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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εν λόγω ερευνητική εργασία προσανατολίστηκε στην καταγραφή σημαντικού

εύρους  επιστημονικών  μελετών,  που  συμβάλλουν  στην  ανάλυση  της  έννοιας  της

δέσμευσης  στην  εργασία  (employee engagement)  και  των  προσδιοριστικών

μεταβλητών που την πλαισιώνουν. Παράλληλα διεξάχθηκε εμπειρική έρευνα σε πέντε

σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στον ελλαδικό

χώρο,  όσο  και  διεθνώς.  Και  οι  πέντε  επιχειρήσεις  που  συμμετείχαν  διαθέτουν

οργανωμένα τμήματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αντικειμενικός σκοπός της

έρευνας ήταν η μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων που οδηγούν στη δέσμευση

στην εργασία,  η  οποία   βασίστηκε στη  στατιστική ανάλυση 201 ερωτηματολογίων.

Κύρια  ευρήματα  της  έρευνας  ήταν  τα  εξής:  η  εργασιακή  δέσμευση  επηρεάζεται

στατιστικά  σημαντικά  από  την  οργανωσιακή  ταύτιση,  την  ηθική  ταυτότητα  και  τη

διαδικαστική  δικαιοσύνη.  Επιπλέον,  βρέθηκε  ότι  η  σχέση  μεταξύ  διαδικαστικής

δικαιοσύνης και δέσμευσης φιλτράρεται από την επίδραση της οργανωσιακής ταύτισης.

Λέξεις  κλειδιά.  Δέσμευση  στην  εργασία,  Οργανωσιακή  ταύτιση,  Διαδικαστική

δικαιοσύνη, Ηθική ταυτότητα.    
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ABSTRACT 

The present research project is based on a recording of a significant range of

researches, which contribute to the formulation of the concept of employee engagement

and of the  determinant  variables which frame it.  Parallel to this recording project, a

novel empirical research was carried out in Greek corporations doing business abroad.

All  five participating corporations  currently have Human Resources  Departments  in

effect. The objective goal of this research is the study of the determining factors which

lead  to  employee  engagement  and  was  carried  out  via  statistical  analysis  of  201

questionnaires. The main findings of the research presented here can be summarised as

follows: Main findings of the survey summarized as follows: employee engagement is

statistically  significantly  affected  by  organizational  identity,  moral  identity  and

procedural  justice.  Moreover,  it  was  found that  the  relationship  between procedural

justice and commitment is filtered out by the influence of organizational identity.

Keywords.  Employee  engagement,  Organizational  identification,  Procedural  Justice,

Moral identity. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α) Προσέγγιση του ερευνητικού προβλήματος.

Η έννοια της δέσμευσης στην εργασία έχει αναδειχθεί ως μείζονος σημασίας για το

σύγχρονο  επιχειρηματικό  περιβάλλον  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Κύριος  λόγος  για  την

ανάγκη μελέτης του όρου είναι  το γεγονός,  ότι  οι  επιχειρήσεις  βρίσκονται  εν μέσω

συνεχών  αλλαγών  και  προκλήσεων.  Έτσι,  λοιπόν,  προσανατολίζονται  ολοένα  και

περισσότερο  προς  την  εύρεση  αποτελεσματικών  στρατηγικών  διατήρησης  και

παρακίνησης των εργαζομένων, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και

της παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις για γνώση συνεχώς αυξάνονται και οι

εξειδικευμένοι  πλέον  εργαζόμενοι  αναζητούν  τις  καλύτερες  ευκαιρίες  στην  αγορά

εργασίας, μέσω των οποίων θα εξασφαλίσουν την καριέρα τους. Με αυτά τα δεδομένα,

η εργασιακή δέσμευση αποτελεί μία από τις κυρίαρχες, σύγχρονες τάσεις της Διοίκησης

Ανθρωπίνων Πόρων στους οργανισμούς (Kundu & Lata, 2017). 

Β) Σκοπός της έρευνας. 
Ο  βασικός  σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  έγκειται  στον  προσδιορισμό  των

παραγόντων  που  διαμορφώνουν  το  πλαίσιο  της  δέσμευσης  στην  εργασία.  Το

ερευνητικό  εργαλείο  που  χρησιμοποιήθηκε  βασίστηκε  σε  έρευνα  των  He,  Zhu και

Zheng (2014),  του  Journal of Business Ethics.  Τα  ερευνητικά  ερωτήματα  που

προέκυψαν είναι τα εξής: 

 Υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ  της  εργασιακής

δέσμευσης  και  σε  επιμέρους  παράγοντες  (οργανωσιακή  ταύτιση,

διαδικαστική δικαιοσύνη, ηθική ταυτότητα);

 Υπάρχουν έμμεσες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, πέραν των εμφανών,

που οδηγούν στη δέσμευση;

 Ποιοι παράγοντες μπορούν να προβλέψουν την εργασιακή δέσμευση;

Γ) Συνεισφορά της έρευνας και περιορισμοί.
Όπως  αναφέρουν  οι  He,  Zhu και  Zheng (2014),  λίγες  έρευνες  ως  τώρα  έχουν

διεξαχθεί μελετώντας την εργασιακή δέσμευση υπό το πρίσμα της παρακίνησης μέσω

της οργανωσιακής δικαιοσύνης και της έμφασης στην ηθική και κοινωνική ταυτότητα

του εργαζομένου. Έτσι, η παρούσα έρευνα έχει εξαιρετικά σημαντική συμβολή, καθώς
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επιχειρεί  να  καλύψει  ένα  κενό  τόσο  στα  διεθνή  δεδομένα,  όσο  βεβαίως  και  στα

ελληνικά που αποτελούν το στοιχείο ενδιαφέροντος μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας

μπορούν  να  αποτελέσουν  έναν  χρήσιμο  οδηγό  τόσο  για  τις  5  επιχειρήσεις  που

συμμετείχαν,  όσο  και  γενικότερα  για  τις  σύγχρονες  ελληνικές  επιχειρήσεις  που,  εν

μέσω  οικονομικής  ύφεσης,  αγωνίζονται  για  την  εύρεση  των  κινητήριων  εκείνων

δυνάμεων που θα κρατήσουν αφοσιωμένους και ενθουσιασμένους τους εργαζόμενους. 

Καθώς η ερευνήτρια διέθετε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια ώστε να οργανωθεί η

όλη διαδικασία επιτυχώς, ο χρόνος αποτελούσε έναν βασικό περιορισμό που έχριζε

αποτελεσματικής διαχείρισης.  Επίσης, το δείγμα προέκυψε από πέντε επιχειρήσεις στη

βόρεια Ελλάδα,  γεγονός  που περιορίζει  εκ  των πραγμάτων μία ευρύτερη εικόνα σε

πανελλαδικό επίπεδο,  κάτι  που θα  μπορούσε να προταθεί  για  μελλοντική  ευρύτερη

έρευνα.  Για  την  επιλογή  των  εταιρειών  χρειάστηκε  επιπλέον  να  πραγματοποιηθούν

συνεχείς συναντήσεις και συζητήσεις έως ότου συμφωνηθεί η συνεργασία.  

Δ) Δομή της ερευνητικής εργασίας 
Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει συνολικά επτά κεφάλαια, τα οποία

καλύπτουν τόσο τη θεωρητική πλαισίωση του θέματος που διερευνάται, όσο και την

ανάλυση  των  ευρημάτων  της  έρευνας  που  διενεργήθηκε.  Πιο  συγκεκριμένα,  στην

ενότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εμπεριέχονται 4 κεφάλαια, καθένα εκ των

οποίων  αναλύει  ενδελεχώς  τις  έννοιες  που  πραγματεύεται  η  έρευνα  (εργασιακή

δέσμευση,  οργανωσιακή  ταύτιση,  διαδικαστική  δικαιοσύνη,  ηθική  ταυτότητα),

παραθέτοντας  στοιχεία  από  ερευνητικές  μελέτες  που  έχουν  διεξαχθεί  σε  διεθνές

επίπεδο.

Στη  συνέχεια  ακολουθούν  δύο  κεφάλαια.  Μετά  τη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση,

αφού δηλαδή έχουν διερευνηθεί οι  προσδιοριστικοί παράγοντες της δέσμευσης στην

εργασία,  διατυπώνονται  τα  σχετικά  ερευνητικά  ερωτήματα.  Στη  μεθοδολογία  της

έρευνας  περιγράφεται  το  εργαλείο  που  χρησιμοποιήθηκε  για  τη  συλλογή  των

δεδομένων, το δείγμα που συμμετείχε και η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Το

επόμενο  κεφάλαιο  αφορά  την  ανάλυση  των  δεδομένων  και  την  ερμηνεία  των

ευρημάτων, τα πορίσματα των οποίων καταδεικνύουν το κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση

με  τα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  διατυπώθηκαν.  Ακολουθεί  ο  σχολιασμός  των

ευρημάτων, οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.

Τέλος, καταγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά οι αναφορές και παρατίθεται στα

παραρτήματα το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ» 

(Employee Engagement)

“When people go to work, they shouldn’t have to leave their hearts at home.” – Betty 

Bender

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός.

Η  συγκεκριμένη  ορολογία  προκαλεί  διχογνωμία  και  διαφωνία,  τόσο  για  τη

σημασιολογική  της  ανάλυση,  όσο  και  για  την  προέλευσή  της.  Σύμφωνα  με  τους

William Macey και Benjamin Schneider (2008), (όπ. ανάφ.: Meyer, 2017), ο όρος της

δέσμευσης στην εργασία (employee engagement) θεωρείται σχετικά καινούργιος και

λανσαρίστηκε από εταιρείες συμβούλων σε θέματα  HR, σε συνδυασμό με βέλτιστες

πρακτικές ανάδειξης και αξιοποίησής του στους χώρους εργασίας (William Macey και

Benjamin Schneider, όπ. ανάφ.: Meyer, 2017). Στη συνέχεια οι ακαδημαϊκοί ερευνητές

άρχισαν  να  μελετούν  τον  όρο  προσδίδοντας  νέες  επιστημονικές  προσεγγίσεις,  με

αποτέλεσμα να προκύψουν ανακόλουθες ερμηνείες. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές δε θα

μπορούσαν  να  διαφωνήσουν  σχετικά  με  το  ότι  ο  όρος  αναδείχθηκε  αρχικά  και

χρησιμοποιήθηκε από τον καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου

της Βοστώνης, William Kahn (Meyer, 2017).      

Ο William Kahn το 1990 διατύπωσε για πρώτη φορά στο ακαδημαϊκό περιοδικό,

Academy of Management Journal, τον ορισμό της δέσμευσης ως: «η αξιοποίηση των

μελών  του  οργανισμού  στους  ρόλους  εργασίας  τους; στη  δέσμευση,  τα  άτομα

απασχολούν και εκφράζουν τον εαυτό τους σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ρόλου τους» (Meyer, 2017 σελ. 89). Ουσιαστικά, ο

όρος προσεγγίζει  από ψυχολογικής οπτικής, το βαθμό στον οποίο ένας εργαζόμενος

είναι πλήρως απορροφημένος από το αντικείμενο της εργασίας του, νιώθοντας γεμάτος

ενέργεια και ενθουσιασμό (Bakker, 2017). 

Σύμφωνα  με  τον  Wilmar Schaufeli και  τους  συνεργάτες  του,  η  έννοια  της

εργασιακής δέσμευσης αναφέρεται ως «μία θετική, γεμάτη ικανοποίηση, σχετική με
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την εργασία, ψυχική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αφοσίωση και

προσήλωση» (Meyer, 2017 σελ. 89). Αυτό που διακρίνεται σε κάθε περίπτωση, είναι

ότι  ο  όρος  παραπέμπει  σε  ψυχολογική  κατάσταση  του  ατόμου.  Επιπλέον,  είναι

αξιοσημείωτο ότι συνδέεται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εργαζομένου,

όπως  για  παράδειγμα,  η  ευσυνειδητότητα,  η  εξωστρέφεια,  η  συναισθηματική

ισορροπία, η θετικότητα και η προδραστικότητα. Θεωρείται, λοιπόν, ότι οι εργαζόμενοι

που  φέρουν  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  έχουν  υψηλές  πιθανότητες  βίωσης  δέσμευσης

στην εργασία. Από συμπεριφοριστικής οπτικής, οι ερευνητές ενστερνίζονται την άποψη

ότι οι άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι με την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, όταν

αποδίδουν αποτελεσματικά και προσφέρουν πέρα από το καθήκον τους με ενέργεια και

ενθουσιασμό (Meyer, 2017).

Το 2006 ο οργανισμός CIPD (Chartered Institute for Personnel and Development),

συνεργάστηκε με το Kingston Business School με σκοπό να διερευνηθούν τα επίπεδα

δέσμευσης  των  Βρετανών  εργαζομένων.  Στην  αναφορά  η  εργασιακή  δέσμευση

οριζόταν  ως  «πάθος  για  την  εργασία»  και  διαχωριζόταν  σε  τρεις  διαστάσεις:  α)

σωματική δέσμευση (physical engagement), που εκφράζει τη θέληση του εργαζομένου

να υπερβεί το καθήκον του για χάρη του εργοδότη του, β) συναισθηματική δέσμευση

(emotional engagement), η οποία εκφράζει τη βαθιά συναισθηματική εμπλοκή με την

εργασία και γ) γνωστική δέσμευση (cognitive engagement), η οποία εκφράζει το πόσο

συγκεντρωμένος είναι κανείς στην εργασία του (Bedarkar & Pandita, 2014). 

Σε  έρευνα  που  διενεργήθηκε  από  την  εταιρεία  κολοσσό  Gallup Organization,

(2010),  διαπιστώθηκε ότι  μόνο το  33% των εργαζομένων στις  Ηνωμένες  Πολιτείες

βιώνουν  σύνδεση  με  την  εργασία  τους,  ενώ  το  λοιπό  ποσοστό,  είτε  δε  νιώθουν

δεσμευμένοι, είτε βρίσκονται σε κατάσταση ενεργής αποδέσμευσης. Ανάλογη έρευνα

στη Μεγάλη Βρετανία το 2009 κατέδειξε παρόμοια ποσοστά εργαζομένων, (30%), που

θεωρούνται  δεσμευμένοι  με τη δουλειά τους (Meyer,  2017).  Γενικά τα μέτρια αυτά

ποσοστά θα πρέπει να λειτουργούν ως μοχλοί ενεργοποίησης των επιχειρήσεων, προς

μία κατεύθυνση επικέντρωσης στον ανθρώπινο παράγοντα και  ανάπτυξής του μέσα

στον οργανισμό.        

1.2 H σημασία της εργασιακής δέσμευσης. 
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Όπως προαναφέρθηκε, οι εργαζόμενοι με υψηλή δέσμευση χαρακτηρίζονται από

το πάθος για την εργασία τους και ενθουσιασμό. Επικεντρώνονται στη βελτίωση της

απόδοσής τους, νοιάζονται πραγματικά για τον οργανισμό και είναι υπερήφανοι που

ανήκουν  σε  αυτόν.  Διαχειρίζονται,  επίσης,  αποτελεσματικότερα  τις  καταστάσεις

εργασιακού  στρες  και  διακατέχονται  από  θετικά  συναισθήματα.  Παρατηρείται

επιπρόσθετα,  ότι  είναι  βοηθητικοί  προς  τους  συναδέλφους  τους  (Uhl-  Bien,

Schermerhorn & Osborn, 2016). Οι ευεργετικές επιδράσεις της εργασιακής δέσμευσης

διαφαίνονται και στο κομμάτι της βελτίωσης της ποιότητας εργασίας και της υγείας του

ατόμου.  Σε  οργανισμούς  με  υψηλή  δέσμευση,  σημειώνονται  για  παράδειγμα  48%

λιγότερα ατυχήματα (Baldoni, 2013). 

  Η εργασιακή δέσμευση είναι σημαντική διότι μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στην

ανάπτυξη της ευσυνειδησίας και της αυθεντικότητας, να ενεργοποιήσει τα εσωτερικά

κίνητρα,  να  ενθαρρύνει  τη  δημιουργικότητα  των  ατόμων,  καθώς  και  να  ενισχύσει

ηθικές  συμπεριφορές.  Σε  μελέτες  των  Robertson-Smith  &  Markwick  (2009),

διαπιστώθηκε, επιπρόσθετα, ότι η δέσμευση δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους

να  επενδύσουν  τον  εαυτό  τους  στη  δουλειά  τους  (σωματικά,  πνευματικά)  και  να

ενισχύσουν  το  αίσθημα  της  αυτό-αποτελεσματικότητάς  τους  (Bedarkar &  Pandita,

2014).

Σε εκτενή έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία  Gallup, με αριθμό συμμετοχής

εργαζομένων στα 1.4 εκατομμύρια,   τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι  οργανισμοί  με

υψηλότερο  βαθμό  εργασιακής  δέσμευσης,  σημειώνουν  22%  περισσότερη

παραγωγικότητα και διπλάσια επιτυχία σε σχέση με επιχειρήσεις με χαμηλή δέσμευση

(Baldoni, 2013,). Οι Robertson-Smith & Markwick (2009) επιβεβαιώνουν τη συμβολή

της δέσμευσης στην επιτυχία του οργανισμού και στην αύξηση της παραγωγικότητας

και  προσθέτουν  ως  επιπλέον  θετικά  αποτελέσματα  τη  δημιουργία  πιστών  πελατών

(Bedarkar & Pandita, 2014).

Άλλα ερευνητικά δεδομένα συνδέουν την υψηλή δέσμευση με  χαμηλά ποσοστά

ψυχολογικής  αποδέσμευσης,  αποχώρησης  και  κινητικότητας  προσωπικού.  Με  άλλα

λόγια, τα υψηλά ποσοστά αποχώρησης εργαζομένων συνιστούν ισχυρές ενδείξεις μη

σύνδεσης πλέον με τον οργανισμό. Σύμφωνα με τον Kahn, (1990), (όπ. ανάφ: Vogel &

Mitchell,  2015),  η  ψυχολογική  αποδέσμευση  είναι  άξια  προσοχής,  καθότι

περιλαμβάνει,  μη  σωματική  εμπλοκή  σε  καθήκοντα  της  εργασίας,  συναισθηματική

αποτράβιξη από τους άλλους και ελάττωση συγκέντρωσης (Kahn, όπ. ανάφ.: Vogel &

Mitchell, 2015).
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Εν κατακλείδι, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την αναφορά στη θεωρία της

κοινωνικής  συναλλαγής  σε  σχέση  με  την  εργασιακή  δέσμευση.  Η  θεωρία,  λοιπόν,

πρεσβεύει  ότι  μέσω της  συνδιαλλαγής  μεταξύ  ατόμων και  ομάδων δημιουργούνται

υποχρεώσεις  που  φέρουν  το  χαρακτήρα  της  ανταπόδοσης.  Καθώς  με  τον  καιρό  οι

σχέσεις μεταξύ των μερών αρχίζουν να συμμορφώνονται σε συγκεκριμένους κανόνες

συναλλαγής,  εξελίσσονται  σε  σχέσεις  αμοιβαίας  εμπιστοσύνης  και  αμοιβαίων

δεσμεύσεων. Οι κανόνες της συναλλαγής εμπεριέχουν ανταπόκριση με την έννοια ότι

οι ενέργειες ενός μέρους έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο ή δράση προς το άλλο μέρος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η υποχρέωση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι

να “ξεπληρώσουν” τον οργανισμό, όταν λαμβάνουν από εκείνον οικονομικά και ψυχο-

συναισθηματικά κίνητρα. Ένας τρόπος λοιπόν,  για αυτήν την ανταπόδοση προς τον

οργανισμό είναι η εργασιακή δέσμευση (Saks, 2006).

Συγκεκριμένα,  οι  εργαζόμενοι  επιλέγουν  να  συνδεθούν  με  την  επιχείρηση,

επενδύοντας  περισσότερη σωματική,  διανοητική  και  συναισθηματική ενέργεια,  όταν

καρπώνονται  τους  πόρους  που  διαθέτει  για  αυτούς  η  εκάστοτε  επιχείρηση.

Επικεντρώνονται στη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους, ως ανταπόδοση στις δράσεις

απέναντί  τους.  Όταν,  ωστόσο,  το  περιβάλλον  εργασίας  δε  δύναται  να  παραχωρεί

κίνητρα και πόρους, οι εργαζόμενοι αποδεσμεύονται από τους ρόλους τους. Δεδομένων

όλων  των  ανωτέρω,  κρίνεται  εξαιρετικά  σημαντική  η  έννοια  της  εργασιακής

δέσμευσης,  γι’  αυτό  και  όλο  και  περισσότεροι  σύγχρονοι  οργανισμοί  αναζητούν

τρόπους επίτευξης ενός ανάλογου τέτοιου κλίματος (Saks, 2006).  

1.3 Διάκριση εργασιακής δέσμευσης από συγγενείς όρους.  

Αφού  αναλύσαμε  στις  παραπάνω  ενότητες  την  έννοια  της  δέσμευσης  στην

εργασία,  (employee engagement),  θα  επιχειρήσουμε  σε  αυτό  το  σημείο  να

αποσαφηνίσουμε  παρεμφερείς  όρους,  που  όλοι  συναποτελούν  μείζονος  σημασίας

καταστάσεις σε έναν χώρο εργασίας. 

 Organizational     Commitment   :   Η οργανωσιακή δέσμευση αντανακλά το

βαθμό αφοσίωσης ενός εργαζομένου στον οργανισμό που απασχολείται και

τους στόχους του. Οι Meyer & Allen (1993), (όπ.ανάφ.: Robbins & Judge,

2011),  εντοπίζουν  τρεις  διαστάσεις  οργανωσιακής  δέσμευσης:  Θυμική

δέσμευση (affective commitment),  που  αναφέρεται  στο  θετικό

συναισθηματικό δέσιμο με τον οργανισμό.  Ο εργαζόμενος  ταυτίζεται  με
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τους στόχους και έχει ισχυρή επιθυμία να μείνει μέρος του οργανισμού.

Δέσμευση  λόγω  συνέχειας (continuance commitment),  όπου  το  άτομο

δεσμεύεται με την επιχείρηση, επειδή αντιλαμβάνεται τα κόστη που μπορεί

να  έχει,  (οικονομικά,  κοινωνικά)  εάν  πάψει  να  αποτελεί  μέλος  του.

Κανονιστική δέσμευση (normative commitment), η οποία αναφέρεται στη

διάθεση  να  παραμείνει  κανείς  στον  οργανισμό,  λόγω  αισθήματος

υποχρέωσης  που  πηγάζει  από  τον  ηθικό  και  δεοντολογικό  κώδικα  του

ατόμου (Meyer & Allen όπ. ανάφ: Robbins & Judge, 2011). 

 Job     Satisfaction  :    Η  εργασιακή  ικανοποίηση  αποτελεί  μία  στάση  που

αναφέρεται  στο  θετικό  ή  αρνητικό  αίσθημα  του  εργαζομένου  για  την

απασχόλησή του, αξιολογώντας παράγοντες όπως οι συναδελφικές σχέσεις,

το αντικείμενο εργασίας και το ευρύτερο κλίμα (Uhl-Bien, Schermerhorn &

Osborn, 2016). 

 Job     Involvement  :    Η εργασιακή ταύτιση αντανακλά το βαθμό στον οποίο

το  άτομο  αφιερώνεται  στην  εργασία  του.  Όταν  ο  εργαζόμενος  βιώνει

υψηλή  ταύτιση,  τότε  παρατηρούνται  χαμηλά  επίπεδα  ψυχολογικής

αποστασιοποίησής του από την εργασία, λιγότερες απουσίες και χαμηλά

ποσοστά παραίτησης (Robbins & Judge, 2011, Uhl-Bien, Schermerhorn &

Osborn, 2016).  

 Organizational     Identification  :   Η  έννοια  της  οργανωσιακής  ταύτισης

αναφέρεται  στο  βαθμό  που  το  άτομο  βιώνει  την  ενότητά  του  με  τον

οργανισμό  και  είναι  εμπνευσμένη  από  τη  θεωρία  της  κοινωνικής

ταυτότητας (He, Zhu & Zheng, 2014). Σύμφωνα με τους Fuller et al. (2006)

τα  άτομα  επιδιώκουν  ως  μέλη  μίας  ομάδας,  να  αποκτήσουν  μία  θετική

κοινωνική ταυτότητα, γεγονός που επιδρά ευεργετικά στην αυτοεκτίμησή

τους και τη βελτίωση της αυτοεικόνας τους. 

 Psychological     Empowerment  :   Η ψυχολογική ενδυνάμωση περιλαμβάνει

πρακτικές  που  στοχεύουν  στην  αύξηση  της  αποδοτικότητας,  μέσω  της

αύξησης της συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Θεμέλιο

της επιτυχίας των πρακτικών αυτών είναι η ύπαρξη εμπιστοσύνης ανάμεσα

σε εργαζόμενο και μάνατζερ (Hanaysha, 2016). Μία ακόμη προέκταση της

ενδυνάμωσης  αφορά  την  εσωτερική  παρακίνηση.  Για  παράδειγμα,

εργαζόμενοι με υψηλό εσωτερικό έλεγχο (internal locus of control),  που

έχουν ως πεποίθηση ότι οι ίδιοι και όχι εξωτερικοί παράγοντες καθορίζουν
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τα δρώμενα στη ζωή τους, νιώθουν παράλληλα πιο ικανοί να επηρεάσουν

το εργασιακό τους περιβάλλον (http://www.hrpro.gr).   

1.4 Παράγοντες που ενεργοποιούν την εργασιακή δέσμευση. 

Πλήθος  ερευνητών  έχουν  προσπαθήσει  να  εξερευνήσουν  και  να  ορίσουν  τους

κινητήριους  παράγοντες  που μπορούν  να  οδηγήσουν σε  εργασιακή δέσμευση.  Έτσι

έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μοντέλα παραγόντων τα οποία αποτελούν χρήσιμα

εργαλεία στα χέρια των μάνατζερς προς την κατεύθυνση της αύξησης της δέσμευσης

των εργαζομένων. 

Σε έρευνα που διεξήχθη από τον CIPD (2006) σε 2000 εργαζόμενους στη Μεγάλη

Βρετανία, διαπιστώθηκε ότι η επικοινωνία θεωρείται υψίστης σημασίας συντελεστής

δέσμευσης.  Συγκεκριμένα  συνδέεται  με  τη  δυνατότητα  των  εργαζομένων  να

μοιραστούν τις απόψεις και τις θέσεις τους με τα ανώτερα στρώματα στον οργανισμό.

Αντίθετα,  η  κακή  επικοινωνία  αποτελεί  τροχοπέδη  στην  δέσμευση  (Kompaso,  &

Sridevi, 2010).   Ο CEO της φημισμένης εταιρείας συμβούλων Gallup, James Clifton,

υποστηρίζει ότι η ύπαρξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων μίας επιχείρησης

συμβάλει  θετικά  στην  αύξηση  της  δέσμευσης.  Επιπρόσθετα,  έρευνα  της  Gallup,

αναδεικνύει  τη  σημαντικότητα  του  μάνατζερ  ως  μηχανισμό  ενεργοποίησης  της

δέσμευσης στο εργατικό δυναμικό (Kompaso, & Sridevi, 2010).   

Σύμφωνα  με  τους  Xu &  Thomas Cooper (2011),  η  ηγεσία  διαδραματίζει

καθοριστικό  ρόλο  στη  διαμόρφωση  περιβάλλοντος  εργασιακής  δέσμευσης.

Συγκεκριμένα, η στήριξη από πλευράς ηγέτη της ανάπτυξης των μελών των ομάδων, η

άμεση επικοινωνία και οι αναγνώριση των επιτυχιών θεωρούνται στοιχεία που  ευνοούν

τη  δημιουργία  ψυχολογικής  ασφάλειας,  η  οποία  με  τη  σειρά  της  συμβάλλει  στην

αύξηση της δέσμευσης στην εργασία. Επιπρόσθετα, σε έρευνα των Bailey et al. (2017),

αποδείχθηκε  ότι  η  ψυχολογική  κατάσταση  και  οι  πόροι  εργασίας  που  έχουν  στη

διάθεσή τους οι εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες δέσμευσης. Αξίζει να

σημειωθεί,  ότι  η  εν  λόγω  έρευνα  τονίζει  επίσης  την  άρρηκτα  συνδεδεμένη  σχέση

μεταξύ  ηγεσίας  και  μάνατζμεντ  με  την  εργασιακή  δέσμευση,  ενώ  εντοπίζει  ως
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ανασταλτικό παράγοντα τις αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις (Bailey,  Madden,  Alfes

&  Fletcher,  2017). Ο συνδυασμός λιγοστών πόρων εργασίας από τον οργανισμό και

αυξημένων  απαιτήσεων  συνδέεται  με  έντονο  στρες,  επαγγελματική  εξουθένωση,

μειωμένη απόδοση κ.ά. (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2009).    

Μία αξιοσημείωτη πληροφορία είναι ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και

προσωπικής ζωής θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να ευνοήσει

την  εργασιακή  δέσμευση.  Η  ισορροπία  αυτή  περιλαμβάνει:  α)  ευέλικτο  ωράριο

εργασίας, όπου το άτομο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ώρα που ξεκινήσει και θα

τελειώσει τη δουλειά του, καλύπτοντας φυσικά το δεδομένο ωράριο, β) συμπιεσμένη

εβδομάδα, που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα σε 4 ημέρες να μοιράσει

και εργαστεί για όλο το εβδομαδιαίο ωράριο που του αντιστοιχεί, έχοντας την 5η ημέρα

ελεύθερη, γ) εργασία από το σπίτι, δ) άδειες για οικογενειακούς λόγους, όπως άδεια

εγκυμοσύνης ή απώλειας συγγενικού προσώπου, ε) οικονομική- κοινωνική βοήθεια για

τη φροντίδα των παιδιών. Όλη αυτή η υποστήριξη επιφέρει την αναμενόμενη ισορροπία

και βοηθά τους εργαζομένους να δεσμευτούν ευκολότερα (Bedarkar & Pandita, 2014). 

Μία  από  τις  σημαντικότερες  θεωρίες  που  αναπτύχθηκαν  με  σκοπό  να

προσεγγίσουν τις πτυχές της εργασιακής δέσμευσης είναι η  Job Demands-  Resources

Theory (JD-R,  Bakker &  Demerouti,  2007).  Η  θεωρία  πρεσβεύει  ότι  η  δέσμευση

προϋποθέτει την ύπαρξη τόσο εργασιακών όσο και προσωπικών πόρων. Με τον όρο

πόροι  εργασίας,  εννοούνται  όλες  οι  «σωματικές,  κοινωνικές,  ψυχολογικές  ή

οργανωτικές  πλευρές  της  εργασίας,  (π.χ  ανατροφοδότηση,  αυτονομία,  κοινωνική

υποστήριξη,  ευκαιρίες  ανάπτυξης),  οι  οποίες  μειώνουν  τις  εργασιακές  απαιτήσεις,

(φόρτος  εργασίας,  συναισθηματικές  και  πνευματικές  απαιτήσεις),  βοηθούν  τους

εργαζομένους να επιτύχουν τους επαγγελματικούς στόχους και διεγείρουν τη μάθηση

και  την  ανάπτυξη» (Knight,  Patterson &  Dawson,  2017,  σελ.2).  Προσωπικοί  πόροι

ονομάζονται οι «θετικές αυτό-αξιολογήσεις που συνδέονται με την ανθεκτικότητα και

αναφέρονται στην αίσθηση της ικανότητας του ατόμου να ελέγχει το περιβάλλον του

αποτελεσματικά και να συμβάλλει σε αυτό επίσης αποτελεσματικά» (Knight, Patterson

&  Dawson, 2017, σελ.2). Εδώ περιλαμβάνονται οι έννοιες της αυτοεκτίμησης, αυτό-

αποτελεσματικότητας, ανθεκτικότητας και αισιοδοξίας (Knight,  Patterson &  Dawson,

2017, σελ.2). 

Έτσι,  η Job Demands- Resources Theory προσεγγίζει τη δέσμευση στην εργασία

ως  ένα  αποτέλεσμα  αλληλεπίδρασης  και  συνύπαρξης  τον  πόρων  που  παρέχει  ο

οργανισμός  και  των  εργασιακών  απαιτήσεων.   Επιπλέον,  διακρίνει  δύο  είδη
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προσεγγίσεων που οδηγούν σε δέσμευση και κατά συνέπεια στον απώτερο στόχο που

είναι η γενικότερη απόδοση του οργανισμού. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι η «από πάνω

προς τα κάτω» και η «από κάτω προς τα πάνω» (Bakker, 2017). 

Ο κάθε εργαζόμενος συνιστά ενεργό μέλος σε δράσεις και πρωτοβουλίες.  Έτσι,

μπορεί να αυξήσει τους προσωπικούς του πόρους,  (δεξιότητες,  ταλέντα,  αισιοδοξία,

αυτό-αποτελεσματικότητα) εφαρμόζοντας πρακτικές  «από κάτω προς τα πάνω» και

σε  συνδυασμό  με  τους  πόρους  εργασίας  που  έχει  στη  διάθεσή του,  να  φτάσει  στο

επιθυμητό, δηλαδή τη δέσμευση στην εργασία (Bakker, 2017).  Ποιοι είναι λοιπόν οι

ατομικοί παράγοντες που μπορούν να αναπτυχθούν και να μας φέρουν πιο κοντά στη

δέσμευση? 

I. Job Crafting. Ο όρος αναφέρεται στις αλλαγές που μπορούν να επιφέρουν

τα ίδια τα άτομα στα καθήκοντα εργασίας και στις σχέσεις με τους γύρω. Ο

επαναπροσδιορισμός  και  επανακαθορισμός  των στοιχείων αυτών,  οδηγεί

τους ανθρώπους ενός οργανισμού στο να βρουν νόημα και να ενισχύσουν

την ικανοποίηση και τη δέσμευση (Bakker, 2017).

II. Ενεργοποίηση  Προσωπικών  Πόρων  (Mobilizing Ego Resources).  Η

διάσταση  αυτή  συνδέεται  με  προληπτικές  δράσεις  και  προορατικές

συμπεριφορές των εργαζομένων (Bakker, 2017).  

III. Η Αυτοδιαχείριση (Self-management).  Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται

στην ικανότητα του ατόμου να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση μέσα από το

δρόμο της αυτογνωσίας. Ένας εργαζόμενος, μέσω της αυτοπαρατήρησης,

της  αυτοαξιολόγησης,  του  αυτοελέγχου  και  της  δυνατότητας  να  θέτει

προσωπικούς στόχους, ενεργοποιεί τους προσωπικούς πόρους του μέσα στο

περιβάλλον εργασίας (Bakker, 2017). 

IV. Χρήση  δυνάμεων  (Strengths Use).   Η  χρήση  των  δυνάμεων  του

χαρακτήρα και των δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση,

η ευγνωμοσύνη, επιδρούν θετικά στην αποδοτικότητα του εργαζομένου και

στην επίτευξη των στόχων (Bakker, 2017).  

  Στις  «από πάνω προς τα κάτω» παρεμβάσεις περιλαμβάνονται συγκεκριμένες

πρακτικές HR, οι οποίες δημιουργούν μία πληθώρα πόρων εργασίας που ενεργοποιούν

την κατάσταση της εργασιακής δέσμευσης. Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού, οι

συνεχείς αξιολογήσεις, η παροχή εκπαίδευσης και η διαρκής ανάπτυξη του προσωπικού

συνιστούν  πρακτικές  κλειδιά  στα  χέρια  των  μάνατζερς  (Bakker,  2017).  Σχετικά  με

δραστηριότητες  που σχετίζονται  με τη διαχείριση της  απόδοσης και  συντελούν στη
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δέσμευση είναι οι εξής: «α) η θέσπιση στόχων απόδοσης και ανάπτυξης, β) η παροχή

συνεχούς ανατροφοδότησης και αναγνώρισης, γ) η ανάπτυξη των εργαζομένων, δ) η

διεξαγωγή  αξιολογήσεων,  και  ε)  η  διαμόρφωση  ενός  κλίματος  εμπιστοσύνης  και

ενδυνάμωσης» (Bakker, 2017, σελ.69). 

Στις  «από  πάνω  προς  τα  κάτω»  προσεγγίσεις,  εξαιρετικά  σημαντικό  ρόλο

διαδραματίζει  η  ηγεσία.  Σε  έρευνα  που  έλαβε  χώρα  στο  Κεμπέκ  του  Καναδά,

αποδείχθηκε ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλει σε μείωση των απαιτήσεων της

εργασίας  (πχ  πολύπλοκα  καθήκοντα,  απαιτητικοί  πελάτες,  διαρκής  πίεση),  και  στη

δημιουργία  ενός  εύρους  πόρων  εργασίας,  όπως  για  παράδειγμα  η  συμμετοχή  στη

διαδικασία λήψης αποφάσεων, η αναγνώριση και οι ποιοτικές σχέσεις (Bakker, 2017). 

Γενικότερα, ένας μετασχηματιστικός ηγέτης προσφέρει εξατομικευμένη προσοχή

και  φροντίδα στους εργαζομένους,  εμπνέει  σεβασμό και  εμπιστοσύνη,  συμβουλεύει,

ενδυναμώνει,  εμφυσεί  αξίες  και  αναδεικνύει  το  όραμα  και  την  αποστολή  του

οργανισμού.  Απόρροια  αυτού  του  είδους  ηγεσίας  είναι  η  αύξηση  της  αυτό-

αποτελεσματικότητας των υφισταμένων, η υποστήριξη των φιλόδοξων στόχων τους, η

υπέρβαση του ατομικού συμφέροντος προς όφελος του οργανωσιακού, η ικανοποίηση

και η εργασιακή δέσμευση (Robbins & Judge, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ

 (Organizational Identification, OID)

2.1 Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. 

Η έννοια της οργανωσιακής ταύτισης συνιστά μία αξιοσημείωτη παράμετρο που

μελετάται από την οργανωσιακή συμπεριφορά και προσεγγίζεται ερμηνευτικά υπό το

πρίσμα της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας (social identity theory), (Basar & Sigri,

2015).  Σύμφωνα  με  αυτή  τη  θεωρία  (Τurner,  Brown &  Tajfel,  1979),  κάθε  άτομο

προσπαθεί να ενταχθεί σε μία κοινωνική ομάδα και να αυτοπροσδιοριστεί μέσω του

ανήκειν, με σκοπό να καλλιεργήσει μία θετική εικόνα για τον εαυτό του. Αξιολογώντας

θετικά την ομάδα που ανήκει  ενισχύει  συνεπώς την αυτό-εικόνα του.  Η διαδικασία

αυτή περιλαμβάνει επίσης, την απόπειρα σύγκρισης της δικής του ομάδας με κάποια

εξωτερική. Το θετικό αποτέλεσμα σύγκρισης λειτουργεί ευεργετικά προς το σύνολο της

ομάδας  και  ενισχύει  την  αυτοεκτίμηση  των  μονάδων  ξεχωριστά.  Ένα  ζήτημα  που

τίθεται βέβαια προς σκέψη, είναι αυτό της μεροληπτικής ή μη οπτικής των πραγμάτων.

Τρεις είναι οι βασικές παραδοχές της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας σύμφωνα με

τους Tajfel & Turner, (1979):

 Τα  άτομα  προσπαθούν  να  αποκτήσουν  και  να  διατηρήσουν  μία  θετική

κοινωνική  ταυτότητα,  η  οποία  έχει  αντίκτυπο,  όπως  ήδη αναφέρθηκε,  στην

ενίσχυση της αυτοεικόνας.

 Η  θετική  κοινωνική  ταυτότητα  αναπτύσσεται  με  βάση  τις  συγκρίσεις  που

γίνονται  ανάμεσα στην ομάδα που ανήκει  το άτομο και  σε παρόμοιες  εξω-

ομάδες. Η ταυτότητα είναι θετική, όταν προκύπτει από τη σύγκριση ότι η ενδο-

ομάδα ξεχωρίζει και διαφοροποιείται από τις άλλες. 

 Όταν τα μέλη της ομάδας θεωρούν ότι βιώνουν αρνητική ταυτότητα, τότε είτε

θα  αποχωρήσουν  από  την  ομάδα,  αναζητώντας  νέο  θετικό  πλαίσιο,  είτε  θα

επιδιώξουν  με  διαφορετικό  τρόπο  τη  θετική  διάκριση  στην  ήδη  υπάρχουσα

ομάδα. 
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2.2 Εννοιολογικό πλαίσιο και η σημασία της οργανωσιακής ταύτισης.

Το  πλαίσιο  της  οργανωσιακής  ταύτισης  βασίζεται  στην  κοινή  αντίληψη  που

διαπερνά τη σχέση ατόμου-ομάδας-οργανισμού και αναφέρεται ουσιαστικά στη συνοχή

του αξιακού συστήματος ανάμεσα στα άτομα και σε μία ευρύτερη ομάδα. Μέσω αυτής

της σύνδεσης, επιτυγχάνεται συναισθηματική ενοποίηση, ενίσχυση της αίσθησης του

ανήκειν, υπερηφάνεια για την ομάδα/οργανισμό και πίστη. Η αισιοδοξία των μελών και

οι  θετικές  τους  αποδόσεις  στην εργασία  συνιστούν  φυσική απόρροια  σε  ένα  κλίμα

οργανωσιακής ταύτισης. Τα άτομα επιδιώκουν την ύπαρξη αρμονίας με τον οργανισμό

και επιχειρούν να ευθυγραμμίσουν τους προσωπικούς τους στόχους με εκείνους του

οργανισμού (He and Brown, 2013; Chen et al., 2017; Atienza, 2017).

Στην αντίπερα όχθη,  η  έλλειψη ισχυρής  ταυτότητας  μπορεί  να  προκαλέσει  στα

μέλη  του  οργανισμού  απώλεια  του  εργασιακού  ενθουσιασμού  και  ανεπαρκή

αποτελέσματα στην εργασιακή απόδοση.  Η ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως

προς  τη  διαμόρφωση  της  οργανωσιακής  ταυτότητας.  Ένας  ηγέτης  με  υψηλό

ψυχολογικό  κεφάλαιο,  όπως  αισιοδοξία,  αποτελεσματικότητα,  αντοχή,  μπορεί  να

διαμορφώσει  θετικό διαπροσωπικό κλίμα,  να  εφαρμόσει  αποτελεσματικές  πρακτικές

επίλυσης συγκρούσεων και να εγκαθιδρύσει ένα υγιές επαγγελματικό πλαίσιο, το οποίο

θα  φέρει  όλα  τα  εχέγγυα  ανάπτυξης  θετικής  οργανωσιακής  ταύτισης  (Chen et.  al.,

2017).

Πως  θα  μπορούσε  να  οριστεί,  λοιπόν,  η  έννοια  της  οργανωσιακής  ταύτισης;

Σύμφωνα  με  τους  Ashforth  &  Mael,  (1992,  σελ.  104)  ο  όρος  αναφέρεται  στην

«αντίληψη της ενότητας ή του ανήκειν στον οργανισμό, όπου τα άτομα καθορίζουν τον

εαυτό τους στα πλαίσια του οργανισμού που ανήκουν». Ως εκ τούτου, το ερώτημα που

διαμορφώνεται τελικά στο μυαλό του ατόμου είναι “Ποιος είμαι?” (Mael & Ashforth,

1989, όπ. ανάφ.:  Basar & Sigri, 2015). Οι Dutton et al., (1994, σελ.239) πλαισιώνουν

την έννοια ως εξής: «ο βαθμός στον οποίο ένα μέλος καθορίζει τον εαυτό του με βάση

τα ίδια χαρακτηριστικά που θεωρεί ότι ορίζουν τον οργανισμό». Εμπειρικές μελέτες

δείχνουν  ότι  η  ταύτιση  μπορεί  να  επιφέρει  στον  οργανισμό  αρκετά  θετικά

αποτελέσματα, όπως μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση, χαμηλά ποσοστά παραίτησης

και  απουσιών,  καλύτερη  απόδοση σε  εντός  και  εκτός  ρόλου καθήκοντα  καθώς  και

βελτιωμένη υγεία (Van Dick et al., 2005, όπ. ανάφ: Chughtai & Buckley, 2013).  

Ένα ερώτημα μείζονος σημασίας είναι το εάν η οργανωσιακή ταύτιση συνδέεται με

την  εργασιακή  δέσμευση.  Σύμφωνα  με  τους  Mael  &  Ashforth (1992),  τα  άτομα
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δύνανται  μέσω  της  οργανωσιακής  ταύτισης  να  γίνουν  κοινωνοί  των  επιτυχιών  του

οργανισμού και να τις βιώσουν ως ιδίες προσωπικές, οδεύοντας έτσι προς τη δέσμευση.

Σε  έρευνα  που  διεξήχθη  σε  κορυφαία  βρετανική  χρηματοπιστωτική  εταιρεία,

αναλύθηκαν 222 απαντήσεις που προέκυψαν από ένα ποσοστό ανταπόκρισης 22%. Τα

αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  η  οργανωσιακή  ταύτιση  σχετίζεται  σημαντικά  με  τη

δέσμευση στην εργασία (β= .37, p< .01) (He, Zhu & Zheng, 2014).Οι εργαζόμενοι με

υψηλή  οργανωσιακή  ταύτιση  έχουν  αυξημένες  πιθανότητες  βίωσης  εργασιακής

δέσμευσης, διότι θεωρούν πως πρόκειται για μία win-win κατάσταση μεταξύ αυτών και

του οργανισμού (He & Brown, 2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (Organizational Justice)

“Being good is easy, what is difficult is being just.” 

― Victor     Hugo  

3.1 Θεωρία της ισότητας και δικαιοσύνη.

Ο γνωστός στον κλάδο της οργανωσιακής συμπεριφοράς, ψυχολόγος  John Stacy

Adams, εμπνευστής της θεωρίας της Ισότητας (ή θεωρία της Δικαιοσύνης), υποστήριξε

ότι οι εργαζόμενοι κρίνουν την κατάστασή τους ως δίκαιη, βασισμένοι στην αντίληψή

τους  για  το  πως  οι  άλλοι  όμοιοί  τους  αντιμετωπίζονται.  Με  λίγα  λόγια,  τα  άτομα

μπαίνουν στη διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης με άλλους που κατέχουν παρόμοια

θέση  στον  οργανισμό  (Uhl-Bien,  Schermerhorn  &  Osborn,  2016).  Σημαντική

παράμετρος της σύγκρισης αυτής είναι το κατά πόσο οι εργαζόμενοι λειτουργούν με

μεροληπτικό  ή  αμερόληπτο  τρόπο  κατά  την  αξιολόγηση  μίας  κατάστασης  στον

οργανισμό (Robbins & Judge, 2011). 

Ο J.  Stacy Adams (1965), (όπ. ανάφ.:  Robbins & Judge, 2011) ισχυρίζεται ότι οι

εργαζόμενοι κινητοποιούνται προς την κατεύθυνση διατήρησης της ισότητας μεταξύ

των  εισροών  που  καταθέτουν  στην  εργασία  τους  και  των  αποτελεσμάτων  που

λαμβάνουν, σε σχέση με τις εκλαμβανόμενες εισροές και εκροές των άλλων (Adams,

όπ.  ανάφ.:  Robbins &  Judge,  2011).  Όταν  για  το  ίδιο  μέγεθος  προσπάθειας  οι

ανταμοιβές διαφέρουν, τότε τα άτομα αντιλαμβάνονται την κατάσταση ως άδικη. Η

εξίσωση που μπορεί να αποτυπώσει την παραπάνω διατύπωση είναι η εξής: (Uhl-Bien,

Schermerhorn & Osborn, 2016, σελ. 193).

Προσωπικά αποτελέσματα
Ατομικές προσπάθειες

 = 
Αποτελέσματα άλλων
Προσπάθειες των άλλων

Από  τη  συσχέτιση  αυτή  μπορεί  να  προκύψει  είτε  α)  «αίσθημα  αρνητικής

αδικίας»,  όπου  το  άτομο  θεωρεί  ότι  σύμφωνα  με  την  προσπάθεια  που  κατέβαλλε,

εισέπραξε  μη  ανάλογη  ανταμοιβή  σε  σύγκριση  με  άλλους  εργαζομένους,  είτε  β)

«αίσθημα  της  θετικής  αδικίας»,  κατά  το  οποίο  το  άτομο  αντιλαμβάνεται  ότι  έχει
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εισπράξει  μεγαλύτερες  ανταμοιβές  συγκριτικά  με  άλλους  εργαζομένους  (Uhl-Bien,

Schermerhorn & Osborn, 2016). 

Τέλος, η θεωρία της ισότητας υποστηρίζει ότι σε περίπτωση αντιλαμβανόμενης

αδικίας τα άτομα παρακινούνται προς τις ακόλουθες έξι συμπεριφορές, με σκοπό να

επαναφέρουν την ισορροπία (Mullins & Christy, 2015):  

 Μείωση των εισροών, που μπορεί να μεταφράζεται σε μικρότερη προσπάθεια,

αφιέρωση λιγότερου χρόνου στην εργασία κ.ά.

 Άσκηση πίεσης για εκροές που λαμβάνονται, όπως αύξηση χρημάτων/ εξουσίας.

 Προσανατολισμός σε άλλο πρόσωπο αναφοράς και σύγκριση πλέον με αυτό. 

 Διαστρεβλωμένη  ερμηνεία  της  πραγματικής  κατάστασης,  π.χ.  σχετικά  με  το

πόσο σκληρά εργάζεται κάποιος.

 Ενέργειες  προς  τρίτους,  π.χ.  ζητώντας  από  ένα  άτομο  να  αυξήσει  την

προσπάθειά του στην εργασία για να δικαιολογήσει τα όσα έλαβε.

 Παραίτηση.

3.2 Μορφές οργανωσιακής δικαιοσύνης.

Πρώτος ο  Wendell French το 1964 διατύπωσε την έννοια της οργανωσιακής

δικαιοσύνης,  που αναφέρεται  στο κατά πόσο οι  οργανισμοί  φέρονται  με δίκαιο  και

ηθικό τρόπο στους εργαζομένους. Νέες έρευνες που διατυπώνουν τις διαστάσεις της

δικαιοσύνης  έλαβαν  χώρα  μετά  το  1990  (Sharma &  Yadav,  2017).  Οι  ερευνητές

Maslach,  Schaufeli &  Leiter (2001)  υποστηρίζουν  ότι  η  δικαιοσύνη  καλλιεργεί

σεβασμό ανάμεσα σε όλα τα μέρη του οργανισμού και  αναδεικνύει  την  ανθρώπινη

αξία.  Στον  αντίποδα,  η  αδικία  μπορεί  να  φέρει  τον  εργαζόμενο  σε  κατάσταση

επαγγελματικής  εξουθένωσης  (burnout),  προκαλώντας  του  συναισθηματική

κατάρρευση και συμπεριφορές κυνισμού. Η κύρια σημαντικότητα της δικαιοσύνης στο

χώρο εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των κοινωνικών

σχέσεων  μεταξύ  εργαζομένων  και  οργανισμού  και  συμβάλλει  στην  εδραίωση  της

εργασιακής δέσμευσης (Biswas, Varma & Ramaswami, 2013).

 Η  ισότητα  στο  χώρο  εργασίας  ερμηνεύεται  από  την  οπτική  γωνία  της

οργανωσιακής  δικαιοσύνης,  η  οποία  σχετίζεται  με  την  αντίληψη  των  εργαζομένων,

σχετικά με το κατά πόσο θεωρούν ότι χαίρουν δίκαιης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας,

γεγονός  που  δύναται  να  επηρεάσει  διάφορες  άλλες  πτυχές  στο  επαγγελματικό

περιβάλλον  (Moorman, 1991). Η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι πολυδιάστατη και έχει
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μελετηθεί  εκτενώς  από  τους  ερευνητές. Στον  κάτωθι  πίνακα  3.2.1  παρατίθενται  οι

ερμηνείες της κάθε μορφής δικαιοσύνης, σύμφωνα με το μοντέλο τριών διαστάσεων

(Ghosh, Rai & Sinha, 2014):   

Πίνακας 3.2.1: Διαστάσεις Οργανωσιακής Δικαιοσύνης.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Procedural justice

Cohen-Charash  &  Spector  (2001):  η  διαδικαστική

δικαιοσύνη  είναι  εξαιρετικά  σημαντική,  καθώς  αφορά

δύσκολες  αποφάσεις  που  αφορούν  τους  εργαζομένους,

όπως π.χ. οι απολύσεις. 

Folger &  Cropanzano (1998,  σελ.  26):  «η  διαδικαστική

δικαιοσύνη  αναφέρεται  σε  θέματα  δικαιοσύνης  που

αφορούν  μεθόδους,  μηχανισμούς  και  διαδικασίες  που

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων.

Για  παράδειγμα  αυτά  τα  θέματα  μπορεί  να  αφορούν

διαδικασίες  λήψης  απόφασης,  διαδικασίες  επίλυσης

συγκρούσεων ή διαδικασίες κατανομής στον οργανισμό»

(www.books.google.gr).  

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Distributive justice

Niehoff & Moorman (1993): «ο βαθμός, κατά τον οποίο οι

ανταμοιβές  κατανέμονται  με  ισότιμο/δίκαιο  τρόπο»  (όπ.

ανάφ.: Ghosh, Rai & Sinha, 2014. σελ. 631).   

  

 

ΔΙΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Interactional justice

Cohen-Charash  &  Spector  (2001):  η  διεπιδραστική

δικαιοσύνη  αφορά  το  αλληλεπιδραστικό  κομμάτι  μέσα

στον  οργανισμό  και  συγκεκριμένα  την  ποιότητα  των

σχέσεων,  την  επικοινωνία  και  τη  μεταχείριση  των

εργαζομένων  από  τους  μάνατζερς  (π.χ.  συμπεριφορές

σεβασμού και αξιοπρέπειας).  
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3.3  Συσχέτιση  Διαδικαστικής  Δικαιοσύνης  και  Εργασιακής
Δέσμευσης.

H Agarwal (2014), διεξήγαγε έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ

όλων των διαστάσεων της οργανωσιακής δικαιοσύνης με την εργασιακή δέσμευση. Η

έρευνα  έλαβε  χώρα  στη  δυτική  Ινδία  και  απευθυνόταν  σε  μάνατζερς  από  τον

κατασκευαστικό και φαρμακευτικό τομέα. Συνολικά από τους 450 που συμμετείχαν, οι

323  απαντήσεις  αξιολογήθηκαν  τελικά  ως  έγκυρες.  Ο  δείκτης  αξιοπιστίας  για  την

ενότητα  της  διαδικαστικής  δικαιοσύνης  ανέρχονταν  σε  a=  0,93  και  βρέθηκε  ότι  η

συγκεκριμένη  μορφή  δικαιοσύνης  (r=  0.11,  p<  0.01)  σχετίζεται  θετικά  με  την

εργασιακή δέσμευση. 

Σε άλλη έρευνα των Ghosh, Rai & Sinha (2014) με σκοπό και πάλι τη συσχέτιση

των  τριών  μορφών  της  οργανωσιακής  δικαιοσύνης  με  την  εργασιακή  δέσμευση

συμμετείχαν 210 εργαζόμενοι προερχόμενοι  από τον τραπεζικό τομέα της Ινδίας.  Ο

δείκτης  αξιοπιστίας  για  τη  διαδικαστική  δικαιοσύνη  ήταν  a=  0.69,  και  για  την

εργασιακή δέσμευση ήταν: α) για την υποενότητα “σθένος” a= 0.831 β) για τη μέτρηση

της “αφοσίωσης”, a= 0.847 και γ) για την εκτίμηση της “απορρόφησης”,  a= 0.736. Τα

αποτελέσματα  έδειξαν  η  διαδικαστική  δικαιοσύνη  σχετίζεται  σημαντικά  με  την

εργασιακή δέσμευση, (r= 0.502, p< 0.01). 

Συνοψίζοντας, δεδομένης της θετικής σχέσης μεταξύ διαδικαστικής δικαιοσύνης

και  εργασιακής δέσμευσης και  των θετικών επιδράσεων που η συνύπαρξη των δύο

παραγόντων επιφέρουν μέσα στον οργανισμό, είναι ωφέλιμο οι αρμόδιοι μάνατζερς να

εφαρμόζουν  αρχές  και  αποτελεσματικές  πρακτικές  προς  τη  διατήρηση  αυτού  του

μοτίβου. Μερικές ιδέες προς την κατεύθυνση τούτη είναι οι εξής (Kim & Park, 2017;

Haynie, Mossholder & Harris, 2016): 

 Διαμοίραση  πληροφοριών  και  παροχή  ανατροφοδότησης  σχετικά  με  τις

διαδικασίες λήψης αποφάσεων (knowledge sharing and feedback).

 Διαφάνεια στις  διαδικασίες  και  ενεργητική ακρόαση των εμπλεκόμενων στις

αποφάσεις (transparency and active listening).

 Συλλογική  αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  από  κοινού  συμμετοχή  στην

επίλυση.

 Συμπεριφορές αξιοπιστίας από πλευράς μάνατζερς. 

Σύμφωνα με τον  Nohria και τους συνεργάτες του (2008), η ύπαρξη δικαιοσύνης

στον οργανισμό, η εμπιστοσύνη, η φωνή, και η διαφάνεια σχετικά με διαδικασίες που
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αφορούν  τη  διαχείριση  της  απόδοσης  των  εργαζομένων  και  τις  ανταμοιβές,

ενεργοποιούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα παρακίνησης, που δεν είναι άλλος από το

κίνητρο  για  υπεράσπιση  (the drive to Defend).  Το  κίνητρο  αυτό  συνδέεται  με  τη

συναισθηματική αντίδραση του ατόμου, το οποίο αφού εκπληρώσει τις αναφερόμενες

προσδοκίες τείνει να υπερασπίζεται τον οργανισμό. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του

εργαζομένου  προς  αυτήν  την  επιθυμητή  κατάσταση  δικαιοσύνης,  τα  συναισθήματα

αντιστρέφονται και οι εργαζόμενοι νιώθουν φόβο και πικρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Ο ΗΘΙΚΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

(Moral Identity Centrality)

“Όσο περισσότερο σκέφτομαι, τόσο περισσότερο δυο πράγματα γεμίζουν την ψυχή μου με

μεγάλο θαυμασμό και ευλάβεια που αυξάνεται: ο έναστρος ουρανός πάνω μου και ο 

ηθικός νόμος μέσα μου”  —Immanuel Kant

4.1 Περί ηθικού εαυτού. 

H ηθική ταυτότητα (moral identity, MI) αποτελεί ένα μέρος της οντότητας ενός

ανθρώπου  και  είναι  σημαντικό  να  διερευνηθεί,  καθώς  σχετίζεται  με  την  ευρύτερη

κοινωνική  ταυτότητα,  με  τον  κοινωνικό  εαυτό.  Ο  ηθικός  εαυτός  (moral self)   δεν

αποτελεί ένα μεμονωμένο κατασκεύασμα, αλλά προσεγγίζεται ολιστικά υπό την έννοια

ότι  συντίθεται  από  την  ύπαρξη  της  ηθικής  δομής  και  των  διαδικασιών  εκείνων,

γνωστικών και ψυχολογικών, που οδηγούν στην ηθική δράση (Jennings,  Mitchell &

Hannah, 2017).

Ο όρος προτάθηκε για πρώτη φορά από τον  Blasi (1984), και αναφέρεται ως

«ένα σχήμα του εαυτού- πεποιθήσεις και ιδέες που οι άνθρωποι έχουν για τον εαυτό

τους- οργανωμένο γύρω από ένα σύνολο ηθικών σχέσεων, όπως το να είναι  κανείς

περιποιητικός, εργατικός, διακριτικός και εξυπηρετικός» (όπ. ανάφ.: He, Zhu & Zheng,

2017 σελ. 684) . Οι Aquino & Reed (2002, σελ. 1424), συνεχιστές του Blasi, ορίζουν

την ηθική  ταυτότητα  ως  «μία  αυτοϊδέα  οργανωμένη γύρω από ένα  σύνολο  ηθικών

χαρακτηριστικών» και ο ορισμός αυτός έχει γίνει αποδεκτός περίπου από το 70% των

εμπειρικών μελετών (Jennings, Mitchell & Hannah, 2017). 

Οι  Aquino &  Reed (2002)  επίσης  υποστηρίζουν  ότι  παρά  το  γεγονός  ότι  η

έννοια αναφέρεται σε ηθικά χαρακτηριστικά, τα άτομα μπορεί να έχουν κοινωνικά ή

αφηρημένα πρότυπα αναφοράς (π.χ. κοινωνικές οργανώσεις, Θεός κλπ.) γύρω από τα

οποία  χτίζουν  την  ηθική  τους  ταυτότητα  και  τη  διαχωρίζουν  σε  δύο  διακριτές

διαστάσεις. Η πρώτη είναι η «εσωτερικοποίηση», (internalization), η οποία αναφέρεται

στο κατά πόσο τα ηθικά στοιχεία του εαυτού κατέχουν κεντρικό ρόλο για το ίδιο το

άτομο  και  η  δεύτερη  διάσταση  ονομάζεται  «συμβολισμός»,  (symbolization),  που

περιγράφει το βαθμό στον οποίο τα ηθικά στοιχεία εκφράζονται δημόσια. Ο βαθμός

στον οποίο  τα  ηθικά χαρακτηριστικά  λαμβάνουν κεντρική  διάσταση στην αυτοϊδέα
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ονομάζεται  «κεντρικότητα  της  ηθικής  ταυτότητας»  (moral identity centrality,  MIC)

(Aquino et al. 2009), (όπ. ανάφ.: He, Zhu & Zheng, 2017). 

Μία αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ότι τα άτομα τείνουν να αξιολογούν το

περιβάλλον  του  οργανισμού  με  βάση  το  δικό  τους  ηθικό-αξιακό  σύστημα  και  την

κεντρικότητα που λαμβάνει αυτό στην προσωπικότητα τους (Matherne,  Ring, Farmer,

2017).  Τα  άτομα  με  υψηλή  αίσθηση  ηθικής  ταυτότητας  φέρουν  ένα  σύνολο

χαρακτηριστικών που τα περιγράφουν ως: στοργικός, συμπονετικός, δίκαιος, φιλικός,

γενναιόδωρος, εξυπηρετικός, εργατικός, ειλικρινής, ευγενικός. Αυτά τα εννιά στοιχεία

περιλαμβάνονται στη κλίμακα μέτρησης τις «ηθικής ταυτότητας» των Aquino & Reed

(2002), (Self-Importance of Moral Identity scale).

Σε  έρευνα  των  Den Hartog  &  Belschak (2012)  διαπιστώθηκε  ότι  η

αντιλαμβανόμενη  ηθική  συμπεριφορά  των  ηγετών,  ενισχύει  την  προσωπική

πρωτοβουλία  των  εργαζομένων  και  ελαττώνει  τις  αντιπαραγωγικές  συμπεριφορές.

Επιπρόσθετα,  όταν  τα  άτομα  στον  οργανισμό  εκλαμβάνουν  ηθικές  ηγετικές

συμπεριφορές τείνουν να εργάζονται με περισσότερη αφοσίωση και σθένος, γεγονός

που αναδεικνύει την ευδοκίμηση της δέσμευσης στην εργασία. Στην ουσία οι ηγέτες,

μέσω της δικής τους ηθικής αυτοϊδέας, λειτουργούν ως διαμεσολαβητές που εμφυσούν

ηθικές  αξίες,  εμπνέουν  και  ενισχύουν  την  ηθική  ταυτότητα  των  εργαζομένων.

Απόρροια  της   σχεσιακής  αλληλεπίδρασης  είναι  οι  εργαζόμενοι  να  βρίσκονται  πιο

κοντά στην επίτευξη των ηθικών στόχων τους.  

Επομένως, το άτομο που διαθέτει ηθικό χαρακτήρα διαχέει στο εργασιακό του

περιβάλλον ηθικές συμπεριφορές, αποτρέποντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την εκδήλωση

επιβλαβών συμπεριφορών από τρίτους.  Με άλλα  λόγια,  ενεργώντας  ηθικά,  κάτι  το

οποίο προϋποθέτει υψηλή αυτοδιαχείριση,  οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στη δημιουργία

του  γενικότερου  ηθικού  κλίματος,  επηρεάζοντας  ακόμη  και  τη  γενικότερη

οργανωσιακή κουλτούρα. Η κατάσταση αυτή θεωρείται επικερδής για τις δυο πλευρές,

τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για τους συναδέλφους και φυσικά για τον οργανισμό

(Cohen & Morse, 2014). Στον αντίποδα, έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που επιλέγουν

την ηθική αποδέσμευση, είναι λιγότερο πιθανό να προταθούν από τους συναδέλφους

τους  για  ανώτερες  διοικητικές  θέσεις.  Επιπλέον,  συγκεντρώνουν  περισσότερες

πιθανότητες για λήψη μη ηθικών αποφάσεων στα πλαίσια της εργασίας τους, γεγονός

που  μαρτυρά  επικέντρωση  στο  προσωπικό  συμφέρον  έναντι  του  συνολικού  στον

οργανισμό (Ogunfowora & Bourdage, 2014). 

Το ερώτημα που εγείρεται σε αυτό το σημείο είναι:  με ποιους τρόπους ένας

οργανισμός μπορεί να ενισχύσει την ηθική ταυτότητα των ατόμων; Σαφώς, ο ηγέτης
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λειτουργώντας ως “role model” ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς αποτελεί την

πρωταρχική συνιστώσα προς αυτήν την κατεύθυνση (Skubinn & Herzog, 2016). Μία

απλή και ήδη εφαρμόσιμη σε σύγχρονες επιχειρήσεις πρόταση είναι η αναγνώριση του

εργαζομένου ως «ο υπάλληλος του μήνα», γεγονός το οποίο αποπνέει την αίσθηση του

«καλού  υπαλλήλου»  και  προσδίδει  ακεραιότητα  στο  άτομο.  Στη  ψυχολογία  του

εργαζομένου η ηθική αυτή ανταμοιβή, που χαίρει δημόσιας αναγνώρισης, μπορεί να

ενισχύσει περισσότερο την ηθική του ταυτότητα (Cohen & Morse, 2014).

Αν και στον επιχειρηματικό κόσμο δεν έχει δοθεί η προσοχή που της αρμόζει, η

«ενσυναίσθηση» (empathy) θεωρείται ως στοιχείο παρακίνησης προς την κατεύθυνση

της δόμησης μία ηθικής συμπεριφοράς (Cohen &  Morse,  2014).  Ο  Daniel Goleman

θέτει την ενσυναίσθηση στον πυρήνα της αυτεπίγνωσης και την ορίζει ως «η δεξιότητα

του να αισθάνεσαι τα συναισθήματα των άλλων, να κατανοείς την οπτική τους και να

επιδεικνύεις ενεργό ενδιαφέρον για τις ανησυχίες τους» (Goleman, 2000 σελ.80).  Η

ενσυναίσθηση  εμπνέει  κλίμα  ζεστασιάς  και  συμπονετικότητας,  στοιχεία  που

συμπεριλαμβάνονται στα εννιά βασικά χαρακτηριστικά της ηθικής ταυτότητας, που ήδη

αναφέρθηκαν. 

4.2 Ηθική ταυτότητα και δέσμευση στην εργασία

 

Η επίδραση της ηθικής ταυτότητας στην εργασιακή δέσμευση μπορεί να γίνει

κατανοητή υπό το πρίσμα δύο προσεγγίσεων που προτάθηκαν από τον Kahn (1990). Η

πρώτη προσέγγιση αφορά το αίσθημα της αυτό-εκπλήρωσης που νιώθει το άτομο όταν

προσφέρει στους άλλους και στην ίδια την εργασία του. Η δεύτερη σχετίζεται με τα

σωματικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά αποθέματα που δύναται ο εργαζόμενος να

αφιερώσει στην εργασία του, ισορροπώντας παράλληλα τις απαιτήσεις που καλείται να

αντιμετωπίσει  στην  προσωπική  του  ζωή.  Με  άλλα  λόγια,  η  εργασιακή  δέσμευση

συνδέεται με ένα επίπεδο αυτοθυσίας, στοιχείο το οποίο διαθέτουν σε σημαντικό βαθμό

τα άτομα με ισχυρή ηθική ταυτότητα (όπ. ανάφ.: He, Zhu & Zheng (2014).  

Σε έρευνα των  Den Hartog και  Belschak (2012) η οποία χωρίστηκε σε δύο

μελέτες  (Study 1. n= 167, Study 2. n= 200), οι εργαζόμενοι κλήθηκαν, μεταξύ άλλων,

να αξιολογήσουν τους προϊσταμένους τους ως προς τις ηθικές συμπεριφορές τους, αλλά

και τα δικά τους επίπεδα εργασιακής δέσμευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηθική
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ηγεσία σχετίζονταν θετικά με τον παράγοντα της δέσμευσης στην εργασία (β= .70, p< .

01).  

Προς  την  ίδια  κατεύθυνση  κινήθηκαν  και  οι  ερευνητές  He,  Zhu &  Zheng

(2014),  επιχειρώντας  επίσης  να  μελετήσουν  τη  σχέση  ηθικής  ταυτότητας  και

εργασιακής  δέσμευσης.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  222  εργαζόμενοι  από  διάφορα

τμήματα  μεγάλης  χρηματιστηριακής   εταιρείας  στη  Βρετανία.  Η  ηθική  ταυτότητα

(moral identity) μετρήθηκε με την ευρέως γνωστή κλίμακα των Aquino & Reed (2002),

και η εργασιακή δέσμευση (employee engagement) από την κλίμακα 3 διαστάσεων των

Rich et al. (2010). Η ερευνητική υπόθεση ότι η ηθική ταυτότητα έχει θετική επιρροή

στην  εργασιακή  δέσμευση  επιβεβαιώθηκε  και  ο  συντελεστής  συσχέτισης  ήταν

σημαντικός (β= .47, p< .01).  

 

   

     

  

. 
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5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η  κατάλληλη  ερευνητική  μέθοδος  επιλέχθηκε  με  βάση  την  βιβλιογραφική

ανασκόπηση  καθώς  επίσης  και  για  την  εξυπηρέτηση  των  στόχων  της  έρευνας.  Η

παρούσα έρευνα πρωτογενών στοιχείων χαρακτηρίζεται ως ποσοτική και η διεξαγωγή

της γίνεται με την χρήση ερωτηματολογίου, εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά κόρων

σε παρόμοιου είδους έρευνες (De Vaus, 2007).

Γενικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν

στην εργασιακή δέσμευση στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον,  σχηματίστηκαν οι

ακόλουθες  ερευνητικές  ερωτήσεις,  με  βάση  την  ανάπτυξη  της  βιβλιογραφικής

ανασκόπησης:

Ερευνητική  ερώτηση  1: Υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ  της

εργασιακής  δέσμευσης  και  σε  επιμέρους  παράγοντες  (οργανωσιακή  ταύτιση,

διαδικαστική δικαιοσύνη, ηθική ταυτότητα);

Ερευνητική  ερώτηση  2:  Υπάρχουν  έμμεσες  μεταξύ  των  μεταβλητών,  πέραν  των

εμφανών, που οδηγούν στη δέσμευση;

Ερευνητική ερώτηση 3: Ποιοι παράγοντες στο σύνολό τους μπορούν να προβλέψουν

την εργασιακή δέσμευση;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1. Το Ερευνητικό Εργαλείο 

Στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία  επιλέχθηκε  το  ερωτηματολόγιο  ως  το

εργαλείο  συλλογής  των  δεδομένων  της  έρευνας.  Για  τη  συλλογή  δεδομένων  της

έρευνας κατασκευάσθηκε ερωτηματολόγιο με βάση προηγούμενες έρευνες στο πεδίο

της  διερεύνησης  των  παραγόντων  που  επιδρούν  στην  εργασιακή  δέσμευση.

Συγκεκριμένα,  χρησιμοποιήθηκε το άρθρο των He,  Zhu και Zheng (2014)  με τίτλο

“Procedural Justice and Employee Engagement: Roles of Organizational Identification

and Moral Identity Centrality”.

Το  ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από  5  ενότητες  και  ο  μέσος  χρόνος

συμπλήρωσής  του  υπολογίσθηκε  περίπου  στα  10  λεπτά.  Τα  δημογραφικά

χαρακτηριστικά και  τα 4 ερευνητικά αντικείμενα που τέθηκαν στην έρευνα και θα

αναλυθούν περισσότερο παρακάτω. Όλες οι ερωτήσεις των ενοτήτων μετριούνται με

μία κλίμακα τύπου  Likert 7  σημείων όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα και  7= Συμφωνώ

απόλυτα. Η πρώτη ενότητα  εσωκλείει ειδικές επιμέρους και δημογραφικές μεταβλητές

οι οποίες είναι οι εξής:

 φύλο, 

 ηλικία, 

 μορφωτικό επίπεδο,

  χρόνια απασχόλησης στον οργανισμό 

 και τρέχουσα θέση στον οργανισμό.

 Ο σχεδιασμός των απαντήσεων,  στήθηκε με την μορφή  Πλαισίων Ελέγχου,

όπου η εκάστοτε δημογραφική μεταβλητή χωρίστηκε σε υποκατηγορίες ανάλογες με το

εννοιολογικό πλαίσιο που προσδιόριζε. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να διαλέξουν από ένα

σύνολο  επιλογών,  με  σκοπό  να  αποδώσουν  όσο  το  δυνατόν  καλύτερα,  τα

χαρακτηριστικά εκείνα που τους αντιπροσωπεύουν.

(π.χ. Φύλο = Άνδρας /Γυναίκα, Ηλικία = 30-40 / 41-55...)
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Η δεύτερη ενότητα εξέταζε την "Εργασιακή δέσμευση".  Σε αυτό το τμήμα της

έρευνας  συλλέχθηκαν  πληροφορίες μέσα  από  11  ερωτήματα.  Παραδείγματα

ερωτήσεων για την ενότητα αυτή είναι τα εξής:

 "Εργάζομαι με ένταση στην δουλειά μου"

 "Είμαι ενθουσιασμένος/η  στην δουλειά μου"

Η τρίτη ενότητα αφορά την "Οργανωσιακή ταύτιση", η οποία αποτυπώνετε μέσα

από 5 ερωτήσεις. Ερωτήσεις όπως ,

 "Με ενδιαφέρει πολύ το τι σκέπτονται οι άλλοι για την εταιρία"

Στην τέταρτη ενότητα οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 4 ερωτήματα

που περιγράφουν την έννοια της "Διαδικαστικής δικαιοσύνης". Ερωτήσεις όπως,

 "Οι  διαδικασίες  και  οι  κατευθυντήριες  γραμμές  της  εταιρίας  είναι  πολύ

δίκαιες".

 Τέλος,  η  πέμπτη  ενότητα  εξετάζει  την  "Ηθική  ταυτότητα".  Στην  αρχή  της

ενότητας  αυτής  περιλαμβάνετε  ένα  κείμενο  το  οποίο   καλείτε  να  διαβάσει  ο

ερωτώμενος.  Στο  κείμενο  αυτό  δίνονται  κάποια  χαρακτηριστικά  (π.χ.  Στοργικός,

Δίκαιος...κα),  με βάση τα οποία ο ερωτώμενος, πρέπει να οραματιστεί έναν άνθρωπο

που  κατέχει  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  και  να   απαντήσει  στις  5  προτάσεις  που

αποτελούν την ενότητα αυτή, σχετικά με το πως θα σκεφτόταν, ένιωθε και δρούσε ο

υποτιθέμενος αυτός άνθρωπος. Παράδειγμα ερωτήσεων δίνεται παρακάτω. 

 "Θα  ένιωθα  πολύ  ωραία  να  είμαι  το  άτομο  που  διαθέτει  αυτά  τα

χαρακτηριστικά"

Το  ερωτηματολόγιο  έκλεινε  με  ένα  ευχαριστήριο  μήνυμα  προς  τους

συμμετέχοντες στην έρευνα.  

6.2 Μέτρηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή και την συλλογή των

δεδομένων  της  έρευνας  πρωτογενών  στοιχείων  ελέγχθηκε  για  την  φαινομενική

εγκυρότητα και την αξιοπιστία του. Η φαινομενική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι επιλεγμένες ενότητες και ερωτήσεις προέρχονται

από την θεωρητική ανάλυση που έχει προηγηθεί (De Vaus, 2007). Το ερωτηματολόγιο
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δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα εγκυρότητας καθώς όλες οι ερωτήσεις και οι οδηγίες είναι

διατυπωμένες με σαφήνεια και επιπροσθέτως ο ερευνητής ήταν παρών για την επίλυση

τυχόν αποριών.

Η αξιοπιστία  αφορά  το  κατά  πόσο  μία  δοκιμασία  ή  έρευνα  αναδεικνύει  το

πραγματικό μέγεθος του υπό μελέτη χαρακτηριστικού. Η αξιοπιστία προκύπτει μέσω

την  επαναληπτικότητας  ενός  αποτελέσματος.  Όταν  συμβαίνει  αυτό,  τότε  μπορεί  να

τεκμηριωθεί πως το εργαλείο υπολογίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματική τιμή

του  εξεταζόμενου  χαρακτηριστικού.  Ο  πιο  γνωστός  τρόπος  για  την  εκτίμηση  της

αξιοπιστίας είναι ο υπολογισμός της τιμής του συντελεστή εσωτερικής συνέπειας alpha

(a) του Cronbach. Τιμές αξιοπιστίας μεγαλύτερες της τιμής 0,70 θεωρούνται αποδεκτές

(De Vaus, 2007). 

Πίνακας 6.2.1: Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

Εργασιακή δέσμευση .860 11

Οργανωσιακή ταύτιση .868 5

Διαδικαστική δικαιοσύνη .868 4

Ηθική ταυτότητα .802 5

Η ανάλυση αξιοπιστίας που εκτελέστηκε είχε ως αποτέλεσμα: συντελεστής αξιοπιστίας

Cronbach Alpha μεγαλύτερος του 0.70 για όλες τις  ενότητες  του ερωτηματολογίου,

βάση  του  οποίου  διαπιστώνεται  ικανοποιητική  εσωτερική  αξιοπιστία  των

ερωτηματολογίων.

6.3 Ο Πληθυσμός και το Δείγμα της Έρευνας 

Ο πληθυσμός της έρευνας αναφέρεται στο τμήμα του ευρύτερου πληθυσμού,

που μπορεί να συμμετέχει στην έρευνα, δηλαδή τα υποψήφια στοιχεία, που μπορούν να

επιλεγούν για τη δημιουργία του δείγματος (De Vaus, 2007). Στην παρούσα έρευνα ο

πληθυσμός  στόχος  είναι  οι  εργαζόμενοι  μεγάλων  Ελληνικών  επιχειρήσεων  και  το

δείγμα της έρευνας ήταν δείγμα ευχέρειας 201 ατόμων, από 5 επιχειρήσεις με ποσοστό
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ανταπόκρισης  84.9%  (201/236  ερωτηματολόγια).  Το  δείγμα  των  ερωτηθέντων

επιλέχθηκε  στις  δύο  επιχειρήσεις,  με  συνεννόηση  των  HR managers και  της

ερευνήτριας ενώ στις υπόλοιπες τρεις επιχειρήσεις, η επιλογή των ερωτώμενων έγινε

από  τους  προϊσταμένους  τμημάτων  και  της  ερευνήτριας.  Συγκεκριμένα  το  τελικό

δείγμα ήταν σχεδόν μοιρασμένο, με αριθμό αντρών που απάντησαν στους 102 (50,7%)

και γυναικών στις 99 (49,3%). Επίσης οι συμμετέχοντες προέρχονταν και από τις τρεις

επαγγελματικές βαθμίδες, ήτοι διευθυντής, προϊστάμενος και εργαζόμενος. 

Η μέθοδος επιλογής του δείγματος στις επιχειρήσεις έγινε με την τεχνική της

απλής  τυχαίας  δειγματοληψίας,  κατά  την  οποία  κάθε  στοιχείο  του  πληθυσμού

συγκεντρώνει την ίδια πιθανότητα να περιέλθει στο δείγμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος,

δίνει  τη  δυνατότητα  διαμόρφωσης  μίας  μικρογραφίας  του  ευρύτερου  πληθυσμού

(Πετράκης, 2011). 

6.4 Διεξαγωγή της Έρευνας 

 Πιλοτική φάση έρευνας

Πριν από την τελική διανομή των ερωτηματολογίων και την πραγματοποίηση

της έρευνας, κρίθηκε ωφέλιμο να γίνει μια πιλοτική φάση με στόχο να εξακριβωθεί η

αποτελεσματικότητά του εργαλείου, να εντοπιστούν τα πιθανά λάθη και να γίνουν οι

αναγκαίες διορθώσεις. Η συγκεκριμένη δοκιμαστική φάση έγινε την πρώτη εβδομάδα

του Δεκεμβρίου,  σε δείγμα 10 ερωτώμενων (σχεδόν 5% του τελικού δείγματος).  Η

επιλογή  των  ατόμων  έγινε  με  σκοπό  την  ομοιότητα  τους  με  το  τελικό  δείγμα  της

έρευνας, ενώ τα άτομα αποκλείστηκαν στη συνέχεια από την διεξαγωγή της έρευνας.

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του εργαλείου δεν προέκυψαν ιδιαίτερα ζητήματα.

Το  ερωτηματολόγιο  κρίθηκε  πως  έχει  το  κατάλληλο  μέγεθος  (πως  δεν  ήταν  πολύ

εκτενές),  είναι,  επίσης,  ευανάγνωστο  και  το  θέμα  του  κέντρισε  σημαντικά  το

ενδιαφέρον των ερωτώμενων. 

 Η Διαδικασία της έρευνας

Όπως  αναφέρθηκε  στο  κεφάλαιο  της  δειγματοληψίας,  η  έρευνα

πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εργαζομένων σε 5 σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις που
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εδρεύουν  στη  Βόρεια  Ελλάδα.  Οι  εταιρείες  επιλέχθηκαν  με  βασικό  κριτήριο  την

ύπαρξη οργανωμένου  τμήματος  Διοίκησης  Ανθρωπίνων  Πόρων και  εν  συνεχεία  με

βάση την ευρεία φήμη που διαθέτουν, καθώς και την ευκολία προσέγγισής τους. Οι

επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν τόσο πανελλαδική δραστηριότητα, όσο και διεθνή και

προέρχονται  από  τους  παρακάτω  τομείς:  κατασκευαστικός  τομέας,  πετρελαϊκός,

φαρμακοβιομηχανίας, τυχερά παιχνίδια και εφαρμογές λογισμικού. Χρονικά η έρευνα

πραγματοποιήθηκε  από  τις  5  έως  τις  24  του  Δεκεμβρίου  και  το  ερωτηματολόγιο

συμπληρώθηκε από 201 ερωτώμενους. Τη διαμοίραση των έντυπων ερωτηματολογίων

ανέλαβαν οι HR managers και άλλοι προϊστάμενοι τμημάτων. 

Η  ερευνήτρια  ήταν  παρούσα  κατά  την  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου

εξασφαλίζοντας την κατανόηση στην απάντηση όλων των ερωτήσεων, αποφεύγοντας

έτσι πιθανές παρερμηνείες και απώλεια δεδομένων κατά τη συμπλήρωση. Επίσης, η

ερευνήτρια επισήμανε στους ερωτώμενους πως τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και

πως τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

6.5 Ανάλυση Δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων που παρείχε η έρευνα πρωτογενών στοιχείων έγινε με

τη  χρήση  του  προγράμματος  στατιστικής  ανάλυσης  SPSS 23.0  και  στη  συνέχεια

πραγματοποιήθηκε η μέθοδος μοντελοποίησης  Smart PLS 3.  Version,  με σκοπό τη

διαμόρφωση  ενός  τελικού  βέλτιστου  μοντέλου  παραγόντων  και  μεταβλητών.  Έτσι,

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε Exploratory Factor Analysis με σκοπό να εξακριβωθεί

η  εγκυρότητα  του  ερωτηματολογίου.  Η  διαδικασία  αυτή  επιτυγχάνεται  μέσω  της

διερεύνησης των μεταβλητών καθώς ομαδοποιούνται.  Για τον έλεγχο της ποιότητας

των  δεδομένων  ελέγχθηκαν  οι  δείκτες  Kaiser-  Mayer-  Olkin και  Bartlett’s Test of

Sphericity, όπου αφενός αξιολογήθηκε η επάρκεια του δείγματος και αφετέρου το κατά

πόσο οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών επιτρέπουν την εφαρμογή της ανάλυσης

παραγόντων.  Τυπικά,  ελέγχθηκαν  όλοι  οι  απαραίτητοι  δείκτες  που  δείχνουν  ότι  τα

δεδομένα είναι κατάλληλα προς ανάλυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

7.1 Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσμάτων

Ενότητα 1: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Ο Πίνακας 7.1.1 παρουσιάζει το ποσοστό των ερωτηθέντων της έρευνας για κάθε φύλο,

ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο, χρόνια απασχόλησης στον οργανισμό και θέση

εργασίας. που συμμετείχε στην έρευνα. 

Πίνακας 7.1.1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ποσοστό %

Φύλο Άνδρας 50.7

Γυναίκα 49.3

Ηλικία <30 ετών 15.9

30-40 ετών 52.7

41-55 ετών 30.3

>55 ετών 1.0

Εκπαίδευση Γυμνάσιο/ Λύκειο 20.9

ΤΕΙ/ΑΕΙ 44.3

Μεταπτυχιακό 32.3

Διδακτορικό 2.5

Χρόνια απασχόλησης στον

οργανισμό

0-5 χρόνια 39.3

5-10 χρόνια 17.4

>10 χρόνια 43.3

Τρέχουσα θέση εργασίας Διευθυντής 4.0

Προϊστάμενος 11.9

Εργαζόμενος 84.1

Επιγραμματικά,  φαίνεται  ότι  το  ποσοστό  μεταξύ  των  ανδρών  και  γυναικών  που
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απάντησαν είναι σχεδόν ισόποσο. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός επίσης συγκεντρώνεται

στην ηλικιακή ομάδα των 30-40 ετών και  έπεται  η ομάδα των 41-55 ετών.  Υψηλό

ποσοστό (44.3%) των συμμετεχόντων είναι  απόφοιτοι  ΤΕΙ/ΑΕΙ,  ενώ μόλις  το 2.5%

κάτοχοι διδακτορικού. Όσον αφορά τα χρόνια απασχόλησης στον οργανισμό, το 43.3%

εργάζεται  για  πάνω  από  10  χρόνια  στην  ίδια  εταιρεία.  Τέλος,  οι  ερωτώμενοι  σε

συντριπτικό ποσοστό (84.1) είναι εργαζόμενοι/ υφιστάμενοι. 

Ενότητα 2: Συνολικές τιμές μεταβλητών

Ο  Πίνακας  7.1.2  παρουσιάζει  τους  μέσους  όρους  των  απαντήσεων  των

ερωτηθέντων σχετικά με το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με τις προτάσεις που

αφορούν  την  εργασιακή  δέσμευση,  την  οργανωσιακή  ταύτιση,  τη  διαδικαστική

δικαιοσύνη και την ηθική ταυτότητα. Έτσι, ορίζοντας ως βέλτιστη τιμή το 7 (κλίμακα

Likert που χρησιμοποιήθηκε) παρατηρείται ότι η εργασιακή δέσμευση, για παράδειγμα,

φέρει αρκετά ικανοποιητική τιμή, δηλαδή 6,08, γεγονός που μαρτυρά ότι οι ερωτώμενοι

παρουσιάζουν  σε  σημαντικό  βαθμό  δέσμευση  στην  εργασία  τους.  Αντίστοιχα

ερμηνεύονται και οι λοιπές μεταβλητές.

Πίνακας 7.1.2: Μέσοι όροι μεταβλητών

Μέσος όρος
Συνολική Εργασιακή Δέσμευση 6,08

Συνολική Οργανωσιακή Ταύτιση 5,23
Συνολική Διαδικαστική Δικαιοσύνη 5,16

Συνολική Ηθική Ταυτότητα 6,29
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7.2 Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis,
EFA)

Κάνοντας  μια  αναφορά  στην  βιβλιογραφική  προέλευση  του  παραπάνω  όρου,

καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης αναφέρεται στην εύρεση

της ύπαρξης κοινών παραγόντων ανάμεσα σε μια ομάδα μεταβλητών. Η διαδικασία

αυτή έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της διάστασης του προβλήματος, εξήγηση των

συσχετίσεων  που  υπάρχουν  στα  δεδομένα  καθώς  και  στην  δημιουργία  νέων

μεταβλητών (παραγόντων) που πολλές φορές δεν ερμηνεύουν μετρήσιμες έννοιες, όπως

ακριβώς και στην περίπτωσή μας (De Vaus, 2007).

Στην παραγοντική ανάλυση συμμετείχαν όλες οι μεταβλητές των ενοτήτων 2 έως 5

με σκοπό την επιβεβαίωση των συγκεντρωτικών μεταβλητών. Αρχικά ελέγχοντας την

καταλληλόλητα των δεδομένων για μια τέτοια ανάλυση, με τη χρήση του κριτηρίου

σφαιρικότητας του Bartlett και την στατιστική συνάρτηση Kaiser-Meyer-Olkin (παίρνει

τιμές από 0 έως και 1), οι οποίες σε συνδυασμό οδηγούν στην καταλληλόλητα ή μη των

δεδομένων.  Συγκεκριμένα,  από  τη  διερευνητική  παραγοντική  ανάλυση  (EFA)

αποδείχθηκε  ότι  τα  δεδομένα  είναι  κατάλληλα  προς  ανάλυση.  Ο  αριθμός  των

παραγόντων  ορίστηκε  σε  4,  όπως  φαίνεται  ακολούθως  στον  Πίνακα  7.2.1,  και

αποτελούνται  από τις  αντίστοιχες  ερωτήσεις  και  επιβεβαιώνουν το  σχηματισμό των

ενοτήτων του ερωτηματολογίου. Η μέθοδος περιστροφής  Varimax ελαχιστοποιεί τον

αριθμό των μεταβλητών που έχουν μεγάλες επιβαρύνσεις για κάθε παράγοντα.
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Πίνακας 7.2.1: Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%
1 7.486 29.942 29.942 3.971 15.882 15.882

2 3.519 14.074 44.016 3.455 13.820 29.702

3 2.377 9.507 53.523 3.309 13.237 42.940

4 2.095 8.380 61.903 2.937 11.747 54.687

5 1.183 4.734 66.636

6 1.056 4.225 70.861

7 .912 3.648 74.509

8 .782 3.128 77.637

9 .644 2.577 80.215

10 .566 2.263 82.477

11 .525 2.099 84.577

12 .477 1.908 86.485

13 .474 1.895 88.381

14 .395 1.580 89.961

15 .360 1.440 91.401

16 .333 1.334 92.735

17 .323 1.293 94.028

18 .288 1.151 95.179

19 .244 .975 96.154

20 .221 .886 97.040

21 .208 .832 97.872

22 .175 .701 98.573

23 .158 .631 99.204

24 .111 .445 99.649

25 .088 .351 100.000

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι παράγοντες:
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 Εργασιακή δέσμευση, η οποία μετρήθηκε με κλίμακα 11 μεταβλητών των Rich

et.al.,(2010).  Στην  κλίμακα  περιλαμβάνονται  ερωτήσεις  όπως:  «Αφιερώνω

αρκετή ενέργεια στη δουλειά μου» και «Είμαι ενθουσιασμένος/η με τη δουλειά

μου».  Ο  δείκτης  εσωτερικής  συνοχής  Cronbach’s  alpha  διαμορφώθηκε  στο

0.860.

 Οργανωσιακή  ταύτιση,  η  οποία μετρήθηκε  με  5  μεταβλητές  των  Mael &

Ashforth, (1992) με παράδειγμα «Όταν κάποιος ασκεί κριτική στην εταιρεία,

την εκλαμβάνω σαν προσωπική προσβολή». Ο δείκτης  Cronbach’s alpha της

ενότητας είναι 0.868.

 Διαδικαστική δικαιοσύνη, η οποία μετρήθηκε με 4 μεταβλητές της κλίμακας των

Rupp & Cropanzano (2002). Παράδειγμα ερώτησης είναι «Οι διαδικασίες και οι

κατευθυντήριες  γραμμές  της  εταιρείας  είναι  πολύ  δίκαιες»  και  ο  δείκτης

Cronbach’s alpha ορίζεται στο 0.868. 

 Ηθική ταυτότητα, η οποία μετρήθηκε με 5 μεταβλητές της κλίμακας των Aquino

&  Reed (2002), (Self-Importance  of  Moral  Identity  scale),  και  εμπεριείχε

επεξηγηματικό  κείμενο  με  εννιά  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  που

περιγράφουν  μία  ηθική  συμπεριφορά.  Παράδειγμα  ερώτησης  είναι

«Πραγματικά επιθυμώ να έχω αυτά τα χαρακτηριστικά». Ο  Cronbach’s alpha

είναι για την ενότητα 0.802.   

7.3 Στατιστική εκτίμηση Μοντέλου 

Για  να  εκτιμηθούν  οι  σχέσεις  μεταξύ  των  μεταβλητών  του  μοντέλου

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SmartPLS. Από το SPSS εισάγουμε στο SmartPLS τις

μεταβλητές που μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε με τη μορφή comma separated values

(.csv)  και  προχωρούμε  στη  δημιουργία  ενός  νέου  σχεδίου,  (create new project).

Κατασκευάζουμε και  ονομάζουμε τις  υποκρυπτόμενες  μεταβλητές  και  στη συνέχεια

αντιστοιχίζουμε  σε  αυτές  τις  σχετικές  παρατηρούμενες  μεταβλητές.  Στη  συνέχεια

διαμορφώνουμε  το  path diagram,  το  οποίο  απεικονίζει  τις  σχέσεις  μεταξύ  των

μεταβλητών, διερευνώντας ποιες συσχετίσεις θα διαμορφώσουν το βέλτιστο μοντέλο

για την έρευνά μας. Εξετάζουμε τις τιμές των  t-statistics, οι οποίες, σύμφωνα με τη

μεθοδολογία, πρέπει να είναι πάνω από 1.96 για να είναι το αποτέλεσμα στατιστικά
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σημαντικό και τις τιμές  p-values που μας ενδιαφέρει να κυμαίνονται κάτω από 0.05

(p<0.05).  

 Εκτίμηση μοντέλου PLS 

Το Σχήμα 7.3.1 παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών όπου εμφανίζεται

ότι  η  εργασιακή  δέσμευση  επηρεάζεται  στατιστικά  σημαντικά  και  από  τις  τρεις

μεταβλητές μας, ωστόσο η επίπτωση της διαδικαστικής δικαιοσύνης εκτός του ότι είναι

άμεση, φιλτράρεται ταυτόχρονα από την οργανωσιακή ταύτιση. Πριν την εκτίμηση του

μοντέλου, εξετάσαμε την εσωτερική συνοχή, την αξιοπιστία μεμονωμένων δεικτών και

τη σύνθετη αξιοπιστία για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής των μεταβλητών.

(Mihail & Kloutsiniotis, 2016).

Έτσι στον Πίνακα 7.3.1, παρατηρούμε ότι ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s

alpha, φέρει αποδεκτές τιμές, αφού για κάθε μεταβλητή ισχύει:  a>0.70. Βλέπουμε δε,

ότι ο δείκτης AVE για τη μεταβλητή employee engagement έχει ελαφρώς χαμηλότερη

τιμή του 0.5 (δηλ.0.453), ωστόσο εναλλακτικά μπορούμε να βασιστούμε στον δείκτη

Composite Reliability, που είναι πλήρως αξιόπιστος στο συγκεκριμένο μοντέλο (τιμές

άνω του  0.7).  Για  όλες  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές  επιβεβαιώνεται  η  συναίνεση  της

εγκυρότητας.  Τέλος,  ελέγχουμε στο  SmartPLS, μέσω του  Discriminant Validity,  ότι

ισχύει htmt< 1, (Heterotrait- Monotrait Ratio), το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 7.3.2. 
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 Σχήμα 7.3.1. Μοντέλο SmartPLS

Πίνακας 7.3.1: Construct Reliability & Validity

Cronbach's Alpha Composite 
Reliability

Average Variance 
Extracted (AVE) 

Employee
Engagement

0.872 0.891 0.453

Moral Identity 0.786 0.862 0.616

Organisational
Identification

0.876 0.908 0.666
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Procedural Justice 0.876 0.913 0.727

Σχήμα 7.3.2: Heterotrait- Monotrait Ratio (HTMT)

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας 7.3.2 Path Coefficients, όπου εξετάζοντας τις τιμές t-

statistics σε όλες τις σχέσεις, παρατηρούμε ότι κυμαίνονται πάνω από την τιμή 1.96 και

επομένως οι σχέσεις θεωρούνται στατιστικά σημαντικές. Επιπλέον, οι τιμές  p-values

βρίσκονται κάτω από το 0.05, επομένως είναι και αυτές αποδεκτές. 

Επομένως,  οι  σχέσεις  organisational identification→  employee engagement

(4.023/0.000),  procedural justice→  employee engagement (4.860/0.000)  και  moral

identity→ employee engagement (2.078/0.038),  είναι  στατιστικά  σημαντικές  και

υπάρχει  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  των  μεταβλητών. Επιπρόσθετα,  προκύπτει  μία

ενδιάμεση  διαδρομή  και  συγκεκριμένα:  procedural justice→  organisational

identification→ employee engagement (4.212/0.000), η οποία είναι επίσης στατιστικά

σημαντική. Η ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος έγκειται στο γεγονός ότι η ύπαρξη

διαδικαστικής  δικαιοσύνης  (δικαιοσύνη  στη  λήψη  αποφάσεων),  ισχυροποιεί  την

ενότητα  του  εργαζομένου  με  τον  οργανισμό  και  ο  ίδιος  οδηγείται  ευκολότερα  στη

δέσμευση στην εργασία. 

Πίνακας 7.3.2: Path Coefficients
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Original
Sample (O)

T-Statistics  (|
O/STDEV|)

P Values

Moral Identity ->
Employee Engagement

0.193 2.078 0.038

Organisational
Identification ->

Employee Engagement

0.272 4.023 0.000

Procedural Justice ->
Employee Engagement

0.381 4.860 0.000

Procedural Justice ->
Organisational

Identification

0.342 4.212 0.000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 Σχολιασμός ευρημάτων

Η εν  λόγω έρευνα  επικεντρώθηκε  στη  μελέτη  της  οργανωσιακής  ταύτισης,  της

διαδικαστικής δικαιοσύνης και της ηθικής ταυτότητας ως παράγοντες προσδιορισμού

της δέσμευσης στην εργασία, που στη σύγχρονη εποχή αποτελεί επιθυμητό αποτέλεσμα

των  επιχειρήσεων  σε  διεθνή  εμβέλεια.  Έρευνες  και  νέες  πρακτικές  που  θα

διαμορφώσουν  κλίμα ενθουσιασμού και  θα  καλλιεργήσουν πάθος  για  την  εργασία

τείνουν να αποτελούν βασική προτεραιότητα σε σύγχρονες επιχειρήσεις που θέτουν ως

επίκεντρο την ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα παράλληλα με την επίτευξη των

επιχειρησιακών στόχων.

Στην  προσπάθεια  να  σκιαγραφηθεί  η  εικόνα  του  ανθρώπου  που  απάντησε  στο

ερωτηματολόγιο με σκοπό να αντληθούν κάποια συμπεράσματα, προκύπτει ότι 8 στους

10 ερωτώμενους ανήκουν στην ηλικία μεταξύ 30 έως 55 ετών, δηλαδή ο ερωτώμενος

είναι  ένας  ενήλικας  που  ανήκει  ως  επί  το  πλείστο  σε  αυτό  το  ηλικιακό  φάσμα.

Γενικότερη  αίσθηση  είναι  επίσης  ότι  οι  εργαζόμενοι  διαθέτουν  ανώτατη  μόρφωση,

καθώς 8 στους 10 απαντούν ότι κατέχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ/ΤΕΙ και πάνω.

Αρκετά  σαφή  είναι  επιπλέον  τα  συμπεράσματα  σχετικά  με  τη  θέση  που  κατέχει  ο

ερωτώμενος  στον  οργανισμό  και  συγκεκριμένα  σε  ποσοστό  80%  το  προφίλ  του

συμμετέχοντα είναι  απλός  εργαζόμενος.  Όσον αφορά τα  χρόνια  απασχόλησης  στον

οργανισμό,  ποσοστό  80%  μοιράζεται  σχεδόν  ισόποσα  σε  έτη  απασχόλησης  στις

κατηγορίες από “0-5 έτη” και  “πάνω από 10 έτη” (Πίνακας 7.1.1). 

.Αναφορικά με την ανάλυση  SmartPLS, ανατρέχοντας στο Σχήμα 7.3.1 και στον

Πίνακα  7.3.2  επιβεβαιώνεται  ότι  η  ηθική  ταυτότητα  συνδέεται  με  την  εργασιακή

δέσμευση, (t-statistics=2.070, p-values=0.038). Αντιστοίχως, τα ευρήματα δείχνουν ότι

η  οργανωσιακή  ταύτιση  επηρεάζει  σημαντικά  τη  δέσμευση  (t-statistics=4.023,  p-

values=0.000). Σημαντική σχέση προκύπτει επίσης μεταξύ διαδικαστικής δικαιοσύνης

και  εργασιακής  δέσμευσης  (t-statistics=4.860,  p-values=0.000).  Επομένως  τα

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το πρώτο ερευνητικό ερώτημα. 

 Ενδιαφέρον προκαλεί στην ανάλυση  SmartPLS (Σχήμα 7.3.1, Πίνακας 7.3.2) ότι

προκύπτει ενδιάμεση σχέση, ήτοι:  procedural justice→ organizational identification→
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employee engagement (t-statistics=4.212,  p-values=0.000  → t-statistics=4.023,  p-

values=0.000). H ενδιάμεση αυτή σχέση ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι μέσα σε ένα

κλίμα δικαιοσύνης των διαδικασιών και αποφάσεων, ενισχύεται η ενότητα- ταύτιση του

ατόμου  με  τον  οργανισμό,  γεγονός  που  συμβάλει  ομαλά  στην  απώτερη  επιθυμητή

κατάσταση της δέσμευσης. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα των He, Zhu

&  Zheng (2014),  η  οποία  εμπεριέχεται  στη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση.  Συνεπώς

επιβεβαιώνεται  μερικώς  το  δεύτερο  ερευνητικό  ερώτημα,  καθώς  δεν  προκύπτει

επιπλέον σχέση που να φιλτράρεται από ενδιάμεσο παράγοντα. 

Η  διαμόρφωση  του  μοντέλου  στο  πρόγραμμα  SmartPLS (Σχήμα  7.3.1)

πραγματοποιείται με ορισμένη ακολουθία βημάτων. Μέσω της διαδικασίας αυτής, το

πρόγραμμα κατέδειξε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο που προτείνουμε είναι έγκυρο και

φέρει  αποδεκτές  επιστημονικές  τιμές.  (Πίνακας  7.3.1,  7.3.2).  Επομένως  οι  τρεις

παράγοντες στο σύνολό τους μπορούν να προβλέψουν τη δέσμευση στην εργασία και

το τρίτο ερευνητικό ερώτημα επιβεβαιώνεται.      

Σχολιάζοντας στη συνέχεια τα αποτελέσματα των μέσων όρων των απαντήσεων

στην έρευνα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίληψη που έχουν οι ερωτώμενοι σε σχέση

με  τις  μεταβλητές  που  διερευνήθηκαν.  Συγκεκριμένα  τα  άτομα  δείχνουν  να  έχουν

υψηλή  εργασιακή  δέσμευση,  όπως  προκύπτει  από  τον  μέσο  όρο  της  συνολικής

εργασιακής δέσμευσης που αποτυπώθηκε στο 6,08 στα 7 που θεωρείται  η βέλτιστη

τιμή. Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι οι ερωτώμενοι βιώνουν ενθουσιασμό για την εργασία

τους  και  αφιερώνουν  σωματική,  συναισθηματική  και  πνευματική  ενέργεια  στο

αντικείμενο  απασχόλησής  τους.  Αξιοσημείωτα  είναι  επίσης  τα  συμπεράσματα  που

προκύπτουν από την παρατήρηση της μεταβλητής “ηθική ταυτότητα”, όπου ο μέσος

όρος ανέρχεται στο 6,29 στα 7. Σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αυτό

σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες της έρευνας, χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά

συνδεόμενοι με τα εννιά στοιχεία της κλίμακας μέτρησης της “ηθικής ταυτότητας” των

Aquino &  Reed (2002).  Πρακτικά,  δηλαδή,  φέρουν  ένα  σύνολο  ηθικών

χαρακτηριστικών, τα οποία διαμορφώνουν μια ευρύτερη ηθική δράση που διαχέεται

στις σχέσεις και στον οργανισμό (Jennings, Mitchell & Hannah, 2017).  

Ακολούθως, μελετώντας τη μεταβλητή της “οργανωσιακής ταύτισης”, παρατηρείται

ότι ο μέσος όρος 5,28 στα 7, μαρτυρά ότι υπάρχει θετική αίσθηση της ενότητας με τον

οργανισμό  και  συγκεκριμένα  συναισθηματική  ενοποίηση,  αίσθηση  του  ανήκειν  και

υπερηφάνεια  για  τον  οργανισμό  (He and Brown,  2013;  Chen et al.,  2017;  Atienza,

2017). Από την άλλη, παρά τη θετική αίσθηση ενότητας, η τιμή 5,28 καταδεικνύει πως
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υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της μεταβλητής,  τα οποία οι μάνατζερς μπορούν να

διερευνήσουν  και  να  αξιοποιήσουν,  ώστε  να  συμβάλλουν  στην  ενίσχυση  του

αισθήματος του ανήκειν των εργαζομένων. Συγκριτικά με τις ανωτέρω μεταβλητές, η

διαδικαστική  δικαιοσύνη  παρουσιάζει  μία  μετριοπαθή  και  ελαφρώς  θετική  τάση,

έχοντας  ως  συνολικό μέσο όρο 5,16/7.  Συμπέρασμα του δείκτη  αυτού  είναι  πως  ο

εργαζόμενος  στις  εταιρείες  της  έρευνας,  βιώνει  μεν  αίσθημα  δικαίου  ως  προς  τις

διαδικασίες λήψης απόφασης, αλλά δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος. Το γεγονός αυτό

θα μπορούσε να εγείρει προβληματισμό προς τα στελέχη που διαχειρίζονται σημαντικές

αποφάσεις που αφορούν τον εργαζόμενο. Η  βελτίωση των υπάρχουσων διαδικασιών ή

και  η  δημιουργία  νέων  σε  σαφείς  βάσεις  δικαιοσύνης,  θα  προάγει  την  ανθρώπινη

αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εργαζομένου και

οργανισμού.  

 Περιορισμοί

Ένας  βασικός  περιορισμός  που  προέκυψε  κατά  τη  διαδικασία  διεξαγωγής  της

έρευνας  ήταν  ο  μειωμένος  χρόνος.  Συγκεκριμένα,  κρίθηκε  αναγκαίο  να  οριστούν

χρονικά περιθώρια σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις από τη φάση της διανομής ως τη

συλλογή  των  ερωτηματολογίων.  Έτσι,  αποφεύχθηκαν  τυχόν  καθυστερήσεις  και

επιτεύχθηκε  αποτελεσματική  διαχείριση  του  χρόνου.  Ένας  επίσης  σημαντικός

περιορισμός είχε να κάνει με το γεγονός ότι  η ερευνήτρια δεν ήταν εργαζόμενη σε

κάποια από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, πράγμα το οποίο σημαίνει

ότι  έγιναν  όλες  οι  απαραίτητες  προσεγγίσεις  και  διαπραγματεύσεις  με  σκοπό  να

πεισθούν  οι  εταιρείες  να  συμμετάσχουν  στην  έρευνα.  Η  διαδικασία  της  εύρεσης

ενδιαφερόμενων  εταιρειών,  μέχρι  τη  φάση  συμφωνίας  μαζί  τους  διήρκησε  περίπου

δυόμιση μήνες. Τέλος, χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν αρκετές μετακινήσεις, τόσο

εντός του νομού Θεσσαλονίκης,  όσο και  σε άλλο νομό της Κεντρικής Μακεδονίας,

γεγονός το οποίο απαιτούσε πόρους και αφιέρωση χρόνου από την ερευνήτρια.      

 Μελλοντικές προτάσεις

Στην  παρούσα  έρευνα  διερευνήθηκε  ο  παράγοντας  της  δικαιοσύνης  στο  χώρο

εργασίας  από  την  οπτική  της  διαδικαστικής  δικαιοσύνης,  που  αφορά  σημαντικές
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αποφάσεις που κλίνεται ο εκάστοτε οργανισμός να λάβει για τους εργαζόμενους και

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Ωστόσο, θα

ήταν  ενδιαφέρον  να  εξεταστεί  σε  μελλοντική  βάση  η  επίδραση  όλων  των  μορφών

οργανωσιακής δικαιοσύνης στη διαμόρφωση της δέσμευσης, έτσι ώστε να ερευνηθεί

ενδελεχώς η βαρύτητα της κάθε μορφής και η σημασία τους για τον οργανισμό και τους

εργαζομένους. Επιπρόσθετα καθώς η παρούσα έρευνα περιορίστηκε στη γεωγραφική

περιοχή της  κεντρικής  Μακεδονίας,  θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να γενικευτεί  σε

πανελλαδικό  επίπεδο,  ώστε  να  προκύψει  σφαιρική  απεικόνιση  της  δέσμευσης  στις

επιχειρήσεις.

Μία επιπλέον πρόταση αφορά τη βελτίωση του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα,

όπως προέκυψε από την ανάλυση  SmartPLS, το τελικό μοντέλο που επιλέχθηκε ως

βέλτιστο,  δεν  συμπεριλαμβάνει  τη  μεταβλητή  4  στον  παράγοντα  της  Ηθικής

Ταυτότητας.  Η  μεταβλητή  αυτή  αντιστοιχεί  στην  ερώτηση  «Δεν  είναι  πραγματικά

σημαντικό  για  μένα  να  διαθέτω  αυτά  τα  χαρακτηριστικά».  Έτσι,  προτείνεται  η

απαλοιφή της ερώτησης αυτής σε ανάλογη μελλοντική ερευνητική διαδικασία. 
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