάλυψαν ότι το φαινόμενο της Οργανωσιακής Αλλαγής (Organizational
Change) προκάλεσε τη δημιουργία συμπεριφοράς Job Crafting στους εργαζόμενους, ως έναν τρόπο για
να επαναπροσδιορίσουν την εργασία τους και την ταυτότητά τους (Kira et al., 2012). Ομοίως, σε ένα
πλαίσιο Οργανωσιακής Αλλαγής, ο Petrou και οι συνεργάτες του, το 2015, ανέφεραν μια θετική σχέση
μεταξύ των αντιλαμβανόμενων επιπτώσεων της Οργανωσιακής Αλλαγής στην καθημερινή εργασία των
εργαζομένων και τις συμπεριφορές Job Crafting (Petrou et al., 2015). Τέλος, σύμφωνα με την μελέτη
του Hur και των συνεργατών του, το 2017, σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε αεροσυνοδούς, βρήκαν
ότι η Αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται θετικά με το Task Crafting που αποτελεί
υποδιάσταση του Job Crafting (Hur et al., 2017). Ολοκληρώνοντας, αν και τα ευρήματα αυτά
υποδηλώνουν την επιρροή των οργανωσιακών παραγόντων στις δραστηριότητες των εργαζομένων για
την πραγματοποίηση Job Crafting, οι γνώσεις μας παραμένουν περιορισμένες ως προς τον τρόπο με τον
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οποίο οι αντιλήψεις των μελών του οργανισμού σχετίζονται με τον τρόπο που σκέφτονται και
αισθάνονται και τελικά σχετίζονται με εργασιακές συμπεριφορές Job Crafting (Hur et al., 2017).

2.5.5 Συνέπειες και αποτελέσματα του Job Crafting
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα που προκύπτουν, όταν οι εργαζόμενοι
εφαρμόζουν Job Crafting στη θέση εργασίας τους. Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω η μεταβλητή
αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός στο μοντέλο που ερευνούμε. Επιπλέον,
πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να προσθέσουμε ότι θα διαχωρίσουμε τις συνέπειες και τα αποτελέσματα
σε οφέλη και μειονεκτήματα, για να γίνει καλύτερη κατανόησή τους.
1.

Θετικές Συνέπειες και Αποτελέσματα του Job Crafting: Πολλά πιθανά οφέλη

παρουσιάζονται, τόσο για τους οργανωσιακούς, όσο και για τους υποστηρικτές της θετικής
ψυχολογίας. Παρότι η έννοια του Job Crafting εξακολουθεί να είναι σχετικά νέα στη βιβλιογραφία,
έχει εξεταστεί ως επί το πλείστων εμπειρικά. Μπορεί το Job Crafting να το εφαρμόζουν εργαζόμενοι
ώστε να μετασχηματίσουν την εργασία τους σε μια μορφή, η οποία θα έχει ουσία για αυτούς
(Wrzesniewski & Dutton, 2001), αλλά απορρέουν επίσης οφέλη και για τους οργανισμούς, όπως θα
αναπτύξουμε παρακάτω.
Αρχικά σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών το Job Crafting συνδέεται με την ενίσχυση της
εργασιακής απόδοσης. Η ίδια η πράξη της σχεδίασης της εργασίας από την πλευρά των εργαζομένων
είναι ευεργετική, σύμφωνα με τους Frese και Fay (2001). Το Job Crafting και γενικότερα η προδραστική
συμπεριφορά για το μετασχηματισμό της εργασίας, είναι μια καινοτόμα και δημιουργική συμπεριφορά,
η οποία σε οργανωσιακό επίπεδο, ευνοεί την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, με αποτέλεσμα όχι
μόνο να βελτιώνει την εργασιακή απόδοση (Bakker et al., 2012; Leana et al., 2009), αλλά να συμβάλει
και στη γενικότερη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα του Job Crafting αποτελεί η ενίσχυση της εργασιακής
δέσμευσης. Αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε την εργασία μας, δημιουργείται μια αίσθηση ελέγχου
σχετικά με τα καθήκοντα που εκτελούμε και περισσότερη εκπλήρωση στις σχέσεις που δημιουργούμε
(Lyon, 2008, Wrzesniewski & Dutton, 2001). Με αυτόν τον τρόπο έχουμε στη διάθεσή μας
περισσότερους εργασιακούς πόρους, οι οποίοι πηγάζουν ενδογενώς (intrinsic motivated), διευκολύνουν
την προσωπική μας ανάπτυξη και μας βοηθούν να πετύχουμε τους στόχους μας (Halbesleben, 2010)
και να είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι με την εργασία μας (Leana et al., 2009). Σχετικά με την
εργασιακή ικανοποίηση στη μελέτη του Kim και των συνεργατών του, υποστηρίχθηκε ότι οι
υποδιαστάσεις του σχεσιακού και γνωστικού Crafting σχετίζονται θετικά με αυτή (Kim et al., 2018).
Σαν αποτέλεσμα τον παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε ότι το Job Crafting, ενισχύει την εργασιακή
δέσμευση, κάτι που έχει ειπωθεί και στην έρευνα των Bakker και συναδέλφων του, το 2012.
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Επιπλέον, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι το Job Crafting συμβάλει στην εξειδίκευση των
εργαζομένων. Με την εφαρμογή του Task Crafting οι εργαζόμενοι καταφέρνουν να βελτιώσουν τις
εμπειρίες τους, που με τη σειρά τους, ευνοούν την ευημερία τους (Gorgievski & Hobfoll, 2008).
Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε ανατροφοδότηση και υποστήριξη, βοηθώντας δυνητικά την
ατομική επίδοση της δουλειάς μας (Goodman & Svyantek, 1999)
Μια ακόμη θετική συνέπεια του Job Crafting, αποτελεί η συνεισφορά του στη βελτίωση της
σταδιοδρομίας των εργαζομένων και της ικανότητας να βρουν εργασίας

(Employability)

(Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015). Το Job Crafting, μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε
την «ιδανική» κατάσταση σταδιοδρομίας, μέσω της ανάλυσης των καθηκόντων και τον προσδιορισμό
των στόχων μας, καθώς μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτά με πιο αποτελεσματικό τρόπο (Strauss
et al., 2012). Τέλος, όταν προσθέτουμε ή μεταβάλλουμε τα καθήκοντά μας σύμφωνα με τα δυνατά μας
σημεία και τα κίνητρα μας, βιώνουμε καλύτερο ταίριασμα με την εργασία μας (Person-Job Fit) (Oldham
& Hackman, 2010). Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Lu και των συνεργατών του, βρέθηκε ότι οι
δεσμευμένοι εργαζόμενοι έχουν καλύτερο ταίριασμα με την εργασία τους, λόγω της καλύτερης
ερμηνείας της σχέσης από το Job Crafting (Lu et al., 2014).
Ολοκληρώνοντας τα οφέλη που πηγάζουν από το Job Crafting, θα αναφερθούμε στην ευημερία
(Well-being). Σύμφωνα τα στοιχεία της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι συμπεριφορές και η εφαρμογή
του Job Crafting, μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Σε μια μελέτη των Slemp και Vella-Broderick (2013),
ο βαθμός ενασχόλησης των εργαζομένων με το Job Crafting, συνδέεται θετικά με την ψυχολογική και
υποκειμενική αίσθηση ευεξίας τους (Romeo et al., 2019; Slemp & Vella-Broderick, 2013). Σύμφωνα
με τα παραπάνω, ο Tim και οι συνεργάτες του, το 2013, σε έρευνα με την χρήση της κλίμακας του Job
Crafting, βάσει του JR-D Model, αναφέρουν ότι το Job Crafting επηρεάζει θετικά την ευεξία των
εργαζομένων και αποτελεί μια τεχνική που πρέπει να χρησιμοποιείται σε οργανωσιακό επίπεδο (Tim et
al., 2013).
2.

Αρνητικά Αποτελέσματα του Job Crafting: Υπάρχουν, βεβαίως, ορισμένοι περιορισμοί

σχετικά με το Job Crafting. Οι οργανισμοί είναι συστήματα, οπότε η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε και κάνουμε τις εργασίες μας μπορεί να επηρεάσει, τόσο τον οργανισμό, όσο και
τους εργαζόμενους. Γι’ αυτό λόγο στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στα μειονεκτήματα που προκύπτουν
από το Job Crafting, τόσο σε ατομικό, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο.
Μειονεκτήματα του Job Crafting στο Οργανωσιακό Επίπεδο: Αρχικά ένα αρνητικό
αποτέλεσμα του Job Crafting, στους οργανισμούς θα μπορούσε να είναι οι μη ευθυγραμμισμένοι στόχοι.
Το Job Crafting έχει ως στόχο να ωφελήσει τους εργαζόμενους και δεν αποτελεί παγίδα για έναν
οργανισμό όταν οι στόχοι των εργαζομένων είναι σύμφωνοι με τους στόχους που ορίζονται (Bottom
Up) (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Επομένως, όταν δεν υπάρχει ευθυγράμμιση ανάμεσα στους
στόχους των δυο πλευρών, το Job Crafting μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στους
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οργανισμούς. Με άλλα λόγια, αν κάποιος απασχολείται για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, το
Job Crafting δεν πρέπει να είναι ένα μέσο αλλαγής της εργασίας του σε κάτι διαφορετικό. Για
παράδειγμα, όπως αναφέρουν οι Wrzesniewski και Dutton (2001), εάν ένας σεφ μετασχηματίσει την
εργασία του, με στόχο να έχει μια όμορφη κουζίνα που ουσιαστικά είναι μη βρώσιμη ή μη ασφαλής,
θέτει σε κίνδυνο την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα (Wrzesniewski & Dutton, 2001).
Επιπλέον, αξίζει να προσθέσουμε ότι αν δεν λάβουμε υπόψη μας τους παράγοντες όπως η
αυτονομία και η αλληλεξάρτηση της εργασίας, τότε η εφαρμογή του Job Crafting σε οργανωσιακό
επίπεδο μπορεί να έχει μηδενικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω,
πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε ότι η εργασία μας μπορεί να μετασχηματιστεί, για να προβούμε σε Job
Crafting (Berg, 2013). Επίσης, σύμφωνα με μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι τόσο εργαζόμενοι ανώτερου
επιπέδου, όσο και χαμηλότερου επιπέδου, δεν εφάρμοζαν Job Crafting. Οι μεν λόγω περιορισμένου
χρόνου και οι δε λόγω έλλειψης αυτονομίας (Berg et al., 2010). Επομένως αν δεν λάβουμε υπόψη
παράγοντες όπως οι παραπάνω, η προώθηση συμπεριφορών Job Crafting σε οργανωσιακό επίπεδο
μπορούν να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα σε αυτούς.
Μειονεκτήματα του Job Crafting σε Ατομικό Επίπεδο: Για μερικά άτομα, μπορεί να είναι
δελεαστικό να εφαρμόσουν στην εργασία τους Job Crafting, αλλά αν δεν παρέχουμε στα άτομα τις
απαιτούμενες πληροφορίες για τον τρόπο που θα το εφαρμόσουν (τεχνικές), μπορεί να καταλήξουν να
υπερφορτωθούν με καθήκοντα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε καταστάσεις εργασιακού άγχους,
εξουθένωσης, εξάντλησης και δυστυχίας (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Υπό αυτό το πρίσμα,
ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα διοικητικά στελέχη πρέπει να εμπλακούν περισσότερο στις
πρωτοβουλίες Job Crafting των εργαζομένων τους (Schoberova, 2015).
Τέλος, ένα ακόμη μειονέκτημα που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι το Job Crafting αφήνει
ορισμένους εργαζόμενους εκτεθειμένους στην εκμετάλλευση. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να συμβεί υπό
την έννοια ότι οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν μετασχηματισμό της θέσης εργασίας τους, μετά από
την εφαρμογή του Job Crafting εκτελούν περισσότερα καθήκοντα χωρίς να λαμβάνουν κάτι παραπάνω.
Σύμφωνα με μελέτη από τους Bunderson και Thompson (2009), που συμμετείχαν εργαζόμενοι
ζωολογικών κήπων, παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι που είχαν πραγματοποιήσει Job Crafting
πληρώνονταν λιγότερο από τους συναδέλφους τους (Bunderson & Thompson, 2009).

68

Κεφάλαιο 3ο Ερευνητικές Υποθέσεις
3.1 Εισαγωγή
Στην ποσοτική έρευνα που πραγματοποιούμε, προσπαθούμε να ερευνήσουμε τα αποτελέσματα
που προσφέρει η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή, τόσο σε ατομικό, όσο και σε οργανωσιακό
επίπεδο. Στον πίνακα 3.1 παρακάτω, εμφανίζεται το μοντέλο που ερευνούμε και παραθέτουμε για την
καλύτερη κατανόηση των υποθέσεων.

Πίνακας 3.1: Διάγραμμα ερευνητικού μοντέλου

Εργασιακό
Άγχος
Οργανωσιακή
Αρετή

H1

H6α & H6β
Η5α & H5β

•

Δέσμευση

H3 & H4
H2

Η7α & H7β
Job

Εργασιακή

H8α & H8β

•

Πρόθεση
Αποχώρησης

Crafting

Αρχικά θα αναφερθούμε στα στοιχεία που συγκεντρώσαμε για την έννοια, της Οργανωσιακής
Αρετής, τα οποία θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων. Στη
συνέχεια στις υποενότητες, θα αναφερθούμε και θα στηρίξουμε τις υποθέσεις που σχετίζονται με τις
άμεσες επιρροές, της Οργανωσιακής Αρετής, στα αποτελέσματα και τους διαμεσολαβητικούς
μηχανισμούς. Τέλος, θα αναφερθούμε στις υποθέσεις που σχετίζονται με το μοντέλο διαμεσολάβησης,
που σχεδιάσαμε.
Η Οργανωσιακή Αρετή, όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω σχετίζεται α)με την αριστεία σε
όλους τους τομείς και λειτουργίες μέσα στο οργανωσιακό επίπεδο, β)με την ανιδιοτέλεια και
υποστήριξη της έμφυτης καλοσύνης των ανθρώπων και γ)αποτελεί έκφραση της θετικής απόκλισης και
ενσωματώνει την Αριστοτελική μεσότητα (Bright et al., 2006; Cameron, 2003; Cameron et al., 2004;
Cameron & Winn, 2012). Σύμφωνα με τα παραπάνω η Οργανωσιακή Αρετή δημιουργεί θετικές στάσεις
και συμπεριφορές στους εργαζόμενους ενός οργανισμού (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004), που
τους βοηθούν να ανθήσουν σε όλους τους τομείς και να φτάσουν σε ανώτερα επίπεδα ως
προσωπικότητες, κάτι που δεν μπορούν να επιτύχουν μόνοι τους (Cameron, 2003; Flowers et al., 2003).
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Τέλος, πέραν των χαρακτηριστικών που αναφέραμε, καθοριστικό παράγοντα για το καθορισμό
των ερευνητικών μας υποθέσεων, θα παίξουν οι δυο ιδιότητες της Οργανωσιακής Αρετής. Οι
πολλαπλασιαστικές ιδιότητες της αρετής, προκαλούν θετικά συναισθήματα, θετική ενέργεια και θετικές
συμπεριφορές σε όσους την απολαμβάνουν (Bright et al., 2006; Cameron, 2003; Cameron et al., 2004),
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οφέλη σε οργανωσιακό επίπεδο, ενώ οι Αποσβεστικές Ιδιότητες
μειώνουν τις αρνητικές επιδράσεις από αρνητικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να δυναμώνουν τους
εργαζόμενους και να τους επαναφέρουν στην κανονικότητα γρηγορότερα (Bright et al., 2006; Cameron
& Winn, 2012).

3.2 Οργανωσιακή Αρετή και Εργασιακό Στρες (Job Stress)
Στο σημείο αυτό με την βοήθεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα προσπαθήσουμε να
ορίσουμε την ερευνητική υπόθεση ανάμεσα στην έννοια της Οργανωσιακής Αρετής και του
Εργασιακού Στρες. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι η Οργανωσιακή Αρετή σύμφωνα με τις
αποσβεστικές ιδιότητές της (Buffering Effects), ενισχύει την ικανότητα απορρόφησης αρνητικών
καταστάσεων και της γρηγορότερης επιστροφής, τόσο των εργαζομένων, όσο και του οργανισμού στην
κανονικότητα (Cameron, 2003). Επίσης, οι αρετές λειτουργούν ως σταθερά σημεία σε ένα κόσμο που
αλλάζει, με αποτέλεσμα να βοηθούν τους οργανισμούς να επουλώνουν γρήγορα από αρνητικές
καταστάσεις (Cameron, 2003). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αρετή της συγχώρεσης, η οποία
σε ατομικό επίπεδο έχει συνδεθεί με την ταχύτερη ανάρρωση από σωματικά και ψυχικά τραύματα και
λιγότερο άγχος και στρες (Bright et al., 2006; Cameron, 2003). Επιπλέον, οι αισιόδοξοι εργαζόμενοι
τείνουν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι και να συγκεντρώνουν χαμηλότερα επίπεδα εργασιακού
άγχους (Βακόλα & Νικολάου, 2012). Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή
Αρετή, έχει βρεθεί να επηρεάζει θετικές αντιδράσεις των εργαζομένων, όπως η συναισθηματική
αίσθηση ευεξίας, η χαρά, η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά (OCB) και η πρόθεση υποστήριξης
του οργανισμού (Nikandrou & Tsachouridi, 2016; Rego et al., 2010; Singh et al., 2018). Τέλος σε
πρόσφατη έρευνα, βρέθηκε ότι ο εργασιακός εκφοβισμός εκφράζει την αρνητική σχέση ανάμεσα στην
αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και το Εργασιακό Άγχος (Lutgen-Sandvik et al., 2016).
Επομένως, εμείς θα υποθέσουμε ότι:
H1: Η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή συσχετίζεται αρνητικά με το Εργασιακό Άγχος.
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3.3 Οργανωσιακή Αρετή και Job Crafting
Σχετικά με τη σχέση της Οργανωσιακής Αρετής και του Job Crafting, πρέπει να αναφέρουμε
ότι η Οργανωσιακή Αρετή πυροδοτεί θετικά συναισθήματα, τα οποία διευρύνουν την προσοχή, τη
γνώση και τη δράση των εργαζομένων (Fredrickson, 2003). Επίσης, όπως έχουμε αναφέρει και
παραπάνω, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Οργανωσιακής Αρετής είναι ο θετικός ανθρώπινος
αντίκτυπος (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004). Συνεπώς οι ενάρετες πράξεις μέσα σε έναν
οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν θετικά συναισθήματα και ενεργητικές επιπτώσεις στους
εργαζομένους, με αποτέλεσμα να αναπτύξουν τα προδραστικά (proactive) τους κίνητρα και έτσι να
προβαίνουν σε συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν την μετριότητά τους. Επίσης,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της Οργανωσιακής Αρετής, σε οργανισμούς με εμπιστοσύνη
(Cameron, 2003), οι εργαζόμενοι θα νιώθουν πιο αυτόνομοι και ελεύθεροι με αποτέλεσμα να είναι πιο
εύκολο να εφαρμόσουν τεχνικές Job Crafting. Επιπλέον, μπορούμε να προσθέσουμε ότι τα παραπάνω
είναι σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών σχετικά με το Job Crafting, καθώς η προδραστική
προσωπικότητα και η εργασιακή αυτονομία αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες για την εφαρμογή
τεχνικών Job Crafting (Bakker et al., 2012; Petrou et al., 2012; Kim et al., 2018). Τέλος, σύμφωνα με
την έρευνα του Hur και των συνεργατών του, το 2019, βρέθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή
Αρετή σχετίζεται θετικά με το Task Crafting που αποτελεί υποδιάσταση του Job Crafting, στο μοντέλο
που ερευνούμε (Hur et al., 2019; Slemp & Vella-Brodrick, 2013). Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε
ότι:
H2: Η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή συσχετίζεται θετικά με το Job Crafting.

3.4 Οργανωσιακή Αρετή και Εργασιακή Δέσμευση (Work Engagement)
Όπως αναφέραμε παραπάνω η Οργανωσιακή Αρετή δημιουργεί θετικά συναισθήματα, τα οποία
διευρύνουν την προσοχή, τη γνώση και τη δράση των εργαζομένων (Fredrickson, 2003). Επίσης,
σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά της Οργανωσιακής Αρετής, σε έναν ενάρετο οργανισμό
αναπτύσσεται ένα κλίμα ηθικής καλοσύνης και θετικής επιρροής ανάμεσα στους εργαζόμενους, με
στόχο την αριστεία σε όλους τους τομείς και απαλλαγμένη από εργαλειακά κίνητρα (Cameron, 2003;
Cameron et al., 2004). Στο υποστηρικτικό κλίμα που δημιουργείται λόγω της Οργανωσιακής Αρετής,
τα συναισθήματα που δημιουργούνται στους εργαζόμενους, συμβάλουν στην εκτέλεση ανιδιοτελών
πράξεων που αποτελούν ένα λόγο για αύξηση της Εργασιακής Δέσμευσης (Bargagliotti, 2011). Επίσης,
μπορούμε να αναφέρουμε ότι η έλλειψη εργαλειακών κινήτρων σε ενάρετους οργανισμούς, έχει σαν
αποτέλεσμα το κλίμα στήριξης και ενδιαφέροντος να ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων (Kerfoot,
2007). Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της Οργανωσιακής Αρετής σε οργανισμούς όπου
υπάρχει συμπόνια, εμπιστοσύνη, αισιοδοξία, ακεραιότητα και συγχώρεση (Cameron, 2003), οι
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εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές. Σύμφωνα με
τελευταίες έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι η Οργανωσιακή Αρετή επηρεάζει την εργασιακή δέσμευση
είτε απευθείας, είτε μέσω θετικών διαμεσολαβητικών μηχανισμών (Singh et al., 2018; Ahmed et al.,
2018). Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
H3: Η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή συσχετίζεται θετικά με την Εργασιακή
Δέσμευση.

3.5 Οργανωσιακή Αρετή και Πρόθεση Αποχώρησης (Intention to Quit)
Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη σχέση ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή
και την Πρόθεση Αποχώρησης, η Αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται με το θετικό
ανθρώπινο αντίκτυπο, αποτελώντας μια θετική οργανωσιακή ανησυχία, η οποία υπερβαίνει το κέρδος
και την ανταλλαγή (Cameron, 2003). Επίσης, στους ενάρετους οργανισμούς δημιουργούνται σχέσεις
υψηλότερης ποιότητας με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται κοινωνικό κεφάλαιο (Cameron, 2003; Bright
et al., 2006). Εντωμεταξύ το κοινωνικό κεφάλαιο προωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ισχυρών
σχέσεων ανάμεσα στα άτομα (Leana & Van Buren, 1999; Watson and Papamarcos, 2002), με
αποτέλεσμα οι αντιλήψεις των σχέσεων που δημιουργούν να τους εμποδίζει, από το να αποχωρήσουν
από τον οργανισμό (Frenkel et al., 2013). Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, η
αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή οδηγεί σε καταστάσεις ευεξίας και χαράς (Bright et al., 2006;
Cameron, 2003; Rego et al., 2010; Rego et al., 2011), οι οποίες από την πλευρά τους οδηγούν σε
χαμηλότερες προθέσεις στους εργαζόμενους για να αποχωρήσουν από την εργασία τους (Agarwal at al,
2012; Berry, 2010; Mendes & Strander, 2011; Soane et al., 2012). Τέλος, όπως έχει αποδειχθεί και σε
προηγούμενη έρευνα, η Οργανωσιακή Αρετή οδηγεί σε χαμηλότερες Προθέσεις Αποχώρησης στους
εργαζόμενους ενός οργανισμού (Nikandrou & Tsachouridi, 2015a). Επομένως, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι:
H4: Η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή συσχετίζεται αρνητικά με την Πρόθεση
Αποχώρησης, των εργαζομένων.
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3.6 Σχέση Εργασιακού Άγχους με Εργασιακή Δέσμευση και Πρόθεση
Αποχώρησης
Αρχικά όσον αφορά την έννοια του Εργασιακού Άγχους, αξίζει να ξανααναφέρουμε ότι
αποτελεί μια ανθρώπινη αντίδραση, όταν βιώνουν πιέσεις ή ανεπιθύμητες καταστάσεις στον εργασιακό
χώρο (Arnold et al., 2005; Montgomery et al., 1996). Επίσης, όταν το άγχος αυξάνεται μπορεί να
προκαλέσει στα άτομο συναισθηματικά, σωματικά, κοινωνικά και οργανωτικά προβλήματα (Βακόλα
& Νικολάου, 2012). Επομένως, το εργασιακό άγχος όπως έχουμε αναπτύξει και παραπάνω, σχετίζεται
αρνητικά με θετικές στάσεις και συμπεριφορές (Rizwan et al., 2014; Sheraz et al., 2014).
Σύμφωνα με τη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές του Εργασιακού Άγχους και της Εργασιακής
Δέσμευσης στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν βρήκαμε ξεκάθαρα αποτελέσματα που να ταιριάζουν
με το μοντέλο μας. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναπτύξαμε παραπάνω μπορούμε να
αναφέρουμε ότι η μεταβλητή του Εργασιακού Άγχους προκαλεί αρνητικές συνέπιες στις στάσεις και
συμπεριφορές των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, οι δεσμευμένοι εργαζόμενοι βιώνουν θετικά
συναισθήματα, με αποτέλεσμα να ζουν και να εργάζονται πιο ευχάριστα, κάτι που εξηγείται από τη
«Θεωρία Διεύρυνσης και Δόμησης των Θετικών Συναισθημάτων» (Fredrickson, 2001). Επιπλέον, είναι
ανθεκτικότεροι στο εργασιακό άγχος (Bakker & Oerlemans, 2012; De Simone et al., 2016) και
απολαμβάνουν περισσότερους εργασιακούς και προσωπικούς πόρους (Bakker & Oerlemans, 2012),
γεγονός που μπορεί να αποτρέψει την δημιουργία Εργασιακού Άγχους. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη
τα παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
H5α: Το Εργασιακό Άγχος συσχετίζεται αρνητικά με την Εργασιακή Δέσμευση των
εργαζομένων.
Αντιθέτως, στη σχέση των μεταβλητών, του Εργασιακού Άγχους και της Πρόθεσης
Αποχώρησης, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται μεταξύ τους. Σημαντικό να
αναφέρουμε είναι ότι, οι στρεσογόνοι παράγοντες στο χώρο εργασίας, όχι μόνο επηρεάζουν τα επίπεδα
του Εργασιακού Άγχους, αλλά και τις συμπεριφορές των εργαζομένων για να αποφασίσουν να
αποχωρήσουν από την εργασία τους (Firth et al., 2004; Moore, 2002;). Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες
που έχουν πραγματοποιηθεί έχει βρεθεί ότι το Εργασιακό Άγχος επηρεάζει την Πρόθεση Αποχώρησης
των εργαζομένων από την εργασία τους (Allisey et al., 2014; Firth et al., 2004; Mack et al., 2019;
Podsakoff et al., 2007; Rizwan et al., 2014; Sheraz et al., 2014). Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι:
H5β: Το Εργασιακού Άγχους συσχετίζονται θετικά με την Πρόθεση Αποχώρησης των
εργαζομένων.
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3.7 Το Εργασιακό Άγχος ως Διαμεσολαβητικός Μηχανισμός στη σχέση της
Οργανωσιακής Αρετής και των αποτελεσμάτων της (Εργασιακή Δέσμευση
και Πρόθεση Αποχώρησης)
Σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τη διαμεσολάβηση του Εργασιακού
Άγχους στη σχέση της Οργανωσιακής Αρετής και των δυο εξαρτημένων μεταβλητών.
Αρχικά πρέπει να φέρουμε στη μνήμη μας ότι, η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή με τις
ιδιότητες της λειτουργεί αποτρεπτικά στις αρνητικές αντιδράσεις των εργαζομένων (Cameron et al.,
2004; Lutgen-Sandvik et al., 2016; Nikandrou & Tsachouridi, 2015a; Singh et al., 2018). Το Εργασιακό
Άγχος, όπως αναφέραμε και παραπάνω αποτελεί μια αντίδραση, που σχετίζεται με την έλλειψη
ικανοτήτων ή την υπερβολικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους
(Arnold et al., 2005; Montgomery et al., 1996). Επομένως, όταν αυξάνεται ή παραμένει μόνιμο και
παρατεταμένο σχετίζεται αρνητικά με θετικές στάσεις και συμπεριφορές, προκαλώντας αρνητικά
αποτελέσματα (Cheniss, 1980; Rizwan et al., 2014; Sheraz et al., 2014; Spielberger et al., 2003).
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι τα
αυξημένα επίπεδα του Εργασιακού Άγχους προκαλούν αρνητικά αποτελέσματα, όπως μειωμένη
εργασιακή ικανοποίηση, επικοινωνία, αύξηση των απουσιών και της πρόθεσης αποχώρησης (Allisey et
al., 2014; Arnold et al., 2005; Jung & Yoon, 2014; Rizwan et al., 2014; Sheraz et al., 2014; Tsai et al.,
2012; Βακόλα & Νικολάου, 2012). Βασιζόμενοι στα παραπάνω μπορούμε να περιμένουμε ότι
εργαζόμενοι που βιώνουν καταστάσεις που του προκαλούν Εργασιακό Άγχος θα εκφράζουν λιγότερη
Εργασιακή Δέσμευση στην εργασία τους και μεγαλύτερη Πρόθεση Αποχώρησης.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη μας α)την αρνητική σχέση ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή
και το Εργασιακό Άγχος, β)την θετική σχέση ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή και Εργασιακή
Δέσμευση και την αρνητική σχέση με την Πρόθεση Αποχώρησης και γ)την αρνητική σχέση ανάμεσα
σε Εργασιακό Άγχος και Εργασιακή Δέσμευση και τη θετική σχέση με την Πρόθεση Αποχώρησης,
μπορούμε να περιμένουμε ότι το Εργασιακό Άγχος θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός
ανάμεσα στη σχέση της Οργανωσιακής Αρετής και των δυο αποτελεσμάτων. Ο λόγος των παραπάνω
γίνεται καθώς οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται ένα κλίμα Οργανωσιακής Αρετής επηρεάζονται
θετικά και επιθυμούν το καλό του οργανισμού, χωρίς να είναι αγχωμένοι, με αποτέλεσμα να θέλουν να
παραμείνουν στον οργανισμό τους και να είναι δεσμευμένοι. Παρόμοιες διαμεσολαβήσεις έχουν
υποστηριχθεί και ξανααναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα. Αρχικά, με το Εργασιακό Άγχος, στη σχέση
ανάμεσα σε εργασιακές συνθήκες ή στρεσογόνων παραγόντων και πρόθεσης αποχώρησης (Allisey et
al., 2014; Sheraz et al., 2014) Δεύτερον, με τον εργασιακό εκφοβισμό να εκφράζει τη σχέση ανάμεσα
στην αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και το Εργασιακό Άγχος (Lutgen-Sandvik et al., 2016).
Συνεπώς υποθέτουμε ότι:
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H6α: Το Εργασιακό Άγχος λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση
της Οργανωσιακής Αρετής και της Εργασιακής Δέσμευσης.
H6β: Το Εργασιακό Άγχος λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση
της Οργανωσιακής Αρετής και της Πρόθεσης Αποχώρησης.

3.8 Σχέση Job Crafting με Εργασιακή Δέσμευση και Πρόθεση Αποχώρησης
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε και θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τη σχέση του Job
Crafting με την Εργασιακή Δέσμευση και την Πρόθεση Αποχώρησης αντίστοιχα. Το Job Crafting, όπως
έχουμε αναφέρει και παραπάνω, αποτελεί μια προδραστική πρωτοβουλία, από τη πλευρά των
εργαζομένων, για να πραγματοποιήσουν φυσικές και γνωστικές αλλαγές στα εργασιακά τους
καθήκοντα ή στα σχεσιακά τους όρια (Berg et al., 2007; Wrzesniewski & Dutton, 2001).
Επομένως, μπορούμε να αποδώσουμε το Job Crafting ως μια προσέγγιση που πηγάζει από τις
συμπεριφορές των εργαζομένων και τους επιτρέπει να διαμορφώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον,
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες, προσαρμόζοντας τις υπάρχουσες εργασιακές
απαιτήσεις και τους αντίστοιχους εργασιακούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους (Tims & Bakker,
2010). Επίσης, η θετική εικόνα για την εργασία που εκτελούν, η απόκτηση εργασιακού ελέγχου και η
σύνδεση με άλλους συναδέλφους αποτελούν στοιχεία που ωθούν έναν εργαζόμενο για να
πραγματοποιήσει Job Crafting (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Τέλος, το Job Crafting αποτελεί μια
προδραστική συμπεριφορά που ξεκινά όταν οι εργαζόμενοι αισθανθούν ότι οι αλλαγές στην εργασία
τους είναι απαραίτητες (Petrou et al., 2012).
Όσον αφορά τη σχέση του Job Crafting με την Εργασιακή Δέσμευση, με το να αλλάξουμε το
τρόπο που βλέπουμε την εργασία μας, δημιουργείται μια αίσθηση ελέγχου σχετικά με τα καθήκοντα
που εκτελούμε και περισσότερη εκπλήρωση στις σχέσεις που δημιουργούμε (Lyon, 2008,
Wrzesniewski & Dutton, 2001). Επομένως έχουμε στη διάθεση μας περισσότερους εργασιακούς
πόρους, οι οποίοι διευκολύνουν την προσωπική μας ανάπτυξη, μας βοηθούν να πετυχαίνουμε τους
στόχους μας (Halbesleben, 2010) και να είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι με την εργασία μας
(Leana et al., 2009). Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Job Crafting,
ενισχύει την Εργασιακή Δέσμευση, κάτι που έχει ειπωθεί και στην έρευνα των Bakker και συναδέλφων
του, το 2012.
H7α: Το Job Crafting συσχετίζονται θετικά με την Εργασιακή Δέσμευση των εργαζομένων.
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Αντίστοιχα στη σχέση του Job Crafting και της Πρόθεσης Αποχώρησης, καθώς δεν υπάρχουν
αρκετά στοιχεία στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, μπορούμε να σταθούμε σε μερικούς παράγοντες που
έχουμε αναφέρει ότι επηρεάζουν την Πρόθεση Αποχώρησης. Ειδικότερα ο εργασιακός έλεγχος
αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει την Πρόθεση Αποχώρησης (Yang et al., 2009; Mack et al.,
2019; Mondal et al., 2011; Shakrani, 2008). Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εργασιακός έλεγχος
αποτελεί παράγοντα που ωθεί τους εργαζόμενους να προβούν σε Job Crafting (Wrzesniewski & Dutton,
2001), μπορούμε να υποστηρίξουμε την υπόθεσή μας. Τέλος, Job Crafting πραγματοποιούν οι
εργαζόμενοι που επιθυμούν να αλλάξουν την εργασία τους, ώστε να έχει νόημα και θετική εικόνα για
αυτούς, επομένως προσδοκούμε ότι δεν θα προτίθενται να αποχωρήσουν από τον οργανισμό που
εργάζονται. Συνεπώς, μπορούμε να ορίσουμε τις υποθέσεις μας ως:
H7β: Το Job Crafting συσχετίζονται αρνητικά με την Πρόθεση Αποχώρησης των
εργαζομένων.

3.9 Το Job Crafting ως Διαμεσολαβητικός Μηχανισμός στη σχέση της
Οργανωσιακής Αρετής και των αποτελεσμάτων της (Εργασιακή Δέσμευση
και Πρόθεση Αποχώρησης)
Σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τη διαμεσολάβηση του Job Crafting
στη σχέση της Οργανωσιακής Αρετής και των δυο εξαρτημένων μεταβλητών.
Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη μας τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες της Οργανωσιακής
Αρετής, οι ενάρετες πράξεις μέσα σε έναν οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν θετικά συναισθήματα,
ενεργητικές επιπτώσεις στους εργαζομένους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προδραστικά κίνητρα,
που με την σειρά τους συνδέονται με το Job Crafting (Cameron, 2003; Cameron et al., 2004; Cameron
& Winn, 2012; Wrzesniewski & Dutton, 2001) Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα του Hur και των
συνεργατών του, όπου βρέθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή σχετίζεται θετικά με το
Task Crafting που αποτελεί υποδιάσταση του Job Crafting, μπορούμε να αναμένουμε μια θετικά σχέση
μεταξύ τους (Hur et al., 2019). Επιπλέον, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ενότητα, το Job
Crafting αποτελεί τις προδραστικές αλλαγές στην εργασία, που πραγματοποιούνται από την πλευρά του
εργαζομένου και πηγάζουν Bottom-Up (Grant & Ashford, 2008). Αυτά τα προδραστικά κίνητρα
αποτελούν τις πρωτοβουλίες για τον ανασχεδιασμό καθηκόντων, σχέσεων και αντιλήψεων, που
σχετίζονται με την εργασία κάποιου (Berg et al., 2007). Επίσης, αυτά τα προδραστικά κίνητρα αυξάνουν
τις προσπάθειες και την υποστηρικτική συμπεριφορά (Grant, 2007).
Σύμφωνα με τα παραπάνω έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εφαρμογή του Job Crafting από την
πλευρά των εργαζομένων οδηγεί σε θετικά, τόσο ατομικά, όσο και οργανωσιακά αποτελέσματα.
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Χαρακτηριστικά, έχει παρατηρηθεί ότι το Job Crafting αυξάνει την εργασιακή απόδοση, την εργασιακή
ευεξία και την προσαρμοστικότητα (Bakker et al.,2012; Frese & Fay, 2001; Leana et al., 2009). Επίσης,
αυξάνει το person-job fit, την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση, καθώς οι
εργαζόμενοι απολαμβάνουν περισσότερα κίνητρα και πόρους για να εφαρμόσουν Job Crafting (Kim et
al., 2018; Lyon, 2008; Oldham & Hackman, 2010; Wrzesniewski & Dutton, 2001). Αντιθέτως, αρνητικά
ή μηδενικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν αν οι εργασίες δεν είναι σε θέσει να μετασχηματιστούν
μέσω του Job Crafting (Berg, 2013). Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να περιμένουμε
ότι εργαζόμενοι με προδραστικά κίνητρα για να εφαρμόσουν Job Crafting, θα παρουσιάσουν
μεγαλύτερη Εργασιακή Δέσμευση (όπως έχει ξαναβρεθεί) στην εργασία τους και μικρότερη Πρόθεση
Αποχώρησης.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη μας α)τη θετική σχέση ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή και
το Job Crafting, β)την θετική σχέση ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή και Εργασιακή Δέσμευση και
την αρνητική σχέση με την Πρόθεση Αποχώρησης και γ)τη θετική σχέση ανάμεσα στο Job Crafting και
την Εργασιακή Δέσμευση και την αρνητική σχέση με την Πρόθεση Αποχώρησης, μπορούμε να
περιμένουμε ότι το Job Crafting θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση
της Οργανωσιακής Αρετής και των δυο αποτελεσμάτων. Ο λόγος των παραπάνω γίνεται καθώς οι
εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται ένα κλίμα Οργανωσιακής Αρετής αναπτύσσουν θετικά κίνητρα,
λειτουργούν προδραστικά και είναι σε θέση να τροποποιήσουν τα καθήκοντα, τις σχέσεις και τον τρόπο
σκέψης τους. Μέσω της ατομικής ολοκλήρωσης, επιδιώκουν το καλό του οργανισμού τους, με
αποτέλεσμα να θέλουν να παραμείνουν στον οργανισμό τους και να είναι δεσμευμένοι. Συνεπώς
υποθέτουμε ότι:
H8α: Το Job Crafting λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση της
Οργανωσιακής Αρετής και της Εργασιακής Δέσμευσης.
H8β: Το Job Crafting λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση της
Οργανωσιακής Αρετής και της Πρόθεσης Αποχώρησης.
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Κεφάλαιο 4ο Μεθοδολογία Έρευνας
4.1 Εισαγωγή
Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε και παρουσιάσαμε τη θεωρητική επισκόπηση της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις έννοιες που αναπτύξαμε και εξετάσαμε στο ερευνητικό μας
μοντέλο. Στην έρευνά μας εξετάσαμε πώς η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή επηρεάζει
οργανωσιακά αποτελέσματα, όπως η Εργασιακή Δέσμευση και η Πρόθεση Αποχώρησης. Επίσης, σε
αυτές τις σχέσεις χρησιμοποιήσαμε τις μεταβλητές του Εργασιακού Άγχους και του Job Crafting ως
διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσαμε τη θεωρητική ανασκόπηση,
αναπτύξαμε τις ερευνητικές μας υποθέσεις. Οι παραπάνω υποθέσεις τέθηκαν, προκειμένου να
διαμορφωθεί το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουμε, το οποίο αποτέλεσε και τη βάση για
την πραγματοποίηση της ποσοτικής έρευνας που θα αναπτύξουμε σε επόμενη ενότητα.
Πριν προχωρήσουμε αξίζει να αναφέρουμε τους λόγους που επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε
ποσοτική έρευνα. Πρωταρχικό λόγο αποτελεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της έρευνας μας,
μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό. Η συλλογή δεδομένων γίνεται εύκολα με χρήση
ερωτηματολογίου. Επίσης, μέσω της ποσοτικής έρευνας, μας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξουμε μεγάλο
δείγμα και να ελέγξουμε το μοντέλο μας συνολικά, καθώς και να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα αναπτύξουμε την ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήσαμε
για την διεξαγωγή και διεκπεραίωση της έρευνάς μας. Ειδικότερα, αρχικά θα αναφερθούμε αναλυτικά,
στον πληθυσμό και το δείγμα που συγκεντρώσαμε, στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και στη
μέθοδο και τα εργαλεία συλλογής των στοιχείων, που χρησιμοποιήσαμε. Στη συνέχεια θα
παρουσιάσουμε τις κλίμακες μέτρησης και στο τέλος θα προσθέσουμε την στατιστική ανάλυση των
δεδομένων που ακολουθήσαμε.
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4.2 Πληθυσμός και Δείγμα έρευνας
Αρχικά, πρέπει να ξανααναφέρουμε ότι για τις ανάγκες της διπλωματικής μας εργασίας
πραγματοποιήσαμε ποσοτική έρευνα, κατά στην οποία αρχικά, σχεδιάσαμε και μοιράσαμε ηλεκτρονικά
ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια ολοκληρώθηκαν με τη χρήση της δωρεάν πλατφόρμας Google
Forms. Το χρονικό διάστημα που ήταν διαθέσιμα προς συμπλήρωση, ήταν για μια εβδομάδα, από
19/10/2019 μέχρι 26/10/2019. Ο υπερσύνδεσμος, που παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Google Forms, προωθήθηκε μέσω ανάρτησης στα social media (LinkedIn, Facebook, Twitter) και σε
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε συναδέλφους, γνωστούς και φίλους. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε
λόγω της ευκολίας σχεδιασμού, του μηδενικού κόστους, της αξιοπιστίας που παρέχει, καθώς ορίζονται
τα απαιτούμενα πεδία προς συμπλήρωση και τέλος γιατί οδηγεί σε δείγμα με μεγάλο εύρος
δημογραφικών χαρακτηριστικών. Αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι ότι, όσοι έλαβαν το
ερωτηματολόγιο ενημερώθηκαν ότι: α)ο μέγιστος χρόνος συμπλήρωσης ήταν 10 λεπτά, β)η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και εμπιστευτική, γ)οι απαντήσεις θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας που πραγματοποιούμε, δ)τα αποτελέσματα θα
αναλυθούν μόνο συγκεντρωτικά και ε)σε περίπτωση που ήθελαν να ενημερωθούν για τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα της έρευνας, μπορούσαν να γράψουν το email τους στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στο
τέλος του ερωτηματολογίου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι λόγω της μεθόδου που επιλέξαμε ακολουθήσαμε
δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας. Από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν, συμπληρώθηκαν
και επιστράφηκαν 450, όπου τα 404 ήταν σε θέση να συμμετάσχουν στις αναλύσεις. Επίσης, το δείγμα
που συγκεντρώσαμε μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε υψηλότερη αντιπροσωπευτικότητα. Πρακτικά,
στην έρευνα μας χρησιμοποιήσαμε το 89% των ερωτηματολογίων που λάβαμε, καθώς το υπόλοιπο 11%
δεν απάντησαν θετικά, στην ερώτηση που είχαμε θέσει ως προαπαιτούμενο για να συνεχίσουν. Στην
ερώτηση, ζητούσαμε αν ο συμμετέχων εργάζεται. Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε την παραπάνω
ερώτηση είναι γιατί στην πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήσαμε, οι συμμετέχοντες που δεν είχαν
εργασιακή εμπειρία και δεν εργάζονταν εκείνη την περίοδο δυσκολεύονταν να απαντήσουν κάποιες
ερωτήσεις από τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε.
Ο πληθυσμός των συμμετεχόντων αποτελούνταν από ενήλικες άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι
κατοικούν στην Ελλάδα, διαθέτουν εργασιακή προϋπηρεσία και εργάζονται τη χρονική περίοδο κατά
την οποία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Αντιθέτως, το δείγμα που επιλέχθηκε για τη συμπλήρωση
του ερωτηματολογίου προερχόταν από οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού (πολυεθνικές και
ελληνικές επιχειρήσεις) και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τέλος, με αυτό τον τρόπο προσπαθήσαμε
να εξασφαλίσουμε γενικευσιμότητα στα αποτελέσματα μας, λαμβάνοντας δείγμα από διαφορετικά
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εργασιακά περιβάλλοντα και με διαφορετικές εργασιακές συνθήκες, με στόχο τη ορθότερη και όσο το
δυνατόν πιο αμερόληπτη συλλογή στοιχείων.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε λεπτομερώς στα δημογραφικά χαρακτηριστικά που
προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Λαμβάνοντας υπόψη τα γραφήματα που
ακολουθούν και τον πίνακα 4.1, θα ερμηνεύσουμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων. Πριν προχωρήσουμε πρέπει να προσθέσουμε ότι σε μερικά από αυτά η συμπλήρωση
ήταν προαιρετική. Συνεπώς:
•

Οι ηλικίες των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα κυμαίνονται από 20 χρονών έως 62 χρονών,
με μέσο όρο ηλικίας συμμετεχόντων τα 32,19.

•

Από τους 404 που συμμετείχαν οι 226 ήταν γυναίκες, δηλαδή το 55,9%, ενώ οι 178 ήταν άνδρες,
δηλαδή το 44,1%.
Γράφημα 4.1: Φύλο Συμμετεχόντων

Άνδρες

56%

Γυναίκες

•

44%

Από τους 404 που συμμετείχαν οι 161 (39,9%) ήταν Υπάλληλοι χωρίς διοικητική θέση, οι 127
(31,4%) ήταν Μεσαία στελέχη, οι 68 (16,8%) ήταν Κατώτερα στελέχη και οι 48 (11,9%) ήταν
Ανώτερα στελέχη.
Γράφημα 4.2: Τρέχουσα Θέση στην Ιεραρχία

12%

Ανώτερα Στελέχη
Μεσαία Στελέχη

40%

31%

Κατώτερα Στελέχη
Υπάλληλοι

17%
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•

Από τους 404 που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 315 (78%) απάντησαν ότι εργάζονται στον Ιδιωτικό
Τομέα, έναντι των 86 (21,3%) που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα. Επίσης, 3 άτομα δεν έδωσαν
καμία απάντηση καθώς η ερώτηση δεν ήταν απαραίτητο πεδίο προς συμπλήρωση.

Γράφημα 4.3: Εργασιακός Τομέας

Ιδιωτικός Τομέας

21%

Δημόσιος Τομέας

•

79%

Από τους 404 που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 358 (88,6%) του δείγματος εργάζονται σε σχέση
Πλήρους Απασχόλησης, έναντι των 44 (10,9%) που εργάζονται σε σχέση Μερικής Απασχόλησης.
Επίσης, 2 άτομα δεν έδωσαν καμία απάντηση καθώς η ερώτηση δεν ήταν απαραίτητο πεδίο προς
συμπλήρωση.

Γράφημα 4.4: Σχέση Εργασίας

11%

Πλήρη Απασχόληση
Μερική Απασχόληση

89%
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•

Από τους 404 που συμμετείχαν οι 197 (48,8%) των συμμετεχόντων ήταν κάτοχοι και απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 129 (31,9%) ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου, οι 67 (16,6%)
ήταν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τέλος 11 άτομα (2,7%) ήταν κάτοχοι
Διδακτορικού τίτλου.
Γράφημα 4.2: Μορφωτικό Επίπεδο

Κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου

16%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου

32%

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

49%

Πίνακας 4.1: Περιγραφική Στατιστική Δημογραφικών Χαρακτηριστικών (Μέγιστες/Ελάχιστες τιμές,
Μέσοι όροι, Τυπικές αποκλίσεις)
N

Minimum

Maximum

Mean

SD

Φύλο

404

1

2

1,56

0,497

Ηλικία

402

20

62

32,19

8,200

Τρέχουσα Θέση στην Ιεραρχία

404

1

4

Χρόνια Προϋπηρεσίας

404

1

41

8,573

7,6551

403

1

31

4,881

5,8890

Σχέση Εργασίας

402

1

2

Μορφωτικό Επίπεδο

404

1

4

Εργασιακός Τομέας

401

1

2

Valid N (listwise)

396

Χρόνια Προϋπηρεσίας στη
Συγκεκριμένη Εταιρεία

Σημείωση: Φύλο (1=Άνδρας, 2=Γυναίκα), Τρέχουσα Θέση στην Ιεραρχία (1=Ανώτατο Στέλεχος,
2=Μεσαίο Στέλεχος, 3=Κατώτατο Στέλεχος, 4=Υπάλληλος), Εργασιακός Τομέας (1=Δημόσιος Τομέας,
2 Ιδιωτικός Τομέας), Σχέση Εργασίας (1=Πλήρης Απασχόληση, 2=Μερική Απασχόληση), Μορφωτικό
Επίπεδο (1=Δευτεροβάθμια, 2=Τριτοβάθμια, 3=Master, 4=PHD)
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4.3 Κλίμακες Μέτρησης
Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στο ερευνητικό εργαλείο και στις κλίμακες των
μεταβλητών που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε στο ερευνητικό μας μοντέλο. Αρχικά αξίζει να
αναφερθεί ότι, για τη συλλογή των στοιχείων δημιουργήσαμε δομημένο ερωτηματολόγιο που
αποτελούνταν από 56 ερωτήσεις, χωρίς αυτές των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Για τη συλλογή,
ανάλυση και διεξαγωγή των συμπερασμάτων από το πρωτογενές υλικό που λάβαμε, χρησιμοποιήσαμε
υπάρχουσες κλίμακες από την ερευνητική βιβλιογραφία. Τα εν λόγω εργαλεία μέτρησης ακολουθούσαν
κλίμακες διαστήματος τύπου Likert, με πέντε, έξι και εφτά βαθμίδες, αναλόγως την ενότητα. Επιπλέον,
σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήσαμε, μεταφράστηκαν από τα
Αγγλικά στα Ελληνικά με τη διαδικασία της αντίστροφης μετάφρασης και δεν τροποποιήσαμε τις
κλίμακές τους. Επίσης, το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε 5 ενότητες, ανάλογα τη μεταβλητή που
ερευνούσαμε. Τέλος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, κατά την αρχή της συμπλήρωσης οι
συμμετέχοντες έπρεπε να υποβάλλουν ως απάντηση ότι εργάζονται, ώστε να συμμετάσχουν στην
έρευνά μας.
Στη συνέχεια της ενότητας θα σταθούμε σε κάθε μια από τις μεταβλητές του ερευνητικού μας
μοντέλου και θα αναφέρουμε τις κλίμακες μέτρησης που επιλέξαμε.
1.

Οργανωσιακή Αρετή (Organizational Virtuousness): Για τη μέτρηση της

συγκεκριμένης κλίμακας χρησιμοποιήσαμε τη κλίμακα του Cameron και των συνεργατών του
(Cameron et al., 2004), που περιέχει 15 ερωτήσεις. Οι παραπάνω ερωτήσεις χωρίζονταν σε 5
υποκλίμακες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις 5 διαστάσεις της Οργανωσιακής Αρετής που αναλύσαμε
στο προηγούμενο κεφάλαιο (Αισιοδοξία, Εμπιστοσύνη, Συμπόνια, Ακεραιότητα & Συγχώρεση). Κατά
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες έπρεπε να υποδείξουν το βαθμό στον οποίο
συμφωνούσαν με τη διατυπωμένη ερώτηση. Οι απαντήσεις, σχετικά με τη συχνότητα που ίσχυε η κάθε
διατύπωση, μπορούσαν να κυμανθούν από το 1 έως το 6, δηλαδή από το «Δεν ισχύει ποτέ» έως το
«Ισχύει πάντα». Ειδικότερα, μερικές από τις ερωτήσεις που δόθηκαν είναι: «Στην εταιρεία είμαστε
αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε, ακόμη και όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις.», «Σε
αυτήν την εταιρεία είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε κάτι καλό πέραν του να κάνουμε σωστά την
εργασία μας.», «Οι άνθρωποι σε αυτήν την εταιρεία αντιμετωπίζονται με ευγένεια, προσοχή και
σεβασμό.», «Η εταιρεία έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ακεραιότητας -τιμιότητας.».
Κάθε διάσταση της Οργανωσιακής Αρετής, καθώς και η έννοια σαν σύνολο, είχαν ικανοποιητικό δείκτη
αξιοπιστίας. Ο δείκτης αξιοπιστίας, Cronbach Alpha, για τις διαστάσεις της Οργανωσιακής Αρετής
ξεπέρασε το 0.8 (Αισιοδοξία: 0.83, Εμπιστοσύνη: 0.85, Συμπόνια: 0.86, Ακεραιότητα: 0,94 &
Συγχώρεση: 0.88) και ισούται με 0.92 στην έννοια της Οργανωσιακής Αρετής. Αξιοσημείωτο είναι ότι,
στις επόμενες αναλύσεις χρησιμοποιήσαμε τη σύνθετη μορφή του όρου της Οργανωσιακής Αρετής,
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ακολουθώντας τη χρήση της κλίμακας από τη σύγχρονη βιβλιογραφία (π.χ. Rego et al., 2011;
Tsachouridi & Nikandrou, 2016; Tsachouridi & Nikandrou, 2019). Για τον υπολογισμό της, αρχικά
υπολογίσαμε το μέσο όρο για κάθε μια από τις 5 διαστάσεις της Οργανωσιακής Αρετής, για να λάβουμε
στη συνέχεια το σύνθετο μέσο όρο, για την έννοια που ερευνούμε.
2.

Εργασιακή Δέσμευση (Work Engagement): Για τη μέτρηση της συγκεκριμένης

κλίμακας χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα από το μοντέλο της Ουτρέχτης (UWES) που σχεδιάστηκε από
τον Schaufeli και τους συνεργάτες του (Schaufeli et al., 2002a). Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα πολύ
διαδεδομένο εργαλείο, έγκυρο και αξιόπιστο καθώς έχει μεταφραστεί και εφαρμοστεί σε διαφορετικά
εργασιακά πλαίσια και κουλτούρες ανά τον κόσμο (Bailey et al., 2015; Mache et al., 2016; Schaufeli,
2017; Sinval et al., 2018; Wu et al., 2017). Αξίζει να αναφέρουμε ότι πήραμε το εργαλείο μέτρησης
όπως έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό (Schaufeli & Bakker, 2003). Όσον αφορά την έρευνα
που πραγματοποιήσαμε, χρησιμοποιήσαμε τη κλίμακα της Εργασιακής Δέσμευσης με τις 17 ερωτήσεις,
οι οποίες χωρίς να είναι αντιληπτές από τους συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 υποδιαστάσεις που είναι
η ενεργητικότητα (vigor), η αφοσίωση (dedication) και η απορρόφηση (absorption) στον εργασιακό
χώρο. Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες έπρεπε να υποδείξουν το βαθμό
στον οποίο συμφωνούσαν με τη διατυπωμένη ερώτηση. Οι απαντήσεις, σχετικά με τη συχνότητα που
ίσχυε η κάθε διατύπωση, μπορούσε να κυμανθεί από το 0 έως το 6, δηλαδή από το «Ποτέ - Ποτέ» έως
το «Πάντα – Κάθε μέρα». Ειδικότερα, μερικές από τις διατυπώσεις που δόθηκαν είναι: «Στη δουλειά
μου αισθάνομαι να πλημμυρίζω από ενεργητικότητα.», «Νιώθω γεμάτος/η ζωντάνια και δύναμη όταν
εργάζομαι.», «Είμαι τελείως απορροφημένος/η από την εργασία μου.», «Μου είναι δύσκολο να
αποσπάσω τον εαυτό μου από τη δουλειά μου.».
Κάθε διάσταση της Εργασιακής Δέσμευσης καθώς και η έννοια σαν σύνολο, είχαν ικανοποιητικό δείκτη
αξιοπιστίας. Ο δείκτης αξιοπιστίας, Cronbach Alpha, για τις διαστάσεις της Εργασιακής Δέσμευσης
ξεπέρασε το 0.85 (Ενεργητικότητα: 0.85, Αφοσίωση: 0.92, Απορρόφηση: 0.85) και ισούται με 0.93
στην έννοια της Εργασιακής Δέσμευσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις επόμενες αναλύσεις
χρησιμοποιήσαμε τη σύνθετη μορφή του όρου της Εργασιακής Δέσμευσης. Για τον υπολογισμό αυτής
της μορφής υπολογίσαμε το μέσο όρο που βγήκε από τους μέσους όρους της κάθε διάστασης
3.

Πρόθεση Αποχώρησης (Intention to Quit): Για τη μέτρηση της συγκεκριμένης

μεταβλητής χρησιμοποιήσαμε τη κλίμακα που σχεδιάστηκε από τους Michaels και Spector (1982). Το
εργαλείο μέτρησης της έννοιας που χρησιμοποιήσαμε αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις,
σχετικά με τη συχνότητα που ίσχυε η κάθε διατύπωση, μπορούσε να κυμανθεί από το 1 έως το 5, δηλαδή
από το «Ποτέ» έως «Πάντα» ή από «Διαφωνώ απόλυτα» έως «Συμφωνώ απόλυτα» ή από «Εντελώς
απίθανο» έως «Εντελώς πιθανό», ανάλογα τη διατύπωση. Ειδικότερα, μερικές από τις διατυπώσεις που
δόθηκαν είναι: «Πόσο συχνά σκέφτεστε να παραιτηθείτε από τη δουλειά σας;», «Θα ήθελα πολύ να
παραιτηθώ από τη δουλειά μου.», «Πόσο πιθανό είναι να παραιτηθείτε από τη δουλειά σας μέσα στον
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επόμενο χρόνο;», «Σκοπεύω να αναζητήσω εργασία σε άλλον εργοδότη μέσα στον επόμενο χρόνο.». Η
διάσταση της Πρόθεσης Αποχώρησης σαν σύνολο, είχε ικανοποιητικό δείκτη αξιοπιστίας. Ο δείκτης
αξιοπιστίας, Cronbach Alpha, για τη Πρόθεση Αποχώρηση ισούται με 0.918.
4.

Εργασιακό Άγχος (Job Stress): Για τη μέτρηση της συγκεκριμένης μεταβλητής

χρησιμοποιήσαμε τη κλίμακα που τροποποιήθηκε από τον Crank και τους συνεργάτες του (Crank,
Regoli, Hewitt & Culbertson, 1995). Το εργαλείο μέτρησης της έννοιας που χρησιμοποιήσαμε
αποτελείται από 5 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις, σχετικά με τη συχνότητα που ίσχυε η κάθε διατύπωση,
μπορούσε να κυμανθεί από το 1 έως το 5, δηλαδή από το «Διαφωνώ πολύ» έως το «Συμφωνώ απόλυτα».
Ειδικότερα, μερικές από τις διατυπώσεις που δόθηκαν είναι: «Πολλές φορές η εργασία μου με κάνει να
νιώθω εκνευρισμένος/η και θυμωμένος/η.», «Συνήθως είμαι πολύ πιεσμένος όταν είμαι στη δουλειά.»,
«Συνήθως είμαι ήρεμος και άνετος όταν δουλεύω.», «Υπάρχουν πολλές πτυχές της δουλειάς μου που
μου προκαλούν αναστάτωση.». Το Εργασιακό Άγχος είχε ικανοποιητικό δείκτη αξιοπιστίας. Ο δείκτης
αξιοπιστίας, Cronbach Alpha, για το Εργασιακό Άγχος ξεπέρασε το 0.80 και ισούται για την ακρίβεια
με 0.88.
5.

Job Crafting: Για τη μέτρηση της συγκεκριμένης κλίμακας χρησιμοποιήσαμε το

εργαλείο που σχεδίασαν ο Slemp και Vella-Brodrick (Slemp & Vella-Brodrick, 2013). Το
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίς να είναι αντιληπτές από τους
συμμετέχοντες χωρίζονται στις υποδιαστάσεις του Task Crafting (καθηκόντων), Cognitive Crafting
(γνωστικού) και Relational Crafting (σχεσιακού). Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι
συμμετέχοντες έπρεπε να υποδείξουν το βαθμό στον οποίο συμφωνούσαν με τη διατυπωμένη ερώτηση.
Οι απαντήσεις, σχετικά με τη συχνότητα που ίσχυε η κάθε διατύπωση, κυμαινόταν από το 1 έως το 5,
δηλαδή από το «Σχεδόν ποτέ» έως το «Πολύ συχνά». Ειδικότερα, μερικές από τις διατυπώσεις που
δόθηκαν είναι: «Εισάγετε νέες προσεγγίσεις/μεθόδους για να βελτιώσετε την εργασία σας.»,
«Μεταβάλλετε το εύρος

ή το είδος των καθηκόντων που ολοκληρώνετε

στην εργασία σας.»,

«Υπενθυμίζετε στον εαυτό σας τη σημασία που έχει η εργασία σας για την επιτυχία του οργανισμού.»,
«Οργανώνετε ειδικές εκδηλώσεις στο χώρο εργασίας σας. (π.χ., εορτασμό γενεθλίων συναδέλφου)».
Κάθε διάσταση του Job Crafting καθώς και η έννοια σαν σύνολο, είχαν ικανοποιητικό δείκτη
αξιοπιστίας. Ο δείκτης αξιοπιστίας, Cronbach Alpha, για τις διαστάσεις του Job Crafting ξεπέρασε το
0.74 (Task Crafting: 0.82, Cognitive Crafting: 0.85, Relational Crafting: 0.74) και στο σύνολο ισούται
με 0.75 στην έννοια του Job Crafting. Αξιοσημείωτο είναι ότι, στις επόμενες αναλύσεις
χρησιμοποιήσαμε τη σύνθετη μορφή του όρου του Job Crafting. Τέλος, για τον υπολογισμό του, αρχικά
υπολογίσαμε το μέσο όρο για κάθε μια από τις 3 διαστάσεις του Job Crafting, για να λάβουμε στη
συνέχεια το σύνθετο μέσο όρο, για την έννοια που ερευνούμε.
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4.4 Ανάλυση Δεδομένων
Ολοκληρώνοντας την ενότητα και πριν προχωρήσουμε στα ερευνητικά αποτελέσματα, πρέπει
να αναφερθούμε εν συντομία στο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήσαμε την ανάλυση μας. Η ανάλυση
των δεδομένων που προέκυψαν από τα 404 ερωτηματολόγια, πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού
πακέτου SPSS Statistics 25 for Microsoft Windows, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε ακαδημαϊκές
έρευνες. Τα βήματα που ακολουθήσαμε στη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, ήταν α)να
ελέγξουμε τις μέγιστες, ελάχιστες (Max/Min) και ελλείπουσες τιμές (Missing Values), β)στη συνέχεια
όπου ήταν απαραίτητο κάναμε Recoding γ)να ελέγξουμε την αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης που
επιλέξαμε, με τη βοήθεια του δείκτη Crobach Alpha, δ)βρήκαμε τους μέσους όρους για κάθε διάσταση
και στη συνέχεια για κάθε μεταβλητή του μοντέλου μας, ε)ελέγξαμε την κανονικότητα μέσω εξέτασης
της ασυμμετρίας και της κύρτωσης, καθώς και μέσω εξέτασης του ιστογράμματος και διαπιστώσαμε
πως δεν υπήρχαν σημαντικές παραβιάσεις, στ)υπολογίσαμε τις συσχετίσεις, που θα παραθέσουμε και
στο επόμενο κεφάλαιο και τέλος ζ)πραγματοποιήσαμε ανάλυση παλινδρόμησης με τη μέθοδο
PROCESS MACRO του SPSS, το οποίο ένα ισχυρό εργαλείο ακόμα και σε παραβιάσεις υποθέσεων
κανονικότητας (Hayes, 2013).
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Κεφάλαιο 5ο Αποτελέσματα
5.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναφερθούμε στα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν
από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, που συγκεντρώσαμε. Με την ολοκλήρωση της συλλογής των
ερωτηματολογίων και αφού φέραμε τη βάση δεδομένων μας σε κατάλληλη μορφή, ώστε να είναι σε
θέση να μεταφορτωθεί στο SPSS, ξεκινήσαμε τα βήματα της ανάλυσης που περιγράψαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Επομένως, αρχικά θα κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στα περιγραφικά
στατιστικά των δεδομένων μας και στη συνέχεια θα σταθούμε στα αποτελέσματα σχετικά με το
ερευνητικό μας μοντέλο και τις ερευνητικές υποθέσεις που θέσαμε.
Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα πρώτα στάδια της ανάλυσης έγιναν αποδεκτά με
αποτέλεσμα να μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα. Στο πίνακα 5.1, που βρίσκεται στη συνέχεια
μπορούμε να ελέγξουμε τα περιγραφικά στατιστικά των δεδομένων (μέσο όρο, τυπική απόκλιση και
αξιοπιστία). Επίσης, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι κλίμακες που επιλέχθηκαν
είναι καλής ποιότητας, με Cronbach Alpha να ξεπερνά το 0.70.

Πίνακας 5.1: Περιγραφικά Στατιστικά

1
2
3
4
5

Μεταβλητές

Mean

SD

Οργανωσιακή Αρετή – Organizational Virtuousness
Εργασιακό Άγχος – Job Stress
Job Crafting
Εργασιακή Δέσμευση - Work Engagement
Πρόθεση Αποχώρησης – Intention to Quit

3.99
3.17
3.57
4.02
2.45

1.12
0.94
0.73
1.17
1.30

87

Cronbach
Alpha
0.92
0.88
0.75
0.93
0.91

Items
15
5
15
17
4

Με τη λειτουργία Pearson Correlation,

ελέγξαμε τις σχέσεις ανάμεσα σε όλες τις

μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων και των

δημογραφικών χαρακτηριστικών, που ζητήσαμε

από τους συμμετέχοντες. Στο διπλανό πίνακα

(Πίνακας 5.2), αλλά και στα παραρτήματα

(Παράρτημα Ι), μπορούμε να ελέγξουμε τις

θετικές και αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των

μεταβλητών.

Βάσει των στοιχείων του πίνακα 5.2,

παρατηρούμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην

Οργανωσιακή Αρετή, την Εργασιακή Δέσμευση

και το Job Crafting είναι θετικές και στατιστικά

σημαντικές. Επίσης, η σχέση ανάμεσα στο

Εργασιακό

σημαντική.
Άγχος

Οργανωσιακής

πολυσυγγραμμικότητας
και

Αντιθέτως,

Αρετής,
την

στις

της
Πρόθεση

Αποχώρησης είναι επίσης θετική και στατιστικά

σχέσεις
της

Εργασιακής

Δέσμευσης και του Job Crafting με τις έννοιες

του Εργασιακού Άγχους και της Πρόθεσης

Αποχώρησης παρατηρούμε ότι είναι αρνητικές

και στατιστικά σημαντικές σχέσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του

πίνακα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι

συσχετίσεις που βρέθηκαν, ανάμεσα στις

μεταβλητές του μοντέλου ήταν επιτρεπτές,

καταδεικνύοντας πως δεν υπήρχαν προβλήματα

(milticollinearity)

Πίνακας 5.2 Μέσοι Όροι, Τυπική Απόκλιση, Αξιοπιστία & Pearson Συσχετίσεις των μεταβλητών του ερευνητικού μοντέλου.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Mean SD
(0.92) 1,12
1 Organizational Virtuousness 3,99
-0.42** (0.88) 0,94
3,17
2 Job Stress
0.50** -0.33** (0.75) 0,73
3,57
3 Job Crafting
0.57** -0.41** 0.69** (0.93) 1,17
4,02
4 Work Engagement
-0.53** 0.53** -0.35** -0.55** (0.91) 1,30
2,45
5 Intention to Quit
6 Gender
-0.04 0.08 0.01 0.00 0.00 -0.08 0.07 0.12* -0.19** -0.06
0.11
32,19 8,20
7 Age
-0.07 -0.01 -0.19** -0.14** 0.08 0.17** -0.23** 8 Current Position in Hierarchy 0.88** -0.21** -0.07 0.07 0.13** -0.18** 0.00
0.18
7,66
8,58
9 Total Tenure (years)
-0.07 0.07 0.16** -0.20* -0.06 0.63** -0.25** 0.69**
0.05
5,89
10 Tenure in Company (years) 4,89
-0.21** -0.26** -0.22** 0.04
-0.07 0.02 -0.04 0.01 0.13** 0.02
11 Business Sector
0.14** -0.07
-0.02 -0.14** -0.07 0.02 0.10* -0.13** 0.20** -0.11*
0.04
12 Type of Work
-0.07
0.09
-0.13** -0.12** -0.09
-0.75
-0.05 -0.03 0.07 0.05 0.03 0.04
13 Education Level
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν την αξιοπιστία των εργαλείων.
Συντελεστής συσχέτισης: *p < 0.05, **p < 0.01
Σημείωση: Gender (1=Άνδρας, 2=Γυναίκα), Current Position in Hierarchy (1=Ανώτατο Στέλεχος, 2=Μεσσαίο Στέλεχος, 3=Κατώτατο Στέλεχος, 4=Υπάλληλος),
Business Sector (1=Δημόσιος Τομέας, 2 Ιδιωτικός Τομέας), Type of Work (1=Πλήρης Απασχόληση, 2=Μερική Απασχόληση), Education Level (1=Δευτεροβάθμια,
2=Τριτοβάθμια, 3=Master, 4=PHD)

5.2 Ανάλυση Συσχετίσεων
Στην ενότητα που ακολουθεί με τη χρήση του SPSS 25, εξετάσαμε τις συσχετίσεις ανάμεσα

στις μεταβλητές του ερευνητικού μας μοντέλου.

μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας.
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5.4 Ανάλυση και Εξέταση Ερευνητικών Υποθέσεων
Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέραμε στις προηγούμενες ενότητες και κεφάλαια, στο σημείο
αυτό θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα του ερευνητικού μας μοντέλου και θα τεστάρουμε τις
ερευνητικές μας υποθέσεις.
Αρχικά, όσον αφορά το μοντέλο που ερευνούμε, η μεταβλητή της Οργανωσιακής Αρετής
αποτελεί την ανεξάρτητη μεταβλητή μας, οι μεταβλητές του Εργασιακού Άγχους και του Job Crafting
είναι οι διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί (mediators), ενώ οι έννοιες της Εργασιακής Δέσμευσης και
Πρόθεσης Αποχώρησης αποτελούν τις εξαρτημένες μεταβλητές μας ή αλλιώς τα αποτελέσματα. Στο
πίνακα 5.3, εμφανίζεται η δομή του ερευνητικού μας μοντέλου, ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητό
από τους αναγνώστες.

Πίνακας 5.3: Διάγραμμα ερευνητικού μοντέλου

Εργασιακό
Άγχος
Οργανωσιακή

Εργασιακή
Δέσμευση

Αρετή
Πρόθεση
Job

Αποχώρηση

Crafting

ς

Επίσης, για την ανάλυση των ερευνητικών μας υποθέσεων χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο
PROCESS Macro, που αποτελεί επέκταση στις λειτουργίες της παλινδρόμησης (Regression), με το
μοντέλο 4, που χρησιμοποιείται σε μοντέλα με διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς (Hayes, 2013). Με τη
χρήση του PROCESS Macro, είχαμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε πολλαπλά μοντέλα διαμεσολάβησης
με παράλληλους διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς. Ακόμη, μέσω της μεθόδου αυτής μας δόθηκε η
ευκαιρία να αποκτήσουμε διαστήματα εμπιστοσύνης (Bootstrapping Confidence Intervals) για τα
εκτιμώμενα αποτελέσματα του ερευνητικού μας μοντέλου. Τέλος, όπως έχουμε αναφέρει και
παραπάνω, επιλέξαμε τη μέθοδο αυτή καθώς είναι ανθεκτική ακόμη και σε παραβιάσεις κανονικότητας
(Hayes, 2013).
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Στο σημείο αυτό θα ξανά παρουσιάσουμε τις ερευνητικές μας υποθέσεις, που αναπτύξαμε στο
3ο Κεφάλαιο, ώστε να συμβάλουν στην ολοκληρωμένη κατανόηση των αποτελεσμάτων.
H1: Η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή συσχετίζεται αρνητικά με το Εργασιακό Άγχος.
H2: Η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή συσχετίζεται θετικά με το Job Crafting.
H3: Η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή συσχετίζεται θετικά με την Εργασιακή
Δέσμευση.
H4: Η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή συσχετίζεται αρνητικά με την Πρόθεση
Αποχώρησης των εργαζομένων.
H5α: Το Εργασιακό Άγχος συσχετίζεται αρνητικά με την Εργασιακή Δέσμευση των
εργαζομένων.
H5β: Το Εργασιακού Άγχους συσχετίζεται θετικά με την Πρόθεση Αποχώρησης των
εργαζομένων.
H6α: Το Εργασιακό Άγχος λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση
της Οργανωσιακής Αρετής και της Εργασιακής Δέσμευσης.
H6β: Το Εργασιακό Άγχος λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση
της Οργανωσιακής Αρετής και της Πρόθεσης Αποχώρησης.
H7α: Το Job Crafting συσχετίζεται θετικά με την Εργασιακή Δέσμευση των εργαζομένων.
H7β: Το Job Crafting συσχετίζεται αρνητικά με την Πρόθεση Αποχώρησης των εργαζομένων.
H8α: Το Job Crafting λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση της
Οργανωσιακής Αρετής και της Εργασιακής Δέσμευσης.
H8β: Το Job Crafting λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός μηχανισμός ανάμεσα στη σχέση της
Οργανωσιακής Αρετής και της Πρόθεσης Αποχώρησης.
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5.4.1 Σχέση Αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής Αρετής και Εργασιακής Δέσμευσης μέσω
του Εργασιακού Άγχους και του Job Crafting (Έλεγχος Υποθέσεων Η1, Η2, Η3, Η5α,
Η6α, Η7α, Η8α)
Στην υποενότητα που ακολουθεί θα αναφερθούμε στη σχέση ανάμεσα στην Οργανωσιακή
Αρετή και την Εργασιακή Δέσμευση. Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μέθοδο
PROCESS Macro, θα τεστάρουμε τις υποθέσεις μας και γενικότερα την ύπαρξη του μοντέλου
διαμεσολάβησης. Επιπλέον, πριν προχωρήσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι στις αναλύσεις μας
ελέγξαμε τις μεταβλητές ελέγχου για τυχόν επιρροές. Οι μεταβλητές αυτές ήταν: το μορφωτικό επίπεδο,
το φύλο, το ιεραρχικό επίπεδο, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τα χρόνια προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη
εταιρεία, ο κλάδος και ο τύπος εργασίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που μπορούμε να δούμε και στον πίνακα 5.4 που
παραθέτουμε παρακάτω, υποδεικνύεται ότι η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή έχει στατιστικά
σημαντική θετική σχέση με την Εργασιακή Δέσμευση, (b=0.60, t(389)=14.08, p < .001), όπως και με
τους δυο διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς. Αρχικά με τη μεταβλητή του Εργασιακού Άγχους
παρατηρούμε στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση (b=-0.37, t(389)=-9.73, p < .001) και τέλος με το
Job Crafting παρατηρούμε στατιστικά σημαντική θετική σχέση (b=0.33, t(389)=11.86, p < .001).
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
οι υποθέσεις H1, H2 & H3 γίνονται αποδεκτές.
Επιπρόσθετα, η διαμεσολαβητική μεταβλητή του Εργασιακού Άγχους βρέθηκε να έχει
στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση με την Εργασιακή Δέσμευση (b=-0.14, t(389)=-3.05, p= .002),
ενώ το Job Crafting παρατηρήθηκε ότι αναπτύσσει στατιστικά σημαντική θετική σχέση με την
Εργασιακή Δέσμευση (b=0.84, t(389)=13.18, p < .001).
Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι υποθέσεις H5α & H7α
γίνονται αποδεκτές.
Επίσης, εξετάζοντας τις επιδράσεις των διαμεσολαβητικών μηχανισμών στην εξαρτημένη
μεταβλητή (Εργασιακή Δέσμευση), παρατηρείται ότι η επίδραση της αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής
Αρετής στην εξαρτημένη μειώθηκε, ωστόσο παραμένει θετική και στατιστικά σημαντική (b=0.27,
t(387)=6.29, p < .001), Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι η εξέταση των συγκεκριμένων έμμεσων
επιδράσεων υποδεικνύει ότι, τόσο το Εργασιακό Άγχος, όσο και το Job Crafting μπορεί να
διαμεσολαβούν μερικώς τη σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και την
Εργασιακή Δέσμευση. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης (Confidence Intervals) παρατηρείται ότι δεν
συμπεριλαμβάνουν το μηδέν με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις μας για διαμεσολάβηση
(Πίνακας 5.4). Συγκεκριμένα τα διαστήματα εμπιστοσύνης για το Εργασιακό Άγχος είναι:
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EstimateIEJS=0.05, SE=0.02, 95%, Confidence Intervals [0.01,0.09]. Αντίθετα, για το Job Crafting
είναι: EstimateIEJC=0.28, SE=0.03, 95%, Confidence Intervals [0.21,0.35].
Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι υποθέσεις H6α & H8α γίνονται εν μέρει
αποδεκτές και υπάρχει μερική διαμεσολάβηση (Partial Mediation).
Ανακεφαλαιώνοντας, παρατηρούμε ότι έχουμε μερική διαμεσολάβηση, επειδή η Οργανωσιακή
Αρετή ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση (b=0.27, t(387)=6.29, p < .001) ενώ οι διαμεσολαβητικές
μεταβλητές είναι μέσα στο μοντέλο και ασκούν στατιστικά σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο . Στα
παρατήματα, παραθέτουμε πλήρη υλικό από τις αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε (Παράρτημα ΙΙ.Ι).

Πίνακας 5.4: Διαμεσολαβητικό μοντέλο της σχέσης της Οργανωσιακής Αρετής με τα οργανωσιακά αποτελέσματα μέσω του Εργασιακού Άγχους και του Job Crafting.
Dependent variable: Work Engagement
Dependent variable: Intent to Quit
Beta
t-test
R2
Beta
t-test
R2
Beta
t-test
R2
Organizational Virtuousness
0.36***
0.32***
perceptions on outcome
0.60***
14.08
-0.61***
-12.44
(Total Effect)
0.21***
Organizational Virtuousness
-0.37***
-9.73
perceptions on Job Stress
0.30***
Organizational Virtuousness
0.33***
11.86
perceptions on Job Crafting
0.58**
0.44***
Job Stress on dependent
-0.14**
-3.05
0.51***
8.56
variables
Job Crafting on dependent
variables

0.84***

13.18

-0.08

-1.04

Organizational Virtuousness
perceptions on dependent
variables controlling for Job
Stress and Job Crafting

0.27***

6.29

-0.39***

-7.06

Indirect effect of OV perceptions on WE
through (a)Job Stress: Estimate=0.05,
SE=0.02, 95% Confidence Intervals
[0.01,0.09] (b)Job Crafting: Estimate=0.28,
SE=0.03, 95% Confidence Intervals
[0.21,0.35]

Indirect effect of OV perceptions on ITQ
through (a)Job Stress: Estimate=-0.19,
SE=0.03, 95% Confidence Intervals [-0.26,
-0.13] (b)Job Crafting: Estimate=-0.02,
SE=0.03, 95% Confidence Intervals [-0.08,
0.03]

Η ανάλυση μας βασίστηκε σε 5000 bootstrap sample. **p < 0.01, ***p< 0.001
Οι μεταβλητές ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το μοντέλο ήταν: Μορφωτικό Επίπεδο, Φύλο, Ιεραρχικό επίπεδο, Χρόνια προϋπηρεσίας, ΧΠ στην συγκεκριμένη
εταιρεία, Κλάδος & Τύπος εργασίας.
Unstandardized regression coefficients (beta) are shown.
Confidence Intervals presented are Bias-Corrected.

5.4.2 Σχέση Αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής Αρετής και Πρόθεσης Αποχώρησης μέσω
του Εργασιακού Άγχους και του Job Crafting (Έλεγχος Υποθέσεων Η4, Η5β, Η6β,
Η7β, Η8β)
Στο σημείο αυτό θα αναζητήσουμε να βρούμε τη σχέση ανάμεσα στην έννοια της
Οργανωσιακής Αρετής και της Πρόθεσης Αποχώρησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από τη μέθοδο PROCESS Macro, θα εξετάσουμε τις υποθέσεις μας και γενικότερα το μοντέλο
διαμεσολάβησης στη σχέση της Οργανωσιακής Αρετής και της Πρόθεσης Αποχώρησης. Επιπλέον, πριν
προχωρήσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι στις αναλύσεις μας ελέγξαμε τις μεταβλητές ελέγχου για
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τυχόν επιρροές. Οι μεταβλητές αυτές ήταν: το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο, το ιεραρχικό επίπεδο, τα
χρόνια προϋπηρεσίας, τα χρόνια προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη εταιρεία, ο κλάδος και ο τύπος
εργασίας.
Αρχικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που παραθέτουμε και στον πίνακα 5.4,
παρατηρείται ότι η αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή έχει στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση
με την Πρόθεση Αποχώρησης, (b=-0.61, t(389)=-12.44, p < .001).
Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Υπόθεση H4, γίνεται
αποδεκτή.
Επίσης, η διαμεσολαβητική μεταβλητή του Εργασιακού Άγχους βρέθηκε να έχει στατιστικά
σημαντική θετική σχέση με τη Πρόθεση Αποχώρησης (b=0.51, t(389)=8.56, p < .001). Αντιθέτως, στη
σχέση ανάμεσα στο Job Crafting και την εξαρτημένη μας μεταβλητή, δεν παρατηρήθηκε στατιστική
σημαντικότητα ανάμεσα τους (b=-0.08, t(389)=-1.04, p=.296).
Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μόνο η υπόθεση H5β γίνεται
αποδεκτή ενώ η υπόθεση Η7β απορρίπτεται .
Επίσης, εξετάζοντας τις επιδράσεις των διαμεσολαβητικών μηχανισμών στην εξαρτημένη
μεταβλητή, την Πρόθεση Αποχώρησης, παρατηρείται ότι η επίδραση της αντιλαμβανόμενης
Οργανωσιακής Αρετής στην εξαρτημένη μειώθηκε σε σπουδαιότητα, αλλά παράμεινε αρνητική και
στατιστικά σημαντική (b=-0.39, t(387)=-7.06, p < .001).
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι η εξέταση των συγκεκριμένων έμμεσων επιδράσεων
υποδεικνύει ότι, μόνο το Εργασιακό Άγχος και όχι το Job Crafting, διαμεσολαβεί τη σχέση ανάμεσα
στην αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Αρετή και τη Πρόθεση Αποχώρησης. Ακόμη, σύμφωνα με τα
διαστήματα εμπιστοσύνης (Confidence Intervals) παρατηρείται ότι μόνο στη περίπτωση του
Εργασιακού Άγχους δεν συμπεριλαμβάνεται το μηδέν, με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται μόνο η μία
υπόθεση διαμεσολάβησης (Πίνακας 5.4). Συγκεκριμένα, τα παραπάνω γίνονται κατανοητά αν
ελέγξουμε τα διαστήματα εμπιστοσύνης για το Εργασιακό Άγχος είναι: EstimateIEJS=-0.19, SE=0.03,
95% Confidence Intervals [-0.26 ,-0.13]. Ενώ για το Job Crafting είναι: EstimateIEJC=-0.02, SE=0.03,
95% Confidence Intervals [-0.08, 0.03], όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στο διάστημα
εμπιστοσύνης εμπεριέχεται το μηδέν άρα το Job Crafting δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη σχέση.
Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση H6β γίνεται εν μέρει αποδεκτή και
η υπόθεση Η8β απορρίπτεται και υπάρχει μερική διαμεσολάβηση (Partial Mediation).
Ανακεφαλαιώνοντας, παρατηρούμε ότι έχουμε μερική διαμεσολάβηση, επειδή η Οργανωσιακή
Αρετή ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση (b=-0.39, t(387)=-7.06, p < .001) ενώ οι
διαμεσολαβητικές μεταβλητές είναι μέσα στο μοντέλο και το Εργασιακό Άγχος ασκεί στατιστικά
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σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο. Τέλος, στα παρατήματα, παραθέτουμε πλήρη υλικό από τις
αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε (Παράρτημα ΙΙ.ΙΙ).
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Κεφάλαιο 6ο Συζήτηση
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναφερθούμε στα γενικά συμπεράσματα που καταλήγουμε,
τόσο από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, όσο και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης
του ερευνητικού μας μοντέλου. Έπειτα, θα παρουσιάσουμε τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίσαμε κατά την εκτέλεση της διπλωματικής μας εργασίας. Τέλος, θα προτείνουμε
μελλοντικές προτάσεις, ώστε η έρευνα μας να αποτελέσει βάση για μελλοντικές μελέτες σχετικά με την
Θετική Οργανωσιακή Παιδεία και ειδικότερα την Οργανωσιακή Αρετή.
Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με την έννοια της
Οργανωσιακής Αρετής μπορούμε να αναφέρουμε ότι επηρεάζει τις νοητικές, συναισθηματικές και
συμπεριφορικές καταστάσεις των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα έχει βρεθεί ότι δημιουργεί θετικές
ανοδικές σπείρες (Bright et al., 2006; Cameron, 2003), οι οποίες δημιουργούν στους εργαζόμενους
θετικές στάσεις (εργασιακή ικανοποίηση, συναισθηματική δέσμευση, εργασιακή δέσμευση και
συναισθηματική ευεξία) και συμβάλουν στη δημιουργία συμπεριφορών και προθέσεων (πρόθεση
αποχώρησης, εργασιακή απόδοση, task crafting, φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά και οργανωσιακό
αυθορμητισμό) (Ahmed et al., 2018; Cameron et al., 2004; Hur et al., 2017; Nikandrou & Tsachouridi
2015a; Rego et al., 2010, 2011; Singh et al., 2018; Tsachouridi & Nikandrou 2016). Ακολουθώντας το
παραπάνω πλαίσιο, στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε σχεδιάσαμε ένα μοντέλο, έτσι ώστε να
εξετάσουμε την σχέση της Οργανωσιακής Αρετή με δύο οργανωσιακά αποτελέσματα: την Εργασιακή
Δέσμευση και την Πρόθεση Αποχώρησης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται υψηλότερα επίπεδα
Οργανωσιακής Αρετής στους οργανισμούς τους τείνουν να είναι πιο δεσμευμένοι με την εργασία τους.
Ο Ahmed και οι συνεργάτες του, στην έρευνα που πραγματοποίησαν βρήκαν ότι η αντιλαμβανόμενη
Οργανωσιακή Αρετή επηρεάζει θετικά την Εργασιακή Δέσμευση κάτι που επιβεβαίωσαν και άλλη
ερευνητές τόσο απευθείας, όσο και μέσω μοντέλων διαμεσολάβησης (Ahmed et al. 2018; Singh et al.
2018). Στη μελέτη μας, όχι μόνο επιβεβαιώσαμε τα παραπάνω, αλλά επεκτείναμε την υπάρχουσα
βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας παράλληλους-ανταγωνιστικούς διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας, βρήκαμε ότι οι διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί του Job Crafting και
του Εργασιακού Άγχους ερμηνεύουν την παραπάνω σχέση. Επομένως, μπορούμε να αναφέρουμε ότι,
οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται υψηλά επίπεδα οργανωσιακής αρετής είναι σε θέση, όχι μόνο να
προβούν σε εφαρμογή τεχνικών job crafting, αλλά και να νιώθουν απαλλαγμένοι από αρνητικά και
στρεσογόνα συναισθήματα, με αποτέλεσμα να καταλήγουν να είναι περισσότερο δεσμευμένοι με την
εργασία τους. Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι, τόσο το Εργασιακό Άγχος, όσο και το Job Crafting,
εξηγούν μερικώς την παραπάνω σχέση, συνεπώς μπορούμε να προσθέσουμε ότι η Οργανωσιακή Αρετή
δεν έπαψε να συνεισφέρει στο μοντέλο διαμεσολάβησης.
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Στο ερευνητικό μας μοντέλο πέραν από τη σχέση ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή και την
Εργασιακή Δέσμευση, ερευνήσαμε και ένα δεύτερο οργανωσιακό αποτέλεσμα, που ήταν η Πρόθεση
Αποχώρησης των εργαζομένων από τον χώρο εργασίας τους. Στην παραπάνω σχέση βρήκαμε ότι τα
υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής αρετής, αποτρέπουν τους εργαζόμενους να
αποχωρήσουν από την εργασία τους. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις Nikandrou
και Tsachouridi, το 2015, βρέθηκε ότι η Οργανωσιακή Αρετή λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία
πρόθεσης αποχώρησης από τον οργανισμό που εργάζονται (Nikandrou & Tsachouridi, 2015a). Στην
έρευνα που πραγματοποιήσαμε, όχι μόνο επιβεβαιώσαμε προγενέστερα αποτελέσματα, αλλά
προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε την υπάρχουσα βιβλιογραφία με τη χρήση ενός μοντέλου
διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι
μόνο η μεταβλητή του Εργασιακού Άγχους ήταν σε θέση να ερμηνεύσει τη σχέση ανάμεσα στην
Οργανωσιακή Αρετή και την Πρόθεση Αποχώρησης. Επομένως, μπορούμε να αναφέρουμε ότι, οι
εργαζόμενοι που είναι απαλλαγμένοι από αρνητικά και πιεστικά συναισθήματα, λόγω των συνθηκών
οργανωσιακής αρετής που βιώνουν στον εργασιακό τους χώρο, δεν θα επέλεγαν να αποχωρήσουν από
την εργασία τους.
Επίσης, κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορεί να παρατηρήθηκε θετική σχέση
ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή και το Job Crafting, όπως είχε παρατηρηθεί και με το Task Crafting,
σε προγενέστερη έρευνα (Hur et al., 2017). Αντιθέτως, δεν φάνηκε να υπάρχει σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές του Job Crafting και της Πρόθεσης Αποχώρησης, αλλά ούτε διαμεσολάβηση στο αντίστοιχο
μοντέλο. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι, το Job Crafting αποτελεί μια προδραστική
συμπεριφορά των εργαζομένων για να τροποποιήσουν τα καθήκοντα, τον τρόπο σκέψεις και τις σχέσεις
που συνάπτουν μέσα στον χώρο εργασίας τους (Tims & Bakker, 2010; Wrzesniewski & Dutton, 2001;
Wrzesniewski et al., 2012). Από την άλλη πλευρά, η Πρόθεση Αποχώρησης αποτελεί μια πρόθεση των
εργαζομένων που θα οδηγήσει στη τελική συμπεριφορά. Τέτοιες συμπεριφορές εκδηλώνονται όταν οι
εργαζόμενοι βιώνουν αρνητικές καταστάσεις στο περιβάλλον εργασίας τους, όπως για παράδειγμα είναι
το στρες, η πίεση, η ασάφεια ρόλου και η έλλειψη δέσμευσης (Billingsley, 2004; Kim et al., 2010;
Landy & Conte, 2013; Mack et al., 2019; Mondal et al., 2011). Επομένως, είναι λογικό να μην ισχύει
μια τέτοια υπόθεση και κατ’ επέκταση εφαρμογή. Τέλος, ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το Job
Crafting φαίνεται πως δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη σχέση αντιλαμβανόμενης Οργανωσιακής Αρετής
και Πρόθεσης Αποχώρησης, φαίνεται πως έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Εργασιακό Άγχος, καθώς
και η Οργανωσιακή Αρετή, είναι πολύ σημαντικές για τη διαμόρφωση της Πρόθεσης Αποχώρησης.
Επιπλέον, στη έρευνα που πραγματοποιήσαμε συναντήσαμε μερικούς περιορισμούς που
μπορούν να ληφθούν υπόψη για μελλοντικές έρευνες, σχετικά με την έννοια της Οργανωσιακής Αρετής.
Αρχικά, στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Μπορεί το δείγμα να ήταν ικανοποιητικό (n = 404), αλλά
τα αποτελέσματά μας δεν μπορούν να αποτελέσουν γενίκευση, για συγκεκριμένους εργασιακούς
κλάδους. Ακόμη, το γεγονός ότι ακολουθήσαμε δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας συμβάλει
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στον παραπάνω περιορισμό. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, προτείνουμε σε τυχόν μελλοντική
έρευνα να ελεγχθεί το μοντέλο πολλαπλών διαμεσολαβητικών μηχανισμών, που ερευνήσαμε, σε
συγκεκριμένο πληθυσμό ή σε δείγμα πιθανότητας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν ενσωματώσαμε στο
σχεδιασμό μας τον εργασιακό κλάδο των ερωτηθέντων αποτελεί στοιχείο για επιπλέον έρευνα.
Επιπρόσθετα, όπως αναφέραμε και παραπάνω στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε
παρατηρήσαμε ότι, τόσο το εργασιακό άγχος, όσο και το job crafting εξηγούσαν μερικώς τη σχέση της
οργανωσιακής αρετής με την εργασιακή δέσμευση, ενώ στη σχέση ανάμεσα στην οργανωσιακή αρετή
και την πρόθεση αποχώρησης βρήκαμε ότι μόνο το εργασιακό άγχος την ερμηνεύει μερικώς. Όπως
προαναφέραμε, το γεγονός της μερικής διαμεσολάβησης που βρήκαμε σημαίνει ότι η Οργανωσιακή
Αρετή συνεχίζει να είναι παρούσα στα μοντέλα διαμεσολάβησής μας. Συνεπώς, αρχικά προτείνουμε σε
μελλοντική έρευνα να ερευνηθούν και άλλοι διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί που εξηγούν τη σχέση της
οργανωσιακής αρετής με τα αποτελέσματα του μοντέλου μας. Επίσης, το γεγονός ότι το job crafting
δεν ερμηνεύει τη σχέση της οργανωσιακής αρετής με την πρόθεση αποχώρησης, αποτελεί πρόταση για
να μελετηθεί και να ελεγχθεί σε επόμενη έρευνα. Τέλος, ενδιαφέρον θα ήταν για μελλοντικές έρευνες,
να εξεταστεί το ερευνητικό μας μοντέλο, όχι μόνο ξανά ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Με αυτό τον
τρόπο θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τι έχουν να μας που οι συμμετέχοντες για τη σχέση του job
crafting και της πρόθεσης αποχώρησης.
Ολοκληρώνοντας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω, η έρευνά μας
επιβεβαιώνει τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη κλίματος Οργανωσιακής Αρετής σε έναν
οργανισμό. Όπως αποδείξαμε στην έρευνα μας, η Οργανωσιακή Αρετή αυξάνει την εργασιακή
δέσμευση, καθώς ενισχύει τις προδραστικές θετικές συμπεριφορές που αποτελούν λόγο για εφαρμογή
του Job Crafting. Ακόμη, το κλίμα συγχώρεσης, ακεραιότητας, εμπιστοσύνης, συμπόνιας και
αισιοδοξίας που επικρατεί μέσα σε έναν οργανισμό δεν επιτρέπει την αύξηση του Εργασιακού Άγχους,
με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να νιώθουν δεσμευμένοι και να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν από
τον οργανισμό τους. Επομένως, οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε σε αυτή τη διπλωματική εργασία
αποτελούν στοιχεία που μπορούν βοηθήσουν, τόσο στελέχη τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, όσο και
τις εταιρείες γενικότερα να αποκτήσουν θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα.
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II. Ανάλυση Παλινδρόμησης PROCESS Macro
ΙΙ.I Διαμεσολαβητικό Μοντέλο της σχέσης ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή &
Εργασιακή Δέσμευση
***************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.4 *****************
Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.
www.afhayes.com
**************************************************************************
Model : 4
Y : Work Engagement
X : Organizational Virtuousness
M1 : Job Crafting
M2 : Job Stress
Covariates:
Education Level, Gender, Current Position in Hierarchy, Total Tenure, Tenure in Company, Business Sector,
Type of Work.
Sample
Size: 398
**************************************************************************
OUTCOME VARIABLE:
Job Crafting
Model Summary
R
R-sq
,5534
,3062

MSE
,3749

F
df1
df2
p
21,4637 8,0000 389,0000

,0000

Model
coeff
constant
2,3693
OrgVirtu
,3326
EduLvl
,0724
Gender
,0913
CurPos
-,0817
TotalTen
,0036
TenInCom -,0009
BusSec
,0117
TypeOfWork -,2284

se
,2753
,0280
,0430
,0632
,0308
,0057
,0075
,0788
,1028

t
8,6066
11,8682
1,6847
1,4452
-2,6490
,6253
-,1173
,1483
-2,2219

p
,0000
,0000
,0928
,1492
,0084
,5322
,9067
,8822
,0269

LLCI
1,8281
,2775
-,0121
-,0329
-,1423
-,0077
-,0156
-,1432
-,4305

ULCI
2,9106
,3877
,1569
,2155
-,0211
,0148
,0139
,1665
-,0263

**************************************************************************
OUTCOME VARIABLE:
Job Stress
Model Summary
R
R-sq
,4606
,2121

MSE
F
,7152 13,0925

df1
df2
8,0000 389,0000

p
,0000

Model
coeff
constant 5,2496
OrgVirtu -,3770
EduLvl
-,1085
Gender
,1737

se
t
,3802 13,8063
,0387 -9,7385
,0594 -1,8281
,0873 1,9900

p
,0000
,0000
,0683
,0473

LLCI
ULCI
4,5021 5,9972
-,4531 -,3009
-,2252 ,0082
,0021
,3452
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CurPos
TotalTen
TenInCom
BusSec
TypeOfWork

-,0715
-,0093
-,0060
-,0561
-,1731

,0426 -1,6783
,0079 -1,1806
,0104 -,5794
,1088 -,5153
,1420 -1,2192

,0941 -,1552
,2385 -,0249
,5626 -,0264
,6066 -,2699
,2235 -,4522

,0123
,0062
,0144
,1578
,1060

**************************************************************************
OUTCOME VARIABLE:
Work Engagement
Model Summary
R
R-sq
,7654
,5858

MSE
F
,5785 54,7317

df1
df2
10,0000 387,0000

se
t
,4598 -,5808
,0429 6,2994
,0639 13,1863
,0463 -3,0526
,0537 1,2090
,0792 ,4582
,0389 -,0721
,0071
,9036
,0093 1,8766
,0979 1,4775
,1289 ,4358

p
LLCI
,5617 -1,1711
,0000 ,1860
,0000
,7172
,0024 -,2322
,2274 -,0407
,6471 -,1194
,9426 -,0792
,3668 -,0076
,0613 -,0008
,1404 -,0478
,6632 -,1973

p
,0000

Model
coeff
constant -,2671
OrgVirtu
,2704
JobCraft
,8428
JobStres -,1413
EduLvl
,0650
Gender
,0363
CurPos
-,0028
TotalTen
,0064
TenInCom ,0175
BusSec
,1446
TypeOfWork ,0562

ULCI
,6370
,3547
,9685
-,0503
,1707
,1920
,0736
,0204
,0358
,3370
,3097

************************** TOTAL EFFECT MODEL ****************************
OUTCOME VARIABLE:
Work Engagement
Model Summary
R
R-sq
,6072
,3687

MSE
F
,8771 28,4007

df1
df2
8,0000 389,0000

p
,0000

Model
coeff
se
constant
,9883
,4211
OrgVirtu ,6040
,0429
EDULV
,1413
,0657
GEND
,0887
,0966
CURPOS -,0615
,0472
TOTALTEN ,0108
,0088
TENINCOM ,0176
,0115
BUSSEC
,1623
,1205
TYPEOFW -,1119
,1572

t
p
LLCI
2,3471
,0194
,1604
14,0884
,0000
,5197
2,1500
,0322 ,0121
,9181
,3592 -,1013
-1,3050
,1927 -,1543
1,2304
,2193 -,0064
1,5340
,1258 -,0050
1,3477
,1785 -,0745
-,7114
,4772 -,4210

ULCI
1,8162
,6883
,2706
,2787
,0312
,0280
,0401
,3992
,1973

************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y **************
Total effect of X on Y
Effect
se
t
p LLCI
,6040 ,0429 14,0884 ,0000 ,5197

ULCI
,6883

c_ps
,5176

c_cs
,5726

Direct effect of X on Y
Effect
se
t
p
,2704 ,0429 6,2994 ,0000

ULCI
,3547

c'_ps
,2317

c'_cs
,2563

LLCI
,1860
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Indirect effect(s) of X on Y:
Effect BootSE BootLLCI BootULCI
TOTAL
,3336
,0389
,2577
,4114
JobCraft
,2804
,0358 ,2112
,3504
JobStres
,0533
,0200
,0155
,0934
Partially standardized indirect effect(s) of X on Y:
Effect BootSE BootLLCI BootULCI
TOTAL
,2859
,0280 ,2311
,3402
JobCraft
,2403
,0267 ,1865
,2916
JobStres
,0456
,0169
,0136
,0803
Completely standardized indirect effect(s) of X on Y:
Effect BootSE BootLLCI BootULCI
TOTAL
,3163
,0325 ,2517
,3793
JobCraft
,2658
,0312 ,2029
,3257
JobStres
,0505 ,0186
,0150
,0882
*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************
Level of confidence for all confidence intervals in output:
95,0000
Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals:
5000
NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect output.
Shorter variable names are recommended.
------ END MATRIX -----

ΙΙ.IΙ Διαμεσολαβητικό Μοντέλο της σχέσης ανάμεσα στην Οργανωσιακή Αρετή &
Πρόθεσης Αποχώρησης
***************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.4 *****************
Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.
www.afhayes.com
**************************************************************************
Model : 4
Y : Intent to Quit
X : Organizational Virtuousness
M1 : Job Crafting
M2 : Job Stress
Covariates:
Education Level, Gender, Current Position in Hierarchy, Total Tenure, Tenure in Company, Business Sector,
Type of Work.
Sample
Size: 398
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**************************************************************************
OUTCOME VARIABLE:
Job Crafting
Model Summary
R
R-sq
,5534
,3062

MSE
F
,3749 21,4637

df1
df2
8,0000 389,0000

p
,0000

Model
coeff
se
constant
2,3693
,2753
OrgVirtu
,3326
,0280
EDULVL
,0724
,0430
GENDER
,0913
,0632
CURPOS
-,0817
,0308
TOTALTEN ,0036
,0057
TENINCOM -,0009
,0075
BUSSEC
,0117
,0788
TYPEOFW -,2284
,1028

t
8,6066
11,8682
1,6847
1,4452
-2,6490
,6253
-,1173
,1483
-2,2219

p
,0000
,0000
,0928
,1492
,0084
,5322
,9067
,8822
,0269

LLCI
ULCI
1,8281 2,9106
,2775
,3877
-,0121
,1569
-,0329
,2155
-,1423 -,0211
-,0077
,0148
-,0156
,0139
-,1432
,1665
-,4305 -,0263

**************************************************************************
OUTCOME VARIABLE:
Job Stress
Model Summary
R
R-sq
,4606
,2121

MSE
F
,7152 13,0925

df1
df2
8,0000 389,0000

p
,0000

Model
coeff
se
constant
5,2496
,3802
OrgVirtu
-,3770 ,0387
EDULVL
-,1085 ,0594
GENDER
,1737
,0873
CURPOS
-,0715
,0426
TOTALTEN -,0093
,0079
TENINCOM -,0060
,0104
SECTOR
-,0561
,1088
TYPEOFWO -,1731
,1420

t
13,8063
-9,7385
-1,8281
1,9900
-1,6783
-1,1806
-,5794
-,5153
-1,2192

p
LLCI
ULCI
,0000 4,5021 5,9972
,0000 -,4531 -,3009
,0683 -,2252
,0082
,0473
,0021 ,3452
,0941 -,1552
,0123
,2385 -,0249
,0062
,5626 -,0264
,0144
,6066 -,2699
,1578
,2235 -,4522
,1060

**************************************************************************
OUTCOME VARIABLE:
Intent to Quit
Model Summary
R
R-sq
,6637
,4404

MSE
F
,9602 30,4612

df1
df2
10,0000 387,0000

p
,0000

Model
constant
OrgVirtu
JobCraft
JobStres
EDULVL
GENDER
CURPOS
TOTALTEN
TENINCOM

coeff
2,5324
-,3905
-,0860
,5104
,0129
-,1081
,0422
-,0146
-,0140

se
,5924
,0553
,0824
,0596
,0693
,1020
,0501
,0092
,0120

t
4,2747
-7,0619
-1,0444
8,5600
,1859
-1,0589
,8435
-1,5923
-1,1660

p
,0000
,0000
,2969
,0000
,8526
,2903
,3995
,1121
,2443

LLCI
ULCI
1,3677 3,6972
-,4992 -,2818
-,2479
,0759
,3931
,6276
-,1233
,1490
-,3087
,0926
-,0562
,1407
-,0327
,0034
-,0376
,0096
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BUSSEC
,2441
TYPEOFWORK -,0646

,1261
,1661

1,9362
-,3890

,0536
,6975

-,0038
-,3912

,4920
,2620

************************** TOTAL EFFECT MODEL ****************************
OUTCOME VARIABLE:
Intent to Quit
Model Summary
R
R-sq
MSE
F
,5702
,3252 1,1521 23,4286

df1
df2
8,0000 389,0000

p
,0000

Model
coeff
constant
5,0079
OrgVirtu
-,6115
EDULVL -,0487
GENDER -,0273
CURPOS
,0128
TOTALTEN -,0197
TENINCOM-,0170
BUSSEC
,2145
TYPEOFW -,1333

se
t
p
,4826 10,3770 ,0000
,0491 -12,4460
,0000
,0753 -,6469
,5181
,1108 -,2463
,8056
,0541
,2366
,8131
,0100 -1,9621
,0505
,0131 -1,2922 ,1970
,1381 1,5538
,1211
,1802 -,7398 ,4598

LLCI
4,0590
-,7081
-,1969
-,2450
-,0935
-,0394
-,0428
-,0569
-,4876

ULCI
5,9567
-,5149
,0994
,1905
,1191
,0000
,0089
,4860
,2210

************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y **************
Total effect of X on Y
Effect
se
t
-,6115 ,0491 -12,4460
Direct effect of X on Y
Effect
se
t
-,3905 ,0553 -7,0619

p
,0000

LLCI
ULCI
c_ps
-,7081 -,5149 -,4728

c_cs
-,5230

p
LLCI
ULCI c'_ps c'_cs
,0000 -,4992 -,2818 -,3019 -,3340

Indirect effect(s) of X on Y:
Effect BootSE BootLLCI BootULCI
TOTAL
-,2210
,0390 -,2984 -,1448
JobCraft
-,0286
,0300 -,0850
,0349
JobStres
-,1924
,0324 -,2611 -,1348

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y:
Effect BootSE BootLLCI BootULCI
TOTAL
-,1709
,0292 -,2283 -,1134
JobCraft
-,0221
,0233 -,0654
,0272
JobStres
-,1488 ,0240 -,1997 -,1057
Completely standardized indirect effect(s) of X on Y:
Effect BootSE BootLLCI BootULCI
TOTAL
-,1890
,0327 -,2535 -,1234
JobCraft
-,0245
,0257 -,0725
,0294
JobStres
-,1646
,0267 -,2206 -,1163
*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************
Level of confidence for all confidence intervals in output:
95,0000
Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals:
5000
NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect output.
Shorter variable names are recommended.
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III. Ερωτηματολόγιο Διπλωματικής Εργασίας

Έρευνα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Εργασιακών Στάσεων
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο συλλογής δεδομένων για την εκπόνηση της
διπλωματικής μου εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι
να διερευνήσει εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και εμπιστευτική, καθώς οι απαντήσεις θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Τα ερωτηματολόγια δεν θα αναλυθούν
μεμονωμένα, αλλά συγκεντρωτικά. Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερωθείτε για τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα της έρευνας, γράψτε το email σας στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος του
ερωτηματολογίου.
Παρακαλείστε πολύ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτε από 6 μικρές ενότητες.
Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 9 λεπτά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο προσωπικό email:
george.k.labrakis@gmail.com, καθώς και με την επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας μου (Δρ.
Ειρήνη Τσαχουρίδη, etsachouridi@aueb.gr).

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Λαμπράκης Γιώργος

Ερώτηση περιορισμός:
Σημείωση: Κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστεί να αξιολογήσετε καταστάσεις
από τον εργασιακό σας χώρο ή την εργασιακή σας προϋπηρεσία. (Ναι, Όχι)

Ενότητα 1η
Παρακαλώ πολύ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις
ακολουθώντας την παρακάτω κλίμακα: (0 = Ποτέ – Ποτέ, 1 = Σχεδόν ποτέ - Μερικές φορές το χρόνο
ή λιγότερο, 2 = Μερικές φορές - Μια φορά το μήνα ή λιγότερο, 3 = Τακτικά - Μερικές φορές το μήνα,
4 = Συχνά - Μια φορά τη βδομάδα, 5 = Πολύ συχνά - Μερικές φορές τη βδομάδα, 6 = Πάντα - Κάθε
μέρα)
1. Στη δουλειά μου αισθάνομαι να πλημμυρίζω από ενεργητικότητα.
2. H εργασία που κάνω είναι χρήσιμη και γεμάτη νόημα.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ο χρόνος κυλάει γρήγορα όταν εργάζομαι.
Νιώθω γεμάτος/η ζωντάνια και δύναμη όταν εργάζομαι.
Είμαι ενθουσιασμένος/η με τη δουλειά μου.
Όταν εργάζομαι ξεχνώ τα πάντα γύρω μου.
Η εργασία μου με εμπνέει.
Όταν σηκώνομαι το πρωί έχω διάθεση να πάω στη δουλειά μου.
Νιώθω ευτυχισμένος/η όταν εργάζομαι με εντατικούς ρυθμούς.
Νιώθω υπερήφανος/η για τη δουλειά που κάνω.
Είμαι τελείως απορροφημένος/η από την εργασία μου.
Όταν εργάζομαι είμαι ικανός να συνεχίσω τη δουλειά μου για πολλή ώρα.
Η δουλειά μου αποτελεί πρόκληση για μένα.
Η δουλειά μου με συναρπάζει.
Στην δουλειά μου έχω μεγάλη πνευματική αντοχή.
Μου είναι δύσκολο να αποσπάσω τον εαυτό μου από τη δουλειά μου.
Δείχνω πάντοτε επιμονή στη δουλειά μου, ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.

Ενότητα 2η
Παρακαλώ αναφέρετε την έκταση στην οποία συμμετέχετε στις παρακάτω συμπεριφορές
χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα: (1 = Σχεδόν ποτέ, 2 = Μερικές φορές, 3 = Τακτικά, 4 =
Συχνά, 5 = Πολύ συχνά)
Σημείωση: «Πολύ συχνά» σημαίνει όσο το δυνατόν συχνότερα στο χώρο εργασίας σας.
1. Εισάγετε νέες προσεγγίσεις/μεθόδους για να βελτιώσετε την εργασία σας.
2. Μεταβάλλετε το εύρος ή το είδος των καθηκόντων που ολοκληρώνετε στην εργασία σας.
3. Εισάγετε στην εργασία σας νέα καθήκοντα/δραστηριότητες που πιστεύετε ότι ταιριάζουν καλύτερα
στις ικανότητες ή στα ενδιαφέροντά σας.
4. Επιλέγετε να αναλάβετε επιπλέον καθήκοντα/αρμοδιότητες στην εργασία σας.
5. Δίνετε προτίμηση σε εργασιακά καθήκοντα που ταιριάζουν στις ικανότητες ή στα ενδιαφέροντά
σας.
6. Σκέφτεστε πως η εργασία σας δίνει «σκοπό» στη ζωή σας.
7. Υπενθυμίζετε στον εαυτό σας τη σημασία που έχει η εργασία σας για την επιτυχία του οργανισμού.
8. Υπενθυμίζετε στον εαυτό σας τη σημασία της εργασίας σας για την ευρύτερη κοινότητα.
9. Αναλογίζεστε τους τρόπους με τους οποίους η εργασία σας επηρεάζει θετικά τη ζωή σας.
10. Αναλογίζεστε το ρόλο που διαδραματίζει η δουλειά σας για τη συνολική ευημερία σας.
11. Κάνετε προσπάθεια να γνωρίσετε καλύτερα τα άτομα στην εργασία σας.
12. Οργανώνετε ή παρακολουθείτε κοινωνικές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την εργασία σας.
13. Οργανώνετε ειδικές εκδηλώσεις στο χώρο εργασίας σας. (π.χ., εορτασμό γενεθλίων συναδέλφου)
14. Επιλέγετε να συμβουλέψετε νέους υπαλλήλους. (επίσημα ή ανεπίσημα)
15. Δημιουργείτε φιλίες με άτομα στην εργασία σας που έχουν παρόμοιες δεξιότητες ή ενδιαφέροντα
με εσάς.
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Ενότητα 3η
Παρακαλώ πολύ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις
ακολουθώντας την παρακάτω κλίμακα: (1 = Διαφωνώ πολύ, 2 = Διαφωνώ, 3 = Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα)
1.
2.
3.
4.
5.

Πολλές φορές η εργασία μου με κάνει να νιώθω εκνευρισμένος/η και θυμωμένος/η.
Συνήθως είμαι πολύ πιεσμένος όταν είμαι στη δουλειά.
Όταν είμαι στη δουλειά, συχνά αισθάνομαι πως βρίσκομαι σε ένταση/υπερένταση.
Συνήθως είμαι ήρεμος και άνετος όταν δουλεύω.
Υπάρχουν πολλές πτυχές της δουλειάς μου που μου προκαλούν αναστάτωση.

Ενότητα 4η
Παρακαλώ πολύ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις
ακολουθώντας την παρακάτω κλίμακα: (1 = Δεν ισχύει ποτέ, 2 = Δεν ισχύει σχεδόν ποτέ, 3 = Δεν
ισχύει τις περισσότερες φορές, 4 = Κάποιες φορές ισχύει, 5 = Τις περισσότερες φορές ισχύει, 6 =
Ισχύει πάντα)
1. Στην εταιρεία είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε, ακόμη και όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε
μεγάλες προκλήσεις.
2. Σε αυτήν την εταιρεία είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε κάτι καλό πέραν του να κάνουμε
σωστά την εργασία μας.
3. Μία αίσθηση βαθύτερου σκοπού συνδέεται με το ότι βρισκόμαστε εδώ (στην εργασία μας).
4. Οι εργαζόμενοι σε αυτήν την εταιρεία εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο.
5. Οι άνθρωποι σε αυτήν την εταιρεία αντιμετωπίζονται με ευγένεια, προσοχή και σεβασμό.
6. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται την ηγεσία της εταιρείας.
7. Οι πράξεις συμπόνιας είναι συχνές εδώ.
8. Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από πολλές πράξεις ενδιαφέροντος και φροντίδας προς τους άλλους.
9. Πολλές ιστορίες συμπόνιας και ενδιαφέροντος “κυκλοφορούν” μεταξύ των μελών της εταιρείας.
10. Η εταιρεία έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ακεραιότητας -τιμιότητας.
11. Η εταιρεία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ενάρετη και έντιμη.
12. Η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία είναι γνωρίσματα της εταιρείας.
13. Έχουμε υψηλά πρότυπα απόδοσης, παράλληλα όμως συγχωρούμε τα λάθη όταν διορθώνονται.
14. Προσπαθούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, συνεπώς τα λάθος βήματα ξεχνιούνται γρήγορα.
15. Είναι μία εταιρεία που συγχωρεί και συμπονά.

Ενότητα 5η
Παρακαλώ πολύ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις
ακολουθώντας την παρακάτω κλίμακα: (1 = Ποτέ - Διαφωνώ απόλυτα - Εντελώς απίθανο, 2 =
Περιστασιακά - Διαφωνώ - Κατά κάποιον τρόπο απίθανο, 3 = Μερικές φορές - Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ - Ουδέτερη άποψη, 4 = Συνήθως - Συμφωνώ - Πιθανό κατά κάποιον τρόπο, 5 = Πάντα Συμφωνώ απόλυτα - Εντελώς πιθανό)
1.
2.
3.
4.

Πόσο συχνά σκέφτεστε να παραιτηθείτε από τη δουλειά σας;
Θα ήθελα πολύ να παραιτηθώ από τη δουλειά μου.
Πόσο πιθανό είναι να παραιτηθείτε από τη δουλειά σας μέσα στον επόμενο χρόνο;
Σκοπεύω να αναζητήσω εργασία σε άλλον εργοδότη μέσα στον επόμενο χρόνο.
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Ενότητα 6η Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Φύλο:(1=Άνδρας, 2=Γυναίκα)
Ηλικία
Τρέχουσα θέση στην Ιεραρχία: (1=Ανώτατο Στέλεχος, 2=Μεσαίο Στέλεχος, 3=Κατώτατο Στέλεχος,
4=Υπάλληλος)
Συνολικός Χρόνος Προϋπηρεσίας (έτη):
Πόσα χρόνια εργάζεσθε στη συγκεκριμένη εταιρεία;
Εργάζεσθε στον: (1=Δημόσιος Τομέας, 2 Ιδιωτικός Τομέας)
Σχέση εργασίας: (1=Πλήρης Απασχόληση, 2=Μερική Απασχόληση),
Μορφωτικό επίπεδο: (1=Δευτεροβάθμια, 2=Τριτοβάθμια, 3=Master, 4=PHD)

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας γράψτε το email σας παρακάτω:
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