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Αθηερώζεης 

 

 

Θα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ εξγαζία κνπ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ πνιχηηκε 

ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ  ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαζψο θαη 

ζηελ πεξάησζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.  
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Δσταρηζηίες 

 

Αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο.  

Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην 

Αλδξνληθίδε Αλδξέα, γηα ηελ βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπ. Φσξίο ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε ηνπ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δελ ζα είρε θηάζεη ζε απηφ ην 

απνηέιεζκα.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ρσξίο ηελ ζπκβνιή ησλ νπνίσλ δελ ζα ήηαλ 

δπλαηή ε πξσηνγελήο έξεπλα.  

Τέινο ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ εξγαζία κνπ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ ηνπο θίινπο κνπ 

αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ θαη κε ζηήξημαλ ςπρνινγηθά θαη 

πξαθηηθά. 
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Abstract 

Σηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ νξγαλσζηαθνχ 

θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ αθνζίσζε πξνο ηνλ πξντζηάκελν θαη ηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη πσο φια απηά επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε – θαηαλαισηή – πνιίηε. Αθφκα ζα παξνπζηαζηνχλ νη θιίκαθεο 

κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηέο ηηο έλλνηεο θαη ζα πξνηείλνπκε ηελ εθιέπηπλζε 

απηψλ.  

Η πξσηνγελήο έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε ππαιιήινπο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

θαη έπεηηα απφ ζπλεληεχμεηο κε ηελ κέζνδν ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ ( Critical Incident 

Technique) πξνηάζεθαλ ηξείο δεμακελέο απφ ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην πξψην πνηνηηθφ 

βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ εθιεπηπζκέλσλ  θιηκάθσλ κέηξεζεο. Η αλάιπζε ησλ νπνίσλ 

καο νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα αλαζεψξεζεο ηεο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν.   

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ φηη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα ηνπ 

ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ελψ δελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο ζηηο θιίκαθεο 

κέηξεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο ππεξεζίεο. Όκσο, ζεκαληηθά επξήκαηα 

αλαδεηθλχνληαη γηα ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο αθνζίσζεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν, φπσο ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ππαιιήινπ θαη πξντζηακέλνπ, ε ζηαζεξφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπ 

πξντζηακέλνπ θαη ην αλ παξαθηλεί ηνπο ππαιιήινπο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο εμέιημε, ηα 

νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ππάξρνπζεο θιίκαθεο   

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Πίνακασ περιεχομένων 
Αφιερϊςεισ ............................................................................................................................................. 2 

Ευχαριςτίεσ ............................................................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................................................................... 4 

1. Ειςαγωγι ......................................................................................................................................... 7 

1.1. κοποί τθσ εργαςίασ ............................................................................................................... 9 

1.2. Δομι τθσ εργαςίασ ................................................................................................................ 10 

2. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ......................................................................................................... 11 

2.1. Οργανωςιακό κλίμα ςτισ υπθρεςίεσ .................................................................................... 11 

2.1.1. Μζτρθςθ του οργανωςιακοφ κλίματοσ ςτισ υπθρεςίεσ ............................................... 17 

2.2. Οργανωςιακι ςυμπεριφορά ςτον δθμόςιο τομζα .............................................................. 19 

2.2.1. Ειςαγωγι ....................................................................................................................... 19 

2.2.2. Μζτρθςθ τθσ οργανωςιακισ ςυμπεριφοράσ ςτον δθμόςιο τομζα ............................. 20 

2.3. Αφοςίωςθ προσ τον προϊςτάμενο ........................................................................................ 23 

2.3.1. Αναφορζσ ςε ςχζςθ με προθγοφμενε ζννοιεσ και τθν οργανωςιακι αφοςίωςθ ........ 23 

2.3.2. Η ςχζςθ με τον προϊςτάμενο και οι προςωπικζσ διαφορζσ ωσ ςυγκεκριμζνα 

προθγοφμενα ςτθν αφοςίωςθ με τον προϊςτάμενο .................................................................... 23 

2.3.3. Κλίμακα μζτρθςθσ τθσ αφοςίωςθσ ςτον προϊςτάμενο ................................................ 25 

2.4. Ικανοποίθςθ του πελάτθ ...................................................................................................... 28 

2.5. φνοψθ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ ................................................................................. 29 

3. Μεκοδολογία ................................................................................................................................ 30 

3.1. Ειςαγωγι ............................................................................................................................... 30 

3.2. Σεχνικι του κρίςιμου περιςτατικοφ (Critical incident technique – CIT ) .............................. 31 

3.2.1. Ειςαγωγι ....................................................................................................................... 31 

3.2.2. Ορίηοντασ το κρίςιμο περιςτατικό (critical incident) .................................................... 32 

3.2.3. Η τεχνικι του κρίςιμου περιςτατικοφ  ςτθν πράξθ ...................................................... 32 

3.3. φνοψθ μεκοδολογίασ .......................................................................................................... 37 

4. Αποτελζςματα ποιοτικισ ζρευνασ – υηιτθςθ ............................................................................ 38 

4.1. Οργανωςιακό κλίμα ςτισ υπθρεςίεσ .................................................................................... 40 

4.2. Αφοςίωςθ προσ τον προϊςτάμενο ........................................................................................ 42 

4.3. Οργανωςιακι ςυμπεριφορά ςτον δθμόςιο τομζα .............................................................. 44 

5. υμπεράςματα –Περιοριςμοί – Προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα ............................................ 47 

5.1. υμπεράςματα ...................................................................................................................... 47 

5.2. Περιοριςμοί .......................................................................................................................... 48 



6 
 

5.3. Προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα........................................................................................ 49 

6. Αναφορζσ ...................................................................................................................................... 50 

7. Παράρτθμα ................................................................................................................................... 58 

7.1.1. τοιχεία για τθν μζτρθςθ του οργανωςιακοφ κλίματοσ ςτισ υπθρεςίεσ. Η αρχικι τουσ 

μορφι ςτθν αγγλικι γλϊςςα........................................................................................................ 58 

7.1.2. τοιχεία για τθν μζτρθςθ του οργανωςιακι ςυμπεριφορά ςτον  δθμόςιο τομζα. Η 

αρχικι τουσ μορφι ςτθν αγγλικι γλϊςςα ................................................................................... 58 

7.1.3. τοιχεία για τθν μζτρθςθ τθσ αφοςίωςθσ προσ τον προϊςτάμενο. Η αρχικι τουσ 

μορφι ςτθν αγγλικι γλϊςςα........................................................................................................ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.  Δηζαγφγή 

 

Σχκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Έλσζε Μάξθεηηλγθ «Τν Μάξθεηηλγθ είλαη ε 

δξαζηεξηφηεηα, ε δνκή ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία, επηθνηλσλία, παξάδνζε 

θαη αληαιιαγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ αμία ζηνπο θαηαλαισηέο, πειάηεο, 

ζπλεξγάηεο θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα» (Ινχιηνο , 2013).Δκείο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ζηηο ππεξεζίεο, δειαδή κε ην πεδίν 

ηνπ κάξθεηηλγθ ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ αμία πνπ πξνζιακβάλνπλ νη πειάηεο – πνιίηεο 

ζαλ κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 Σηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία έηε νη εξγαδφκελνη έρνπλ γίλεη δέθηεο κεγάισλ αιιαγψλ. 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο, ηφζν κηζζνινγηθά φζν θαη ζην σξάξην 

εξγαζίαο, αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ξφινπ πνπ νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη επηηεινχλ. Όιεο απηέο νη αιιαγέο επεξεάδνπλ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο 

ππεξεζίεο (service climate), ηελ αθνζίσζε πξνο ηνλ πξντζηάκελν αιιά θαη ηελ νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ θαηαιήγνληαο λα επεξεάδνπλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ιακβάλεη ν ηειηθφο δέθηεο ηεο ππεξεζίαο.  

Σηελ Διιάδα είλαη δηαδεδνκέλε ε πεπνίζεζε φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ρακειή θαη απηφ νδεγεί ζηελ κε ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ηελ ππεξεζία. Η πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ή ηνπ 

πνιίηε θαη νη παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ έρνπλ ζπδεηεζεί επξέσο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη απηφ καο έδσζε ην έλαπζκα λα αζρνιεζνχκε κε ηνλ ειιεληθφ δεκφζην 

ηνκέα θαη ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε. 

 Σηε παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα μεδηπιψζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο θαη πσο απηφ ζπκβάιεη ζηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (OCB) θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ (customer satisfaction). Θα εμεξεπλήζνπκε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζπλδέζεηο ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, κε ηελ νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά, κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν (commitment to supervisor) αιιά θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.  

Κχξηνο ζηφρνο φκσο ζα είλαη κεηά απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα, αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν (commitment to supervisor) θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 
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πειάηε λα πξνηείλνπκε κηα λέα πξνζέγγηζε εξσηεκάησλ γηα ην πψο αμηνινγνχληαη νη ηξεηο 

ππιψλεο, νξγαλσζηαθφ θιίκα, νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν, 

νη νπνίνη απφ ηελ βηβιηνγξαθία απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθφηαηνη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαη ζηελ δηθηά καο έξεπλα ησλ πνιηηψλ.  

 Η εξεπλά καο βαζίδεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρεη δψζεη ε 

Ακεξηθάληθε Έλσζε Μάξθεηηλγθ  «Η έξεπλα Μάξθεηηλγθ πξνζδηνξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα, ζρεδηάδεη ηε κέζνδν γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, δηαρεηξίδεηαη θαη πινπνηεί ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αλαιχεη ηα 

απνηειέζκαηα, θαη επηθνηλσλεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο» (Οθηψβξηνο, 

2004). Σηελ παξνχζα εξγαζία αθνινπζήζακε κηα δηαδξνκή κέζα απφ δηάθνξεο πξνηάζεηο 

εξεπλεηψλ, φπσο Whaley, Douglas θαη O’Neill (2014) θαη Paul et al (2015), γηα ηελ 

εθιέπηπλζε ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ηξηψλ ππιψλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ζην 

ζηελφ δεκφζην ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζψληαο ηελ ηερληθή ηνπ θξίζηκνπ 

πεξηζηαηηθνχ απεπζπλζήθακε ζε ππαιιήινπο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νη νπνίνη 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε πνιίηεο θαη πσο νη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη ηηο παξαπάλσ 

έλλνηεο θαη πνηά ζηνηρεία είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο. 
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1.1.  Σθοποί ηες εργαζίας 

 

Σηελ παξνχζα εξγαζία έρνπκε ζαλ ζθνπφ αξρηθά λα νξίζνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππαιιήισλ 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε - 

πνιίηε. Οη νξηζκνί ζα είλαη ε αξρή γηα λα μεδηπιψζνπκε ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ 

ελλνηψλ θαζψο θαη ηνπ επξχηεξνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ αιιά θαη ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ έσο ην εμσηεξηθφ κάξθεηηλγθ θαη ην πψο ηθαλνπνηνχληαη νη πειάηεο- 

πνιίηεο. Δθηφο απφ ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ελλνηψλ 

απηψλ ζα παξνπζηάζνπκε θαη ηνπο πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο κέηξεζεο απηψλ 

ησλ ελλνηψλ. Η πξσηνγελήο πνηνηηθή έξεπλα καο έρεη ζαλ ζηφρν λα αλαδείμεη ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία νη δεκφζηνη ππάιιεινη, πνπ εξγάδνληαη ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζεσξνχλ 

ζεκαληηθά γηα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, ζεηηθή 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη αθνζίσζε πξνο ηνλ πξντζηάκελν. Τα δεδνκέλα απηά έρνπλ 

ζαλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο δεμακελήο δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ αξρή γηα 

ηελ αλάδεημε λέσλ ζεκαληηθφηεξσλ θαη πην αληηπξνζσπεπηηθψλ ζηνηρείσλ ή επηβεβαίσζε 

παιαηφηεξσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα αληαλαθινχλ θαιχηεξα ηηο έλλνηεο θαη ζα νδεγήζνπλ ζε 

κηα εθιέπηπλζε ησλ ππαξρφλησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ελλνηψλ. Τειηθφο ζηφρνο είλαη 

κέζα απφ ηα πνηνηηθά ζηνηρεία θαη ηελ πνηνηηθή ηνπο αλάιπζε λα κπνξέζνπκε λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία θαη λα πξνβνχκε ζε κία αξρηθή ζχγθξηζε κε ηηο 

ππάξρνπζεο θιίκαθεο. 
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1.2. Γοκή ηες εργαζίας 

 

Σηελ επφκελε ππνελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηνπ ζηφρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σηελ ελφηεηα (2) αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Σην πξψην κέξνο ηεο 

ελφηεηαο (2.1.1) παξνπζηάδνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο θαη νξηζκνχο ζρεηηθά κε ην 

νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ κε άιιν πεδία έξεπλαο 

ηνπ κάξθεηηλγθ θαη φρη κφλν, ελψ ζηε ζπλέρεηα (2.1.2) παξνπζηάδνπκε ηελ πην δηαδεδνκέλε 

θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ. Σηηο επφκελεο ππνελφηεηεο 2.2 , 2.3 παξνπζηάδνπκε κε αθξηβψο ηνλ 

ίδην ηξφπν ηηο έλλνηεο, ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπο κέηξεζεο γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν, ελψ ζηελ ππνελφηεηα 2.4 παξνπζηάδνπκε 

ηνλ νξηζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε-πνιίηε θαη ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εξγαζίαο.  

Σηελ ηξίηε (3) ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο, ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηνπο. 

Σηελ ηέηαξηε (4) ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο καο 

έξεπλαο πξνβαίλνληαο ζε ζχγθξηζε θαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ σο θιίκαθεο κέηξεζεο ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη 

αλαθέξνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δεζκεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

Σηελ πέκπηε (5) ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαη ζα 

πξνηείλνπκε επφκελα βήκαηα γηα ηελ κειινληηθή έξεπλα. 

Σηελ έθηε (6) παξαζέηνπκε ηηο αλαθνξέο θαη ηέινο ζηελ έβδνκε (7) ελφηεηα 

παξαζέηνπκε ην παξάξηεκα κε ηνπο πίλαθεο ησλ αλαθνξψλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
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2. Βηβιηογραθηθή αλαζθόπεζε 

 

Ξεθηλψληαο, ζα παξνπζηάζνπκε ην βηβιηνγξαθηθφ πεξίγξακκα ηφζν ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο (service climate) θαη ηεο αθνζίσζεο ζηνλ 

πξντζηάκελν (commitment to supervisor), φζν ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζην δεκφζην 

ηνκέα (Organizational citizenship behavior) θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε-πνιίηε 

(customer satisfaction). Τν βήκα απηφ είλαη αλαγθαίν γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο δηαζπλδέζεηο θαη ζην ηέινο ηεο έξεπλαο λα παξνπζηάζνπκε 

απνηειέζκαηα θαηλνηφκα θαη πξσηφηππα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ 

ζεκάησλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ θαη απηφ θαηαιήγεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. 

 

2.1. Οργαλφζηαθό θιίκα ζηης σπερεζίες 

 

Ωο νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο (service climate) έρεη νξηζηεί απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία ε γεληθή αίζζεζε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο επηβξαβεχνληαη, ελζαξξχλνληαη θαη είλαη πξνζδνθψκελεο ζε ζρέζε 

κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο (Schneider, White and Paul, 

1998). Απηφο ν νξηζκφο φκσο είλαη κφλν ε αξρή, φπνπ ε ζεσξία αιιά θαη ε έξεπλα ηνλ έρνπλ 

πιαηζηψζεη κε επηκέξνπο επξήκαηα ηα νπνία καο δείρλνπλ φηη απηέο νη εκπεηξίεο ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο αληαλαθινχλ άκεζα ηελ πνηφηεηα πνπ 

αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο (Storey, Wright θαη Ulrich, 2009), ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θαηαλαισηή (Dean, 2004), ηελ πίζηε ηνπ θαηαλαισηή ( Liao, Chuang 2007) ελψ έκκεζα 

κπνξεί λα αληαλαθιά - κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε - θαη λα επεξεάδεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αιιά θαη ρξεκαηηζηεξηαθή (αγνξαία) αμία ηεο επηρείξεζεο (Schneider et 

al, 2009)  

Έρνληαο δψζεη ηνλ νξηζκφ γηα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο ζεσξνχκε 

απαξαίηεην λα δψζνπκε θαη ην πεξίγξακκα φισλ ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ εγεζία θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο αξρέο ζχκπξαμεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηελ εξγαζία θαη ηνλ νξγαληζκφ, ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα (OCB) ζαλ κεζάδνληα άιια θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπεηξία 
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ηνπ θαηαλαισηή φπσο καο ηελ έρνπλ ππφδεημε κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο νη Bowen θαη 

Schneider (2014). Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο 

ππεξεζίεο είλαη ε άκεζε ζρέζε κε ηελ εγεζία. Όπσο δεκνζίεπζαλ νη Schneider et al (2005) 

θαη νη Salvaggio et al. (2007) ηα απνηέιεζκα απφ ηηο έξεπλεο ηνπο ήηαλ μεθάζαξα, φηη ε 

επίκνλε δηνίθεζε κε έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ζηα βαζηθά ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγνχζε 

έλα ηζρπξφ θαη ζεηηθφ θιίκα. Δπίζεο, νη έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη φηη νη εγέηεο- πξντζηάκελνη 

νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ αθνζίσζε ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο - 

ζέηνληαο πςειά θξηηήξηα απφδνζεο, αληακείβνληαο ηελ νξζή ζπκπεξηθνξά θαη παξαγσγή, 

ιχλνληαο πξνβιήκαηα θαη δίλνληαο ην ζσζηφ παξάδεηγκα κε ηελ δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη 

δηαζθαιίδνληαο ηελ απξφζθνπηε ξνή θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο- δεκηνπξγνχλ έλα ηζρπξφ θαη ζεηηθφ νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο 

ππεξεζίεο. Απηέο νη αξρέο κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε θαληαζίαο θαη 

νξακαηηζκνχ, φκσο νη Heskett et al (1994) θαζψο θαη νη Liao θαη Chuang (2007) έδεημαλ φηη 

ε εκκνλή ζηα βαζηθά είλαη ζεκαληηθή γηα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο φκσο δελ 

είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα επηηχρεηο ηζρπξφ θαη ζεηηθφ θιίκα θαζψο ππάξρεη θαη ζεηηθή 

επίδξαζε πξνο ηνπο ππαιιήινπο φηαλ νη εγέηεο-πξντζηάκελνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ράξηζκα, ηθαλφηεηα εκπλεπζκέλεο παξαθίλεζεο, θαιή δηαρείξηζε 

ρξφλνπ αιιά θαη μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ έξεπλεο φπσο απηή ησλ Hong et al. 

(2013). καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εγεζία πνπ εζηηάδεηαη ζηελ ππεξεζία εκθαλίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ηζρπξή ζρέζε κε ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο παξά κε ηνπο θιαζηθνχο 

ηχπνπο εγεζίαο. 

Σην πεδίν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ έρνπλ ππάξμεη 

ζεκαληηθά βήκαηα απφ ηνπο Bowen θαη Ostroff  (2004) ζρεηηθά κε ην πψο νη πξαθηηθέο ηεο 

δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ (HRM) επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα  θαη ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο. 

Δπηπιένλ ην 2001 ε έξεπλα ησλ Rogg et al (2001) έδεημε φηη ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο 

επηβεβαηψλνληαο ηελ ππφζεζε ηνπ Schneider (1987). Αθφκα, βξέζεθε φηη ην νξγαλσζηαθφ 

θιίκα ζηηο ππεξεζίεο ιεηηνπξγεί ζαλ κεζνιαβεηήο σο πξνο ηηο πξαθηηθέο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Οη έξεπλεο απηέο αλέδεημαλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη 

πθηζηακέλσλ ζε ζπζηήκαηα πςειήο εξγαζηαθήο απφδνζεο είρε κεγάιε επίδξαζε ζηελ 

αληίιεςε πνπ πξνζθνκίδνπλ νη εξγαδφκελνη ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ην δηθφ ηνπο επ 

δελ. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη ζηξαηεγηθέο επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη 
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εμέιημεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ( Ployhart, Van Iddekinge θαη MacKenzie, 2011). Όια απηά 

ζηνηρεηνζεηνχλ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη πειάηεο , ζηελ 

νπνία ζρέζε δηακεζνιαβεί ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο. 

Σπλερίδνληαο , είλαη νξζφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ εξγαζία ησλ Cooil et al (2009) ε 

νπνία αλαθέξεη θαη άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνπ ελ κέξεη είραλ ζθηαγξαθεζεί απφ ηελ 

αξρηθή εξγαζία ηνπ Schneider (1980). Σπγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα απνθαιχπηνπλ ζεκαληηθή 

ζρέζε κε ην γεληθφ νξγαλσζηαθφ θιίκα α) μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο β) απαξαίηεηνη 

πξνζσπηθνί πφξνη θαη γ) ηελ γεληθή αληίιεςε γηα ηελ νκαδηθφηεηα. Σε δεχηεξν επίπεδν 

έρνπκε ηελ ζχγθξηζε ηεο αηνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπ εγέηε ζρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλεηαη ν ππάιιεινο ηελ δηνίθεζε αιιά θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. Σην ηξίην επίπεδν βξίζθνπκε ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ελδπλάκσζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ (ελλνψληαο βαζκφ επειημίαο θαη απηνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ απνθάζεσλ) 

θαη ηεο δηεπθφιπλζεο απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο (Cooil et al 2009).  

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ 

ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο θαη έλα απφ απηά είλαη ε εκπινθή ησλ ππαιιήισλ 

ζηελ εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Schneider et al (2009) αλαθέξεη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα εκπιέθνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ ππεξεζία αλ έρνπλ σο ζηφρν λα 

αληαγσλίδνληαη ζην πεδίν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο ε νπνία εθηείλεηαη έσο ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεδίν θαη ζηελ απφδνζε 

ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ φηη νη ππάιιεινη νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηελ εξγαζία 

πεξηζζφηεξν είλαη πεξηζζφηεξν δεθηηθνί ζε απαηηήζεηο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ θαη ζα ηνπο 

δεηεζνχλ απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σην βηβιίν ηνπο νη Macey et al (2009) θηάλνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θχξηνη κνρινί ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη α)ε ηθαλνπνίεζε 

κε ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία β)ηθαλνπνίεζε κε πξνλφκηα θαη γ)κε επθαηξίεο γηα εξγαζηαθή 

εμέιημε. 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ζηελ εξγαζία ησλ Schaufeli,  Bakker θαη Salanova (2006) 

φπσο είρε αξρηθά ππνζηεξηρηεί απφ ηνπο Schaufeli θαη Bakker. (2004) θαηέιεμαλ φηη νη ηξεηο 

πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ κέηξεζε ηεο εκπινθήο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη (vigor, 

dedication, and absorption) ζθξίγνο (δπλακηθή), αθνζίσζε θαη απνξξφθεζε. Με ηελ έλλνηα 

ζθξίγνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ εξγαζία, ελλννχληαη "ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα 

πςειά επίπεδα ελεξγεηηθφηεηαο θαη πλεπκαηηθήο αληνρήο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ε πξνζπκία 

ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο θαη ε επηκνλή ζε απηήλ αθφκα θαη φηαλ πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο". 
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Ωο αθνζίσζε αλαθέξνπκε ηελ ηζρπξή εκπινθή ζηελ εξγαζία κε έλα δείθηε ζεκαληηθφηεηαο, 

ελζνπζηαζκνχ, έκπλεπζεο, πεξεθάληαο θαη πξφθιεζεο. Τέινο απνξξφθεζε ραξαθηεξίδεηαη 

κε ην λα ζπγθεληξψλεηαη πιήξσο, επηπρήο θαη απνξξνθεκέλνο ζην έξγν ηνπ, ελψ ν ρξφλνο 

πεξλάεη γξήγνξα θαη ρσξίο δπζθνιίεο κε απνζπψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ 

εξγαζία"(Schaufeli, Bakker θαη Salanova. 2006) 

Η εκπινθή ζηελ εξγαζία πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλα πξναπαηηνχκελα φπσο "ρακειά 

επίπεδα εμάληιεζεο θαη θπληζκνχ ζηελ εξγαζία θαη πςειά επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο", 

ζηνηρεία δειαδή ππνζηεξηθηηθά ηεο εξγαζίαο. Δλψ ζηελ εξγαζία ηνπο νη Coelho θαη Augusto 

(2010) δείρλνπλ ηφζν φηη ε απηνλνκία, ην εχξνο εξγαζηψλ, ην θαηά πφζν είλαη 

πξνζσπνπνηεκέλε ε εξγαζία πνπ εθηεινχλ θαη θαηά πφζν αλαηξνθνδνηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο φζν θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ εθηεινχλ αληαλαθινχλ 

ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Αθφκα, άιιεο εξγαζίεο (Maxham, Netemeyer θαη  

Lichtenstein (2008), Maxham θαη Netemeyer (2003)), έρνπλ επηβεβαηψζεη ππνζέζεηο φπνπ ε 

ζπλαίλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε δηθαηνζχλε, θαη ε νξγαλσζηαθή ηαπηνπνίεζε επηδξνχλ ζεηηθά 

ζηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ηφζν εληφο ηνπ ξφινπ ηνπ, φζν θαη εθηφο απηνχ πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο αιιά θαη ηνλ νξγαληζκφ. Θεηηθή επίδξαζε έρνπλ θαη νη αμηνινγήζεηο ησλ 

πειαηψλ. Σε πην πξφζθαηε έξεπλα έρεη παξαηεξεζεί θαη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο εκπινθήο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εκπινθήο ησλ θαηαλαισηψλ.  

Η ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ πξνηείλεη φηη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο 

απφ κφλν ηνπ παξάγεη ηηο εκπεηξίεο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά φηη ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ ππεξεζία ιεηηνπξγεί ζαλ δηακεζνιαβεηήο απνδίδνληαο 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ εκπεηξία ησλ θαηαλαισηψλ. Όπσο ζηελ εξγαζία ησλ Liao θαη Chung 

(2004) φπνπ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ θαη κεηαμχ άιισλ ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο. Αθφκε πιήζνο 

άιισλ εξγαζηψλ πξνηείλνπλ ηζρπξνχο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο 

ππεξεζίεο θαη ζηελ εζηηαζκέλε ζηνλ θαηαλαισηή απφδνζε θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εζηηαζκέλε ζηνλ θαηαλαισηή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά (Bettencourt θαη Brown (1997), 

Bettencourt, Gwinner, θαη Meuter (2001), Borucki θαη Burke (1999). Δλψ ζε έξεπλα ησλ 

Schneider et al. (2005) βξέζεθε φηη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο ζπλδέεηαη ηζρπξά 

κε ηηο εκπεηξίεο ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (OCB) ε νπνία 

είλαη εζηηαζκέλε ζηνπο θαηαλαισηέο-πνιίηεο. Κιείλνληαο, απηφ ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ παξνχζα εξγαζία ζε ζρέζε κε ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ είλαη φηη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο δελ είλαη επζέσο ζπζρεηηδφκελν 
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κε ηηο εκπεηξίεο ησλ θαηαλαισηψλ αιιά παξεκβάιιεηαη ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά, ηνλ 

νξηζκφ θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα φπσο θαη ηελ δηαδξνκή ζπζρέηηζεο ηεο ζα αλαιχζνπκε 

παξαθάησ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα κε ηελ 

κνξθή ηηο εζηηαζκέλεο ζηνλ θαηαλαισηή-πνιίηε νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (customer – 

focused OCB). 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηνπο κεζνιαβεηέο έρνπκε θαη ηνπο κεηξηαζηέο ζηελ ζχλδεζε ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαηαλαισηή. Μειέηεο ησλ 

Mayer, Ehrhart, θαη Schneider (2009) αλέδεημαλ φηη αλ ε ζπρλφηεηα ησλ επαθψλ είλαη πςειή 

κε ηνλ πειάηε αιιά θαη ε άπιε θχζε ηεο ππεξεζίαο είλαη πςειή ηφηε ζρεηίδνληαη ζεηηθά ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή κε ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο. Σηελ ίδηα εξγαζία 

παξαηεξήζεθε θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο φηαλ ζηηο ππεξεζίεο παξαηεξείηαη κεγάιε 

αιιειεμάξηεζε. Δπηπιένλ, ζηελ εξγαζία ησλ Ehrhart et al, (2011) νη εξγαδφκελνη κε 

αληηιακβάλνληαη ζεηηθφ νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο φηαλ ην επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο πνπ ιακβάλνπλ είλαη πςειφ. Σε εξγαζία ησλ Schneider,. White, θαη  Paul (1998) 

βξίζθνπκε σο νξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηελ ππεξεζία πνπ ιακβάλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα κε ηα νπνία έκκεζα ή άκεζα 

ζπλαιιάζζεηαη.  

Σηνλ ηνκέα ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαηαλαισηή θαη κε απηφ ηνλ φξν αλαθεξφκαζηε θαη 

είηε ζηηο αλαθνξέο πνπ έρνπλ ζπιιερηεί απηά ηα ρξφληα κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ (Schneider and Bowen 1985), είηε έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε , ηελ πηζηφηεηα ηνπ πειάηε είηε φια ηα παξαπάλσ ζπγρξφλσο ( Liao θαη Chuang, 

2004). Απηφ ην θάλνπκε γηαηί ππάξρεη άθζνλε βηβιηνγξαθία πνπ εκθαλίδεη ζπζρεηηζκνχο 

κεηαμχ απηψλ ησλ νξηζκψλ. 

Οη ζρέζεηο επεξεάδνληαη επξέσο είηε κε ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ κεζνιαβεηψλ κεηαμχ 

θιίκαηνο ππεξεζηψλ θαη ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ είηε κε ηελ έληαμε πηζαλψλ κεηξηαζηψλ 

απηψλ ησλ ζρέζεσλ (Bowen θαη Schneider, 2014). Παξαδείγκαηνο ράξε, ζηελ εξγαζία ησλ 

Verhoef et al. ( 2009), εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο πάλσ ζηηο εκπεηξίεο ηνπ θαηαλαισηή. Όπσο ζεηηθή 

είλαη θαη ε επίπησζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε φπσο είδακε θαη ζηελ εξγαζία ησλ 

Schneider et al. (2009). Παξφιν ην γεγνλφο φηη ζην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ ππάξρεη ε πίζηε φηη 

" έλαο επραξηζηεκέλνο ππάιιεινο δεκηνπξγεί θαη επραξηζηεκέλνπο πειάηεο " αθφκα δελ 

ππάξρεη μεθάζαξε απάληεζε ζην αλ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο ή ε επραξίζηεζε 
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ηνπ ππαιιήινπ πξνβιέπεη θαιχηεξα ηελ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

πειαηψλ.  

Σαλ κεηξηαζηήο κεηαμχ ηεο ζρέζεο ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο θαη 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπ πειάηε, νη Cooil et al (2009) πξφηεηλαλ φηη κεηαβιεηέο φπσο ε βηνκεραλία 

θαη ε θνπιηνχξα γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε 

ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο. Οη Chan, Yim θαη Lam (2010) ζηελ εξεπλά ηνπο 

βξήθαλ φηη ε θνπιηνχξα επεξεάδεη ηελ ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ζε επέθηαζε ηελ 

δεκηνπξγία αμίαο.  

Θα πξέπεη λα επηζεκαίλνπκε φηη εθηφο απφ ηελ άκεζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

πειάηε ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κεηξηαζηήο ζε άιιεο 

ζρέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ πειάηε ( Lam, Huang θαη Janssen 2010). 

Έρνληαο πεξηγξάςεη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο κε ην ζχλνιν ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ηνπ ήξζε ε ζηηγκή λα ην ζπλδέζνπκε θαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα Liden et al (2008) πξντζηάκελνη – 

εγέηεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα έρνπλ ζηφρν λα πξνσζνχλ έλα γεληθφηεξν θιίκα κε πξνζπάζεηα 

εκπινπηηζκνχ ησλ αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (φπσο εκπηζηνζχλε, πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα θαη 

πξνζσπηθή εμέιημε), θαζψο θαη πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη ππάξρνπζεο πνιηηηθέο πνπ 

ζπλνδεχνπλ έλα νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, ζπλήζσο ζηνρεχνπλ ζηελ επέθηαζε ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο θαη φρη φπσο 

ζπλήζσο γίλνληαη πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θηάλνπκε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Walumbwa, Hartnell θαη Oke (2010) φπνπ βξήθαλ φηη ην 

νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο ιεηηνπξγεί ζαλ κεηξηαζηήο κεηαμχ ζηελ αθνζίσζε πνπ 

δείρλνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη πξνο ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηελ νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 
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Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ δηαηππσζεί θαη έρνπλ πεξηγξαθεί πεξηιεπηηθά ζην 

ζρεδηάγξακκα ησλ Bowen θαη Schnaider (2014). 

Γηάγξακκα 1 

 

Bowen θαη Schneider (2014) 

  

2.1.1. Μέτρηςη του οργανωςιακού κλίματοσ ςτισ υπηρεςίεσ 

 

Σηελ εξγαζία ησλ Schneider, White, θαη Paul (1998), ε νπνία αλ δελ είλαη ε 

εθηελέζηεξε ζίγνπξα είλαη φκσο απφ ηηο πεξηζζφηεξν αλαθεξφκελεο, αλαθέξνληαη θαη ζε 

πξνεγνχκελεο έξεπλέο ησλ Schneider θαη Bowen (1985) θαη Schneider Wheeler θαη Cox 

(1992) ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη αιιεινεπηθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Η 

έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 3 έηε θαη κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο HIC ρψξηζαλ ηα 

ζηνηρεία ζε εθινγηθεπκέλεο δηαζηάζεηο νη νπνίεο ζηελ ζεηξά ηνπο αθνινπζήζεθε 

παξαγνληηθή αλάιπζε. Σηελ παξαγνληηθή αλάιπζε θξαηήζεθαλ ηα ζηνηρεία κε βαξχηεηα 

άλσ ηνπ 0.60. Σηελ δηάζηαζε πνπ κεηξάεη ην Σπλνιηθφ νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο 

(Global Service Climate) πξνθξίζεθαλ επηά ζηνηρεία. 
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Πίλαθαο 1. 

1) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ εξγαζηαθή γλψζε θαη δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά 

κε ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο αλψηεξεο πνηφηεηαο εξγαζία θαη ππεξεζία ;  

2) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ πξνζπάζεηα κέηξεζεο θαη εληνπηζκνχ ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

εξγαζία θαη ζηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ε επηρείξεζε ζαο  

3) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηηο επηβξαβεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη 

εξγαδφκελνη γηα ηελ παξνρή αλψηεξεο εξγαζίαο θαη ππεξεζίαο ; 

4) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ησλ ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ζαο ; 

5) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ εγεζία θαη  ηελ πξνβνιή πνπ δίλεηαη απφ ηελ δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζε ζαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο γηα παξνρή αλψηεξεο πνηφηεηαο 

ππεξεζία ; 

6) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ επηθνηλσλίαο ηφζν 

ζηνπο ππαιιήινπο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο 

7) Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηα εξγαιεία, ηελ ηερλνινγία θαη άιινπο πφξνπο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ παξνρή αλψηεξεο πνηφηεηαο 

εξγαζία θαη ππεξεζία ; 
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2.2.   Οργαλφζηαθή ζσκπερηθορά ζηολ δεκόζηο ηοκέα  

2.2.1.  Ειςαγωγή  

Τν επφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα αθηεξσζεί ζηνλ δεχηεξν ππιψλα πνπ ζα 

ζηεξίμνπκε ηελ έξεπλα καο ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Τν πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα ην έρνπκε ελ κέξεη 

ζθηαγξαθήζεη φηαλ αλαιχζακε παξαπάλσ ην πεξίγξακκα ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο δηαζχλδεζεηο ηνπο. Τψξα φκσο ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ξεθηλψληαο φκσο πξέπεη μεθάζαξα λα νξίζνπκε ηη είλαη ε 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σχκθσλα κε ηνλ Organ (1988) είλαη ε « 

αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία είλαη δηαθξηηηθή, φρη άκεζε ή μεθάζαξα αλαγλσξηζκέλε απφ 

ην ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο, αιιά ζην ζχλνιν ηεο πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ». Σηελ πην ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ θαη ελαιιαθηηθνί νξηζκνί πνπ 

φκσο δελ παξεθθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ αξρηθή πνπ έρνπκε παξαζέζεη. Όπσο φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ δελ αιιειεπηδξά κφλν ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν-εξγαζία ηελ 

νπνία εθηεινχλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαη ζηελ γεληθφηεξε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο 

ή θαη πέξα απφ απηή σο πξνο ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ (Schneider et al 2006). Σηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία επίζεο ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα αλαθέξεηαη 

σο ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο πνπ νδεγεί ηνπο ππαιιήινπο ζε ζπκπεξηθνξέο πέξα απφ ην 

θαζήθνλ (Organ, Podsakoff θαη MacKenzie, 2006). Τέηνηεο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο 

απεπζχλνληαη απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο νξίδνληαη σο πειαην-θελξηθή (customer- 

focused) νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα ( Bettencourt θαη Brown, 1997). 

Πξφηεξα ηεο νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα έρνπλ γίλεη έξεπλεο 

(Podsakoff, MacKenzie θαη Organ 2006, MacKenzie, Podsakoff θαη Rich, 2001) απφ ηηο 

νπνίεο πξνθχπηεη φηη νη αθφινπζνη είλαη πην πηζαλφ λα δξάζνπλ πάλσ ζε απηφ πνπ ν εγέηεο – 

πξντζηάκελνο ηνλίδεη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη φρη κφλν κε ηελ άκεζε εξγαζία ηνπ ζηνλ 

νξγαληζκφ. Σηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Podsakoff, MacKenzie θαη Organ (2006) 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ηεο εγεζίαο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σηελ ίδηα φκσο έξεπλα δελ θαηαδεηθλχεηαη αλ είλαη 

άκεζε ή έκκεζε ε ζρέζε απηή. Σε απηφ ην απνηέιεζκα έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ηα 

απνηέιεζκα ησλ Walumbwa, Hartnell and Oke (2010), ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

παξνχζα εξγαζία, ηα νπνία πξνηείλνπλ θαη επαιεζεχνπλ φηη απφ ηελ εγεζία ζηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα παξεκβάιιεηαη ε αθνζίσζε ζηνλ 
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πξντζηάκελν θαη ε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy) ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ζε 

επίπεδν νκάδαο ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο θαη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο. 

Σπκπιεξσκαηηθά ζε απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε εθ λένπ φηη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα 

ζηηο ππεξεζίεο ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κεηξηαζηήο κεηαμχ αθνζίσζεο ζηνλ πξντζηάκελν θαη ζηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

 

2.2.2.  Μέτρηςη τησ οργανωςιακήσ ςυμπεριφοράσ ςτον δημόςιο τομέα 

Όκσο φπσο έρνπκε αλαθέξεη ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εθηφο απφ ην λα 

θαηαδείμεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ – πειαηψλ, είλαη θαη ε επαλαμηνιφγεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κεηξνχκε 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο. Σηελ παξνχζα ελφηεηα ζα δψζνπκε ηνπο βαζηθνχο θαη πην 

επξέσο δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο κέηξεζεο. Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ κέηξεζε ησλ Walumbwa, 

Hartnell and Oke (2010) πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζην κνληέιν ηνπο γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπο. Σηελ εξγαζία ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 16βαζκηα θιίκαθα ησλ Lee θαη 

Allen (2002). Οη Lee θαη Allen (2002) ρξεζηκνπνίεζαλ, ζηελ έξεπλα πνπ ζηφρεπε ζε 

λνζνθνκεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αληαπφθξηζε ησλ λνζειεπηξηψλ, 8 εξσηήκαηα γηα 

ηελ αηνκηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα (Organizational Citizenship 

Behavior Individual) θαη 8 εξσηήκαηα γηα ηελ νκαδηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα OCBO (νκαδηθή – ζηνρεπκέλε ζηνλ νξγαληζκφ ).  

Πίλαθαο 2. 

OCBI items OCBO items 

 Βνήζεηα ζε άηνκα πνπ απνπζίαδαλ 

 Οηθεηνζειήο παξαρψξεζε βνήζεηαο ζε 

άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ εξγαζηαθά 

πξνβιήκαηα  

3)Πξνζαξκνγή ηνπ εξγαζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ δηεπθφιπλζε ππαιιήισλ πνπ αηηνχληαη 

άδεηαο  

Σπκκεηνρή ζε ιεηηνπξγίεο πνπ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθέο αιιά βνεζνχλ ηελ εηθφλα ηνπ 

νξγαληζκνχ  

2)Να κέλεη ελήκεξνο κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ 

νξγαληζκφ 

Υπεξάζπηζε ηνπ νξγαληζκνχ φηαλ νη άιινη 

εξγαδφκελνη ηνλ θξηηηθάξνπλ  

Δπίδεημε πεξεθάληαο γηα ην γεγνλφο ηεο 
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Παξαιιαγή ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο νχησο 

ψζηε λα ληψζνπλ νη λένη ππάιιεινη 

θαινδερνχκελνη  

Δπίδεημε εηιηθξηλνχο ελδηαθέξνληνο θαη 

δηαθξηηηθφηεηαο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

αθφκε θαη ζηηο πην απαηηεηηθέο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ή πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο  

Αθηέξσζε ρξφλνπ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο 

ζε άηνκα είηε αθνξνχλ ζέκαηα δνπιεηάο είηε 

φρη  

Βνήζεηα ζε άιινπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ  

Μνίξαζκα πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο κε 

άιινπο θαη ηελ δηεπθφιπλζε - βνήζεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο  

εθπξνζψπεζεο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ην θνηλφ  

5)Πξνζθνξά ηδεψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ  

Δπίδεημε πίζηεο - αθνζίσζεο πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ  

Δλέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ 

απφ δπλεηηθά πξνβιήκαηα  

Γηαηχπσζε αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα 

ηνπ νξγαληζκνχ  

 Απηά ηα εξσηήκαηα πξνήιζαλ απφ κηα ζεηξά κεηαιιάμεσλ ηεο αξρηθήο έξεπλαο ησλ 

Smith, Organ, θαη Near (1983) γχξσ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, φπνπ ππφζεζε ηνπο ήηαλ φηη 

ν ηξφπνο γηα λα θηάζεηο ζηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέν ξφιν έπαηδαλ 

ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ θαη ε αίζζεζε επραξίζηεζεο 

πνπ έλησζε ν ππάιιεινο. Η κέηξεζε ζε αχηε ηελ έξεπλα ήηαλ 16 εξσηεκάησλ ηα νπνία 

πξνέθπςαλ απφ εκη-θαζνδεγνχκελεο ζπλεληεχμεηο απφ κία δεμακελή 67 πιήξνπο 

απαζρφιεζεο ππαιιήινπο. Τα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ππνβιήζεθαλ ζε 

παξαγνληηθή αλάιπζε απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ 2 μερσξηζηνί παξάγνληεο, πξψηνο 

παξάγνληαο ν αιηξνπηζκφο (factor 1 Altruism) θαη δεχηεξνο παξάγνληαο ε γεληθή 

ζπκκφξθσζε (factor 2  generalized compliance). Ο πξψηνο παξάγνληαο εκθαλίδεηαη λα 

αηρκαισηίδεη-εληνπίδεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζηνρεχεη άκεζα θαη ζηνρεπκέλα ζε θαηάζηαζεηο 

«πξφζσπν – κε – πξφζσπν» θαη γη απηφ ην νλφκαζαλ αιηξνπηζκφ. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο 

ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ πξψην ζηνρεχεη ζε κε πξνζσπνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ 
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πξνυπνζέηεη άκεζε βνήζεηα απφ ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Όια απηά ηα εξσηήκαηα πνπ 

πξνθξίζεθαλ θαη ζηνπο δχν παξάγνληεο είραλ παξαγνληηθή βαξχηεηα άλσ ην 0,50.  

 Πίλαθαο 3.  

Παξάγνληαο 1    Αιηξνπηζκφο Παξάγνληαο 2   Γεληθή Σπκκφξθσζε  

     Βνήζεηα ζε απηνχο πνπ απνπζίαδαλ 

      Δζεινληηζκφο γηα δηαδηθαζίεο πνπ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθέο  

      Καηεχζπλζε λέσλ αλζξψπσλ αθφκα θαη αλ δελ 

είλαη ππνρξέσζε ηνπ 

      Βνήζεηα ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη  έρνπλ πνιχ 

κεγάιν εξγαζηαθφ θνξηίν     

     Βνήζεηα ζηνλ πξντζηάκελν γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο  

     Πξφηαζε θαηλνηνκηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

ηκήκαηνο  

      Παξάζηαζε ζε ιεηηνπξγίεο πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε παξνπζία αιιά βνεζνχλ ηελ εηθφλα 

ηνπ νξγαληζκνχ  

      Γε μνδεχεη ηνλ ρξφλν ηνπ ζε άζθνπεο 

ζπδεηήζεηο 

      Αθξίβεηα - Τππηθφηεηα   

      Παίξλεη δηαιείκκαηα πνπ δελ ηα 

δηθαηνχηαη 

    Παξνπζία ζηελ εξγαζία παξαπάλσ 

απφ ην θπζηνινγηθφ 

     Φαιαξψλεη πξνο ην ηέινο ηεο κέξαο 

     Να πξνεηδνπνηήζεη ζε πεξίπησζε 

αξγνπνξίαο ή αδπλακίαο λα πξνζέιζεη 

ζηελ εξγαζία  

     Να πεξλάεη ζεκαληηθή ψξα ζε 

πξνζσπηθέο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο    

     Γελ απνπζηάδεη ρσξίο ιφγν απφ ηελ 

εξγαζία 

     Γελ παίξλεη έμηξα δηαιείκκαηα 
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2.3. Αθοζίφζε προς ηολ προχζηάκελο  

2.3.1.  Αναφορέσ ςε ςχέςη με προηγούμενεσ έννοιεσ και την οργανωςιακή 

αφοςίωςη  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ εξγαζία ησλ Rhoades θαη Eisenberger (2002), φηαλ ν 

πξντζηάκελνο ιεηηνπξγεί εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ ηφηε είλαη αλακελφκελν λα ζπζρεηίδεηαη  

ε αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν κε ηελ αθνζίσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ. 

Σπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ην γεγνλφο φηη νη νξγαληζκνί νη 

νπνίνη είλαη εζηηαζκέλνη ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηελ δηαπξνζσπηθή 

δηθαηνζχλε ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν ( Liao θαη Rupp, 2005). 

Παξφκνηεο παξαηεξήζεηο έγηλαλ γηα ηελ αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε 

(Stinglhamber θαη Vandenberghe , 2003) θαη γηα ηελ νξγαλσζηαθή θπληθφηεηα αξλεηηθά 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε. 

2.3.2. Η ςχέςη με τον προΰςτάμενο και οι προςωπικέσ διαφορέσ ωσ 

ςυγκεκριμένα προηγούμενα ςτην αφοςίωςη με τον προΰςτάμενο 

Δκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ ηαπηνπνηήζεη  ζπγθεθξηκέλεο πξνυπάξρνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη πην εζηηαζκέλεο ζηελ αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν. φπσο ε 

ζπλαιιαγή κεηαμχ εγέηε θαη κέινπο (leader - member exchange, LMX)  βξέζεθε φηη επηδξά 

ζεηηθά (Vandenberghe, Bentein, θαη Stinglhamber 2004) θξπκκέλε ζπζρέηηζε (Amorim, et al 

2012). Δπηπιένλ έξεπλα γχξσ απφ νξγαληζκνχο ζηελ Ταηβάλ καο έδεημε φηη νη αληηιήςεηο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πξνο ηνλ πξντζηάκελν ζαλ άηνκν επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αθνζίσζε ζαλ 

πξντζηάκελν (Van Vianen, Shen θαη Chuang, 2011). Δπηπιένλ ε LMX παξεκβάιιεηαη ζεηηθά 

κεηαμχ ππαιιήινπ θαη πξντζηακέλνπ ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

πξντζηακέλνπ φζν θαη ηεο αθνζίσζεο πξνο απηφλ. Οκνίσο, ην πξνζσπηθφ επίπεδν αληίιεςεο 

θαη κέηξεζεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αθνζίσζε πξνο ηνλ 

πξντζηάκελν (Clugston, Howell, θαη Dorfman, 2000). Δλψ άιιεο έδεημαλ φηη ε 

αληηιακβαλφκελε ππνζηήξημε ηνπ πξντζηακέλνπ πξνο ηελ δξάζε ιεηηνπξγεί ζεηηθά Σε έλα 

άιιν επίπεδν ζηελ ηνχξθηθε θνηλσλία έδεημε φηη ε ηθαλνπνίεζε ζην πξφζσπν ηνπ 

πξντζηακέλνπ αιιά θαη ε ελδπλάκσζε (empowerment ) ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αθνζίσζε 

πξνο ηνλ πξντζηάκελν (Wasti θαη Can, 2008 θαη Den Hartog θαη Belschak 2007). 
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Σηνηρεηψδεο πξφβιεςε ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πέξαλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ ξφινπ 

  Η αξρηθή έξεπλα ηνπ Becker (1992) παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηνλ πξντζηάκελν σο 

πεγή αθνζίσζεο αλάκεζα ζε άιιεο εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο, πνπ ελδερφκελα λα επηδξνχλ 

αλεμάξηεηα ή ζπλδπαζηηθά θαη ίζσο ηζρπξφηεξα απφ ηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε. 

Παξφκνηα, ε αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν έρεη βξεζεί λα είλαη κέζν πξφβιεςεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, γεγνλφο πνπ ηελ πξνθξίλεη ζαλ 

ζεκαληηθφ ππιψλα ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί πιήζνο εξεπλψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε (Askew,  Taing, θαη Johnson, 2013). Τέινο, ζα 

επηζεκάλνπκε ηηο έξεπλεο νη νπνίεο αλέδεημαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αθνζίσζε ζηνλ 

πξντζηάκελν επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ.  Κχξηεο έξεπλεο πνπ 

ζηνηρεηνζέηεζαλ απηή ηελ ππφζεζε ήηαλ νη Becker (1992), Chen (2001). Δλψ ππάξρνπλ 

έξεπλεο θαηαδεηθλχνληαο ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο πξντζηακέλνπο 

Landry and Vandenberghe (2009) θαη ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο (Wasti and Can 2008). 

Δίλαη μεθάζαξν απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ αθνζίσζεο ζηνλ πξντζηάκελν θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ηελ 

ελδπλάκσζε ζηελ εξγαζία. Όπσο επηζεκάλζεθαλ θαη αξλεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ φπνησλ 

δηελέμεσλ κε ηνλ νξγαληζκφ ή κε ηνλ πξντζηάκελν θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο πξνο ηελ 

αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκφ (Vandenberghe 2016). 

Σαλ ζπκπέξαζκα ην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηηο έξεπλεο είλαη φηη δελ κπνξεί λα 

νξηζηεί κηα επζεία ζρέζε αιιά γίλεηαη απνδεθηφ φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ αθνζίσζεο θαη 

ηνπ γεληθφηεξνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο θαηαλαισηέο - πνιίηεο, ηα νπνία εξεπλνχκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, αιιά θαη κε ηνλ νξγαληζκφ γεληθφηεξα θαη  ηνπο ζπλαδέιθνπο.  Απηφ είλαη πηζαλφ 

λα ζπκβαίλεη θαζψο ν πξντζηάκελνο είλαη ην πξφζσπν ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ ζπλδεηηθφο 

θξίθνο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγεί σο 

εθπξφζσπφο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ δηνίθεζε αιιά θαη ην αληίζηξνθν.  

Κάλνληαο έλα βήκα πίζσ, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα ζπλδέζνπκε αθφκα θαιχηεξα κε 

ηελ παξνχζα εξγαζία, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ηζηνξηθά δηάθνξεο 

δηαθξίζεηο ηεο αθνζίσζεο (Allen and Mayer , 1990). Αιιά απφ ηελ έξεπλα ησλ Lavelle, 
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Rupp, θαη Brockner,  (2007) πξνθξίζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε είλαη απηή ε νπνία 

ε πην ζνβαξή ζπληζηψζα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Οη εγέηεο - πξντζηάκελνη επεξεάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε ησλ αθνινχζσλ 

– εξγαδνκέλσλ κε ην λα επελδχνπλ ζε απηνχο, ρσξίο " θξπθή αηδέληα " , αλαπηχζζνληαο 

ηνπο θη αλαγλσξίδνληαο ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο πξηλ απφ ζεκαληηθέο απνθάζεηο ( Walumbwa, 

Hartnell θαη Oke 2010). Η ζπκπεξηθνξά ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ αθνινχζσλ νδεγεί ζε ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνλφκηα ( πρ 

εκπηζηνζχλε) ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο εθιακβάλνληαη σο αθνζίσζε απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο πξνο ηνλ πξντζηάκελν ( Liden et al 2008)  

Κιείλνληαο, κέζα απφ ηελ εξγαζία ησλ  Walumbwa, Hartnell θαη Oke (2010) 

εκπεδψλεηαη φηη ε αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ πξφγλσζε 

ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηφζν ζε επζεία  ζπζρέηηζε ηφζν θαη 

κε ηνλ κεηξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο.  

2.3.3. Κλίμακα μέτρηςησ τησ αφοςίωςησ ςτον προΰςτάμενο 

Έρνληαο δείμεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αθνζίσζεο ζηνλ πξντζηάκελν ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε θαη ηα θχξηα κνληέια ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

κέηξεζε απηνχ. Σηφρνο είλαη λα δείμνπκε ηνλ ηξφπν θαη λα πξνηείλνπκε κέζσ ηεο έξεπλαο 

καο έλα βήκα πξνο ηελ δεκηνπξγία ελφο πην επηθαηξνπνηεκέλνπ – βειηησκέλνπ κνληέινπ.  

Σηελ έξεπλα ησλ Walumbwa, Hartnell θαη Oke (2010) ε κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο 

πξνο ηνλ πξντζηάκελν έγηλε κε κία αλαλεσκέλε 6-βαζκηα θιίκαθα ησλ  «Affective 

Commitment Scale» (Meyer , Allen θαη Smith 1993) ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζηελ 8-βαζκηα 

θιίκαθα ησλ Allen θαη Mayer , (1990) κε θχξην ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζαθήλεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο θιίκαθαο πξνζαξκφζηεθαλ θαη επηπιένλ 

ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ησλ Becker θαη Kernan (2003) 

Η αξρηθή επηινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο μεθίλεζε ζηελ εξγαζία ησλ 

Allen θαη Mayer (1990). Η 8-βαζκηα απηή πξνζέγγηζε μεθίλεζε απφ ηελ αξρηθή πξσηνγελή 

έξεπλα κέζα απφ ηελ δηαθφξσλ δηαρξνληθά εξεπλψλ δεκηνπξγψληαο κηα δεμακελή 51 

ζηνηρεηψλ. Έπεηηα δηακνηξάζηεθαλ 500 εξσηεκαηνιφγηα ζε 2 βηνκεραλίεο θαη έλα 

παλεπηζηήκην. Τν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηέζεθε ζε βαξχηεηα α κεγαιχηεξν απφ 0,75. Με 
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απηφ ηνλ ηξφπν θαηέιεμαλ ζηελ παξαθάησ θιίκαθα γηα ηελ αθνζίσζε ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηνλ νξγαληζκφ.  

 

 Πίλαθαο 4. 

Σπλαηζζεκαηηθή θιίκαθα αθνζίσζεο (Affective Commitment Scale) 

1. Θα ήκνπλ επηπρηζκέλνο λα ζπλερίζσ κέρξη ην ηέινο ηεο θαξηέξαο κνπ ζηνλ ίδην νξγαληζκφ 

2. Γηαζθεδάδσ λα ζπδεηψ γηα ηνλ νξγαληζκφ κνπ κε αλζξψπνπο εθηφο ηεο εξγαζίαο κνπ 

3. Νηψζσ φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη θαη δηθά κνπ πξνβιήκαηα  

4. Ννκίδσ φηη εχθνια ζα κπνξνχζα λα γίλσ κέξνο ελφο άιιν νξγαληζκνχ (αληίζηξνθε ) 

5. Γε ληψζσ κέξνο ηηο «νηθνγέλεηαο» ζηνλ νξγαληζκφ κνπ ( αληίζηξνθε ) 

6. Γε ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κε ηνλ νξγαληζκφ ( αληίζηξνθε ) 

7. Ο νξγαληζκφο έρεη γηα κέλα κεγάιν πξνζσπηθφ λφεκα  

8. Γελ έρσ ηζρπξή αίζζεζε φηη αλήθσ ζηνλ νξγαληζκφ (αληίζηξνθε ) 

  

Σηελ ζπλέρεηα έρνπλ αλαβαζκίζεη θαη πξνζαξκφζεη ηελ θιίκαθα κε απηή ησλ Becken 

θαη Kernan (2003) ε νπνία έγηλε κε κία απιή αλαπξνζαξκνγή ησλ ιέμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

έξεπλαο ε νπνία ήηαλ εζηηαζκέλε ζηνλ νξγαληζκφ θαη φπνπ ε αλαθνξά ήηαλ ζηνλ νξγαληζκφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα ηνπ πξντζηακέλνπ. Γειαδή, α) ζα ήκνπλ επηπρηζκέλνο λα 

ζπλερίζσ κέρξη ην ηέινο ηεο θαξηέξαο κνπ ("I would be very happy to spend the rest of my 

career) ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ / κε απηφλ ηνλ πξντζηάκελν [with this organization, working 

for my supervisor], θαη β) Γε ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κε ηνλ νξγαληζκφ / κε ηνλ 

πξντζηάκελν (I do not feel emotionally attached to this organization / my supervisor) 

αληίζηξνθε κέηξεζε (reverse-scored). Παξάδεηγκα γηα ζηνηρεία ηεο αθνζίσζεο είλαη: κέλσ 

ζηνλ νξγαληζκφ / δνπιεχσ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξντζηάκελν [staying with my organization, 

working for my particular supervisor]είλαη ζέκα αλαγθαηφηεηαο φζν θαη επηζπκίαο. 
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Δπηπιένλ ζηνηρεία έπεηηα απφ ηελ αθαίξεζε ηεζζάξσλ ζηελ εξγαζία ησλ Walumbwa, 

Hartnell and Oke (2010) είλαη «ζα ήζεια λα πεξάζσ ηελ ππφινηπε θαξηέξα κνπ κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πξντζηάκελν» θαη «δελ ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθά πξνζθνιιεκέλνο κε ηνλ 

πξντζηάκελν κνπ» (I would be very happy to spend the rest of my career with this 

supervisor" θαη "I do not feel emotional attached to this supervisor").  

Τα παξαπάλσ επξήκαηα νδήγεζαλ ζηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο έηζη ψζηε λα δνζεί 

κηα λέα νπηηθή γηα ηελ κέηξεζε θαη ίζσο θαηαιιειφηεξε σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ 

εξσηεκάησλ. 
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2.4.  Ιθαλοποίεζε ηοσ πειάηε 

Σε φηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε έρνπλ γίλεη πάξα πνιιέο έξεπλεο, φκσο 

εκείο ζα επηθεληξσζνχκε ζην πψο απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν θαη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο 

ππεξεζίεο. Η πξψηε αλαδήηεζε καο ζηε βηβιηνγξαθία καο νη Schneider et al., (2000)   δελ 

επηζεκαίλνπλ άκεζε επίδξαζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Δίλαη ζπλεζηζκέλν νη εξεπλεηέο λα παξαθάκπηνπλ ηηο επηδξάζεηο 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ππαιιήισλ θαη λα ζηνρεχνπλ απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο πάλσ ζηελ ηθαλνπνίεζε (Siehl θαη Martin, 1988).  Σηελ έξεπλα 

ησλ Schneider et al (2005) πξνηείλνπλ φζνλ αθνξά ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα  πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνπ πειάηε φηη κεξηθψο παξεκβάιιεηαη ζηελ 

ζχλδεζε ηνπ   νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ θιίκαηνο δειαδή κεηαθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Απφ 

απηφ ην γεγνλφο ζεσξνχκε φηη πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε κέζσ ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα  ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα 

κε απηήλ. Υπάξρνπλ έξεπλεο φπσο απηή ησλ ((Podsakoff θαη MacKenzie, 1997 ) πνπ 

επηβεβαηψλεη φηη ζε κηα νξγαλσηηθή κνλάδα ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Παιαηφηεξεο έξεπλεο ησλ (Bettencourt θαη Brown (1997) )  έρνπλ ππνδείμεη ζεκαληηθέο 

ζρέζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδψλ ζρεηηδφκελεο κε ηελ πειαην-θεληξηθή νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα  (customer - oriented ocb) θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε. Η έξεπλα ησλ Schneider et al (2005) δηεξεχλεζε ηελ ππφζεζε φηη ε πειαην-θεληξηθή 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα κεξηθψο ζπλδέεη ηελ ζρέζε κεηαμχ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηθαλνπνίεζε πειάηε – πνιίηε. Τα απνηειέζκαηα 

ηεο παξαπάλσ έξεπλαο δελ απνδεηθλχνπλ άκεζν ζχλδεζκν κεηαμχ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο 

ζηηο ππεξεζίεο θαη ηθαλνπνίεζεο πειάηε αιιά φηη ε δηαδξνκή πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε πειάηε 

πεξλάεη κέζα απφ ηελ πειαην-θεληξηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 
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2.5. Σύλουε βηβιηογραθηθής επηζθόπεζες 

 

Σπλνςίδνληαο ηελ δεχηεξε ελφηεηα έρνπκε δηαθξίλεη ηηο ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ 

ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, ηεο αθνζίσζεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν θαη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα απηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ νη πειάηεο – πνιίηεο.  

Έρνπκε αλαδείμεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, αιιά θπξίσο επεξεάδεη ηελ αθνζίσζε πξνο ηνλ 

πξντζηάκελν θαη ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Δπίζεο, πσο ε 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη απφ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ 

αθνζίσζε πξνο ηνλ πξντζηάκελν. Κπξίσο φκσο ην πψο απηέο νη δηαζπλδέζεηο 

αληαλαθινχληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε – πνιίηε.   

Γηάγξακκα 2 

 

 

 

 

 

 

 

Κιείλνληαο, έρνληαο αλαθέξεη ηηο βαζηθέο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο αμηνινγνχληαη ην 

νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο, ε αθνζίσζε πξνο ηνλ πξντζηάκελν θαη ε νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

Σηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα λα 

νδεγεζνχκε ζηελ εθιέπηπλζε ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. 

Οργανωςιακό 

κλίμα ςτισ 

υπθρεςίεσ 

Αφοςίωςθ 

προσ τον 

προϊςτάμεν

ο 

Οργανωςιακι 

υμπεριφορά ςτον 

δθμόςιο τομζα 

Ικανοποίθςθ του 

Πελάτθ-Πολίτθ 
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3. Μεζοδοιογία 

3.1. Δηζαγφγή 

 Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα δεμακελή κε 

ζηνηρεία ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηελ κέηξεζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο 

ππεξεζίεο, ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηελ αθνζίσζε ζηνλ 

πξντζηάκελν. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θιηκάθσλ νη νπνίεο 

κεηξνχλ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο. Γηα ηελ εθιέπηπλζε απηή απαηηνχληαη ζηνηρεηνζεηεκέλα 

βήκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο φπσο ησλ Whaley, Douglas θαη 

O’Neill (2014) θαη Paul et al (2015) νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ θαη πξφηεηλαλ βειηησκέλεο 

θιίκαθεο κέηξεζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηα 

θηινδσξήκαηα (Whaley, Douglas θαη O’Neill, 2014) θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ (Paul et al, 2015). 

 Γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ απαηηνχληαη βήκαηα ηφζν πνζνηηθά φζν θαη 

πνηνηηθά. Τν πξψην βήκα απαηηεί κηα πνηνηηθή έξεπλα γηα ηελ εχξεζε ησλ αξρηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη κηα αξρηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ππάξρεη πιεζψξα κεζφδσλ γηα ηελ ζπιινγή θαη 

αλάιπζε. Τν δεχηεξν βήκα είλαη ζπλήζσο ε παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηελ εχξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνπο ππαιιήινπο. Σηελ ζπλέρεηα 

ππάξρνπλ δηάθνξεο παξαιιαγέο αιιά εκείο ζα αλαθεξζνχκε ζε απηή πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ηνπο Whaley, Douglas θαη O’Neill (2014) φπνπ ζπλέρηζαλ πνηνηηθά ζε νκάδεο επηθέληξσζεο 

θαη ζε ζπλεληεχμεηο πξφζσπν κε πξφζσπν, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία λέαο δεμακελήο 

δεδνκέλσλ, φπνπ ζηελ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ησλ θξίζηκσλ 

πεξηζηαηηθψλ ε νπνία αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. Τειεπηαίν βήκα είλαη ν θαζαξηζκφο θιίκαθαο 

θαη ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. 
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3.2. Τετληθή ηοσ θρίζηκοσ περηζηαηηθού (Critical incident technique – 

CIT ) 

3.2.1.  Ειςαγωγή  

Η ηερληθή ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη κηα απνδεδεηγκέλε επηζηεκνληθή κέζνδνο 

γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο βήκα-βήκα ζηε ζπιινγή 

θαη αλάιπζε πιεξνθνξίαο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ηα άηνκα ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε απηέο. Ο δεκηνπξγφο απηήο ηεο 

ηερληθήο είλαη ν John Flanagan ν νπνίνο αλαθέξεη ζην αξρηθφ ηνπ άξζξν (1954) φηη ε 

κέζνδνο ζπληζηάηαη απφ κηα δέζκε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπιινγή άκεζσλ παξαηεξήζεσλ ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βνεζά ηελ κειινληηθή ρξεζηκφηεηα 

ζηελ ιχζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ δεκηνπξγία- αλάπηπμε επξέσλ αξρψλ κε βάζε 

ηελ ςπρνινγία. Η ηερληθή ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ επηζεκαίλεη  δηαδηθαζίεο ζπιινγήο 

παξαηεξεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ έρνληαο ζεκαληηθή  επίδξαζε ζηα άηνκα θαη ζπλαληά 

ζπζηεκαηηθά δηαηππσκέλα θξηηήξηα.  

Απηή ε αλάιπζε βνεζά ηνπο εξεπλεηέο λα δηαηππψζνπλ νκνηφηεηεο, δηαθνξέο θαη  

κνηίβα κε ηα νπνία ςάρλνπλ δηαθψηηζε ζην πσο θαη ζην γηαηί νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη άλζξσπνη νξίδνπλ εξκελείεο κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, φηαλ νκαδνπνηνχκε ηελ 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηα κελχκαηα, ηφηε θαηαιήγνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θφζκνπ. Η ηερληθή ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ καο δίλεη κηα ζπζηεκαηηθή 

κέζνδν γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, αλάιπζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζε 

κνηίβα ηα νπνία ηείλνπλ λα καο νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αμίδνπλ πξνζνρήο απφ 

ηνλ αλαγλψζηε Kain (2004).   

Πεξηιεπηηθά, ε κέζνδνο ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ηα επξήκαηα ηεο 

ππνζηεξίδνπλ πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο έξεπλαο, αιιά θπξίσο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ εθπαίδεπζε, θαη δεκηνπξγνχλ ηε 

βάζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  
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3.2.2.  Ορίζοντασ το κρίςιμο περιςτατικό (critical incident) 

Η γεληθή ρξήζε ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ ζπρλά αλαθέξεηαη ζε κία κεγάιε θξίζε ή 

ζε έλα ζεκείν αιιαγήο θαηεχζπλζεο, π.ρ. έλα ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ή κηα θαηλνηνκία - 

αλαθάιπςε πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζαλ θαηαιχηεο. Παξφια απηά, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη έλα ηφζν κεγάιν - δξακαηηθφ πεξηζηαηηθφ αιιά ηφζν ζεκαληηθφ γηα έλα 

άηνκν έηζη ψζηε λα έρεη επίπησζε ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο αληίιεςεο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ Flanagan (1954) έλα γεγνλφο- πεξηζηαηηθφ ζεσξείηαη θξίζηκν 

αλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε δεκηνπξγία είηε ζεηηθψλ είηε αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ζηνλ γεληθφ ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα κπνξνχζε λα θξηζεί θαη λα 

αλαιπζεί. 

  

3.2.3. Η τεχνική του κρίςιμου περιςτατικού  ςτην πράξη 

Η δηαδηθαζία ηεο CIT δηαθξίλεηαη ζε 5 μερσξηζηά βήκαηα ην νπνία πξνηάζεθαλ απφ 

ηνλ  Flanagan (1954).   

  

A. Establish the general aims                 Καζνξηζκφο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ 

B. Establish plans and specifications            Καζνξηζκφο πιάλνπ θαη ηδηαηηεξνηήησλ 

C. Collect the data                                      Σπιινγή δεδνκέλσλ 

D. Analyze the data                                    Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

E. Interpret and report the data                      Δξκελεία θαη αλαθνξά ησλ δεδνκέλσλ 

 

A. Καζνξηζκφο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ 

Τν πξψην βήκα είλαη λα νξίζνπκε μεθάζαξα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία κεηξάκε θαη 

λα νξίζνπκε ηνλ ζηφρν ηεο. Απηφ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ  θαη 

δεκηνπξγεί θαηεχζπλζε πξνο ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ. Ο ζηφρνο ζπλνςίδεηαη ζε κία ζχληνκε θαη μεθάζαξε δήισζε - Πνηα 

ζηνηρεία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο 

ζηηο ππεξεζίεο (ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) , σο πξνο ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν 

θαη ηε ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ παξνρή 

αλψηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο ζηνπο πνιίηεο πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζηελ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε ηνπο. Οη εξεπλεηέο γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ζπκβνπιεχνληαη εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ηεο 

γεληθφηεξεο απνδνρήο ηνπ ζηφρνπ. 

Σηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε εθηελέζηαηε έξεπλα ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζε 

δεκνζηεχζεηο θαηαμησκέλσλ εξεπλεηψλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά κέζα απφ ηηο νπνίεο 

θαηαιήμακε ζηηο δειψζεηο-νξηζκνχο γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ησλ 

ελλνηψλ πνπ δηεξεπλψληαη θαη ηνπ ζηφρνπ απηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Παξάδεηγκα ζαλ 

νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο νξίδνπκε ηελ γεληθή αίζζεζε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε 

ηηο πξαθηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο επηβξαβεχνληαη, ελζαξξχλνληαη 

θαη πξνζδνθνχληαη γηα ηελ αλψηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ. Σηφρνο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε θαη λα απνθαιχςνπκε πνηα ζηνηρεία 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη κέζσ απηψλ λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

θιίκαθα γηα ηελ νξζή κέηξεζε ηνπ.  

 

B. Καζνξηζκφο πιάλνπ θαη ηδηαηηεξνηήησλ 

Η δεκηνπξγία πιάλνπ θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζεο δηαζηάζεσλ ηεο έξεπλαο θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε θαη ηδηαίηεξα φηαλ εκπιέθνληαη παξαπάλσ ηνπο ελφο εξεπλεηή. Σεκαληηθή 

είλαη ηαπηνπνίεζε ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ θξίζηκσλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Οη 4 ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε δηαδηθαζία 

είλαη ζπλνπηηθά 

α. Πεξίζηαζε, φπνπ αλαθέξνληαη ηνπνζεζία, ζπλζήθεο, ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη 

δξαζηεξηφηεηα ( Πνπ ? , Πνηνο ? , Τη ? ) 

β. Σρεηηθφηεηα, ν εξεπλεηήο ζπγθεθξηκελνπνηεί ηνπο ηχπνπο ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη ηελ θχζε ησλ θξίζηκσλ ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα θαη γηα 

απηφ αμίδνπλ λα θαηαγξαθνχλ.  Σαλ θξίζηκν πεξηζηαηηθφ νξίδνπκε έλα γεγνλφο ην νπνίν 
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ζπλέβε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη είρε λα θάλεη κε ηελ άκεζε ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν θαη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν σο πξνο ηελ νξγάλσζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη, 

ην θιίκα θαη ηελ αίζζεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ζε 

απηφλ ηφζν πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο. 

Αθφκα ζαλ δηάζηαζε έρνπκε θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ.  

   

γ. Δπίδξαζε, πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία ζεσξνχληαη θξίζηκα 

βαζηζκέλα ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηνπο αξλεηηθή ή ζεηηθή σο 

πξνο ηνλ ζηφρν. Πφζν ην γεγνλφο απηφ επίδξαζε ζηελ αθνζίσζε ζαο ζηνλ πξντζηάκελν ζην 

γεληθφηεξν θιίκα θαη ηελ ζπλνιηθή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά.  

  

δ.  Οη παξαηεξεηέο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ φπνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ ππάξρεη πξφβιεκα θαζψο νη ζπλεληεχμεηο 

ιακβάλνληαη απφ έλαλ εξεπλεηή. 

  

C. Σπιινγή δεδνκέλσλ 

Τν ζπγθεθξηκέλν βήκα αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία κειεηάηαη. Λεπηνκεξείο νδεγίεο φζνλ αθνξά ηελ 

ζπιινγή ηνπο έρνπλ δνζεί απφ ηνλ Flanagan γηα ηα κέζα ζπιινγήο, ην δείγκα θαη ηελ 

ζχλζεζε ησλ εξσηήζεσλ. 

Οη ηδαληθφηεξνη ηξφπνη γηα ηελ ζπιινγή είλαη είηε ε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ή ε  

απεπζείαο παξαηήξεζε. Οη ππφινηπεο ηερληθέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία 

δελ ζα αλαιχζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Δπηπιένλ, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ακθηζεκίαο 

θαη ηεο κεξνιεςίαο απαηηείηαη πξνζεθηηθή δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ. Γηα λα είλαη δπλαηή 

ε πιεξφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπο δεηείηαη λα 

επηθεληξσζνχλ ζε πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ πξφζθαηα ή πνπ είραλ άκεζε εκπινθή. Δίλαη 
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ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα λα πεξηγξάςνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά, γηα αξλεηηθέο 

ή ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νπνίαο γίλεηαη ε εμέηαζε.  

Οη εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ παξαδείγκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ θαη 

ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο, αθφκα ζπρλά αθνινπζνχλ έλα δπαδηθφ κνηίβν ζεηηθψλ - αξλεηηθψλ 

εξσηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα  

α) Σθεθηείηε έλα πεξηζηαηηθφ ην νπνίν ζπλέβε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ν 

πξντζηάκελνο παξνπζηάζηεθε απνηειεζκαηηθφο ή αλαπνηειεζκαηηθφο 

β) Πεξηγξάςηε ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ θχζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

γ) Δμεγήζηε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζεσξείηαη απηφ ην πεξηζηαηηθφ ζεκαληηθφ 

δ) Θεσξείηαη φηη ν πξντζηάκελνο ήηαλ απνηειεζκαηηθφο ή αλαπνηειεζκαηηθφο 

  

Σχκθσλα κε ηνλ Flanagan ζηελ ηερληθή ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ δελ ππάξρνπλ 

"ζθιεξνί" θαλφλεο γηα ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Οη θχξηνη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θξίζηκσλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ νη ζπκκεηέρνληεο.  Η ζπιινγή ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη φηαλ νη παξαηεξήζεηο δελ ζα έρνπλ θάηη 

θαηλνχξγην λα πξνζδψζνπλ ζηελ έξεπλα. Γειαδή παξαηεξείηαη κηα επαλάιεςε ησλ 

απαληήζεσλ. 

  

D. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Σε απηφ ην ζηάδην εηζέξρεηαη κηα επαγσγηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ζηφρν ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπο ζε θξίζηκεο ζπκπεξηθνξέο. 

Απηά νκαδνπνηνχληαη ζε κηα ζεηξά θαιά πξνζδηνξηζκέλσλ, ακνηβαία απνθιεηφκελσλ 

θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ κε απμαλφκελε εμεηδίθεπζε. Οη θαηεγνξίεο θαη ε νλνκαζία 

ηνπο ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηνλ ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ζρεηίδνληαη κε 

πξνζδνθψκελε εθαξκνγή ηνπο.  Ο εξεπλεηήο επεμεξγάδεηαη ηα θξίζηκα πεξηζηαηηθά, 
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εληνπίδεη θξίζηκεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ηαμηλνκεί ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. Οη 

θαηεγνξίεο αλ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ιάζε θαη παξαιείςεηο.  

  Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηεγνξηψλ: 

• Ταμηλφκεζε ελφο ζρεηηθά κηθξνχ δείγκαηνο ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ ζε επξείεο (θχξηεο) 

θαηεγνξίεο 

• Γεκηνπξγία αξρηθψλ νλνκάησλ θαη ζχληνκσλ νξηζκψλ γηα ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

• Ταμηλφκεζε ησλ ππφινηπσλ πεξηζηαηηθψλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο - ελδερφκελα λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξφζζεηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη νξηζκνί, ή λα ηξνπνπνηεζνχλ νη 

ππάξρνπζεο, φπνπ απαηηείηαη 

• Γηαρσξηζκφο θχξηεο θαηεγνξίεο ζε ππνθαηεγνξίεο, κε νκνηφηεηεο δπζθνιφηεξα δηαθξηηέο  

• Σπλερήο επαλεμέηαζε ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ - κε αλαζεψξεζε ηνπο 

θαη αλαθαηαλνκή ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ, φπνπ είλαη απαξαίηεην 

• Σπλέρηζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έσο φηνπ φια ηα θξίζηκα πεξηζηαηηθά έρνπλ θαηαιιήισο 

ηαμηλνκεζεί 

Σηφρνο γηα: 

• Μηα ζαθή θαη ινγηθή νξγάλσζε 

• Οπζηαζηηθνχ λνήκαηνο επηθεθαιίδεο γηα ηελ ππν-θαηεγνξίεο, ρσξίο ηελ αλάγθε γηα 

ζπλνδεπηηθνχο νξηζκνχο 

• Οπδέηεξνπο ηίηινπο - πνπ εθθξάδνληαη κε ελεξγεηηθνχο φξνπο 

• Πιήξε θάιπςε φισλ ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ 

  

Τέινο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ επηπέδσλ αλάιπζεο, ζε ζρέζε 

πάληα κε ηνλ ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πξνζδνθψκελε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ 
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πεξηιακβάλεη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο εμεηδίθεπζεο θαηά 

ηεο γεληθφηεηαο. 

  

E.  Δξκελεία θαη αλαθνξά  

Απηφ ην βήκα πεξηιακβάλεη ηελ εξκελεία θαη ηελ αλαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ πξνβιεπφκελε εθαξκνγή ησλ επξεκάησλ. Η ηερληθή ηνπ θξίζηκνπ πεξηζηαηηθνχ δελ 

απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή έθζεζεο, αιιά ηα απνηειέζκαηα ζπρλά πεξηιακβάλνπλ έλα 

ζχλνιν θξίζηκσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ κειεηήζεθε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ ν Flanagan ηφληζε ηελ αλάγθε λα 

εμεγεζνχλ πξνζεθηηθά θαη λα δηθαηνινγεζνχλ πψο ηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα ζηάδηα έγηλαλ 

θαη λα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη δηαπηζηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ. 

3.3. Σύλουε κεζοδοιογίας 

Έρνληαο νξίζεη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο καο, πνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ ηξηψλ 

θιηκάθσλ κέηξεζεο, θαη ζηνηρεηνζεηήζεη ηηο ζέζεηο καο κέζα απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο  

θαζνξίζακε ην πιάλν ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο νκάδαο επηθέληξσζεο 

αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο. Σπγθεθξηκέλα νξίζακε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηελ 

ζρεηηθφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ, ηελ επίδξαζε απηψλ θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ 

εξεπλεηψλ. Πξνρσξήζακε ζε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο απφ έλαλ κφλν εξεπλεηή κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ 

απνθπγή κεξνιεςίαο. Σηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε επαγσγηθή κέζνδνο 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Τέινο, ζηελ επφκελε ελφηεηα 

αθνινπζεί ε αλαθνξά θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ.  
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4. Αποηειέζκαηα ποηοηηθής έρεσλας – Σσδήηεζε  

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο, ε έξεπλα 

επηθεληξψζεθε ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζπλεληεχμεηο ππαιιήισλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη απφ ηνπο νπνίνπο πάξζεθαλ νη 

ζπλεληεχμεηο είλαη ζην ζχλνιν ηνπο ππάιιεινη νη νπνίνη έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ πνιίηε. 

Τν γεγνλφο απηφ θξίζεθε απαξαίηεην γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο 

απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε – πνιίηε θαη ζπλεπψο ηα νξζφηεξα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηα άηνκα επαθήο (contact persons).  

Σηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε ηα βαζηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. 

 Πίλαθαο 5. 

Υπάιιεινο Φχιν Ηιηθηαθή 

νκάδα 

Δπίπεδν 

Μφξθσζεο 

Έηε 

Υπεξεζίαο 

Τφπνο 

Δξγαζίαο 

Τφπνο 

Καηαγσγ

ήο 

Υπ 1 Άλδξαο 25-40 Μεηαπηπρηαθφ πάλσ απφ 7 

έσο 15 έηε 

Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

Αζηηθή 

Πεξηνρή 

Υπ 2 Γπλαίθα 25-40 Α.Δ.Ι.  έσο 7 έηε Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία 

Αγξνηηθή 

Πεξηνρή 

Υπ 3 Άλδξαο 40-50 Τ.Δ.Ι. πάλσ απφ 

15 έσο 25 

Αηηηθή Αζηηθή 

Πεξηνρή 

Υπ 4 Άλδξαο 50- … Τ.Δ.Ι. άλσ ησλ 25 Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

Αζηηθή 

Πεξηνρή 

Υπ 5 Γπλαίθα 25-40 Μεηαπηπρηαθφ έσο 7 έηε Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

Αγξνηηθή 

Πεξηνρή 

Υπ 6 Άλδξαο 25-40 Μεηαπηπρηαθφ έσο 7 έηε Αηηηθή Αγξνηηθή 

Πεξηνρή 

Υπ 7 Γπλαίθα 40-50 Γεπηεξνβάζκηαο άλσ ησλ 25 Αηηηθή Αζηηθή 

Πεξηνρή 

Υπ 8 Άλδξαο 25-40 Α.Δ.Ι. πάλσ απφ 7 

έσο 15 έηε 

Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία 

Αζηηθή 

Πεξηνρή 

 

Οη ππάιιεινη πνπ παξαρψξεζαλ ηηο ζπλεληεχμεηο απνηεινχληαη απφ ηξείο γπλαίθεο 

θαη πέληε άλδξεο. Η εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 30 έηε. Τξείο έρνπλ 

εξγαζηαθή εκπεηξία  έσο 7 έηε , δχν πάλσ απφ 7 έσο 15 έηε, έλαο πάλσ απφ 15 έσο 25 έηε 

θαη δχν άλσ ησλ 25 εηψλ. Σηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία φπσο αλαθέξακε έξρνληαη ζε άκεζε 

επαθή  κε ηνπο πνιίηεο. Τξεηο απφ ηνπο ππαιιήινπο εξγάδνληαη ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, 

ηξείο ζηελ Αηηηθή θαη δχν ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Δπηπιένλ, ηξείο είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, δχν κε παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν, δχν κε ηίηιν ηερλνινγηθνχ ηδξχκαηνο 

θαη κηα ππάιιεινο είλαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο γηα κεγαιχηεξε ηδησηηθφηεηα θαη ρσξίο 

ηελ παξνπζία ηξίησλ αηφκσλ. Τν ζχλνιν ηνπο ερνγξαθήζεθε κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπο θαη 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αλίρλεπζε ζηνηρείσλ πνπ δελ είραλ εληνπηζηεί ζηηο αξρηθέο 

ζεκεηψζεηο πνπ θξαηήζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ αδφκεηεο φπσο αθξηβψο νξίδεη ε κέζνδνο ηνπ θξίζηκνπ 

πεξηζηαηηθνχ, αιιά απφ εθείλν ην ζεκείν κέρξη ηελ εθκαίεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 

είλαη ζεκαληηθά θξίζεθε λα ππάξμνπλ θαη κεξηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο κε ηελ 

κνξθή παξαδεηγκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηη 

αθξηβψο αλαδεηνχκε ζηελ έξεπλα καο. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο είραλ ζαλ 

πεξηερφκελν ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο θιίκαθεο κέηξεζεο. 

Απηφ θξίζεθε ζεκηηφ γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο έξεπλαο καο. Τέινο, ζηελ 

αλαθεθαιαίσζε ηεο θάζε ζπλέληεπμεο μερσξηζηά δηαηππσλφληνπζαλ θαη θάπνηεο εξσηήζεηο 

ειέγρνπ γηα λα επαιεζεχζνπκε φηη έρνπκε θαηαλνήζεη νξζά ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχλ νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη ζεκαληηθά. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ 

πξντζηάκελν ζε ιεηηνπξγίεο εθηφο ηεο εξγαζίαο ηελ ζεσξείηε ζεκαληηθή γηα ηνλ βαζκφ 

αθνζίσζεο ζαο πξνο απηφλ ;  

Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δηαηππψζακε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ελλνηψλ, α)νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, β)αθνζίσζεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν θαη 

γ)νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε απφ 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Δληνπίζακε ηηο θιίκαθεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα 

ηελ κέηξεζε απηψλ ησλ ελλνηψλ θαη πξνζπαζήζακε λα πξνζζέζνπκε θαη εκείο έλα ιηζαξάθη 

πξνο ηελ εθιέπηπλζε απηψλ ησλ θιηκάθσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ηνπο ζην 

κνληέια.  

Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζε ηξείο ππνελφηεηεο, κηα γηα θάζε 

έλλνηα. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε ηελ κνξθή εξσηήζεσλ φπσο ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θιίκαθα κέηξεζεο.  
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4.1. Οργαλφζηαθό θιίκα ζηης σπερεζίες 

Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχλ νη 

ππάιιεινη ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο 

παξαζέηνληαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 6, 

Πίλαθαο 6. 

Γεμακελή ζηνηρείσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο 

1) Πφζν ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ε πξνζπάζεηα γηα παξνρή αλψηεξεο πνηφηεηαο 

ηεο ππεξεζίαο ; 

2) Πφζν μεθάζαξε επηθνηλσλία ηνπ ζθνπνχ ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ δηνίθεζε πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο  

3) Πφζν μεθάζαξα νξηζκέλεο είλαη δηαδηθαζίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ; 

4) Υπάξρεη επειημία ζηηο δηαδηθαζίεο ; 

5) Υπάξρεη επειημία γηα ηελ ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ; 

6) Δίλαη νκνηφκνξθε ε δηαλνκή ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ πξνο φινπο ηνπο ππαιιήινπο ; 

7) Υπάξρνπλ δίαπινη επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη ππαιιήισλ γηα ηελ ππεξεζία ; 

8) Υπάξρεη νκνηφκνξθε δηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο ; 

9) Πφζν γλψζηεο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη νη ππάιιεινη ; 

10) Αλαγλσξίδεηαη θαη επηβξαβεχεηαη  ε παξνρή αλψηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ; 

11) Μεηξάηαη θαη αμηνινγείηαη ε πνηφηεηαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ; 

12) Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα εξγαιεία θαη ε ηερλνινγία πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ζαο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ; 

13) Δίλαη μεθάζαξνη νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ ; 

 

Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο απνδείρηεθαλ λα είλαη θνληηλά κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξγαζία ησλ Schneider, 

White and Paul (1998).  

Πίλαθαο 1 

1) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ εξγαζηαθή γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ 

ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο αλψηεξεο πνηφηεηαο εξγαζία θαη ππεξεζία ;  

2) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ πξνζπάζεηα κέηξεζεο θαη εληνπηζκνχ ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

εξγαζία θαη ζηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηελ επηρείξεζε ζαο ; 

3) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηηο επηβξαβεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη 

εξγαδφκελνη γηα ηελ παξνρή αλψηεξεο εξγαζίαο θαη ππεξεζίαο ; 

4) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ζαο ; 
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5) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ εγεζία θαη  ηελ πξνβνιή πνπ δίλεηαη απφ ηελ δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο ζαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο γηα παξνρή αλψηεξεο πνηφηεηαο 

ππεξεζία ; 

6) Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ επηθνηλσλίαο ηφζν 

ζηνπο ππαιιήινπο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο ; 

7) Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηα εξγαιεία, ηελ ηερλνινγία θαη άιινπο πφξνπο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ παξνρή ηεο αλψηεξεο πνηφηεηαο 

εξγαζία θαη ππεξεζία ; 

 

Τα επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία πξνέθπςαλ είλαη  

1) Πφζν μεθάζαξα επηθνηλσλείηε ν ζθνπφο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ δηνίθεζε πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο ; 

2) Πφζν μεθάζαξα νξηζκέλεο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ; 

3) Υπάξρεη επειημία ζηηο δηαδηθαζίεο ; 

4) Υπάξρεη επειημία γηα ηελ ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ; 

5) Δίλαη νκνηφκνξθε ε δηαλνκή ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ πξνο φινπο ηνπο ππαιιήινπο ; 

6) Υπάξρεη νκνηφκνξθε δηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο ; 

7) Πφζν μεθάζαξνη είλαη νη ζηφρνη ; 

Δλψ θαη ηα έμη ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία ησλ Schneider, White θαη 

Paul (1998) εκθαλίζηεθαλ θαη ζηε δηθή καο έξεπλα. Τα επξήκαηα δελ απνηεινχλ πξφηαζε 

γηα έληαμε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ αιιά απνηεινχλ ηελ αξρή κηαο πξνζπάζεηαο πνπ ζην ηέινο 

ηεο ίζσο δψζεη κηα λέα θιίκαθα κέηξεζεο. Όκσο, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα λέα 

ζηνηρεία θηλνχληαη θνληά ζε έλλνηεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε. Τα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ αλαθέξνληαη ζε δηαδηθαζίεο θαη ζηφρνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη θαη 

ζηελ αξρηθή θιίκαθα αιιά θαη ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη δηαλνκή πφξσλ (ηερλνινγηθψλ ή 

πιεξνθνξίαο) ηα νπνία επίζεο απαληψληαη ζηελ αξρηθή θιίκαθα. 

Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν απφ ηα επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο καο έξεπλαο λα απαληήζνπκε 

ζην εξψηεκα ζην αλ ηα επξήκαηα κπνξνχλ λα είλαη νδεγνί πξνο κηα λέα θιίκαθα κέηξεζεο 

πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη νξζφηεξα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο. 
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4.2. Αθοζίφζε προς ηολ προχζηάκελο 

 

Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο ζε απηφ ην ζεκείν εκθαλίδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο 

πξνηείλνπλ λέα ζεκεία επηθέληξσζεο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο. Σηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδνπκε 

ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ αλέδεημε ε έξεπλα καο. 

Πίλαθαο 7. 

Γεμακελή ζηνηρείσλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν 

1) Πφζν εχθνια ζα κπνξνχζα λα εξγαζηψ ππφ ηελ επίβιεςε άιινπ πξντζηακέλνπ ; 

2) Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ πξντζηάκελν ; 

3) Πφζν θαιά γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ; 

4) Θα ήζεια λα πεξλάσ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνλ πξντζηάκελν κνπ εθηφο εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ  ; 

5) Πφζν ζηαζεξφο είλαη ζηηο απφςεηο ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ; 

6) Θεσξείηε επαξθή ηελ επηθνηλσλία εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ κε ηνλ πξντζηάκελν ; 

7) Πφζν ζαο παξαθηλεί γηα εξγαζηαθή εμέιημε ; 

8) Σπδεηάσ εθηφο ηεο εξγαζίαο γηα ηνλ πξντζηάκελν ; 

9) Θεσξψ φηη αλήθσ κε ηνλ πξντζηάκελν ; 

10) Σε πνην βαζκφ ε επηθνηλσλία κε ηνλ πξντζηάκελν αθνξά πξνζσπηθά ζέκαηα ; 

11) Υπεξαζπίδνκαη ηνλ πξντζηάκελν εθηφο ηεο εξγαζίαο ; 

12) Θέισ λα πεξάζσ ηελ ππφινηπε θαξηέξα κνπ κε ηνλ ίδην πξντζηάκελν  ; 

13) Ο πξντζηάκελνο έρεη κεγάιν πξνζσπηθφ λφεκα γηα κέλα  ; 
 

Τν ελδηαθέξνλ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο καο ζε 

ζρέζε κε ηελ θιίκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (Allen θαη Mayer , 1990).  

Πίλαθαο 4. 

Σπλαηζζεκαηηθή θιίκαθα αθνζίσζεο (Affective Commitment Scale) 

1. Θα ήκνπλ επηπρηζκέλνο λα ζπλερίζσ κέρξη ην ηέινο ηεο θαξηέξαο κνπ ζηνλ ίδην νξγαληζκφ 

2. Γηαζθεδάδσ λα ζπδεηψ γηα ηνλ νξγαληζκφ κνπ κε αλζξψπνπο εθηφο ηεο εξγαζίαο κνπ 

3. Νηψζσ φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη θαη δηθά κνπ πξνβιήκαηα  

4. Ννκίδσ φηη εχθνια ζα κπνξνχζα λα γίλσ κέξνο ελφο άιιν νξγαληζκνχ (αληίζηξνθε ) 

5. Γε ληψζσ κέξνο ηηο «νηθνγέλεηαο» ζηνλ νξγαληζκφ κνπ ( αληίζηξνθε ) 

6. Γε ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κε ηνλ νξγαληζκφ ( αληίζηξνθε ) 

7. Ο νξγαληζκφο έρεη γηα κέλα κεγάιν πξνζσπηθφ λφεκα  

8. Γελ έρσ ηζρπξή αίζζεζε φηη αλήθσ ζηνλ νξγαληζκφ (αληίζηξνθε ) 
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Τα λέα ζηνηρεία πνπ αλαδείρηεθαλ είλαη ηα εμήο 

1) Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ πξντζηάκελν ; 

2) Πφζν θαιά γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ; 

3) Θα ήζεια λα πεξλάσ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνλ πξντζηάκελν κνπ εθηφο εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ;  

4) Πφζν ζηαζεξφο είλαη ζηηο απφςεηο ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ; 

5) Θεσξείηε επαξθή ηελ επηθνηλσλία εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ κε ηνλ πξντζηάκελν ; 

6) Πφζν ζαο παξαθηλεί γηα εξγαζηαθή εμέιημε  ; 

7) Σε πνην βαζκφ ε επηθνηλσλία κε ηνλ πξντζηάκελν αθνξά πξνζσπηθά ζέκαηα ; 

8) Υπεξαζπίδνκαη ηνλ πξντζηάκελν εθηφο ηεο εξγαζίαο ; 

Όπσο παξαηεξνχκε ην ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη ππαιιήινπ 

εληφο θαη εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ αλαδείρηεθε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο,  ελψ 

απνπζίαδε πιήξσο απφ ηελ αξρηθή θιίκαθα πνπ αλαιχνπκε (Mayer , 1990 θαη Becker θαη 

Kernan, 2003). Τν γεγνλφο απηφ είλαη πηζαλφ λα πξνθχπηεη δηφηη ε αξρηθή θιίκαθα (Mayer , 

1990) αλαπηχρζεθε γηα ηελ αθνζίσζε ζηελ νξγάλσζε θαη φρη γηα ηελ αθνζίσζε πξνο ηνλ 

πξντζηάκελν θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο (Becker θαη Kernan, 2003) έγηλε κε ινγηθέο πξνεθηάζεηο 

θαη φρη κε ηελ εκπεξηζηαησκέλε κέζνδν πνηνηηθήο θαη έπεηηα πνζνηηθήο έξεπλαο. 

Τα βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα ζρνιηάζνπκε είλαη φηη νη ππάιιεινη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ππάιιεινη ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ πξντζηάκελν ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ κεηαμχ ηνπο 

ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη ζε εξγαζηαθφ. Υπήξρε επίζεο θαζνιηθφηεηα ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηελ γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν, 

θαζψο θαη φηη ζεκαληηθή έλδεημε απνηειεί ε ηάζε ππεξάζπηζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

πξντζηακέλνπ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθά ζηνηρεία σο πξνο ην πφζν αθνζησκέλνο ζα είλαη ν 

ππάιιεινο αλαδείρηεθαλ ε ζηαζεξφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ε επηδίσμε θαη 

πξνζπάζεηα παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ γηα πξνζσπηθή εμέιημε. 

Απηφ νδεγεί πξνο ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα είλαη πηζαλφ λα κελ 

αληηθαηνπηξίδεη απφιπηα ηελ αθνζίσζε ησλ ππαιιήισλ πξνο ηνλ πξντζηάκελν. Οπφηε ζε 

απηφ ην ζεκείν πξνηείλνπκε κηα παξαγνληηθή αλάιπζε ζην ζχλνιν ησλ δεθαηξηψλ ζηνηρείσλ 

γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εθιέπηπλζε ηεο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Θεσξνχκε φηη 
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δελ είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ πνηνηηθή έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο θαζψο ηα ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαλ ζε επαλάιεςε θαη ζηηο ηειεπηαίεο δχν ζπλεληεχμεηο δελ πξνέθπςαλ λέα 

ζηνηρεία γηα ηελ δεμακελή πνπ δεκηνπξγήζακε. Οπφηε, ζεσξνχκε φηη έρεη ζπληειεζηεί ην 

πξψην βήκα γηα ηελ βειηίσζε ηνπο. 

 

 

4.3.  Οργαλφζηαθή ζσκπερηθορά ζηολ δεκόζηο ηοκέα 

 

 Η νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα έρεη γίλεη αληηθείκελν έξεπλαο απφ 

πιήζνο εξεπλεηψλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά κνληέια κέηξεζεο ηεο. Τα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 8. 

Πίλαθαο 8. 

Γεμακελή ζηνηρείσλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

Α) Αηνκηθά ζηνηρεία νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

1) Παξέρεηε βνήζεηα ζε άηνκα πνπ απνπζίαδαλ ; 

2) Παξέρεηε βνήζεηα ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία ; 

3) Πξνζαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ζε πεξηπηψζεηο αδεηψλ ; 

4) Τξνπνπνηείηαη ν ηξφπνο εξγαζίαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε λέσλ ππαιιήισλ ; 

5) Αθηεξψλεηε ρξφλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ είηε εξγαζηαθψλ είηε 

πξνζσπηθψλ ; 

6) Παξέρεηε βνήζεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ; 

7) Υπάξρεη δηακνηξαζκφο ηεο εξγαζηαθήο ηερλνγλσζίαο ; 

8) Σπλελλφεζε γηα ηηο άδεηεο ; 

9) Πξνζσπηθέο επαθέο κε ζπλαδέιθνπο ; 

10) Γηαθξηηηθφηεηα ζε πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα ; 

11) Υπεξάζπηζε ζπλαδέιθσλ ζε «επηζέζεηο» απφ πνιίηεο ; 

Β) Σπιινγηθά ζηνηρεία νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο  

1) Σπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο πνπ βνεζνχλ ηελ εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ ; 

2) Υπεξάζπηζε ηνπ νξγαληζκνχ εθηφο ηεο εξγαζίαο ; 

3) Υπεξάζπηζε ηνπ νξγαληζκνχ εληφο ηεο εξγαζίαο ; 

4) Πξνηείλεηαη ηδέεο βειηίσζεο ηνπ νξγαληζκνχ ; 

5) Λεηηνπξγείηαη πξνιεπηηθά γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ ; 

6) Γηαηππψλεηαη ηηο αλεζπρίεο ζαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ; 

7) Νηψζεηε ππεξήθαλνη γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ εξγάδεζηε ; 

8) Θεσξείηε φηη νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο δηθνχο ζαο ; 

9) Θεσξείηε φηη ε γλψκε ζαο εηζαθνχγεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ; 
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Σηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε παξνπζηάζακε δχν θιίκαθεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ζηελ βηβιηνγξαθία (Lee and Allen, 2002 θαη Smith, Organ, θαη 

Near, 1983). Παξφιν πνπ ε πην πξφζθαηε απνηειεί εμέιημε ζηεο πξψηεο παξαηεξνχκε φηη 

ζηελ βηβιηνγξαθία ζε κεξηθέο έξεπλεο αθφκα αλαθέξεηαη ε αξρηθή θιίκαθα (Desselle θαη 

Semsick, 2016, Mostafa, 2017, θαη Agarwal, 2016). 

 Πίλαθαο 2. 

OCBI items OCBO items 

 Βνήζεηα ζε άηνκα πνπ απνπζίαδαλ 

 Οηθηνζειήο παξαρψξεζε βνήζεηαο ζε άηνκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ εξγαζηαθά πξνβιήκαηα  

3)Πξνζαξκνγή ηνπ εξγαζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ δηεπθφιπλζε ππαιιήισλ πνπ αηηνχληαη 

άδεηαο  

Παξαιιαγή ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο νχησο 

ψζηε λα ληψζνπλ νη λένη ππάιιεινη 

θαινδερνχκελνη  

Δπίδεημε εηιηθξηλνχο ελδηαθέξνληνο θαη 

δηαθξηηηθφηεηαο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

αθφκε θαη ζηηο πην απαηηεηηθέο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ή πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο  

Αθηέξσζε ρξφλνπ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο 

ζε άηνκα είηε αθνξνχλ ζέκαηα δνπιεηάο είηε 

φρη  

Βνήζεηα ζε άιινπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ  

Μνίξαζκα πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο κε 

άιινπο θαη ηελ δηεπθφιπλζε - βνήζεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο  

Σπκκεηνρή ζε ιεηηνπξγίεο πνπ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθέο αιιά βνεζνχλ ηελ εηθφλα ηνπ 

νξγαληζκνχ  

2)Να κέλεη ελήκεξνο κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ 

νξγαληζκφ 

Υπεξάζπηζε ηνπ νξγαληζκνχ φηαλ νη άιινη 

εξγαδφκελνη ηνλ θξηηηθάξνπλ  

Δπίδεημε πεξεθάληαο γηα ην γεγνλφο ηεο 

εθπξνζψπεζεο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ην θνηλφ  

5)Πξνζθνξά ηδεψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ  

Δπίδεημε πίζηεο - αθνζίσζεο πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ  

Δλέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ 

απφ δπλεηηθά πξνβιήκαηα  

Γηαηχπσζε αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα 

ηνπ νξγαληζκνχ  

http://www.emeraldinsight.com/author/Agarwal%2C+Promila
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Σηνλ ηνκέα ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αηνκηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο θαη ηελ αηνκηθή καο ζπκπεξηθνξά δελ αλαδείρηεθε 

θάπνην μεθάζαξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαλ κε άκεζν ή έκκεζν 

ηξφπν ζηηο πξνυπάξρνπζεο θιίκαθεο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ζπλεληεχμεηο δηαπηζηψζεθε φηη 

ζεσξείηε ζεκαληηθφ ην ζηνηρείν ηεο ππεξάζπηζεο ζε ελδερφκελεο «επηζέζεηο» (ιεθηηθέο) 

πνιηηψλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη ζεσξνχκε φηη ζπλδέεηαη έκκεζα ζαλ πξνέθηαζε ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο αξρηθήο θιίκαθαο γηα νηθηνζειήο παξαρψξεζε βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εξγαζηαθά πξνβιήκαηα. Τν κφλν γεγνλφο πνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη 

δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά είλαη ε ζεκαληηθφηεηα πνπ πξνζδίδνπλ νη ππάιιεινη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηηο πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Σην πεδίν ηεο ζπιινγηθήο νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξάο ηα επξήκαηα ζπλέπεζαλ 

αθξηβψο κε ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θιίκαθεο έσο ζήκεξα (Lee and Allen, 

2002 θαη Smith, Organ, θαη Near, 1983). 

Τα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα δελ καο νδεγνχλ λα πξνηείλνπκε πεξαηηέξσ έξεπλα, 

πνηνηηθή ή πνζνηηθή, γηα ηελ εθιέπηπλζε ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Αθφκα, καο απνδεηθλχνπλ 

θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εξεπλεηέο γηα ηελ κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ 

ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα.  
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5. Σσκπεράζκαηα –Περηορηζκοί – Προηάζεης γηα κειιοληηθή 

έρεσλα 

 

 

5.1. Σσκπεράζκαηα 

 

Ξεθηλψληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη αξρηθά 

επηηχρακε ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο γηα παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ηνπ νξγαλσζηαθνχ 

θιίκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, αθνζίσζεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν θαη νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Αθφκα, παξαζέζακε ζηηο ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο απηψλ ησλ ελλνηψλ 

θαη πσο απηέο νδεγνχλ ζηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε – πνιίηε. Όια απηά 

επεηεχρζεζαλ κε εθηελή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε άξζξσλ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο απφ 

αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δπηπιένλ αλαδείμακε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ζα ήηαλ νξζή ε αλαδηάξζξσζε ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ηξηψλ ελλνηψλ θαη 

πξνρσξήζακε ζε πνηνηηθή έξεπλα απηψλ ησλ ελλνηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ δεμακελψλ 

απφ ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο ππαιιήινπο. Απηέο νη δεμακελέο 

απνηεινχλ ην πξψην βήκα γηα ηελ εθιέπηπλζε ησλ θιηκάθσλ.  

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ζχγθξηζε ηνπο κε 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο έρνπκε θαηαιήμεη ζε ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα.  

Ξεθηλψληαο απφ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο ηα επξήκαηα καο νδήγεζαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα ε θιίκαθα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα ηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Τν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα λέα 

ζηνηρεία πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ πνηνηηθή καο έξεπλα απνηεινχλ ελ κέξεη ζπλέρεηα ηνλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ππάξρνπζα θιίκαθα. Οπφηε, ζεσξνχκε ιάζνο 

θαηαλνκή πφξσλ λα αλαισζνχκε ζε πνζνηηθή αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

παξαγσγή λέαο βειηησκέλεο θιίκαθαο κέηξεζεο γηα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο. 

Σηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηα επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ζρεδφλ ζπλέπεζαλ κε ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε απηήο. 

Απηφ καο νδεγεί ζε δχν ζπκπεξάζκαηα, πξψηνλ φηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθιέπηπλζε ηεο 
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κεζφδνπ θαη δεχηεξνλ φηη ε θιίκαθα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. 

Τέινο, ζρεηηθά κε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο αθνζίσζεο ζηνλ πξντζηάκελν είλαη ην πεδίν 

πνπ ζεσξνχκε φηη έρεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Σπγθεθξηκέλα πξνέθπςαλ αξθεηά λέα 

ζηνηρεία ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ ππάξρνπζα θιίκαθα. Απηφ καο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα κε πξνηείλνπκε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο θιίκαθαο απηή γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

αθνζίσζεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα, θαη θαη’ επέθηαζε λα 

πξνηείλνπκε ηελ πεξαηηέξσ πνζνηηθή έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο 

βειηησκέλεο θιίκαθαο κέηξεζεο. 

      

5.2. Περηορηζκοί 

 

 Όπσο ζε θάζε έξεπλα έηζη θαη ζηε παξνχζα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί νη νπνίνη πξέπεη 

λα αλαθεξζνχλ. Κπξηφηεξνο πεξηνξηζκφο είλαη ην γεγνλφο φηη αλαθεξφκαζηε ζηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά ε πνηνηηθή καο έξεπλα 

επηθεληξψζεθε απνθιεηζηηθά ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ. 

Απηφ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα ζηνηρεηά πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαζψο 

δηαθνξεηηθά αληηιακβάλνληαη ηηο εκπεηξίεο θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζε θάζε 

επαγγεικαηηθφ θιάδν. Γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο λνζειεπηέο παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ. 

Γεχηεξνο πεξηνξηζκφο είλαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο θαζψο επηθεληξσζήθακε 

ζε Μαθεδνλία θαη Αηηηθή. Παξφιν πνπ νη απαληήζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαλ 

ζεκαληηθά δελ είραλ ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν 

επξέζεσο λέσλ ζηνηρείσλ γηα άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπσο ε Κξήηε. 

 Τξίηνλ, ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ηεο ρψξαο πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε απφ άιινπο 

αλαιπηέο πνπ ζα ζειήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα θαζψο ε θνπιηνχξα θάζε 

πνιηηηζκνχ επηδξά ζεκαληηθά ζηηο εκπεηξίεο θαη πσο ηεο αληηιακβάλεηαη.       
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5.3. Προηάζεης γηα κειιοληηθή έρεσλα 

 

Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ινγηθή ζπλέρεηα είλαη λα 

πξνηείλνπκε ηδέεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Έρνληαο αλαδείμεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο ηνπ πξντζηακέλνπ 

πξνηείλνπκε ηελ πνζνηηθή έξεπλα. Με ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ 

πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ θαη κεηξνχλ θαιχηεξα ηελ αθνζίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ. 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα καο επηθεληξψζεθε απνθιεηζηηθά ζε ππαιιήινπο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Δίλαη ζεκηηφ λα αλαπηπρζεί κε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κηα 

έξεπλα θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αλ ζα κπνξνχζε ζην ηέινο λα 

πξνηαζνχλ θιίκαθεο πνπ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο θαη λα κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ην 

νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ αθνζίσζε ζηνλ πξντζηάκελν. Γελ πξνηείλνπκε 

θάηη αλάινγν γηα ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ζηηο ππεξεζίεο θαζψο δελ πξνέθπςαλ 

δεδνκέλα ζηελ έξεπλα καο γηα θάηη αλάινγν.  
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7. Παράρηεκα 

 

7.1.1. Στοιχεία για την μέτρηςη του οργανωςιακού κλίματοσ ςτισ υπηρεςίεσ. 

Η αρχική τουσ μορφή ςτην αγγλική γλώςςα 

• How would you rate the job knowledge and skills of employees in your business to deliver 

superior quality work and service? 

• How would you rate efforts to measure and track the quality of the work and service in your 

business? 

• How would you rate the recognition and rewards employees receive for the delivery of 

superior work and service? 

• How would you rate the overall quality of service provided by your business? 

• How would you rate the leadership shown by management in your business in 

supporting the service quality effort? 

• How would you rate the effectiveness of our communications efforts to both employees and 

customers? 

• How would you rate the tools, technology, and other resources provided to employees to 

support the delivery of superior quality work and service? 

7.1.2. Στοιχεία για την μέτρηςη του οργανωςιακή ςυμπεριφορά ςτον  

δημόςιο τομέα. Η αρχική τουσ μορφή ςτην αγγλική γλώςςα 

OCBI items OCBO items 

      Helps others who have been absent 

      Willingly give your time to help others 

who have work-related problems 

      Adjust your work schedule to 

accommodate other employees requests for 

time off 

      Attend functions that are not required but 

that help the organizational image 

 Keep up with developments in the 

organization 

      Defend the organization when the other 

employees criticize it 
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      Go out of the way to make newer 

employees feel welcome in the work group 

      Show genuine concern and cortesy toward 

coworkers, even under the most trying 

business or personal situations 

      Give up time to help others who have 

work or nonwork problems 

      Assist others with their duties 

      Share personal property with others to 

help their work 

      Show pride when representing thw 

organization in public 

      Offer ideas to improve the functioning of 

the organization 

      Express loyalty toward the organization 

      Take action to protect the organization 

from potential problems 

      Demonstrate concern about the image of 

the organization 

 

 

Factor 1 

Altruism 

Factor 2  

Generalized Compliance 

      Helps others who have absent 

      Volunteers for things that are not required 

      Orients new people even though it is not 

required 

      Helps others who have heavy work loads 

      Assists supervisor with his or her work 

      Makes innovative suggestions to improve 

department  

      Attend functions not required but that 

      Punctuality  

      Takes undeserved breaks 

      Attendance at work is above the norm 

      Coasts towards the end of the day 

      Gives advance notice if unable to come to 

work 

      Great deal of spent time with personal 

phone conversations 

      Does not take unnecessary time off work 
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help company image 

      Does not spend time in idle conversation 

      Does not take extra breaks 

 

 

7.1.3. Στοιχεία για την μέτρηςη τησ αφοςίωςησ προσ τον προΰςτάμενο. Η 

αρχική τουσ μορφή ςτην αγγλική γλώςςα 

 

(Affective Commitment Scale) 

1. I would be very happy to spend the rest of my career with this organηzαtion 

2. I enjoy discussing my organization with people outside 

3. I really as if this organization's problem are my own 

4. I think that I could easily become as attached to another organization as I am to this one ( 

reverse ) 

5. I do not feel like "part of the family" at my organization( reverse ) 

6. I do not feel "emotionally attached" to this organization( reverse ) 

7. This organization has a great deal of personal meaning for me 

8. I do not feel a strong sense of belonging to my organization ( reverse ) 

 

 

 


