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Περίληψη 

Η έννοια της ετοιμότητας για αλλαγή, καθώς και ο προσδιορισμός των παραγόντων που 

την επηρεάζουν, προσελκύει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το ερευνητικό 

ενδιαφέρον των θεωρητικών της Διοίκησης Οργανωσιακών Αλλαγών και των Ανώτατων 

Διοικητικών Στελεχών σύγχρονων Οργανισμών, καθώς θεωρείται επιτομή για κάθε 

επιτυχημένη απόπειρα εισαγωγής οργανωσιακών αλλαγών. Η σημασία του ρόλου της 

ετοιμότητας για αλλαγή αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Δημόσια Διοίκηση, η 

οποία κλήθηκε να εισάγει και να εφαρμόσει πολυάριθμες οργανωσιακές αλλαγές, κυρίως 

ως υποχρεωτικές επιταγές αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης αλλά και προσαρμογής 

στο σύγχρονο, τεχνολογικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Με αφορμή τα ανωτέρω, σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της οργανωσιακής φωνής, του εργασιακού ενθουσιασμού 

και της ετοιμότητας για αλλαγή, καθώς επίσης και η διερεύνηση του ενδεχόμενου 

διαμεσολαβητικού και ρυθμιστικού ρόλου της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού 

ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή. Περαιτέρω, επιδιώκεται η θεωρητική και 

ερευνητική επέκταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στο τομέα της Δημόσιας 

Διοίκησης, καθώς από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που αξιολογείται η σχέση 

της οργανωσιακής φωνής με την ετοιμότητα για αλλαγή σε διεθνές επίπεδο και η πρώτη 

φορά που αξιολογείται η σχέση του εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για 

αλλαγή σε εθνικό επίπεδο. 

Με βάση την αρχή της τριγωνικότητας συλλέχθηκαν ερευνητικά δεδομένα από ένα 

δείγμα 217 εργαζομένων, από Φορέα του Δημοσίου, της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, 

στην Ελλάδα μέσω: (α) ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, (β) ημιδομημένων 

συνεντεύξεων και (γ) μίας Ομάδας Εστίασης. Σε συμφωνία με τις περισσότερες 

Ερευνητικές Υποθέσεις, τα ευρήματα κατέδειξαν στατιστικά σημαντικές, θετικές 

συσχετίσεις μεταξύ της ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του 

εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς επίσης και μεταξύ της οργανωσιακής φωνής και του 

εργασιακού ενθουσιασμού, υπογραμμίζοντας την ιδιάζουσα σημασία της επίδρασης και 

των δύο μεταβλητών στην ετοιμότητα για αλλαγή. Τα ερευνητικά αποτελέσματα επίσης 

κατέδειξαν ότι, η επίδραση της οργανωσιακής φωνής στην ετοιμότητα για αλλαγή είναι 

ισχυρότερη από ότι του εργασιακού ενθουσιασμού, ενώ όταν επιδρούν από κοινού στην 

ετοιμότητα για αλλαγή ο εργασιακός ενθουσιασμός αποδεικνύεται στατιστικά μη 

σημαντικός. Περαιτέρω, τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι, η οργανωσιακή φωνή 

διαμεσολαβεί θετικά στην άμεση σχέση του εργασιακού ενθουσιασμού και της 

ετοιμότητας για αλλαγή, το οποίο μας οδηγεί τελικώς στο συμπέρασμα της αυξανόμενης, 

δυναμικής της οργανωσιακής φωνής στις διαδικασίες οργανωσιακής αλλαγής. Τέλος, με 

βάση τα ερευνητικά πορίσματα παρατίθενται προτάσεις πρακτικής εφαρμογής και 

μελλοντικής έρευνας.  

Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών, οργανωσιακή αλλαγή, 

ετοιμότητα για αλλαγή, οργανωσιακή φωνή, εργασιακός ενθουσιασμός, Δημόσια 

Διοίκηση 
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Abstract 

The concept of readiness to change, as well as the identification of factors that influence 

change readiness, is attracting growing interest among researchers from the field of 

Organizational Behavior but also from change agents of contemporary Organizations, 

since it is been viewed as epitomizing for every successful effort of introduction and 

implementation of organizational change. The significance of readiness to change has 

proven to be even more crucial for Greek Organizations of Public Sector, who were asked 

to introduce and implement multiple radical organizational changes, mainly as mandatory 

measures to address the economic crisis but also to adapt to the modern and dynamic 

technological, cultural and social environment. 

In view of this, the present study aimed to explore and identify the relationship and impact 

between organizational voice and employee engagement to readiness to change, as well 

as the mediating and moderating effect of organizational voice and employee engagement 

to change readiness. Τhis study also sought to expand the current literature of Public 

Administration, since, as far as we know, it is the first time worldwide that a study tries 

to access the relationship between organizational voice and readiness to change and the 

first time, at national level,  for the assessment of the relationship between employee 

engagement and readiness to change. 

Based on the principle of triangulation, survey data were collected form a sample of 217 

employees of a public sector Organization in Greece via a web-based survey, semi-

structured interviews and one focus group. In line with most of our Research hypotheses, 

the results indicated a statistically positive significant relationship between readiness to 

change, organizational voice and employee engagement, as well as between 

organizational voice and employee engagement, outlining the fact that both variables act 

as key factors of readiness to change. The results also indicated that the effect of 

organizational voice to readiness to change is stronger than the effect of employee 

engagement, since the latter is proven to be completely insignificant when we explored 

the effect of both variables together to change readiness. Furthermore, the results also 

suggested that the direct connection between employee engagement and readiness to 

change is mediated by organizational voice, which lead us to the conclusion of the 

contemporary dynamics of organizational voice to change processes. Based on the 

findings, practical suggestions and future research directions are also discussed. 

Key Words: organizational change management, readiness to change, organization 

voice, employee engagement, public sector 
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1 Εισαγωγή 

Οι σύγχρονοι Οργανισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις συχνές και απότομες διακυμάνσεις 

του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, έχουν 

επικεντρώσει τις επιχειρησιακές τους στρατηγικές στην ανάδειξη τρόπων και μέσων 

επιτυχούς εισαγωγής και εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών (Walinga, 2008). Οι 

θεωρητικοί της Διοίκησης Οργανωσιακών Αλλαγών φαίνεται να συμφωνούν ότι, η 

ετοιμότητα για αλλαγή αποτελεί την επιτομή για κάθε επιτυχημένη απόπειρα εισαγωγής 

οργανωσιακών αλλαγών (Armenakis et al., 1993). Η έκβαση όμως τελικά των 

μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων εξαρτάται από το επίπεδο ετοιμότητας αλλαγής του 

Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο αν δεν είναι έτοιμο για αλλαγή είναι βέβαιο ότι θα 

αντισταθεί (Eby et al., 2000). Σύμφωνα με τον Smith (2000) το επίπεδο της ετοιμότητας 

για αλλαγή αντικατοπτρίζεται τόσο στο βαθμό ευελιξίας του Οργανισμού να διαχειριστεί 

την αλλαγή, όσο και στο βαθμό ενεργητικής και ειλικρινούς συμμετοχής των μελών του 

στη διαδικασία αλλαγής. Έτσι λοιπόν, οι σύγχρονοι Οργανισμοί πρέπει να εξελίσσουν 

συνεχώς τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού γύρω από την ενίσχυση των 

επιπέδων υποστήριξης και αποδοχής των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών (Choi, 2011). 

Το βασικό ερώτημα για τα ανώτατα στελέχη των Οργανισμών έγκειται στην αναγνώριση 

και στον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχή υιοθέτηση και 

εφαρμογή των οργανωσιακών αλλαγών, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους θα 

προετοιμαστούν οι εργαζόμενοι, ώστε να είναι έτοιμοι να αποδεχτούν και να υλοποιήσουν 

αποτελεσματικά τις απαραίτητες οργανωσιακές αλλαγές (Rafferty, 2013;Walinga, 2008). 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι, οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη 

διερεύνηση εκείνων των παραγόντων του οργανωσιακού περιβάλλοντος που ευνοούν και 

ενισχύουν τα επίπεδα ετοιμότητας για αλλαγή, όπως η ενεργή συμμετοχή στην λήψη 

αποφάσεων, η ανοικτή επικοινωνία, η σαφήνεια και η αποτελεσματικότητα του 

μηνύματος αλλαγής (Armenakis 1993, 1999) η υποστήριξη της Διοίκησης και η 

αντίληψη των εργαζομένων για την καταλληλότητα της αλλαγής (Holt et al., 2007).  

Αντίστοιχα, σύγχρονοι μελετητές έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση και άλλων 

παραγόντων που επιδρούν θετικά στην στάση των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή, 

εκκινώντας από την αντίληψη ότι, η επιτυχία εισαγωγής και εφαρμογής οργανωσιακών 

αλλαγών εναπόκειται κυρίως στην υποστήριξη και τον ενθουσιασμό των εργαζομένων για 

τις προτεινόμενες αλλαγές (Piderit, 2000). Είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι εργαζόμενοι 
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να έχουν θετική στάση απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές και να έχουν την πεποίθηση 

ότι αυτές οι αλλαγές θα έχουν θετικές επιπτώσεις, τόσο για αυτούς ατομικά, όσο και για 

το σύνολο του Οργανισμού (Armenakis et al., 1993) 

Δεν είναι λίγοι οι θεωρητικοί που έχουν συνδέσει την επιτυχία οργανωσιακών αλλαγών 

με τα επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού (Mangudjaya, 2012, Mathyssen & Harris, 2018, 

Hung et al. 2013, Sonenshein & Utpal, 2012, Macey & Schneider 2008, Park 2010), 

καθώς οι εργασιακά ενθουσιασμένοι εργαζόμενοι αποδεικνύονται δεσμευμένοι στους 

οργανωσιακούς στόχους, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία της 

οργάνωσης επιδιώκοντας παράλληλα την δική τους προσωπική ευημερία (MacKay et al., 

2015, McLeod & Clark, 2009). Ερευνητές όπως ο Bhola (2012) και ο Gallup (2013) 

(όπως αναφέρεται στους Mathyssen & Harris, 2018) έχουν επισημάνει τη σημασία του 

εργασιακού ενθουσιασμού για τις πιθανότητες επιτυχίας των μεταρρυθμιστικών 

εγχειρημάτων και τη σημασία διατήρησης υψηλών επιπέδων ενθουσιασμού σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας αλλαγής, καθώς οι εργασιακά ενθουσιασμένοι εργαζόμενοι 

εμφανίζονται περισσότερο αφοσιωμένοι στην εργασία τους και τους στόχους της 

Οργάνωσης και πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή των οργανωσιακών αλλαγών 

(McKay et al., 2017). Φαίνεται ότι η αύξηση του επιπέδου εργασιακού ενθουσιασμού και 

τελικά του αριθμού των ενθουσιασμένων εργαζομένων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό τις 

πιθανότητες επιτυχίας των οργανωσιακών αλλαγών (Gallup, 2013, όπως αναφ. στους 

Mathyssen & Harris, 2018). 

Περαιτέρω, οι σύγχρονοι Οργανισμοί έχουν ανάγκη από εργαζομένους που εκφράζουν 

ελεύθερα τις ιδέες τους, τα πιστεύω τους, τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους καθώς 

η οργανωσιακή σιωπή έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τους εργαζομένους, 

μειώνοντας τα επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης, εμπιστοσύνης και αφοσίωσης στον 

Οργανισμό (Karaca, 2013), όσο και για τον Οργανισμό, καθώς η έλλειψη επικοινωνίας 

και ροής πληροφοριών οδηγεί την αναποτελεσματικότητα και μη ορθή λήψη αποφάσεων 

και στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης, της βελτίωσης της απόδοσης και την επιτυχούς 

εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών (Morrison & Milliken, 2000). Αντίθετα, υπάρχουν 

αρκετοί ερευνητές που υποστηρίζουν ότι, όταν το οργανωσιακό κλίμα υποστηρίζει την 

έκφραση απόψεων, ιδεών και προτάσεων των εργαζομένων οι οποίες λαμβάνονται 

ειλικρινά υπόψη από τη Διοίκηση του Οργανισμού, καθώς και τη συμμετοχή τους στη 

λήψη αποφάσεων, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του Οργανισμού 

(Kwon et al., 2016), ενώ παράλληλα ενισχύεται η ικανοποίηση των εργαζομένων και 
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κυρίως η δέσμευσή τους απέναντι σε πιθανές οργανωσιακές αλλαγές (Farndale et. al., 

2011). 

1.1 Ιδιαιτερότητες του Δημοσίου Τομέα 

Η σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση αντιμετωπίζει πρακτικές προκλήσεις όπως συχνές 

διακυμάνσεις της οικονομίας, ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, γήρανση του πληθυσμού, 

εντεινόμενη ποικιλομορφία του πληθυσμού, που συνοδεύεται από αλλαγές των ηθών, 

των αξιών και της κουλτούρας, προκλήσεις λιγότερο προβλέψιμες, που απαιτούν από 

τους Δημόσιους Οργανισμούς να συμβαδίζουν με τις δυναμικές ανάγκες και απαιτήσεις 

των πολιτών και να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν και να υιοθετήσουν αλλαγές. Επίσης, 

οι Δημόσιοι Οργανισμοί πρέπει να είναι έτοιμοι να καινοτομήσουν τεχνολογικά και να 

αξιοποιήσουν σύγχρονα διοικητικά εργαλεία και πρακτικές, εξυπηρετώντας την 

κοινωνία των πολιτών με αξιοκρατία και ισονομία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

κοινωνική, πολιτική, οικονομική και περιβαλλοντική ασφάλεια με ένα σταθερό και 

βιώσιμο τρόπο. 

Μια από τις σημαντικότερες, μακροχρόνιες συνέπειες της οικονομικής κρίσης που 

ξεκίνησε το 2008, υπήρξε η εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον Ελληνικό 

Δημόσιο τομέα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές αφορούσαν το ραγδαίο 

ανασχηματισμό διοικητικών διαδικασιών και οργανωτικών δομών. Από το 2008 και 

έπειτα, η ελληνική Πολιτεία εισήγαγε μέτρα εξορθολογισμού του αριθμού των 

Οργανισμών του Δημοσίου, καταγραφής και εξυγίανσης των διοικητικών διαδικασιών, 

μείωσης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλαγής των εργασιακών σχέσεων, ενώ 

προέβη σε εισαγωγή μέτρων μείωσης του αριθμού των εργαζομένων προτείνοντας λύσεις 

εθελουσίων αποχωρήσεων και αποζημιώσεων (Σπανού, 2018). Αυτές οι αλλαγές παρόλο 

που επιβλήθηκαν απότομα στην ελληνική πραγματικότητα δημιουργώντας αντιδράσεις, 

προσεγγίζονται βιβλιογραφικά ως επιτομή ιδανικών εργασιακών συνθηκών βασισμένων 

στις αρχές τις δικαιοσύνης, της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων που 

σταδιακά μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των μισθών, στην παροχή ίσων ευκαιριών, 

στην αυξημένες συντάξεις και ισχυρές συνθήκες εργασιακής ασφάλειας (Diefenbach, 

2009, Truss, 2013, όπως αναφ. στους Conway et. al. 2016). Οι μεταρρυθμίσεις στο 

Δημόσιο τομέα λόγω της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης, έρχονται σε συνέχεια των 

προσπαθειών υιοθέτησης αλλαγών που προτάθηκαν στα πλαίσια του Νέου Δημοσίου 

Μάνατζμεντ (New Public Management), οι οποίες προέρχονται κυρίως από πολιτικές και 

πρακτικές που εφαρμόζονται παραδοσιακά από τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν στον 

τρόπο που οι Φορείς ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών και παρέχουν 
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υπηρεσίες βάση κριτηρίων χρόνου και ποιότητας, στον προσανατολισμό στα 

αποτελέσματα και στην απόδοση με συρρίκνωση των διαδικασιών και των κέντρων 

λήψης αποφάσεων (Conway et. al., 2016)  

Παρολ’ αυτά, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

γραφειοκρατία, είναι αργοκίνητη και εμφανίζεται ανίκανη να επεξεργαστεί δημόσιες 

πολιτικές, και να εκπληρώσει αποτελεσματικά και με ευελιξία τις δημόσιες αποστολές 

της και κυρίως να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων 

(Μανιτάκης, 2015). Σύμφωνα με τον Μανιτάκη (2015) η αβελτηρία του 

πολιτικοδιοικητικού συστήματος μπορεί να αποδοθεί σε πολλές αιτίες, όπως η 

σύγκρουση των διαρθρωτικών-ποιοτικών στόχων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με 

τους ποσοτικούς-αριθμητικούς στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής, στα 

διαχρονικά δομικά ελλείμματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως η κυβερνητική και 

υπουργική ασυνέχεια, ο νομοθετικός πληθωρισμός και η αντιφατική νομοθέτηση, το 

πελατειακό σύστημα και οι ισχυρές ακόμη σχέσεις της πολιτικής εξουσίας και της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

Με βάση τα ανωτέρω, οι οργανωσιακές αλλαγές στο δημόσιο τομέα, εκτός από 

αναπόφευκτες βάσει των παγκόσμιων και εθνικών εξελίξεων, κρίνονται επείγουσες και 

απαραίτητες για την ίδια επιβίωση του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης. Στο 

επίκεντρο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών βρίσκεται το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, 

καθώς σε αυτό εναπόκειται τελικά η αποδοχή ή η αντίσταση των οργανωσιακών 

αλλαγών. Εφόσον η Δημόσια Διοίκηση επιθυμεί την επιτυχή υιοθέτηση των 

μεταρρυθμίσεων και των οργανωσιακών αλλαγών, τότε οι Δημόσιοι Φορείς και οι 

εργαζόμενοι σε αυτούς πρέπει να είναι έτοιμοι για την αλλαγή. Περαιτέρω, οι δημόσιοι 

υπάλληλοι πρέπει “να μεταμορφωθούν από απλοί εφαρμοστές του νόμου σε δημιουργικούς 

επεξεργαστές δημόσιων πολιτικών, σε θεσμικούς, πολιτικά ουδέτερους, συμβούλους της 

πολιτικής ηγεσίας, ώστε αυτή να λαμβάνει με την συνεργασία τους τις κατάλληλες 

αποφάσεις δημόσιας πολιτικής προς όφελος της χώρας και πέρα από μικροκομματικά 

οφέλη”(Μανιτάκης, 2015). 

Τέλος, η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να υιοθετήσει σύγχρονα συστήματα Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού που θα διασφαλίσουν την τήρηση των νόμων και άγραφων 

ηθικών κανόνων, καθώς και ορθές διοικητικές πρακτικές, προσανατολισμένες στην 

οργανωσιακή απόδοση, την αποτελεσματικότητα, την ακεραιότητα και την λογοδοσία, 

ενώ πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη προσαρμογή των διοικητικών δομών έτσι 
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ώστε να ανταποκρίνονται στην αντιπροσώπευση της ποικιλομορφίας του πληθυσμού, 

εξασφαλίζοντας την ισόνομη και δίκαιη μεταχείριση των πολιτών. 

1.2 Σκοπός, στόχοι και συνεισφορά της έρευνας 

Λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την αβελτηρία του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού 

συστήματος στην εισαγωγή οργανωσιακών αλλαγών και την αντίσταση στην αλλαγή να 

αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους λόγους της μεγάλης διάρκειας της 

κρίσης (Μπέλλος, 2019), καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη για τη Δημόσια 

Διοίκηση να προσδιορίσει εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν 

σημαντικά στα επίπεδα της ετοιμότητας για αλλαγή αυξάνοντας σημαντικά τις 

πιθανότητες επιτυχίας των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών.  

Επομένως, σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης των εννοιών 

της ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού 

ενθουσιασμού, επιδιώκοντας παράλληλα την θεωρητική και ερευνητική επέκταση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την σημασία της οργανωσιακής φωνής και του 

εργασιακού ενθουσιασμού στη διαμόρφωση των επιπέδων εισαγωγής, εφαρμογής και 

επιτυχούς υιοθέτησης αλλαγών στη δημόσια Διοίκηση.  

Άλλωστε, από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται σε εθνικό αλλά και 

παγκόσμιο επίπεδο, η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ “της ετοιμότητας για αλλαγή” και 

της οργανωσιακής φωνής στο Δημόσιο Μάνατζμεντ, ενώ σύμφωνα με τους Gruman & 

Suks, 2014 και η σχέση της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού δεν 

έχει τύχει εκτενούς μελέτης και έρευνας. Έτσι η παρούσα έρευνα συνιστά σημαντική 

συμβολή στην εθνική και παγκόσμια βιβλιογραφία, επιχειρώντας να καλύψει το 

αναφερόμενο “ερευνητικό” κενό, ενώ επιδιώκει να αποτελέσει πρόδρομο για ακόλουθες 

σχετικές ερευνητικές προσπάθειες και οδηγό για Φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν να 

αναγνωρίσουν τις κινητήριες δυνάμεις της επιτυχούς εισαγωγής, υιοθέτησης και 

εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών.  

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα αφορούν την ύπαρξη ή μη συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών της οργανωσιακής φωνής, του εργασιακού ενθουσιασμού και της 

ετοιμότητας για αλλαγή, η ξεχωριστή και η από κοινού επίδραση της οργανωσιακής 

φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, ενώ επιχειρείται 

επίσης, η διερεύνηση του διαμεσολαβητικού και ρυθμιστικού ρόλου της οργανωσιακής 

φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή. 
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1.3 Δομή της εργασίας  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται συνολικά από πέντε Ενότητες, οι οποίες 

καλύπτουν την ανασκόπηση των εννοιών της ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής 

φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού. Ειδικότερα στην πρώτη, εισαγωγική Ενότητα 

παρατίθεται το ερευνητικό υπόβαθρο της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς 

επίσης ο σκοπός, οι στόχοι και η συνεισφορά της εργασίας στην ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία. 

Στη δεύτερη Ενότητα, επιχειρείται ενδελεχής, εννοιολογική προσέγγιση με παράθεση της 

σχετικής βιβλιογραφίας για κάθε μία από τις τρεις εξεταζόμενες έννοιες, επισημαίνοντας 

στοιχεία από θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Στο τέλος της Ενότητας 2 παρατίθενται και αναλύονται οι προς έλεγχο 

Ερευνητικές Υποθέσεις. 

Στην τρίτη Ενότητα αναλύεται και επεξηγείται το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, η 

συγκρότηση του δείγματος, τα όργανα συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, 

καθώς και οι τεχνικές ελέγχου των Ερευνητικών Υποθέσεων. 

Η τέταρτη Ενότητα αναφέρεται στην παράθεση των ευρημάτων της ποσοτικής και 

ποιοτικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων, ενώ καταλήγει σε συζήτηση των 

αποτελεσμάτων και συγκριτική αξιολόγηση αυτών, βάσει προγενέστερων ερευνητικών 

προσπαθειών. 

Τέλος, στην πέμπτη και τελευταία Ενότητα επιχειρείται η συμπερασματική καταγραφή 

και ο σχολιασμός των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καταγράφονται οι περιορισμοί της 

έρευνας, πραγματοποιούνται προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, ενώ 

προτείνονται καλές πρακτικές και στρατηγικές, βασισμένες στα συγκεκριμένα 

ερευνητικά πορίσματα.  
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2 Εννοιολογικό Πλαίσιο  

2.1 Ετοιμότητα για αλλαγή (Readiness to change) 

2.1.1  Εννοιολογική προσέγγιση του όρου ετοιμότητα για αλλαγή  

Η έννοια της ετοιμότητας για αλλαγή εκκινεί από το μοντέλο του Lewin, στο οποίο ο 

ίδιος περιέγραψε και ανέλυσε την φάση την προετοιμασίας που προηγείται όταν ο 

οργανισμός επιθυμεί να αλλάξει (Holt et al., 2013). Σύμφωνα με τον Lewin (1947) η 

επιτυχία της εισαγωγής και εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών προχωρά μέσω τριών 

σταδίων: της ετοιμότητας για αλλαγή (readiness), της υιοθέτησης (adoption) και της 

θεσμοθέτησης/παγιοποίησης (institutionalization) της αλλαγής. Η ετοιμότητα για αλλαγή 

προκύπτει όταν το περιβάλλον, η δομή και οι στάσεις των μελών είναι τέτοιες ώστε οι 

εργαζόμενοι να είναι δεκτικοί σε μία επικείμενη αλλαγή. Η υιοθέτηση της αλλαγής 

προκύπτει όταν τα μέλη της οργάνωσης αλλάζουν προσωρινά την στάση και την 

συμπεριφορά τους, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αλλαγής, ενώ η 

θεσμοθέτηση/παγιοποίηση προκύπτει όταν η αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή από τους 

εργαζομένους και έχει υιοθετηθεί πλήρως στην συμπεριφορά τους (Holt et. al. 2007). Τα 

τρία αυτά στάδια αλληλεπικαλύπτονται, καθιστώντας τη διαδικασία οργανωσιακής 

αλλαγής συνεχή, θέτοντας μάλιστα την παγιοποίηση των αλλαγών στο επίκεντρο των 

μελλοντικών οργανωσιακών προσπαθειών (Armenakis et. al., 1999, 2002).  

Σύμφωνα με τον Schein (1999) οι οργανωσιακές αλλαγές συχνά αποτυγχάνουν, καθώς 

οι οργανισμοί δεν είναι έτοιμοι για την επικείμενη αλλαγή. Κατά την άποψη αυτή, οι 

οργανώσεις προχωρούν στην εισαγωγή αλλαγών προτού τα άτομα ή οι ομάδες στις 

οποίες απευθύνεται η αλλαγή είναι ψυχολογικά έτοιμες να αλλάξουν. Έτσι, οι ερευνητές 

ξεκίνησαν να μελετούν διάφορους παράγοντες που μπορεί να υποβοηθήσουν και να 

προετοιμάσουν τον οργανισμό για την επιτυχή εισαγωγή και εφαρμογή αλλαγών (Jones 

et al., 2005).  

Οι θεωρητικές απαρχές της έννοιας εκκινούν από τις επιστήμες υγείας και την ψυχολογία, 

ενώ αργότερα η μελέτη της έννοιας απασχόλησε και την διοικητική επιστήμη (McKay, 

2013). Η διοικητική επιστήμη προσέγγισε αρχικά την έννοια στη βάση ότι, ο βαθμός της 

ετοιμότητας για αλλαγή μειώνεται όσο κάμπτεται η αντίσταση της αλλαγής (Walinga, 

2008). Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την ικανότητα των μελών της οργάνωσης να 

εμποδίσουν ή να βοηθήσουν την αλλαγή (Hatjidis et al., 2019), αντιμετωπίζοντας τις 
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έννοιες της ετοιμότητας και της αντίστασης στην αλλαγή ως δύο πλευρές του ίδιου 

νομίσματος (Armenakis et al., 1993) υποθέτοντας μάλιστα ότι μοιράζονται το ίδιο 

διατακτικό και εννοιολογικό περιεχόμενο. Παρολ’ αυτά, σύγχρονοι μελετητές φαίνεται 

να συμφωνούν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές εννοιολογικές κατευθύνσεις (McKay, 

2013; Weiner, 2009) 

O Armenakis et al. (1993) υποστήριξε ότι, ο επιτακτικός χαρακτήρας των 

συμπεριφορικών προτιμήσεων των εργαζομένων απεικονίζεται ως το ψυχολογικό 

επίπεδο ετοιμότητας των ατόμων να διαχειριστούν μια αλλαγή, η οποία τελικά βασίζεται 

στην θετική στάση των εργαζομένων και την αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή, καθώς 

και τις θετικές επιπτώσεις που θα αποκομίσουν τόσο οι ίδιοι όσο και το σύνολο του 

οργανισμού (Hatjidis et al., 2019) και όχι στην αρνητική στάση των εργαζομένων 

απέναντι στην αλλαγή.  

Παρομοίως, οι Holt και Vardaman (2013) υποστήριξαν ότι, η ετοιμότητα για αλλαγή 

περιλαμβάνει εκείνους τους ατομικούς παράγοντες που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις 

του κάθε ατόμου για την αλλαγή και την ανάγκη αντιμετώπισής της (Hatjidis et al., 2019), 

ενώ εμπειρικές μελέτες υποστήριξαν ότι, τα άτομα της οργάνωσης πρέπει να είναι 

πρόθυμα να στηρίξουν την αλλαγή και να αντιληφθούν ότι η δουλειά τους, η ομάδα στην 

οποία ανήκουν ή το κοινωνικό τους περιβάλλον υποστηρίζουν την προσπάθεια αλλαγής 

(Vakola, 2013). Σύμφωνα δε με τον Weiner (2009) η μείωση της αντίστασης στην αλλαγή 

είναι ανεξάρτητη από τον βαθμό ετοιμότητας αλλαγής, χωρίς η μείωση της μιας 

μεταβλητής να προϋποθέτει αύξηση της άλλης. 

Η ετοιμότητα για αλλαγή αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχούς μετάβασης 

μεταξύ των διαφορετικών σταδίων οργανωσιακής αλλαγής (Holt et. al., 2007; Armenakis 

et al., 1993). Ως ετοιμότητα για αλλαγή μπορεί να οριστεί ο βαθμός στον οποίο οι 

εργαζόμενοι είναι θετικά προδιατεθειμένοι και αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της 

αλλαγής, καθώς και ο βαθμός κατά τον οποίο πιστεύουν ότι η αλλαγή θα είναι επωφελής 

τόσο για τους ίδιους όσο και το σύνολο του οργανισμού. Η ετοιμότητα για αλλαγή 

αντικατοπτρίζει τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τις προθέσεις των μελών της 

οργάνωσης για την αναγκαιότητα των αλλαγών και των αντιλήψεων για την ατομική και 

οργανωσιακή ικανότητα διατήρησης και παγιοποίησης αυτών των αλλαγών. Η 

ετοιμότητα για αλλαγή αποτυπώνει τη διαδικασία κατά την οποία οι εργαζόμενοι, 

επηρεασμένοι από την διάχυση των πληροφοριών που πραγματοποιείται από τους φορείς 

αλλαγής, τους συναδέλφους και άλλους σχετικούς παράγοντες, αντιλαμβάνονται αυτήν 

ως απαραίτητη και επιτεύξιμη. Θεωρείται πρόδρομος κάθε επιτυχημένης αλλαγής, καθώς 
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τα μέλη της οργάνωσης επιθυμούν να διατηρήσουν μία κατάσταση που τους παρέχει 

ψυχολογική σταθερότητα και ασφάλεια, έλεγχο και συγκεκριμένη ταυτότητα (Armenakis 

et al. 1993, 1999, 2002; Holt et al., 2007) 

Σύμφωνα με τους Rafferty et. al. (2013), ως ετοιμότητα για αλλαγή προσδιορίζεται ο 

βαθμός στον οποίο ένα ή περισσότερα άτομα έχουν την τάση να δεχτούν, να 

ενστερνιστούν και να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο αλλαγής ώστε σκοπίμως και 

ηθελημένα να αλλάξουν την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων (status quo).  

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, όταν o βαθμός ετοιμότητας για αλλαγή είναι υψηλός, τα 

μέλη της οργάνωσης είναι διατεθειμένα να προσπαθήσουν και να επενδύσουν 

περισσότερο στην προσπάθεια αλλαγής, ενώ επιδεικνύουν περισσότερη επιμονή στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών και των εμποδίων που μπορεί να τεθούν, στάσεις οι οποίες 

θεωρείται ότι συμβάλλουν στην επιτυχία του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος (Weiner 

et. al., 2008; Armenakis et al. 1999), ενώ αντίθετα αν ο οργανισμός δεν είναι έτοιμος για 

αλλαγή τότε αυτή θα απορριφθεί και υπάρχει πιθανότητα τα μέλη της οργάνωσης να 

υπονομεύσουν τις προσπάθειες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή να απέχουν 

(Boockenooghe, 2009). Σύμφωνα με την Walinga (2008) η προετοιμασία των 

εργαζομένων να δεχτούν την αλλαγή συνεπάγεται ότι, οι ηγέτες του οργανισμού θα 

διερευνήσουν τρόπους να προετοιμαστούν οι ίδιοι, ώστε να προετοιμάσουν και τους 

εργαζόμενους, ενώ σύμφωνα με τον Armenakis et al. (1993) οι ηγέτες της οργάνωσης 

μπορούν να αναγνωρίσουν μέλη της οργάνωσης περισσότερο υποστηρικτικά στη 

διαδικασία αλλαγής, ώστε να επενδύσουν σε αυτούς και να λειτουργήσουν ως φορείς 

αλλαγής. 

Η ετοιμότητα για αλλαγή αποτελεί μία πολυπαραγοντική έννοια η οποία σύμφωνα με 

τους Armenakis et al. (1999) και Holt et al. (2007) συνίσταται από τρεις διαφορετικές 

διαστάσεις αλλαγής, την συναισθηματική, την γνωσιακή και την ηθελημένη. Η 

ηθελημένη διάσταση αναφέρεται στο βαθμό μέχρι τον οποίο οι εργαζόμενοι είναι 

διατεθειμένοι να προσπαθήσουν να εξυπηρετήσουν την μεταρρυθμιστική διαδικασία. Η 

γνωστική διάσταση αναφέρεται στις πεποιθήσεις και τις σκέψεις των εργαζομένων 

αναφορικά με την αλλαγή, ενώ η συναισθηματική διάσταση αναφέρεται στις 

συναισθηματικές αντιδράσεις προς την αλλαγή (Oreg, 2003). 

Εκτός όμως από πολυδιάστατη αποτελεί και πολυεπίπεδη έννοια, ήτοι μπορεί να είναι 

περισσότερο ή λιγότερο εμφανής σε ατομικό, ομαδικό, σε επίπεδο τμήματος ή συνολικό 

οργανωσιακό επίπεδο. Η μέτρηση των μεταβλητών που προσδιορίζουν την έννοια, η 

μελέτη της, καθώς και η προσέγγιση αυτής διαφέρει σε κάθε επίπεδο, καθώς συσχετίζεται 
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με διαφορετικούς προσδιοριστικούς παράγοντες (Weiner, 2009;Rafferty, 2013). 

Σύμφωνα με τον Weiner (2009) η οργανωσιακή ετοιμότητα για αλλαγή προσδιορίζεται 

από δύο παράγοντες: α) την κοινή δέσμευση των μελών της οργάνωσης να εφαρμόσουν 

μία αλλαγή (change commitment) και β) την κοινή πεποίθηση της συλλογικής ικανότητας 

της οργάνωσης να την υιοθετήσει (change efficacy). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους Vakola (2013) και Weiner (2009) ως έννοια έχει μελετηθεί 

θεωρητικά και εμπειρικά περισσότερο σε ατομικό παρά σε οργανωσιακό επίπεδο. Οι 

Rafferty et. al. (2013) κατέδειξαν ότι. η ατομική και οργανωσιακή ετοιμότητα 

επηρεάζονται από διαφορετικές οργανωσιακές συνθήκες και διαδικασίες και έχουν 

διαφορετικές καταβολές. Όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα, υποστηρίζουν ότι, 

πρόδρομοι της ετοιμότητας για αλλαγή αποτελούν οι εξωτερικές πιέσεις, εσωτερικές 

συνθήκες επικοινωνίας και τα χαρακτηριστικά των μελών της οργάνωσης και ανέπτυξαν 

ένα θεωρητικό πλαίσιο αναγνώρισης αυτών, καθώς και των συνεπειών της ετοιμότητας 

της αλλαγής σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. 

Εικόνα 2.1.1.1: Πολυδιάστατο πλαίσιο προδρόμων και συνεπειών της ετοιμότητας για 

αλλαγή (Rafferty et al. 2013) 

 

Ο Armenakis et al. (1993, 1999, 2002) σε πολλαπλά άρθρα τους υπογραμμίζουν την 

σημασία του μηνύματος αλλαγής και την επικοινωνία αυτού, ώστε να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις ετοιμότητας αλλαγής και να κινητοποιηθούν τα μέλη του οργανισμού για 

την υιοθέτησή της. Προτείνει ένα πλαίσιο επικοινωνίας, το οποίο αποτελείται από πέντε 

(5) θεματικές περιοχές, τις οποίες πρέπει να θίγει το μήνυμα αλλαγής και τρεις (3) 

στρατηγικές, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φορείς αλλαγής για να 

επικοινωνήσουν το μήνυμά τους.  
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Οι πέντε θεματικές περιοχές είναι: 

i) Η αναγκαιότητα της αλλαγής (discrepancy), η οποία αναφέρεται στην απόκλιση 

που υπάρχει μεταξύ της τωρινής και της επιθυμητής κατάστασης. Τα μέλη της 

οργάνωσης, προκειμένου να κινητοποιηθούν πρέπει να πιστέψουν ότι υπάρχει 

πρόβλημα και πρέπει να αλλάξει. 

ii) Η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος αλλαγής (efficacy), η οποία αναφέρεται 

στην πεποίθηση ότι τα μέλη τις οργάνωσης διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες 

ώστε, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια να επιτύχει. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι θα 

κινητοποιηθούν μόνο αν πιστέψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. 

iii) Η καταλληλότητα της αλλαγής (appropriateness), η οποία αναφέρεται στο βαθμό 

που η προτεινόμενη αλλαγή έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται 

και να επιλύει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Συχνά τα μέλη των οργανισμών 

αντιδρούν στην καταλληλότητα της πρότασης αλλαγής και όχι στην αλλαγή αυτή 

κάθε αυτή. Συνεπώς η διοίκηση οφείλει να προβαίνει σε ακριβή διάγνωση του 

προβλήματος και να τροποποιεί το μήνυμα αλλαγής αναλόγως με το πρόβλημα. 

iv) Η στήριξη της Διοίκησης (principal support), η οποία αναφέρεται στην ανάθεση 

πόρων και στη δέσμευση της Διοίκησης στην αλλαγή. Οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζουν την αλλαγή με σκεπτικισμό και απροθυμία όταν η Διοίκηση του 

οργανισμού δεν αποδεικνύει με σαφήνεια την στήριξη της στην αλλαγή. 

v) Προσωπική ωφέλεια (personal valence), η οποία αναφέρεται στα ατομικά 

εσωτερικά κίνητρα και την ικανοποίηση των προσωπικών επιδιώξεων των μελών 

της οργάνωσης, τα οποία αποτιμούν τα αποτελέσματα της αλλαγής σε 

προσωπικό και οργανωσιακό επίπεδο σε όρους εργασιακής και κοινωνικής 

δικαιοσύνης και ισότιμης αντιμετώπισης.  

Οι τρεις στρατηγικές μεταφοράς του μηνύματος αλλαγής είναι (Armenakis et al. 2002):  

i) Επικοινωνία της πειθούς, την οποία αξιοποιούν οι φορείς αλλαγής για να 

μεταφέρουν με άμεσο τρόπο, κυρίως μέσω προφορικής επικοινωνίας, το μήνυμα 

αλλαγής στα μέλη της οργάνωσης και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ομιλίες, 

ενημερωτικά δελτία και αναφορές.  

ii) Ενεργή συμμετοχή, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσης και 

ικανοτήτων μέσω της σταδιακής συμμετοχής των μελών της οργάνωσης, την 

έμμεση μάθηση μέσω της παρατήρησης των άλλων και την συμμετοχή στην 

λήψη αποφάσεων. Θεωρείται η πιο αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας του 

μηνύματος αλλαγής, καθώς στηρίζεται στην αυτογνωσία του ατόμου, ενώ όταν 
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και η Διοίκηση του οργανισμού επιδεικνύει εμπιστοσύνη στους εργαζομένους 

και στην συμμετοχή τους μπορεί να επιτευχθεί ένα γνήσιο συναίσθημα 

συνεργασίας. 

iii) Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών, η οποία αναφέρεται στην 

αξιοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πηγών πληροφόρησης για την 

εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση μεταφοράς του μηνύματος αλλαγής, όπως η 

κοινοποίηση εξωτερικών ειδήσεων για την πορεία του κλάδου ή τους 

ανταγωνιστές ή ακόμη και η γνωστοποίηση εσωτερικών εγγράφων που 

καταδεικνύουν το πρόβλημα. 

2.1.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες ετοιμότητας για αλλαγή 

Σύμφωνα με τον Holt et al., (2007) οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ετοιμότητας για 

αλλαγή εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με το περιεχόμενο της αλλαγής, το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η αλλαγή, τη διαδικασία της αλλαγής και τα 

ατομικά χαρακτηριστικά των μελών της οργάνωσης.  

Σε συνέχεια της ανωτέρω προτεινόμενης κατηγοριοποίησης, πραγματοποιείται μια 

προσπάθεια εντοπισμού των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων της ετοιμότητας 

για αλλαγή στη βιβλιογραφία και ένταξή τους στις ανωτέρω κατηγορίες.  

2.1.2.1 Ατομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες:  

Οι οργανωσιακές αλλαγές στους οργανισμούς πραγματοποιούνται μέσω των μελών της 

και αποτελούν συνιστώσες των διαφορετικών ατόμων που αποτελούν την οργάνωση. Το 

πρώτο βήμα για την κατανόηση των αλλαγών σε επίπεδο οργανισμού είναι η κατανόηση 

της επιρροής των αλλαγών σε ατομικό επίπεδο (Vakola et al., 2005): 

Η νοημοσύνη: Η αναλυτική, πρακτική και δημιουργική νοημοσύνη φαίνεται να 

συντελούν στην λειτουργική προσαρμοστικότητα των ατόμων στην καθημερινή 

λειτουργία του οργανισμού (Soumyaja et al., 2015). Περαιτέρω, η συναισθηματική και 

πρακτική νοημοσύνη συνδέονται σημαντικά με την οργανωσιακή δέσμευση, ενώ η 

συναισθηματική νοημοσύνη φαίνεται να συνδέεται θετικά με την δεκτικότητα των μελών 

της οργάνωσης στις αλλαγές και την διευκόλυνση εφαρμογής τους (Humphreys et al., 

2003; Vakola et al., 2005). Περαιτέρω, σύμφωνα με τους Herscovitch και Meyer (2002) 

τα υποστηρικτικά και δημιουργικά μέλη της οργάνωσης υποστηρίζουν τις αλλαγές και 

συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή τους. 

Το στρες και η εργασιακή ασφάλεια: Τα αυξημένα εργασιακά καθήκοντα και η συχνή 

εκπαίδευση που επιβάλλεται σε περιόδους αλλαγών φαίνεται να αυξάνουν το εργασιακό 
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άγχος, ενώ το στρες σε συνδυασμό με την εργασιακή ασφάλεια συνδέονται άμεσα με το 

βαθμό οργανωσιακής δέσμευσης και την επιτυχία των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών 

(Vaishnavi et al., 2018). O Lehman (2002) υποστήριξε ότι το εργασιακό άγχος συμβάλλει 

αρνητικά στην ετοιμότητα για αλλαγή, ενώ φαίνεται ότι η Διοίκηση πρέπει ενθαρρύνει 

την ανοικτή επικοινωνία και την ελεύθερη κυκλοφορία πληροφοριών ώστε να 

δημιουργήσει ένα εργασιακό κλίμα χωρίς στρες, έτοιμο να φιλοξενήσει την αλλαγή 

(Weeks et al., 2004) 

2.1.2.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες που ανάγονται στη διαδικασία της αλλαγής: 

Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων: Η συμμετοχή των μελών της οργάνωσης στην 

λήψη αποφάσεων φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη οργανωσιακή ικανοποίηση, 

την αύξηση της οργανωσιακής δέσμευσης, την μείωση της αντίστασης και την αποδοχή 

των αλλαγών (Chrusciel et al., 2006, Bouckenooghe et al., 2007) Η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων φαίνεται να αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση και την δεκτικότητα των 

μελών της οργάνωσης στις αλλαγές (Chrusciel et al., 2006) Τα μέλη της οργάνωσης που 

έχουν “φωνή” και τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και τις 

απόψεις τους συχνά επηρεάζουν διαδικασία και το αποτέλεσμα της αλλαγής, ενώ έχουν 

καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την αλλαγή (Holt et. al., 2007, 

Kesting et al., 2010). Επίσης, οι εργαζόμενοι μπορεί να προσφέρουν γνώση και 

πληροφορίες, πολύτιμες για την μεταρρυθμιστική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται 

το ηθικό τους, η εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση (Kesting et al., 

2010) 

Επικοινωνία: H κάμψη της αντίστασης στην αλλαγή φαίνεται να επιτυγχάνεται μέσω 

της επιτυχούς επικοινωνίας του μηνύματος αλλαγής στα μέλη της οργάνωσης 

(Armenakis et al., 2002) Οι Crusciel et al. (2006) αναγνωρίζουν την επικοινωνία ως 

κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών, καθώς μέσω αυτής η 

Διοίκηση επικοινωνεί το όραμα του οργανισμού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, 

την διαδικασία της αλλαγής και όλες τις σχετικές με αυτήν πληροφορίες (Berneth et al. 

2007) Η επικοινωνία και το επίπεδο ποιότητας αυτής οφείλεται για την ορθή επεξήγηση 

της ανάγκης της αλλαγής στα μέλη της οργάνωσης, συμβάλλει στην κάμψη της 

αντίστασης και αποτελεί τελικά κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση του βαθμού 

ετοιμότητας στην αλλαγή (Soumyaja et al., 2015)  
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2.1.2.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες που ανάγονται στο πλαίσιο της αλλαγής: 

Βιβλιογραφικές έρευνες έχουν αναγνωρίσει αρκετές μεταβλητές του εργασιακού 

κλίματος ως προσδιοριστικούς παράγοντες της ετοιμότητας για αλλαγή (Bouckenooghe 

et al. 2009). Το οργανωσιακό κλίμα προσδιορίζεται από τις πεποιθήσεις των ατόμων της 

οργάνωσης για το εργασιακό περιβάλλον και μπορεί να μετρηθεί βάσει ποικίλων 

χαρακτηριστικών αυτού, όπως για παράδειγμα η εργασιακή αυτονομία, η συνοχή, η 

εμπιστοσύνη, η πίεση και το άγχος, η υποστήριξη, η αναγνώριση, η εργασιακή 

δικαιοσύνη και η καινοτομία (Koys et al., 1991). Ειδικότερα, παράγοντες όπως η 

σαφήνεια των καθηκόντων και η καινοτομία, η οργανωσιακή δέσμευση και η 

εμπιστοσύνη θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες της ετοιμότητας για αλλαγή 

(Claiborne, 2013). Οι McKay et al. (2013) υποστήριξαν ότι η οργανωσιακή δέσμευση 

συνδέεται με τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις της έννοιας, ήτοι τις πεποιθήσεις των 

μελών της οργάνωσης περί καταλληλότητας της αλλαγής, την ατομική ικανότητα 

αλλαγής και την θετική ατομική πρόθεση. 

Η οργανωσιακή κουλτούρα: Αρκετοί ειδήμονες στη Διοίκηση Αλλαγών υπογράμμισαν 

την σημασία της οργανωσιακής κουλτούρας στην ετοιμότητα για αλλαγή και ερεύνησαν 

τον τρόπο που αυτή μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποδοχή της αλλαγής από τα μέλη 

της οργάνωσης (Weiner, 2009). Σύμφωνα άλλωστε με τον Armenakis et al. (1993) οι 

διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την ετοιμότητα για αλλαγή οφείλονται όχι μόνο στα 

διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά και τις διαφορετικές ατομικές πεποιθήσεις αλλά 

και στην οργανωσιακή κουλτούρα, ως αποτέλεσμα των ποικίλων πεποιθήσεων, 

συμπεριφορών και προθέσεων των μελών της οργάνωσης. Οργανισμοί των οποίων η 

οργανωσιακή κουλτούρα περιλαμβάνει χαλαρές, ανοικτές δομές, που στηρίζουν την 

συμμετοχή, την καινοτομία, την συνεχιζόμενη κατάρτιση και την εξέλιξη του 

προσωπικού και την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών εμφανίζονται 

περισσότερο δεκτικοί στις αλλαγές και παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας 

στην αλλαγή (Jones eta al., 2005). Τα πρώτα εμπειρικά στοιχεία θετικής επιρροής της 

οργανωσιακής κουλτούρας στην στάση απέναντι στην αλλαγή προήλθαν από έρευνα του 

Eby et al.(2000), ενώ εμπειρικά στοιχεία προσέφεραν οι Ingersoll et al. (2000) οι οποίοι 

αξιοποίησαν ένα εργαλείο μέτρησης της ετοιμότητας για αλλαγή για να ερευνήσουν την 

σχέση την οργανωσιακής κουλτούρας και της ετοιμότητας για αλλαγή σε σχέση με την 

οργανωσιακή δέσμευση σε έναν οργανισμό που υπόκειται διοικητικό ανασχηματισμό 

(Weiner, 2008). 
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Η ηγεσία: Βιβλιογραφικά, η ηγεσία αναγνωρίζεται ως κρίσιμος προσδιοριστικός 

παράγοντας της ετοιμότητας για αλλαγής (Mckay et al., 2013) Υποστηρίζεται επίσης ότι 

τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας επιδρούν διαφορετικά στα συναισθήματα και τις 

πεποιθήσεις των μελών της οργάνωσης (Rafferty et al., 2013). Τα στυλ ηγεσίας που 

φαίνεται να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στη διαδικασία αλλαγής είναι αυτά της 

μετασχηματιστικής και της συναλλακτικής ηγεσίας. Σύμφωνα δε με τον ορισμό, ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης είναι επικεντρωμένος στην αλλαγή και κινητοποιεί τα μέλη 

της οργάνωσης να ταυτιστούν με το δικό του όραμα και να θυσιάσουν το δικό τους 

προσωπικό όφελος προς το κοινό συμφέρον (Von Treuer et. al., 2018).  

Περαιτέρω, και ο συναλλακτικός ηγέτης μπορεί επίσης να επηρεάσει τον βαθμό 

ετοιμότητας αλλαγής ενός οργανισμούς (Nordin et al., 2012). Ο συναλλακτικός ηγέτης 

επιδιώκει τον σαφή καθορισμό των στόχων, παρέχοντας συχνή ενημέρωση για την 

επίτευξη αυτών, υπογραμμίζοντας συνεχώς την σύνδεση επίτευξης αυτών με ένα 

σύστημα ανταμοιβών (Von Treuer et. al., 2018).  

Σε έρευνα που διενεργήθηκε από τον Nordin (2012) στον τομέα της εκπαίδευσης βρέθηκε 

ότι, στην οργανωσιακή δέσμευση, καθώς και στην μετασχηματική και στην 

συναλλακτική ηγεσία, αποδίδεται το 36,5% της διακύμανσης στα επίπεδα της 

ετοιμότητας για αλλαγή των περιπτώσεων που διερευνήθηκαν.  

Η οργανωσιακή δέσμευση: Η οργανωσιακή δέσμευση θεωρείται κρίσιμος παράγοντας 

επιτυχίας κάθε προσπάθειας οργανωσιακής αλλαγής, ως ένας άρρηκτος δεσμός μεταξύ 

των στόχων της αλλαγής και των μελών της οργάνωσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη 

Διοίκηση του οργανισμού είναι η δέσμευση των εργαζομένων στην προσπάθεια αλλαγής 

(Herscovitch et al., 2002), ενώ σύμφωνα με τον Iverson (1996) η οργανωσιακή δέσμευση 

φαίνεται να ενεργεί ως κύριος διαμεσολαβητικός παράγοντας στη διαδικασία αλλαγής. 

Η σύνδεση της οργανωσιακής δέσμευσης και της ετοιμότητας για αλλαγή έχει μελετηθεί 

αρκετά βιβλιογραφικά. Οι Meyer et al. (2002) προτείνουν ότι η οργανωσιακή δέσμευση 

αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους, διαφορετικές διαστάσεις, την 

συναισθηματική, την ωφελιμιστική και την κανονιστική, κάθε μία από τις οποίες 

συμβάλλει, περιπτωσιολογικά, σε διαφορετικό βαθμό, στην συνολική οργανωσιακή 

δέσμευση (Soumyaja et al., 2015)  
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2.1.3 Μέτρηση της ετοιμότητας για αλλαγή 

Η μέτρηση ή αλλιώς αξιολόγηση της αλλαγής (assessment), όπως πολύ συχνά 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι αναγκαία για την αναγνώριση και την ταύτιση 

των προσδοκιών της Διοίκησης και των μελών της οργάνωσης από την εφαρμογή της 

αλλαγής. Εάν υπάρχει ευρεία απόκλιση μεταξύ αυτών τότε θα υπάρξει αντίσταση επί της 

αλλαγής απειλώντας το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα (Abdel-Ghanny, 2014) Κατά αυτήν 

την έννοια, η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγικός οδηγός για την ορθή 

εφαρμογή της αλλαγής (Holt, 2007) 

O Holt et al. (2007) σε έρευνά του, αξιολόγησε την εγκυρότητα και αξιοπιστία τριάντα 

δύο (32) εργαλείων μέτρησης της ετοιμότητας για αλλαγή και κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει ευρύ περιθώριο βελτίωσης. Σύμφωνα με την Vakola (2014) δεν έχουν 

αναπτυχθεί εργαλεία μέτρησης που να διαφοροποιούνται μεταξύ της αξιολόγησης της 

ατομικής και οργανωσιακής ετοιμότητας για αλλαγή, ενώ δεν υφίσταται ένας μοναδικός 

παράγοντας που μπορεί να μετρήσει την ατομική ετοιμότητα για αλλαγή.  

H Vakola (2014) ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο που στηρίζεται στην συμπεριφορική 

προσέγγιση της έννοιας κατά τον Armenakis et al. (1993) και το βαθμό ατομικής 

ετοιμότητας για αλλαγή, ενώ το εργαλείο ελέγχθηκε για την αξιοπιστία και εγκυρότητά 

του σε ελληνικούς ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς. 

Ο Holt et al. (2007) προέβη στην ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου, το οποίο προσεγγίζει 

την ετοιμότητα για αλλαγή ως πολυεπίπεδη έννοια, η οποία επηρεάζεται ταυτόχρονα από 

τέσσερις παράγοντες: α) το περιεχόμενο της αλλαγής, β) τις διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν για την εφαρμογή της αλλαγής, γ) τα ατομικά χαρακτηριστικά των μελών 

της οργάνωσης που αφορά η αλλαγή και δ) τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο λαμβάνει χώρα η αλλαγή.  

O Armenakis et al. (1993, 2007) υποστηρίζει ότι η ετοιμότητα για αλλαγή μπορεί να 

αξιολογηθεί βάσει διαφορετικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου, συνέντευξης και παρατήρησης. Ανέπτυξε ένα εργαλείο μέτρησης των 

πεποιθήσεων επί της αλλαγής (change beliefs scale) το οποίο αποτελείται από είκοσι 

τέσσερις (24) ερωτήσεις, οι οποίες αξιολογούν πέντε (5) βασικές θεματικές που οδηγούν 

τελικά τα άτομα να υποστηρίξουν ή να απορρίψουν μία αλλαγή. Αυτές είναι: α) την 

αναγκαιότητα της αλλαγής, β) την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος της αλλαγής, 

γ) την καταλληλόλητα της αλλαγής, δ) τη στήριξη της Διοίκησης και ε) την προσωπική 

ωφέλεια (βλ. την ανάλυση στην Ενότητα 1.1) Σύμφωνα με τον ίδιο και τους συνεργάτες 
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του, η αξία του εργαλείου του συνίσταται στο γεγονός ότι, αξιολογεί πέντε θεματικές που 

έχουν αναγνωριστεί ως βασικές στη διεθνή βιβλιογραφία, στο γεγονός ότι μπορεί να 

εφαρμοστεί συνδυαστικά με άλλα εργαλεία μέτρησης και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια των τριών σταδίων αλλαγής, της ετοιμότητας, της υιοθέτησης και της 

παγιοποίησης (Adbel-Ghany, 2014) 

Ο Bouckenoooghe (2009) ανέπτυξε το επονομαζόμενο Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακής 

Αλλαγής – Κλίμα Αλλαγής, Διαδικασίες και Ετοιμότητα (OCQ-C, P, R), ένα 

ψυχομετρικό, διαγνωστικό εργαλείο το οποίο αποτελείται από τρία διαφορετικά 

ερωτηματολόγια για την μέτρηση: α) του κλίματος αλλαγής ή του επιπέδου εσωτερικής 

ετοιμότητας (C), β) τη διαδικασία της αλλαγής (P) και γ) την ετοιμότητα για αλλαγή (R) 

και σχεδιάστηκε να μετρά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροδοτείται η αλλαγή, τον 

τρόπο που η αλλαγή εφαρμόζεται και το επίπεδο της ετοιμότητας για αλλαγή σε ατομικό 

επίπεδο.  

Το εργαλείο μέτρησης αξιολογεί δέκα (10) διαφορετικές οργανωσιακές θεματικές: 1) την 

ποιότητα της επικοινωνίας, 2) την συμμετοχή, 3) την συμπεριφορά της Διοίκησης, 4) την 

υποστήριξη από τους Προϊσταμένους, 5) την εμπιστοσύνη στη διοίκηση, 6) τη συνοχή, 

7) την μικροπολιτική κατάσταση και 8) την ψυχολογική, 9) την γνωσιακή και 10) την 

ηθελημένη ετοιμότητα για αλλαγή. 

O Conner (2005) ανέπτυξε μία κλίμακα μέτρησης της ετοιμότητας για αλλαγή, η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο για την μέτρηση του βαθμού 

αποδοχής της αλλαγής στο σύνολο της οργάνωσης. Αποτελείται από είκοσι τρεις (23) 

δηλώσεις κάθε μία από τις οποίες χωρίζεται σε δύο νοηματικά αντίθετες φράσεις σχετικά 

με το περιεχόμενο της έννοιας της ετοιμότητας για αλλαγή. Κάθε εναλλακτική επιλογή 

βαθμολογείται με πέντε (5) βαθμούς. Οι θεματικές περιοχές που προσδιορίζουν την 

έννοια είναι δύο: α) Υποστηρικτικές δυνάμεις (Opportunity Forces), οι οποίες βοηθούν, 

υποκινούν κι στηρίζουν την αλλαγή και β) Απειλητικές δυνάμεις (Danger Forces), οι 

οποίες υπονομεύουν την αλλαγή. Σε κάθε κατάσταση ή περίπτωση οργανωσιακής 

αλλαγής ενυπάρχουν υποστηρικτικές ή απειλητικές δυνάμεις, ενώ η ευαίσθητη αυτή 

ισορροπία κλίνει προς την κατεύθυνση της επιτυχίας όταν υπερτερούν οι υποστηρικτικές 

δυνάμεις και προς την κατεύθυνση της αποτυχίας όταν υπερτερούν οι δυνάμεις απειλής 

(Abdel-Ghany, 2014)  

Για την αξιολόγηση της έννοιας ο Conner (2005) πρότεινε πέντε κλίμακες βαθμού 

ετοιμότητας, όπως αυτές απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα (Abdel-Ghany, 2014). 
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Εικόνα 2.1.3.1: Κλίμακα οργανωσιακής ετοιμότητας για αλλαγή (Conner, 2005) 

 

Ο δείκτης μέτρησης της ετοιμότητας υπολογίζεται ως εξής: 

Ετοιμότητα για αλλαγή=
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛽𝛼𝜃𝜇ώ𝜈 𝛼𝜋𝜀𝜄𝜆ή𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛽𝛼𝜃𝜇ώ𝜈 𝜐𝜋𝜊𝜎𝜏ή𝜌𝜄𝜉𝜂𝜍
 

 

2.1.4 Παρεμφερείς έρευνες της ετοιμότητας για αλλαγή στη δημόσια Διοίκηση 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί αρκετές βιβλιογραφικές και εμπειρικές έρευνες 

στον τομέα της Διοίκησης Αλλαγών (Armenakis et al., 1993, Cunningham et al., 2002, 

Vakola et al., 2004, Rafferty et al., 2006, Holt et al., 2007, Cinite et. al., 2009) και παρά 

το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας συγκεντρώνει όλο και περισσότερο την προσοχή των 

ερευνητών, υπάρχει έλλειψη εμπειρικών στοιχείων και όσα συμπεράσματα υπάρχουν 

προκύπτουν από αντίστοιχες έρευνες στον ιδιωτικό τομέα (Kuipers et al., 2014). Από την 

δεκαετία του 80’ οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη Δημόσια Διοίκηση είναι γνωστές 

με τον όρο «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» (New Public Management), σύμφωνα με τον 

οποίο υιοθετούνται πρακτικές προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, στην αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους και εξόδων 

και στη μέτρηση της παραγωγικότητας (Hemme et al., 2018). 

Ο Kuipers et al., (2014) διεξήγαγε βιβλιογραφική έρευνα σε 133 άρθρα που αφορούν τη 

Διοίκηση Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση και εξήγαγε συμπεράσματα για το θεωρητικό 

πλαίσιο στο οποίο συγκεντρώνεται η συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Ανευρέθηκαν 

τουλάχιστον είκοσι (20) διαφορετικές θεωρητικές οπτικές μελέτης των αλλαγών στη 

Δημόσια Διοίκησης οι οποίες αφορούν κυρίως τις Η.Π.Α. και τις Αγγλοσαξονικές χώρες 

και οι οποίες ταξινομήθηκαν με βάση το περιεχόμενο της αλλαγής, το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο αυτή λαμβάνει χώρα και με βάση το περιεχόμενο και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την διαδικασία.  

Οι περισσότερες έρευνες κινούνται γύρω κυρίως από την μελέτη παραγόντων που 

επηρεάζουν τη διαδικασία των αλλαγών, τον τρόπο με τον οποίο αυτή προέκυψε 

(προγραμματισμένη ή αιφνίδια), την αντίσταση στην αλλαγή και την ηγεσία (Hemme et 
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al., 2018) Ο Kuipers et al. (2014) κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός 

ότι μεγάλος αριθμός των άρθρων ασχολείται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

δημοσίων οργανισμών, σε ελάχιστα από αυτά γίνεται προσπάθεια σύνδεσης αυτών των 

χαρακτηριστικών με τη διαδικασία της αλλαγής και τα αποτελέσματα αυτών. Πολλοί 

λίγοι ερευνητές ξέφυγαν από την μακρο-ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου μεγάλων 

κυρίως αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και προχώρησαν σε ανάλυση σε μικρο-επίπεδο των 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την αλλαγή στο δημόσιο τομέα 

(Hemme et al, 2018) 

Η ετοιμότητα για αλλαγή έχει διερευνηθεί περισσότερο βιβλιογραφικά και εμπειρικά σε 

κλάδους όπως αυτός τη υγείας, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης 

(Vaishnavi, 2018). Οι ερευνητές στους τομείς της διοικητικής επιστήμης και των 

ανθρωπιστικών επιστημών επικεντρώθηκαν στην ατομική ετοιμότητα για αλλαγή 

(Hammeed et al., 2017), ενώ τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι περισσότερες έρευνες 

επικεντρώθηκαν στην μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ετοιμότητα για 

αλλαγή σε ατομικό επίπεδο (Armenakis et al., 1993, Cunningham et al., 2002) όπως αυτές 

της ικανότητας αλλαγής, της επικοινωνίας, της οργανωσιακής δέσμευσης, της 

συμμετοχής, της εργασιακής ικανοποίησης, της οργανωσιακής κουλτούρας και πολλών 

άλλων παραγόντων με ιδιάζουσα σημασία στη διοίκηση Αλλαγών (Armenakis 1993 et 

al., 1993, Cunningham et al., 2002, Vakola et al., 2005, Rafferty et al., 2006, Holt et al., 

2007, Cinite et. al., 2009, Eby et al., 2000, Choi et al., 2011) 

Προηγούμενες έρευνες έχουν καταδείξει την θετική σχέση μεταξύ εργασιακής 

ικανοποίησης και ετοιμότητας αλλαγής, ενώ κάποιοι άλλοι επιβεβαίωσαν την σχέση 

μεταξύ εμπιστοσύνης και θετικής στάσης απέναντι στην αλλαγή σε προηγούμενες 

έρευνες (Oreg et al., 2011). Η εμπιστοσύνη στη Διοίκηση, η μείωση του εργασιακού 

στρες και το θετικό επικοινωνιακό κλίμα ενισχύει την δεκτικότητα των εργαζομένων 

στην αλλαγή (Vakola 2013, Eby et al., 2000). Οι Choi και Ruona (2011) ερεύνησαν την 

σχέση μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας που ενισχύει την συνεχή μάθηση και του 

βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή.  

Δυστυχώς, οι περισσότερες βιβλιογραφικές και εμπειρικές μελέτες στην ετοιμότητα για 

αλλαγή αφορούν τον ιδιωτικό και όχι τον δημόσιο τομέα.(Armenakis et al., 1993, 2002, 

Holt et al., 2007) και είναι κυρίως μελέτες περιπτώσεων, όπως αποτυπώνονται μερικές, 

ενδεικτικά, παρακάτω. 

Ο Weiner (2009) μελέτησε το πώς ορίζεται και μετράται η έννοια της ετοιμότητας για 

αλλαγή στον τομέα της υγείας και σε άλλους κλάδους, ενώ από τα 106 άρθρα που 
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συμπεριέλαβε στην έρευνα του μόλις το 4% αφορούσε την μελέτη της έννοιας σε 

οργανισμούς του δημοσίου τομέα (Weiner, 2009) 

Ο Jones et al.,(2005) διεξήγαγε έρευνα σε οργανισμό του δημοσίου για να μελετήσει την 

σχέση μεταξύ της οργανωσιακής κουλτούρας και της επιτυχίας ενός εγχειρήματος 

εισαγωγής ενός νέου πληροφοριακού συστήματος καταδεικνύοντας ότι οι εργαζόμενοι 

που αντιλαμβάνονται θετικά τις εργασιακές σχέσεις και τις αξίες του εργασιακού 

κλίματος εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας αλλαγής. 

Ο Holt et al., (2007) χρησιμοποίησε ετερογενή ερευνητικά δείγματα από τον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα για την ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου ερευνητικού εργαλείου για την 

μέτρηση της ετοιμότητας για αλλαγή, ενώ πρότεινε ένα θεωρητικό πλαίσιο για την 

αξιολόγηση της ετοιμότητας στους οργανισμούς υγείας βασισμένο σε ψυχολογικούς και 

δομικούς παράγοντες, καθώς και παράγοντες που αφορούν διάφορα επίπεδα του 

οργανισμού (Holt et al., 2010) 

Οι Rafferty et al. (2006) συγκέντρωσε 311 ερωτηματολόγια από εργαζόμενους που 

απασχολούνται σε τρεις (3) ιδιωτικές επιχειρήσεις και δύο (2) δημόσιους οργανισμούς 

της Αυστραλίας θέλοντας να ερευνήσει εάν ο τύπος της αλλαγής επηρεάζει τον βαθμό 

ετοιμότητας των εργαζομένων στην αλλαγή. Η έρευνα κατέδειξε ότι η εμπιστοσύνη 

στους συναδέλφους, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο σύστημα υποστήριξης 

εργαζομένων συνδέεται θετικά με το βαθμό ετοιμότητας για μικρές αλλαγές βελτιωτικού 

χαρακτήρα, ενώ η εμπιστοσύνη στη Διοίκηση του οργανισμού και οι ατομικές ικανότητες 

συνδέονται θετικά με το βαθμό ετοιμότητας για μετασχηματιστές αλλαγές μεγαλύτερου 

εύρους. 

O Shah (2010) διερεύνησε την άμεση σχέση μεταξύ της οργανωσιακής δικαιοσύνης και 

της ετοιμότητας για αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 

η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή δικαιοσύνη μπορεί να αποτελέσει παράγοντα επιρροής 

στην στάση των εργαζομένων στην αλλαγή.  

H Cinite et al. (2009), χρησιμοποιώντας δείγμα εργαζομένων από Δημόσιους 

Οργανισμούς στον Καναδά διερεύνησε τους παράγοντες που οδηγούν σε αυξημένο ή 

μειωμένο βαθμό αντίληψης της ετοιμότητας για αλλαγή από τους εργαζόμενους και 

κατέληξε ότι η ετοιμότητα για αλλαγή επηρεάζεται από τη δέσμευση της Διοίκησης στην 

αλλαγή, τις ικανότητες των φορέων αλλαγής και της υποστήριξης των άμεσων 

προϊσταμένων. 
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Ο Hatjidis et al., (2019) διεξήγαγε εμπειρική έρευνα σε δημόσιο οργανισμό στην Αραβία 

για την μελέτη της επιρροής του αντιλαμβανόμενου δικτύου σχέσεων των μελών του 

οργανισμού στην ατομική ετοιμότητα για αλλαγή.  

Ο Hammeed et al., (2017) διεξήγαγαν έρευνα σε δημόσιο οργανισμό για την σχέση της 

επικοινωνίας με την ετοιμότητα για αλλαγή και τον διαμεσολαβητικό ρόλο της 

οργανωσιακής ταυτότητας και των πεποιθήσεων των υπαλλήλων.  

Ο Sawitri et. al, (2018) αξιολόγησαν τον βαθμό ετοιμότητας σε μία μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια μισθών και αμοιβών στο δημόσιο τομέα σε σχέση με την επιρροή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας σε αυτόν.  

Ο McKay et al, (2013) διεξήγαγαν έρευνα σε 21 οργανισμούς του δημοσίου και για να 

μελετήσουν τον ρόλο της ετοιμότητας αλλαγής και την σχέση μεταξύ της 

συναισθηματικής δέσμευσης, επικοινωνίας και συμμετοχής στην αντίσταση στην 

αλλαγή. 

Η Sarajih (2015) διεξήγαγε εμπειρική έρευνα στην κρατική επιχείρηση σιδηροδρόμων 

της Ινδονησίας για να μελετήσει την σχέση των ειδικότερων ατομικών χαρακτηριστικών 

που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση και την ηγεσία και τον βαθμό της 

ετοιμότητας για αλλαγή. 

2.1.5 Παρεμφερείς έρευνες της ετοιμότητας για αλλαγή στην Ελληνική 

Βιβλιογραφία 

Η συνεισφορά της Δρ. Μ. Βακόλα στη διερεύνηση της έννοιας της ετοιμότητας για 

αλλαγή στην ελληνική βιβλιογραφία είναι άκρως σημαντική, καθώς έχει προβεί στη 

διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών συγκεκριμένων παραγόντων και πώς αυτοί επηρεάζουν 

την οργανωσιακή αλλαγή και τον βαθμό ετοιμότητας αλλαγής σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

H Vakola (2004) διεξήγαγε έρευνα με την συμμετοχή 137 ερωτηθέντων από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και δημοσίους οργανισμούς της Αθήνας, φορείς οι οποίοι υπόκειντο σε 

σημαντικές οργανωσιακές αλλαγές, όπως για παράδειγμα διοικητικό ανασχηματισμό, 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλαγές στην οργανωσιακή κουλτούρα. Θέλησε να 

μελετήσει εάν και πώς η συναισθηματική νοημοσύνη και τα “πέντε” χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας μπορούν να επηρεάσουν τις ατομικές προθέσεις στην αλλαγή και τον 

βαθμό της ετοιμότητας για αλλαγή.  
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Αργότερα, οι Vakola και Nikolaou (2005) αξιοποιώντας 292 ερωτηματολόγια από 

υπαλλήλους ελληνικών επιχειρήσεων θέλησαν να μελετήσουν την σχέση μεταξύ 

εργασιακού άγχους, οργανωσιακής δέσμευσης και οργανωσιακής αλλαγής καταλήγοντας 

στο συμπέρασμα ότι, το εργασιακό στρες συνδέεται με χαμηλό βαθμό οργανωσιακής 

δέσμευσης, ενώ οι εργαζόμενοι εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί και απρόθυμοι 

στην αλλαγή. 

Η Vakola (2014) σε έρευνα που διεξήγαγε μεταξύ 183 εργαζομένων σε μία επιχείρηση 

του τεχνολογικού τομέα στην Ελλάδα θέλησε να διερευνήσει το ατομικό βαθμό 

ετοιμότητας για αλλαγή,  λαμβάνοντας υπόψη το πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται 

τις επιπτώσεις της αλλαγής, τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, τις συνθήκες που 

επικρατούν πριν την αλλαγή και τις εργασιακές στάσεις. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, 

η θετική αυτοαξιολόγηση, η αυτοπεποίθηση και ικανότητα των εργαζομένων να 

αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις αυξάνουν τον βαθμό ετοιμότητας αλλαγής, 

ενώ το ίσιο θετικά συμβάλλουν η εμπιστοσύνη στη Διοίκηση και η το ανοικτό κλίμα 

επικοινωνίας. 

Ο Katsanos et al., (2014) διεξήγαγαν έρευνα σε ένα ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο, με τη 

συμμετοχή 801 εργαζομένων, θέλοντας να μελετήσουν τις εργασιακές αντιλήψεις, την 

στάση των εργαζομένων και συγκεκριμένα εργασιακά χαρακτηριστικά πριν και μετά την 

εφαρμογή μιας σημαντικής οργανωσιακής αλλαγής. Μετρήθηκε ο βαθμός ετοιμότητας 

αλλαγής, η υποστήριξη της διοίκησης, η εμπιστοσύνη στη Διοίκηση, η καταλληλόλητα 

της αλλαγής σε συνδυασμό με την εργασιακή ικανοποίηση, την οργανωσιακή δέσμευση, 

τη συμμετοχή των εργαζομένων, το εύρος των δεξιοτήτων, τις εργασιακές δεξιότητες, 

την αυτονομία, την σαφήνεια στόχων και καταδείχθηκε ότι, πέντε μήνες από την 

εφαρμογή της αλλαγής αυξήθηκε σημαντικά ο βαθμός ετοιμότητας αλλαγής, η 

υποστήριξη και η εμπιστοσύνη στη διοίκηση, καθώς και η προσλαμβανόμενη 

καταλληλόλητα της αλλαγής. 

Τέλος, σημαντική συνεισφορά στην έρευνα της ετοιμότητας για αλλαγή αποτέλεσε και η 

έρευνα της κας Γιαγρίδου (2017), η οποία μελέτησε την επίδραση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της οργανωσιακής δέσμευσης στην ετοιμότητα για αλλαγή, συλλέγοντας 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, με βάση την αρχή της τριγωνικότητας, από ένα μη 

τυχαίο δείγμα 148 νοσηλευτών σε ελληνικό Δημόσιο νοσοκομείο. Η έρευνα κατέδειξε 

ότι, τόσο η συναισθηματική νοημοσύνη, όσο και η οργανωσιακή δέσμευση επιδρούν 

θετικά στην ετοιμότητα για αλλαγή, με σημαντικότερη την επιρροή της οργανωσιακής 

δέσμευσης έναντι της συναισθηματικής νοημοσύνης.  
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2.2 Οργανωσιακή φωνή (Organizational Voice) 

2.2.1  Εννοιολογική προσέγγιση του όρου οργανωσιακή φωνή  

Ο Hirschman (1970) εισήγαγε την έννοια της οργανωσιακής φωνής στην πρωτοποριακή 

για την εποχή της μελέτη με τον τίτλο “Exit, Voice, Loyalty” ως έκφραση απογοήτευσης 

των εργαζομένων για τις εργασιακές συνθήκες και ένδειξη ελλιπούς αφοσίωσης στον 

οργανισμό. Αργότερα οι Freeman και Medoff (1984), συνέδεσαν και ταύτισαν την έννοια 

με τα συνδικαλιστικά σωματεία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (Rees et al., 2013). 

Από το 1980 και έπειτα προσέλκυσε αρκετά το ερευνητικό ενδιαφέρον μελετητών στα 

πεδία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς 

(Willkinson et al., 2018). Καθένα από τα ανωτέρω πεδία επιστημών δίνει έμφαση σε 

διαφορετικές πτυχές της οργανωσιακής φωνής (Willkinson et al., 2014) Η Διοίκηση 

Ανθρωπίνου Δυναμικού εξετάζει τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους οι 

εργαζόμενοι εκφράζουν την άποψη τους και συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων, 

θεωρώντας την “φωνή” ως κεκτημένο δημοκρατικό δικαίωμα με το οποίο μπορούν να 

ασκούν έλεγχο στις αποφάσεις της Διοίκησης, ενώ η Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

αντιλαμβάνεται την “φωνή” ως μια ξεχωριστή συμπεριφορά επικοινωνιακής 

προσπάθειας από “κάτω προς τα πάνω”, θεωρώντας σημαντική την επιρροή της 

Διοίκησης στην μείωση ή την αλλαγή της υπάρχουσας οργανωσιακής φωνής (Wilkinson 

et al., 2018). Στη βιβλιογραφία του πεδίου της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς η “φωνή” 

γίνεται αντιληπτή ως η επιθυμία αλλά και η επιλογή των εργαζομένων να 

επικοινωνήσουν πληροφορίες και ιδέες στη διοίκηση για το συμφέρον του οργανισμού 

(Kök et al., 2016) 

Σύμφωνα με τον CIPD (2017, 2019) η οργανωσιακή φωνή συχνότερα αναφέρεται σε μια 

ποικιλία τρόπων, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι εκφέρουν την άποψή τους για τον 

οργανισμό, είτε μέσω επίσημων διαύλων επικοινωνίας έμμεσης αντιπροσώπευσης είτε 

μέσω άμεσων, ατομικών καναλιών. 

Στην αρθρογραφία μπορούν να ανευρεθούν ποικίλοι ορισμοί για την οργανωσιακή φωνή.  

Σύμφωνα με τον Hirschman (1970) ο όρος “φωνή” χρησιμοποιήθηκε για να ορίσει “κάθε 

προσπάθεια αλλαγής παρά αποφυγής μιας αντικειμενικής κατάστασης”. Κατά την άποψή 

του, οι εργαζόμενοι έχουν πάντα δύο επιλογές για την αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας 

τους. Είτε να αποχωρήσουν είτε να εκφράσουν την άποψη τους (Constantin et al., 2015).  

Οι Le Pine και Van Dyne (1998) ορίζουν την οργανωσιακή φωνή ως “υποστηρικτική 

συμπεριφορά κατά την οποία οι εργαζόμενοι, υποβάλλουν καινοτόμες προτάσεις με στόχο 
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την αλλαγή και προτείνουν τροποποιήσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες, ακόμη και αν 

υπάρχουν διαφωνίες”, ενώ αργότερα οι Van Dyne et al. (2003) ορίζουν την οργανωσιακή 

φωνή ως την “εκ προθέσεως έκφραση ιδεών, πληροφοριών και απόψεων σχετικών με την 

βελτίωση εργασιακών ζητημάτων”. 

Οι Le Pine και Van Dyne (1998) υποστηρίζουν επίσης ότι δεν πρόκειται για υποχρεωτική 

συμπεριφορά, καθώς αποτελεί για τους εργαζομένους “δημιουργική πρόκληση να 

εκφραστούν με στόχο την βελτίωση και όχι την άσκηση κριτικής”. 

H Morrison et al., (2011) αναφέρεται στην φωνή ως προαιρετική προφορική επικοινωνία 

ιδεών, προτάσεων και απόψεων με πρόθεση την βελτίωση της οργανωσιακής λειτουργίας, 

ενώ σε έρευνά της στη βιβλιογραφία σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις της 

οργανωσιακής φωνής εντόπισε τρία κοινά σημεία. Πρώτον, η “φωνή” αποτελεί 

προφορική έκφραση ενός μηνύματος από έναν αποστολέα σε έναν αποδέκτη. Δεύτερον, 

η έκφραση φωνής ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ατόμου, καθώς τα άτομα επιλέγουν 

την άσκηση ή μη του δικαιώματος έκφρασης, συμπεριφορά που εξαρτάται από 

διαφορετικούς κάθε φορά παράγοντες και τρίτον η έκφραση φωνής έχει εποικοδομητικό 

περιεχόμενο, καθώς στόχος είναι η βελτίωση και η θετική αλλαγή και όχι η εκτόνωση 

αρνητικών συναισθημάτων ή η άσκηση κριτικής (Morrison et al., 2011). Σύμφωνα πάντα 

με την ίδια, ο συγκεκριμένος ορισμός αποτυπώνει ως αποδέκτες όχι μόνο τη Διοίκηση 

του οργανισμού αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.  

2.2.2 Παρεμφερείς έννοιες 

Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται έννοιες παραπλήσιες με την οργανωσιακή φωνή. Η 

οργανωσιακή φωνή είναι διαφορετική έννοια από συμπεριφορές οικειότητας όπως η 

“προσφορά βοήθειας” (helping), ενώ συνήθως συνδέεται με έννοιες όπως η “υπέρβαση 

του οργανωσιακού ρόλου” (organizational citizenship) και η “περιστασιακή απόδοση” 

(situational performance) (Kök et al., 2016). Σε αντίθεση με τις “συμπεριφορές 

οικειότητας” οι οποίες στοχεύουν στη διατήρηση και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών 

σχέσεων, η οργανωσιακή φωνή αναφέρεται σε συμπεριφορές οι οποίες προκαλούν 

κάποιου είδους αντίδραση και δύναται να οδηγήσουν και σε επιδείνωση των σχέσεων, 

παρά το γεγονός ότι εκκίνησαν για εποικοδομητικό σκοπό (Kök et al., 2016). Η 

οργανωσιακή φωνή διαφοροποιείται από προληπτικές συμπεριφορές όπως το 

“κάρφωμα” (snitching), το οποίο έχει σκοπό να εμποδίσει μία κατάσταση, καθώς και από 

συμπεριφορές “οργανωσιακής αντιπολίτευσης” (organizational opposition), οι οποίες 

περιλαμβάνουν ενέργειες αναφοράς προβλημάτων ευσυνειδησίας και ηθικής. Μια ακόμη 

συμπεριφορά διαφορετική από την φωνή είναι η “έκφραση παραπόνων” (complaint), 
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καθώς δεν είναι απαραίτητο ότι παράλληλα με την δυσαρέσκεια εκφράζονται προτάσεις 

αλλαγής και βελτίωσης (Kök et al., 2016).  

Η Morrison et al. (2011), σε άρθρο της, αναγνωρίζει ως παραπλήσιες έννοιες της 

οργανωσιακής φωνής: 

 Την ανοδική επικοινωνία (upward communication), η οποία αναφέρεται σε κάθε 

μορφή ροής πληροφοριών από ένα χαμηλότερο σε ένα ανώτερο επίπεδο 

διοίκησης και έχει ευρύτερη έννοια, καθώς συμπεριλαμβάνει όλες τις 

πληροφορίες που διακινούνται “από κάτω-προς τα πάνω”. 

 Την αναφορά δυσλειτουργιών (Whistle Blowing), η οποία αναφέρεται στην 

καταγγελία από μέλη της οργάνωσης παράνομων, ανήθικων πρακτικών σε μέλη 

της οργάνωσης που ενδεχομένων μπορεί να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή 

τους. Ως έννοια μπορεί να έχει ευρύτερο περιεχόμενο από την οργανωσιακή 

φωνή, καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν και το εξωτερικό 

περιβάλλον της οργάνωσης, ενώ σε αντίθεση με την οργανωσιακή φωνή 

περιορίζεται στην μετάδοση αρνητικών πληροφοριών και ειδήσεων.  

 Την προώθηση ζητημάτων (No. selling), η οποία αναφέρεται στην προσπάθεια να 

προκληθεί ενδιαφέρον για σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και γεγονότα που μπορεί 

να επηρεάσουν την απόδοση του οργανισμού. 

 Την έκφραση δυσαρέσκειας (voice as a response to dissatisfaction), η οποία 

αναφέρεται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής μιας δυσάρεστης κατάστασης. 

Αποτελεί ευρύτερη έννοια από την οργανωσιακή φωνή, καθώς περιλαμβάνει και 

απτές ενέργειες υλοποίησης αλλαγών, όχι μόνο την έκφραση φωνής. 

 Την συνεργατική οργανωσιακή συμπεριφορά (Prosocial organizational behavior, 

η οποία αναφέρεται στην συμπεριφορά ενός ατόμου της οργάνωσης σε ένα άλλο 

άτομο, ομάδα ή το σύνολο του οργανισμού κατά την άσκηση των εργασιακών 

του καθηκόντων με σκοπό την προαγωγή και την επιβράβευση. 

 Την φωνή ως συστατικό στοιχείο στης διαδικαστικής δικαιοσύνης (voice as a 

component of procedural justice), η οποία αναφέρεται στο δικαίωμα που δίνεται 

στους εργαζομένους να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων για ζητήματα που 

τους αφορούν, ως μέρος της ακολουθούμενης διαδικασίας για τη λήψη απόφασης, 

χωρίς απαραίτητα να συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι επωφελούνται από την 

έκφραση φωνής. 

Η μελέτη της έννοιας της οργανωσιακής φωνής σηματοδοτήθηκε διαχρονικά από την 

παράλληλη μελέτη, έρευνα και εξέλιξη της έννοιας της οργανωσιακής σιωπής και 
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ταυτίστηκε όσο καμία άλλη μαζί της. Ως σιωπή ορίζεται η συνειδητή απόκρυψη 

πληροφοριών, προτάσεων, ιδεών, ερωτημάτων ή ανησυχιών για σημαντικά πιθανώς 

θέματα που σχετίζονται με τον οργανισμό από μέλη της οργάνωσης που θα μπορούσαν 

δυνητικά να επηρεάσουν τις καταστάσεις (Milliken et al., 2003, Pinder & Harlos, 2001). 

Οι Morrison και Milliken (2000) θεωρούν την οργανωσιακή σιωπή ως μία δύσκολη 

επιλογή των εργαζομένων να μην επικοινωνήσουν απόψεις και σκέψεις σχετικά με τον 

οργανισμό και να αποστασιοποιηθούν από τις οργανωσιακές εξελίξεις. Η οργανωσιακή 

σιωπή δεν αφορά μόνο την αποσιώπηση των εργαζομένων αλλά την απουσία αυτών από 

τις καθημερινές εξελίξεις, αρνητικές συμπεριφορές και στάσεις, και αμφισβήτηση των 

απόψεων τους (Nevin et al., 2013). Η σιωπή αντανακλάται σε συμπεριφορές παραίτησης, 

λογοκρισίας, καταπίεσης, περιθωριοποίησης, αποκλεισμού, γκετοποίησης, υποβάθμισης 

και αποκλείει τους δίαυλους επικοινωνίας και ροής πληροφοριών οι οποίοι αποτελούν 

μοχλούς παρακίνησης και κινητοποίησης των εργαζομένων (Vakola et al., 2005). Οι 

Morrison και Milliken (2000) στην αρχική τους μελέτη για την σιωπή αναφέρονται σε 

αυτήν σε συλλογικό επίπεδο, ως κοινή, συνειδητή επιλογή εργαζομένων να αποκρύψουν 

πληροφορίες, ενώ οι ίδιοι μεταγενέστερα επικεντρώνονται στην μελέτη και έρευνα της 

έννοιας σε ατομικό επίπεδο (Milliken et al., 2003) 

Οι θεωρητικοί, αναγνωρίζοντας την σημασία και την επικινδυνότητα της οργανωσιακής 

σιωπής έχουν διεξάγει αρκετές εμπειρικές έρευνες στην προσπάθεια τους να 

ανακαλύψουν εκείνους τους παράγοντες που ωθούν τα μέλη ενός οργανισμού να 

σιωπήσουν. Σύμφωνα με τους Morrison και Milliken (2000) η σιωπή οφείλεται σε 

πεποιθήσεις της Διοίκησης, όπως ο φόβος της αρνητικής κριτικής και εγγενείς απόψεις 

αυτής για την δομή, τις διαδικασίες και τις ακολουθούμενες πρακτικές που τελικά 

επηρεάζουν τα επίπεδα σιωπής μέσα στον οργανισμό. Σύμφωνα με τους Ghoshal και 

Moran (1996) οι εργαζόμενοι είναι αναξιόπιστοι, ιδιοτελείς, παρουσιάζονται απρόθυμοι 

να προσπαθήσουν και δεν εργάζονται για το καλό του οργανισμού χωρίς συγκεκριμένο 

κίνητρο ή επιβολή κυρώσεων (Nevin et al., 2013). Ο Ewing (1966), ο Glauser (1984) και 

ο Argyris (1977, 1991) θεωρούν ότι η σιωπή οφείλεται στην πεποίθηση της Διοίκησης 

ότι μόνο αυτή γνωρίζει και μπορεί να λειτουργήσει προς το συμφέρον του οργανισμού η 

οποία καθοδηγεί και ελέγχει, ενώ οι εργαζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις εντολές 

της και να υπακούν(Nevin et al., 2013). Μεταγενέστερα, θεωρητικοί όπως οι Milliken et 

al., (2003) και οι Pinder και Harlos (2001) προσπάθησαν να αναγάγουν τη σιωπή σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, ήτοι διοικητικούς, οργανωσιακούς και 

ατομικούς, ενώ σύμφωνα με τον Cakici (2007, 2010) η οργανωσιακή σιωπή συνδέεται 



27 

 

με την κουλτούρα του οργανισμού (Nevin et al., 2013). Στη βιβλιογραφία (Cakici, 2007, 

2008, 2010, Milliken et al., 2003, Pinder και Harlos, 2001) ως συχνότεροι παράγοντες 

οργανωσιακής σιωπής αναγνωρίζονται η αντιφατική και ανόμοια αντιμετώπιση των 

εργαζομένων, η οργανωσιακή κουλτούρα, διάφορα διοικητικά ζητήματα, η αρνητική 

αξιολόγηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τους Προϊσταμένους, προκαταλήψεις, 

τα ατομικά γνωρίσματα των managers, η έλλειψη εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος απομόνωσης 

και ο φόβος διατάραξης διαπροσωπικών σχέσεων, προηγούμενη κακή εμπειρία από την 

έκφραση απόψεων και ιδεών, αξίες και άγραφοι κανόνες, ο φόβος της Διοίκησης (Nevin 

et al., 2013) 

Βιβλιογραφικά, οι έννοιες τις “σιωπής” και της φωνής έχουν βρεθεί στο επίκεντρο 

διαφωνιών μεταξύ των μελετητών για το εάν πρόκειται για σημαντικά διαφοροποιήσιμες 

έννοιες ή μπορούν να μελετηθούν ως αντίθετες πλευρές του ίδιου όμως νομίσματος. Οι 

ερευνητές όπως οι Pinder και Harlos (2001) και οι Van Dyne et al. (2003), συγκλίνουν 

στην πρώτη άποψη και θεωρούν ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές έννοιες 

και υποστηρίζουν ότι η φωνή είναι συνειδητή επιλογή, ενώ η σιωπή μπορεί να προκύψει 

ως αυτόματη συμπεριφορά αποστασιοποίησης, ως παρατεταμένη συμπεριφορική 

συνήθεια ή παραίτηση (Morrison, 2011). Αντίθετα, θεωρητικοί όπως οι Milliken et al., 

2003;Milliken & Lam, 2009) υποστηρίζουν ότι τόσο η φωνή όσο και η σιωπή αποτελούν 

επιλογές των ατόμων, τα οποία επιλέγουν να σιωπήσουν ή να μιλήσουν. Από αυτήν την 

άποψη, υψηλά επίπεδα σιωπής υπονοούν χαμηλά επίπεδα φωνής και το αντίθετο, ενώ οι 

αιτίες που ευνοούν την μία έννοια σίγουρα επηρεάζουν και την άλλη (Morrison, 2011). 

Παρόλα’ αυτά οι περισσότεροι θεωρητικοί αντιλαμβάνονται την σιωπή ως παραίτηση 

από την έκφραση απόψεων και ιδεών και όχι ως ανικανότητα επικοινωνίας γεγονός που 

υπονοεί ότι τα άτομα έχουν πλήρη επίγνωση και την επιλογή να μιλήσουν ή να 

σιωπήσουν, ενώ μπορεί να επιλέγουν να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για συγκεκριμένες 

κατηγορίες πληροφοριών και ανάλογα με την περίσταση (Morrison & Miliken, 2000; 

Morisson, 2011). Σύμφωνα δε με την Morrison (2011) η σιωπή και η φωνή συνυπάρχουν 

σε έναν οργανισμό και τα άτομα παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στα επίπεδα 

φωνής και σιωπής στην πορεία του χρόνου και αναλόγως τις οργανωσιακές καταστάσεις. 

Η ίδια (Morrison, 2011) θεωρεί ότι η σιωπή εκφράζει την αποτυχία έκφρασης φωνής και 

αντιλαμβάνεται τις έννοιες ως συνυπάρχουσες σε ένα ενιαίο σύνολο. 

2.2.3  Κίνητρα οργανωσιακής φωνής 

Με συνέπεια στον τρόπο προσέγγισης της έννοιας από την βιβλιογραφία, θα 

προσπαθήσουμε να καταδείξουμε περιληπτικά τα κίνητρα που επεξηγούν τους λόγους 
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που τα μέλη της οργάνωσης επιλέγουν να μιλήσουν ή να σιωπήσουν και τα κίνητρα που 

υποβόσκουν πίσω από αυτή τους την απόφαση. 

Ο Parker et al. (2010) πρότεινε ένα δυναμικό μοντέλο κινήτρων αναγνωρίζοντας τρεις 

βασικές δυνάμεις. To κίνητρο του “μπορώ να τα καταφέρω”, το οποίο αναφέρεται στην 

πεποίθηση του ατόμου ότι έχει την ικανότητα να αποφέρει κάποιου είδους αποτέλεσμα, 

το κίνητρο του “δώσε μου έναν λόγο”, το οποίο αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου 

ότι οι ενέργειες του θα έχουν θετικό αποτέλεσμα για αυτόν και το κίνητρο του 

“αποφασίζω να δραστηριοποιηθώ”, το οποίο αναφέρεται στις συναισθηματικές εμπειρίες 

που κινητοποιούν τα άτομα να αναλάβουν δράση. Σύμφωνα πάλι με τον ίδιο, οι 

εμπειρικές έρευνες γύρω από τον προσδιορισμό παραγόντων που επηρεάζουν την 

“φωνή” έχουν επικεντρωθεί στα δύο πρώτα κίνητρα που συνδέονται περισσότερο με την 

εκλογικευμένη και συνειδητή διαδικασία επεξεργασίας αποφάσεων παρά ατομικά 

συναισθηματικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν εξίσου την λήψη αποφάσεων. 

Σύμφωνα με την Morrison (2011, 2014) το βασικό κίνητρο της φωνής είναι η συνειδητή 

επιθυμία του ατόμου να βοηθήσει τον οργανισμό ή την οργανική μονάδα που ανήκει είτε 

να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα λειτουργίας του είτε να ενδυναμώσει την 

συνεισφορά του για το κοινό καλό. Τα μέλη της οργάνωσης που δεν επιλέγουν να 

“μιλήσουν”, δεν σημαίνει ότι δεν κατέχουν το συγκεκριμένο κίνητρο και ότι δεν έχουν 

απόψεις, γνώμη και ιδέες να μοιραστούν με τον οργανισμό αλλά ότι οι αποφάσεις τους 

επεξεργάζονται υπό το πρίσμα διαφορετικών κινήτρων.  

Τα άτομα αναλογίζονται και ζυγίζουν τις θετικές και αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει 

η έκφραση φωνής κινούμενοι κυρίως από ένα αίσθημα αυτοπροστασίας. Οι εργαζόμενοι 

ανησυχούν ότι μπορεί να χάσουν την αξιοπιστία τους, να στιγματιστούν ως ταραξίες και 

να τραυματίσουν την κοινωνική τους εικόνα. Φοβούνται ακόμη ενδεχόμενη αρνητική 

αξιολόγηση, ανεπιθύμητη κατανομή αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων ή ακόμη και την 

απόλυση (Milliken et al., 2003, Morrison & Milliken, 2000) 

Περαιτέρω, ως κίνητρο αναγνωρίζεται από τους θεωρητικούς (Ashford et al. 1998; 

Milliken et al.,2003; Pinder & Harlos, 2001) το γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης 

αναλογίζονται την αποτελεσματικότητα της φωνής τους, την ικανότητα αυτών να 

επηρεάσουν πραγματικά τις καταστάσεις και να επιφέρουν κάποιο τροποποιητικό 

αποτέλεσμα (Morrison, 2011). 

Η έκφραση φωνής ή μη, είναι γενικά αποδεκτό ότι, εκκινεί από την ατομική πρόθεση 

συνεισφοράς για το κοινό καλό (Van Dyne et al., 2003) όμως πρόκειται για μια γνωσιακή, 
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υπολογιστική διαδικασία, αναμενόμενου οφέλους και κόστους, κατά την οποία το άτομο 

συνειδητά υπολογίζει το ατομικό κέρδος και το κόστος, καθώς και τις πιθανότητες 

επιτυχίας και αποτυχίας από την έκφραση φωνής, ενώ η Morrison (2011, 2014) 

υποστηρίζει συμπληρωματικά με τα ανωτέρω ότι, η γνωσιακή αυτή διαδικασία 

επηρεάζεται και από τα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα ο φόβος, καθώς και βαθιά 

ριζωμένες αξίες και πεποιθήσεις τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

2.2.4 Διαφορετικοί τύποι οργανωσιακής φωνής 

Σύμφωνα με τους Van Dyne et al., (2003) η φωνή μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρείς 

τύπους, βάσει των κινήτρων που ωθούν τα άτομα να “μιλήσουν” ή να “σιωπήσουν”. 

Πίνακας 2.2.4.1: Σύνδεση ατομικών κινήτρων με τύπους οργανωσιακής φωνής (Van Dyne 

et al., 2003) 

Ατομικό κίνητρο Τύπος οργανωσιακής φωνής 

Συμπεριφορά αποστασιοποίησης: 

Βασίζεται στην παραίτηση και στην αίσθηση 
ανικανότητας συμβολής 

Συγκαταβατική σιωπή (Acquiescent Voice) 

 Το άτομο εκφράζει υποστηρικτικές 
μόνο ιδέες καθώς έχει προσωπικά παραιτηθεί 
 Συμφωνεί με το σύνολο, καθώς δεν 
πιστεύει στις δυνατότητες της προσωπικής του 
άποψης 

Συμπεριφορά αυτό-προστασίας: 

Βασίζεται στον φόβο και στην αίσθηση του 
κινδύνου 

Αμυντική φωνή (Defensive Voice) 

 Το άτομο προσπαθεί να στρέψει την 
προσοχή σε διαφορετικά θέματα καθώς ενεργεί 
με φόβο 
 Προτείνει ιδέες που επικεντρώνονται 
στους άλλους για να προστατέψει τον εαυτό του 

Συμπεριφορά από άλλα κίνητρα:  

Βασίζεται στην συνεργασία και στον αλτρουισμό 

Συνεργατική φωνή (Prosocial Voice) 

 Το άτομο προτείνει λύσεις σε 
προβλήματα στηριζόμενο στην συνεργασία 
 Προτείνει εποικοδομητικές λύσεις και 
ιδέες αλλαγής για το συμφέρον της οργάνωσης 

 

Συγκαταβατική σιωπή (Acquiescent Voice): Η συγκαταβατική σιωπή βασίζεται στην 

παραίτηση του εργαζομένου και στο αίσθημα ανικανότητας που αυτός αισθάνεται ότι 

μπορεί να συνεισφέρει με κάποιο τρόπο για το καλό της οργάνωσης. Ο εργαζόμενος δεν 

διαφοροποιεί την θέση του από την κοινώς επικρατούσες απόψεις, υιοθετεί την γνώμη 

της μάζας, ενώ, συνειδητά, δεν διαθέτει ούτε τον χρόνο ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη να 

εκφράσει την άποψή του. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, ο εργαζόμενος ναι μεν 

εκφράζει απόψεις αλλά όχι τις δικές του προσωπικές ιδέες, γνώσεις και πεποιθήσεις (Van 

Dyne et al., (2003). 
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Αμυντική φωνή (Defensive Voice): Το κίνητρο πίσω από την αμυντική φωνή είναι ο 

φόβος, καθώς ο εργαζόμενος ανησυχεί από τις συνέπειες που μπορεί να υποστεί εάν 

εκφράσει γνώμη, τις απόψεις του ή τις ιδέες του. Ο εργαζόμενος προσπαθεί να 

προστατευτεί και λαμβάνει αποφάσεις με βάση αυτό το συναίσθημα, ενώ επιθυμεί να 

αποφύγει την ανάληψη ευθυνών. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτής της 

κατάστασης είναι ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να εκφράζουν αναμενόμενες απόψεις για 

ενδεχόμενες οργανωσιακές αλλαγές παρά την πραγματική τους γνώμη, ώστε να μην 

προκαλούν αντιδράσεις, γεγονός που μπορεί να θέσει σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή 

της οργανωσιακής αλλαγής (Van Dyne et al.,2003). 

Συνεργατική φωνή (Prosocial Voice): Η συνεργατική φωνή βασίζεται στην πρόθεση 

του ατόμου να εκφράσει απόψεις, ιδέες και προτάσεις για να προστατέψει τους άλλους 

εργαζομένους, καθώς και το σύνολο του οργανισμού. Η συνεργατική φωνή εκφράζεται 

συνειδητά, προδραστκά, απαιτεί προσπάθεια και αποτελεί μία από τις πιο τίμιες μορφές 

έκφρασης οργανωσιακής ταύτισης, καθώς ενδέχεται να συνεπάγεται κάποιου είδους 

προσωπικό κίνδυνο για το άτομο. Βασική άλλωστε υπόθεση της βιβλιογραφίας είναι ότι 

τα άτομα επιλέγουν την “φωνή” με σκοπό εποικοδομητικό και συνεργατικό και ότι 

βασικό τους κίνητρο είναι η επιθυμία τους να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους και τον 

οργανισμό(Van Dyne et al., 2003; Morrison, 2011). 

2.2.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες οργανωσιακής φωνής 

Οι εμπειρικές έρευνες για την “φωνή” έχουν κυρίως επικεντρωθεί στην ανάδειξη των 

παραγόντων που καταδεικνύουν τα επίπεδα φωνής ή σιωπής και, υποθετικά, επηρεάζουν 

τα κίνητρα με βάση τα οποία τα άτομα λαμβάνουν αποφάσεις.  

Οι Dundon και Gollan (2007) προτείνουν ότι, η φωνή των εργαζομένων εξαρτάται από 

εξωτερικούς, σε μάκρο επίπεδο και εσωτερικούς σε μίκρο επίπεδο, παράγοντες. Στους 

μακρο παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που ο 

οργανισμός διαχειρίζεται την οργανωσιακή φωνή, ανήκουν οι επιρροές από τις αγορές 

προϊόντων και εργασίας, καθώς και οι πιέσεις των ανταγωνιστών στον κλάδο, η επίδραση 

του μεγέθους του οργανισμού στη δομή του και η εθνική δραστηριότητα αυτού, καθώς 

και το εθνικό και διεθνές κανονιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η 

οργάνωση.  

Στους μικρο-οργανωσιακούς παράγοντες ανήκουν οι στρατηγικές διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού που έχουν καθοριστεί βάσει των παραγόντων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, την οργανωσιακή ταυτότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
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εργαζομένων, την δυναμική και τον βαθμό επιρροής των υπαλλήλων στη διοίκηση, τον 

βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ υπαλλήλων και της Διοίκησης του οργανισμού, καθώς και 

τον βαθμό αυτονομίας τους.  

Εικόνα 2.2.5.1: Παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή φωνή, εκτός εργατικών 

σωματείων, σύμφωνα με τους Dundon και Gollan (2007) 

 

 

Η Morrison (2011, 2014) κατηγοριοποιεί τους παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα 

οργανωσιακής φωνής και σιωπής σε δομικούς και ατομικούς, οι οποίοι με την σειρά τους 

ενδέχεται να επηρεάζουν προτρεπτικά ή ανασταλτικά την πρόθεση του ατόμου να 

μιλήσει ή να σιωπήσει. Σε αυτήν την περαιτέρω διάκριση σε ανασταλτικούς και 

προτρεπτικούς παράγοντες προέβη η Morrison (2014) για να καταδείξει το γεγονός ότι 

συχνά ενυπάρχουν στον ίδιο οργανισμό αντίθετες δυνάμεις, μερικές από τις οποίες 

ενθαρρύνουν την έκφραση των ατόμων, ενώ άλλες δρουν ανασταλτικά και τους ωθούν 

στην σιωπή. 
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Εικόνα 2.2.5.2:Το μοντέλο της οργανωσιακής φωνής (Morrison, 2011) 

 

Σύμφωνα με την Morrison (2014) αρκετές εμπειρικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η 

φωνή επηρεάζεται από αρκετούς ατομικούς παράγοντες, για παράδειγμα από την 

προδραστική προσωπικότητα, την εξωστρέφεια, την αυτοπεποίθηση, την ευσυνειδησία 

και την αίσθηση του καθήκοντος, την υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου, την 

εργασιακή ικανοποίηση (Morrison, 2014; Tangirala et al., 2013; Crant et al., 2011; 

Harlos, 2010; LePine και Van Dyne, 2001), τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των 

ατόμων για τον οργανισμό, την αίσθηση υποχρέωσης για εποικοδομητικές αλλαγές, τον 

έλεγχο (Liang et al. 2012; Liu et al. 2010; Tangirala & Ramanujam 2012), τις αντιλήψεις 

της ηγεσίας για τον τρόπο διοίκησης όπως την συμμετοχικότητα, την συνεργασία και την 

υποστήριξη των εργαζομένων (Botero & Van Dyne 2009, Detert&Burris 2007, 

Edmondson 2003, Liang et al. 2012, Liu et al. 2010, Tangirala&Ramanujam 2012, Van 

Dyne et al. 2008).  

Παρολ’ αυτά, επειδή οι ατομικοί παράγοντες δύσκολα μπορούν να αλλάξουν, το 

ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε εντονότερα στην έρευνα των δομικών παραγόντων και 

στην κατανόηση των λόγων και του τρόπου που αυτοί επηρεάζουν την φωνή και την 

σιωπή (Zhang et al., 2018). Η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει παράγοντες όπως την 
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μετασχηματιστική ηγεσία (Liu et al., 2010), το οργανωσιακό κλίμα (Ashford et al. 1998, 

Morrison et al. 2011), την προσλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη (Tucker et al., 

2008), την ψυχολογική ασφάλεια (Detert and Burris, 2007)  

Υπάρχουν όμως και παράγοντες που αν και έχουν συζητηθεί αρκετά βιβλιογραφικά δεν 

έχουν μελετηθεί, ωστόσο, εμπειρικά. Τέτοια είναι συναισθήματα όπως ο φόβος (Edwards 

et al. 2009; Harvey et al. 2009) και η ύπαρξη θεσμοθετημένων μηχανισμών έκφρασης 

φωνής (Morrison & Milliken 2000; Pinder & Harlos 2001) 

Πίνακας 2.2.5.1: Προτρεπτικοί και ανασταλτικοί παράγοντες φωνής (Morrison, 2014) 

 Προτρεπτικοί παράγοντες Ανασταλτικοί παράγοντες 

Ατομικά γνωρίσματα Εξωστρέφεια 
Προδραστική προσωπικότητα 
Αυτοπεποίθηση 
Ευσυνειδησία 
Αίσθηση καθήκοντος 
Προσανατολισμός στον 
πελάτη 

Προσανατολισμός στα 
αποτελέσματα 

Εργασιακή στάση και 
εργασιακές πεποιθήσεις 

Οργανωσιακή ταύτιση 
Αίσθηση ευθύνης για αλλαγή 
Εργασιακή ικανοποίηση 
Εύρος αρμοδιοτήτων 
Έλεγχος σε καταστάσεις και 
επιρροή 
Οργανωσιακή υποστήριξη 

Αποστασιοποίηση 
Αίσθηση 
αδυναμίας/ανεπάρκειας 

Συναισθήματα και αξίες Θυμός 
Ψυχολογική ασφάλεια 

Φόβος 
Ματαιότητα 
Διακινδύνευση καριέρας 

Στάση των προϊσταμένων και 
της ηγεσίας 

Κλίμα συνεργασίας και 
υποστήριξης 
Καθοδήγηση 
Μετασχηματιστική ηγεσία 
Ηθική ηγεσία 

Καταχρηστική ηγεσία 

Λοιποί δομικοί παράγοντες Οργανωσιακό κλίμα 
Θεσμοθετημένοι μηχανισμοί 
φωνής 

Εργασιακοί και κοινωνικοί 
στρεσογόνοι παράγοντες 
Κλίμα φόβου και σιωπής 
Ιεραρχική δομή 
Κουλτούρα αντίστασης στην 
αλλαγή 

Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας και με βάση την κατηγοριοποίηση που προτείνει η 

Morrison (2011) πραγματοποιείται προσπάθεια παράθεσης των σημαντικότερων 

παραγόντων που επηρεάζουν την οργανωσιακή φωνή και ενδεχομενικά συνδέονται με 

την μελέτη των υπολοίπων δύο μεταβλητών της εργασίας. 

2.2.5.1 Ηγεσία και στάση των άμεσων προϊσταμένων 

Οι άμεσοι αποδέκτες της έκφρασης «φωνής» είναι συνήθως η ηγεσία του οργανισμού 

και οι άμεσοι προϊστάμενοι των εργαζομένων. Επομένως η στάση τους και η 
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συμπεριφορά τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πρόθεση των εργαζομένων να 

“μιλήσουν” και για το λόγο αυτό τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας θεωρούνται από τους 

σημαντικότερους παράγοντες παρότρυνσης της οργανωσιακής φωνής (Morrison, 2014, 

Morrison & Milliken, 2000). Σύμφωνα με τους Le Pine και Van Dyne (1998) και 

Morrison (2014), οι καλές εργασιακές σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων και εργαζομένων 

αποτελούν έναυσμα για την έκφραση φωνής και δημιουργούν γόνιμο έδαφος για την 

καλύτερη λειτουργία και συνεργασία των οργανικών μονάδων. Περαιτέρω ο Cheng et 

al., (2014) υποστήριξε ότι όταν οι σχέσεις μεταξύ ιεραρχίας και εργαζομένων είναι 

ευνοϊκές και όταν υπάρχει θεσμοθετημένο ένα δίκαιο σύστημα αποζημίωσης και 

αμοιβών, τότε οι εργαζόμενοι έχουν την τάση να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

λειτουργία της ομάδας και να εκφράζουν εποικοδομητικές προτάσεις και ιδέες για να 

υποστηρίξουν τον προϊστάμενό τους.  

Προηγούμενες έρευνες, έδωσαν έμφαση στην στάση των άμεσα προϊσταμένων και 

κατέδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της φωνής και της αντίληψης για την άμεση 

ηγεσία, καθώς και την ποιότητα της σχέσης μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων (π.χ. 

Glauser, 1984; Gaines, 1980; Read, 1962; Roberts & O’Reilly, 1974, όπως αναφέρεται 

στη Morrison, 2011). Τα ευρήματα αυτών των ερευνών υπονοούν ότι η ηγεσία του 

οργανισμού διαμορφώνει τις συνθήκες που παρέχουν προτρεπτικά και αποτρεπτικά 

κίνητρα έκφρασης (Ashford et al., 2009). Όσο πιο υποστηρικτική και ανοικτή στην 

συνεργασία είναι η Διοίκηση του οργανισμού (Tangirala και Ramanujam, 2012), οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται ασφάλεια (Detert & Burris, 2007) και ότι είναι ικανοί να 

προσφέρουν τη φωνή τους για το κοινό καλό (Milliken et al, 2003).  

Τα τελευταία χρόνια μελετώνται τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας σε συνάρτηση με τα 

κίνητρα της φωνής. Οι Detert και Burris (2007), η Liu eta l. (2010) και οι Wang et al., 

(2018) υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα φωνής στον οργανισμό είναι υψηλά όταν οι ηγέτες 

υιοθετούν το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας, το οποίο περιλαμβάνει την πνευματική 

παρακίνηση, την εξιδανικευμένη επιρροή και την ανταπόκριση στις ατομικές ανάγκες 

των εργαζομένων (Bass, 1985). Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες δημιουργούν θετικά 

συναισθήματα και αυξάνουν την οργανωσιακή δέσμευση και το αίσθημα τη ευθύνης με 

αποτέλεσμα να επηρεάζουν θετικά την απόφαση των εργαζομένων να εκφραστούν.  

Περαιτέρω, υπάρχουν έρευνες που έχουν επικεντρωθεί στην θετική σχέση μεταξύ ηθικής 

ηγεσίας και φωνής (Brown, 2005; De Hoogh και Den Hartog 2008, όπως αναφέρεται 

στον Cheng et al., 2014), οι οποίες υποστηρίζουν ότι, οι ηθικοί ηγέτες δημιουργούν κλίμα 

δικαιοσύνης και ηθικής στο οποίο προσαρμόζονται οι εργαζόμενοι και είναι πιο πιθανό 
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να εκφραστούν, να αναφέρουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις σε προβληματικές 

καταστάσεις, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ηθικοί ηγέτες παροτρύνουν τους εργαζόμενους να 

εκφραστούν, γεγονός που εξυπηρετεί και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έκφραση 

φωνής (Cheng et al., 2014) 

2.2.5.2 Η δομή του οργανισμού  

Ο Glauser (1984) υπογράμμισε τη σημασία της οργανωτικής δομής στην εξυπηρέτηση 

της μεταφοράς πληροφοριών από τα κατώτερα στα ανώτερα επίπεδα διοικητικής 

ιεραρχίας και ότι αυτή εξυπηρετείται καλύτερα όταν η δομή της οργάνωσης δεν είναι 

γραφειοκρατική και όταν υπάρχουν επίσημα θεσμοθετημένοι μηχανισμοί για την 

εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού (Morrison 2011). Η Morrison (2011) υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες τα άτομα να “μιλήσουν” όταν γνωρίζουν τον τρόπο 

μέσω του οποίου θα εκφραστούν και όταν πιστεύουν ότι θα “ακουστούν”, προϋποθέσεις 

που συνεπάγονται ανοικτή και όχι γραφειοκρατική οργανωτική δομή. Οι Morrison και 

Milliken (2000) υποστηρίζουν επίσης ότι, η απουσία τυπικών μηχανισμών έκφρασης 

απόψεων, ιδεών και προτάσεων συνεπάγεται χαμηλότερα επίπεδα οργανωσιακής φωνής, 

ενώ οι Miceli et al., υποστηρίζουν ότι αυξάνεται η οργανωσιακή σιωπή και τα φαινόμενα 

καταγγελιών και «καρφώματος» προβληματικών καταστάσεων και συναδέλφων.  

Τέλος, οι γραφειοκρατικά δομημένες οργανώσεις ευνοούν την αλλοίωση των 

πληροφοριών καθώς αυτές μεταφέρονται στα ανώτερα επίπεδα, ενώ τα άτομα έχουν την 

τάση να αποκρύπτουν αρνητικές πληροφορίες από την ιεραρχία, προκειμένου να 

διαφυλάξουν την θέση τους και την υπόληψή τους, ενώ έρευνες έχουν καταδείξει ότι η 

εκτενής διοικητική ιεραρχία δημιουργεί αμφιβολίες στους εργαζομένους για την 

αποτελεσματικότητα της φωνής τους και φόβο έκφρασης ακατάλληλων ενδεχομένως 

πληροφοριών (Morrison & Milliken, 2000; Pinder & Harlos, 2001; Morrison 2011). 

2.2.5.3 Το οργανωσιακό κλίμα και η κουλτούρα του οργανισμού 

Οι Dutton et al., (1997, 2002) σε έρευνα τους υποστήριξαν ότι σε οργανισμούς με 

οργανωσιακή κουλτούρα υποστηρικτική και συμμετοχική οι εργαζόμενοι είναι 

διατεθειμένοι να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους σε αντίθεση με οργανισμούς 

συντηρητικούς και μη υποστηρικτικούς. Περισσότερα στοιχεία για τη σημασία της 

οργανωσιακής κουλτούρας μπορούν να αντληθούν από την βιβλιογραφία της 

οργανωσιακής σιωπής, όταν πρώτοι οι Morrison και Milliken (2000) υποστήριξαν ότι, 

υπάρχουν παράγοντες στην οργανωσιακή κουλτούρα που μπορεί να θέσουν εμπόδια 

στην έκφραση φωνής, ενώ υποστήριξαν ότι οι κοινωνικές σχέσεις και η αλληλεπίδραση 
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των εργαζομένων μπορούν να βοηθήσουν στην μετάδοση της σιωπής (Frazier και 

Bowler, 2012) και να δημιουργήσουν αυτό που οι ίδιοι αποκάλεσαν «κλίμα σιωπής» 

(Morrison et al., 2011). Υποστήριξαν ακόμη ότι, όταν επικρατεί κλίμα σιωπής, η 

Διοίκηση υιοθετεί στερεότυπα αναφορικά με την συμπεριφορά των εργαζομένων (π.χ ότι 

επιδιώκουν το προσωπικό τους μόνο συμφέρον και ότι δεν επικοινωνούν αληθινές 

πληροφορίες) και τείνει να εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές που λειτουργούν ακόμη 

πιο αποτρεπτικά στην τάση των υπαλλήλων να μιλήσουν (π.χ. αποκλεισμός υπαλλήλων 

από την λήψη αποφάσεων).  

Περαιτέρω, το κλίμα σιωπής χαρακτηρίζει η άνιση μεταχείριση των υπαλλήλων (Pinder 

και Harlos, 2001), η αποσιώπηση και καταπίεση των διαφωνούντων (Argyris, 1977; 

Ewing, 1977; Redding, 1985, όπως αναφέρεται στην Morrison, 2011) ή ακόμη και η 

αντίληψη των μελών για την κουλτούρα και την αποδοχή της ανοικτής 

επικοινωνίας(Morrison et al., 2003). Αντίθετα, παράγοντες που ευνοούν το κλίμα είναι η 

λειτουργία και η δυναμική των ομάδων μέσα στον οργανισμό. Έρευνες έχουν καταδείξει 

ότι, οι μικρές, αυτοδιοικούμενες ομάδες που υιοθετούν πρακτικές διοίκησης βασισμένες 

στην ισότητα, όπως η εκ περιτροπής ανάληψη θέσης ευθύνης και η αξιολόγηση από τους 

συναδέλφους τείνουν να εκφράζονται και να “μιλούν” περισσότερο (LePine & Van 

Dyne, 1998, Morrison,2011) 

2.2.5.4 Εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση 

Ο Grip et al. (2009) υποστηρίζει ότι, όταν τα μέλη της οργάνωσης νιώθουν ικανοποίηση, 

εργάζονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, προσφέροντας στον Οργανισμό το 

βέλτιστο δυνατό. Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί εξαιρετικά σημαντική παράμετρο 

για τον Οργανισμό και μπορεί να βελτιωθεί ή να χειροτερέψει ανάλογα με τις εργασιακές 

συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του Οργανισμού (Grip, 2009). Παλαιότερες έρευνες 

(Rusbult et al., 1988; Withey & Cooper, 1989) έχουν καταδείξει ότι, οι εργαζόμενοι που 

είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στον Οργανισμό και την εργασία τους είναι πιθανότερο 

να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους σε μία προβληματική κατάσταση (Morrison, 2011), 

ενώ μεταγενέστερες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης με την οργανωσιακή φωνή 

(Vakola & Bouradas, 2005; Detert & Burris, 2007). Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η 

ικανοποίηση των εργαζομένων όταν συνδυάζεται με την ύπαρξη ανοικτού κλίματος 

επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών και γνώσης ενδέχεται 

να επιφέρει οργανωσιακή ταύτιση και να ενισχύσει την αίσθηση του “ανήκειν”, ενώ 

καταδεικνύει ότι η στάση της άμεσης ιεραρχίας και των προϊσταμένων στο κλίμα σιωπής 
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είναι εξίσου σημαντικές με την υιοθέτηση μηχανισμών ενίσχυσης του εργασιακού 

ενθουσιασμού και της εργασιακής ικανοποίησης (Vakola & Bouradas, 2005). Η 

συμμετοχή των υπαλλήλων στην λήψη αποφάσεων δημιουργεί ένα αίσθημα αυτονομίας, 

το οποίο λειτουργεί θετικά για το σύνολο του οργανισμού. Η οργανωσιακή φωνή δύναται 

να αξιοποιηθεί ως εργαλείο από τη Διοίκηση για να κινητοποιήσει περαιτέρω τους 

υπαλλήλους και να ενισχύσει την δέσμευση προς τον οργανισμό (Jha et al., 2019). Σε 

πρόσφατη μελέτη (Jha et al., 2019) υποστηρίχτηκε ότι η οργανωσιακή φωνή συσχετίζεται 

σημαντικά με την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και ότι ο εργασιακός ενθουσιασμός 

λειτουργεί ως ενδιάμεσος παράγοντας μεταξύ οργανωσιακής φωνής και οργανωσιακής 

αποτελεσματικότητας. 

Περαιτέρω, όταν οι εργαζόμενοι είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στη διοίκηση και 

αισθάνονται ότι τους υποστηρίζει πριν και κατά τη διάρκεια υιοθέτησης αλλαγών, τους 

ενθαρρύνει και τους επιβραβεύει υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να 

συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδικασία αλλαγής και να συνεισφέρουν στην οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα (Mintzberg & Westley, 1992).  

2.2.5.5 Εμπιστοσύνη 

Αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η εμπιστοσύνη που υποδεικνύουν οι εργαζόμενοι 

στην ηγεσία του οργανισμού επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα, για παράδειγμα 

εκτεταμένη συνεργασία (Coleman, 1990), οργανωσιακή ταύτιση (McAllister, 1995) και 

αυξημένες οργανωσιακές επιδόσεις (Tan et al., 2000) (Gao et al., 2011) Δεδομένων των 

κινδύνων που ενδέχεται να συνεπάγεται η έκφραση φωνής των εργαζομένων, η 

εμπιστοσύνη στην ηγεσία θεωρείται ότι συμβάλλει θετικά στην απόφαση των μελών της 

οργάνωσης να “υψώσουν την φωνή” τους (Gao et al., 2011). Η βιβλιογραφία (Dirks, 

1999; Dirks & Ferrin, 2001; Dirks & Ferrin, 2002; Mayer et al., 1995) υποστηρίζεται η 

άμεση και θετική σχέση της εμπιστοσύνης στην ηγεσία και στην πρόθεση ανάληψης 

κινδύνων (Gao et al., 2011, Holland et al., 2017). Συγκεκριμένα, όσο περισσότερο οι 

εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους προϊσταμένους τους τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια 

αισθάνονται και άνεση για την έκφραση απόψεων, ιδεών και προτάσεων (Gao et al., 

2011, Holland et al., 2017)  

2.2.5.6 Λοιπά ατομικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα 

Ο Willkinson (2018) και η Morrison (2014) υποστηρίζουν ότι, οι έρευνες για την 

οργανωσιακή φωνή έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη Διοίκηση και στις ενέργειες που 

αυτή μπορεί να προβεί για να εξαφανίσει το κλίμα σιωπής και να ενισχύσει την 
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οργανωσιακή φωνή. Ελάχιστες εμπειρικές έρευνες και μελέτες έχουν ασχοληθεί με τα 

ατομικά κίνητρα και τους ατομικούς ανασταλτικούς παράγοντες της “φωνής”, όπως για 

παράδειγμα οι προηγούμενες προσλαμβάνουσες, εδραιωμένες πεποιθήσεις, αντιλήψεις 

και συναισθήματα (Morrison, 2014). Τα τελευταία όμως χρόνια υπάρχει ολοένα και 

μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τους τρόπους εξέλιξης και έκφρασης της φωνής 

στους σύγχρονους, συνεχώς εξελισσόμενους οργανισμούς. Η ταυτότητα του φύλου, ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, η εργασιακή ανασφάλεια, οι 

πολιτισμικές καταβολές και η αυξανόμενη ποικιλομορφία στο εργασιακό περιβάλλον 

είναι μερικές μόνο από τις συνιστώσες που απασχολούν τους σύγχρονους μελετητές σε 

αντιδιαστολή με την οργανωσιακή φωνή (Morrison, 2018) Εφόσον οι οργανισμοί 

ενδιαφέρονται για την οργανωσιακή φωνή πρέπει να συμπεριλάβουν την ποικιλομορφία 

των υπαλλήλων στις οργανωσιακές πολιτικές και διοικητικές πρακτικές (Van Dyne et al., 

2003, Morrison, 2018) 

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι (Young, 1987), οι γυναίκες έχουν την τάση να υψώνουν 

περισσότερο την φωνή στους σε σύγκριση με τους άντρες και με διαφορετικό τρόπο, ενώ 

διαφορές στα επίπεδα φωνής παρουσιάζουν οι διαφορετικές εθνότητες με τους “λευκούς” 

να “μιλούν” περισσότερο (Detert & Burris, 2007; LePine & Van Dyne, 1998; Miceli et 

al., 2008, Morrison, 2018) Περαιτέρω, διαφορές στα επίπεδα φωνής προκύπτουν από τα 

χρόνια εργασίας και το εργασιακό καθεστώς, με τους παλιότερους και τους μόνιμους 

υπαλλήλους να “μιλούν” περισσότερο (Morrison, 2018). 

Τέλος, ο Morrison (2018) αναγνωρίζει την δυναμική των κοινωνικών δικτύων στους 

σύγχρονους οργανισμούς θεωρώντας ότι οι κοινωνικές πλατφόρμες ενσωματώνουν τις 

«εξωτερικότητες», ενώ μπορούν να δώσουν μία καλύτερη εικόνα για το πώς οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες, τα προϊόντα, τους πελάτες και τον 

οργανισμό, να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός καινοτομίας και για να βελτιωθεί η 

συνεργασία (Dromey, 2016) 

Σύμφωνα δε με τον Silverman et al., (2013) το περιεχόμενο, η αντίληψη και η εφαρμογές 

της οργανωσιακής φωνής δεν είναι στατικές αλλά “εξελίσσονται παράλληλα με τις 

τεχνολογικές και πολιτιστικές μεταβολές”. H “φωνή” δεν αποτελεί απλά μια ευκαιρία 

έκφρασης αλλά αφορά την παροχή κινήτρων για συμμετοχή και απόλυτης, γνήσιας 

διαφάνειας. 
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2.2.6 Μέτρηση της οργανωσιακής φωνής 

Οι Begum και Cakar (2019) σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε σχετική βιβλιογραφία 

από το 1983 μέχρι το 2015 διαπίστωσαν ότι, τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται 

συχνότερα για την μέτρηση της οργανωσιακής φωνής είναι τέσσερα (4). Τα πρώτα δύο 

εργαλεία δημιουργήθηκαν σε συνέχεια της θεωρίας του Hirschman (1970) και είναι αυτά 

του Farrell (1983) και Rusbult et al., (1988). Μετρούν την πρόθεση αποχώρησης, την 

φωνή, την αφοσίωση, την απαξίωση των εργαζομένων ως παράγοντες της εργασιακής 

απογοήτευσης. Θεωρείται ότι μόνο μερικώς μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο 

“φωνής”, καθώς επικεντρώνονται περισσότερο στην εργασιακή απογοήτευση. 

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών αξιοποιεί την κλίμακα μέτρησης τωνVan Dyne και 

LePine’s (1998), και Van Dyne et al., (1994) η οποία αποτελείται από έξι στοιχεία που 

αξιολογούν την εμπλοκή των εργαζομένων σε συμπεριφορές έκφρασης “φωνής”, καθώς 

και την παροχή πληροφοριών στη Διοίκηση. 

Ο Van Dyne et al. (2003) μεταγενέστερα προτείνει επίσης την κλίμακα μέτρησης 

οργανωσιακής φωνής αποτελούμενη από συνολικά δεκαπέντε (15) στοιχεία για την 

αξιολόγηση της συγκαταβατικής, της συνεργατικής και της αμυντικής φωνής, ενώ οι Lee, 

Diefendorff, Kim και Bian (2014) υποστήριξαν αργότερα την αξιοπιστία αυτού του 

εργαλείου υπολογίζοντας τον συντελεστή Cronbach π.χ. Συγκαταβατική φωνή (α=0.89), 

Αμυντική φωνή (α=0.83) και Συνεργατική Φωνή (α=0.87) (Shahjehan &Yasir, 2015) 

Το τέταρτο εργαλείο αναπτύχθηκε από την Liang et al., (2012) για να μετρήσει την 

συνεργατική (promotive) και την αμυντική (prohibitive) φωνή, αποτελούμενο από πέντε 

στοιχεία για την αξιολόγηση της συνεργατικής φωνής που δίνουν έμφαση στις 

συμπεριφορές των ατόμων έκφρασης ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικότητας και 

πέντε στοιχεία για την αξιολόγηση της αμυντικής φωνής που δίνουν έμφαση στην 

έκφραση αμφιβολιών και προβληματισμών για επιβλαβείς διοικητικές συμπεριφορές και 

καταστάσεις (Liang et al., 2012). Σε αντίθεση με το εργαλείο μέτρησης των Van Dyne 

και Le Pine(1998) που επικεντρώνονται στην φωνή ως μέσο ενθάρρυνσης 

εποικοδομητικών βελτιώσεων η κλίμακα της Liang et al., (2012) προσφέρει ενδείξεις ως 

προειδοποίηση σε βλαπτικές πρακτικές.  

O Nikolaou et al., (2008) ανέπτυξε ένα εργαλείο μέτρησης του επιπέδου φωνής, 

αποτελούμενο από επτά (7) στοιχεία, βασισμένο σε πενταβάθμια κλίμακα αξιολόγησης, 

τύπου Likert («1» = «Καθόλου», «5» = «Πάντα»), για την καταγραφή έκφρασης 

διαφωνιών για ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα τις εργασιακές συνθήκες, την 
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εργασιακή ικανοποίηση, το επίπεδο αμοιβών κ.τ.λ.. Μέσω του ερωτηματολογίου 

κατάφερε να συλλέξει πληροφορίες για το επίπεδο οργανωσιακής φωνής των 

εργαζομένων προς τη Διοίκηση (α ¼ 0.87) και προς την άμεση ιεραρχία(α ¼ 0.91) 

(Nikolaou et al, 2008). 

2.2.7 Παρεμφερείς έρευνες για την οργανωσιακή φωνή στη Δημόσια Διοίκηση 

Βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως, η ενημέρωση των εργαζομένων για σημαντικά 

οργανωσιακά ζητήματα, η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και η διαβούλευση 

σημαντικών εργασιακών ζητημάτων αποτέλεσαν αντικείμενο απασχόλησης και 

αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θέλησε να 

θέσει ένα κοινό πλαίσιο διασφάλισης και οργάνωσης των σχέσεων στους χώρους 

εργασίας. Έτσι με την οδηγία 2002/14/ΕΚ η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να ορίσει ένα 

γενικό πλαίσιο ενημερώσεως και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα με το οποίο καθορίστηκαν οι γενικοί κανόνες σχετικά με την προστασία του 

δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων για την οικονομική 

κατάσταση και την κατάσταση απασχόλησης που επηρεάζουν τον χώρο εργασίας τους 

(Θεματολογικά Δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019)  

Η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας 

πραγματοποιήθηκε με το Π.Δ. 240/06 (ΦΕΚ 252 Α’/16-11-2006): Περί θεσπίσεως 

γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων σύμφωνα με την 

οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(E.E.L. 80/23.3.2002) σύμφωνα με το οποίο ως «ενημέρωση» ορίζεται η “διαβίβαση 

στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να λάβουν 

γνώση του εκάστοτε θέματος και να το εξετάσουν” (άρθρο 2 παρ. στ) και ως 

«διαβούλευση», “η ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των 

εκπροσώπων των εργαζομένων και του εργοδότου”(άρθρο 2 παρ. ζ).  

Παρά το θετικό αντίκτυπο και την θετική συνεισφορά της οδηγίας για την διασφάλιση 

των εργασιακών δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο, σχετική νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι δεν ισχύει για τις δημόσιες 

διοικήσεις (ΔΕΚ C-583/10, Nolan, C-108/10, Scattolon). Στον αντίποδα, η επιτροπή 

τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον κλάδο της δημόσιας διοίκησης, ζήτησε την 

υπογραφή τομεακής συμφωνία για τα δικαιώματα διασφάλισης και διαβούλευσης των 

δημοσίων υπαλλήλων αλλά στις 5 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή απέρριψε το συγκεκριμένο 

αίτημα (Θεματολογικά Δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019) 
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Η έκφραση φωνής στο δημόσιο τομέα έχει κυρίως συνδεθεί με τα εργατικά σωματεία και 

τις συνδικαλιστικές ενώσεις και αφορά συλλογικές, εργασιακές διαπραγματεύσεις και 

εκπροσώπηση των υπαλλήλων για θεσμικού, επιπέδου, παράγοντες (CIPD, 2001, 

Dundon & Gollan, 2007). Παρά το γεγονός της σημαντικής συνεισφοράς των εργατικών 

ενώσεων στην εκπροσώπηση των υπαλλήλων (Kaufman, 2019), η επικράτηση των 

συνδικαλιστικών ενώσεων δεν δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την έκφραση 

φωνής σε ατομικό επίπεδο, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά στο δημόσιο τομέα για το πώς οι 

υπάλληλοι αντιλαμβάνονται την φωνή, καθώς και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τις 

εργασιακές συνθήκες και την διοικητική ιεραρχία (Bennett, 2010). Παρολ΄ αυτά, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή των εργαζομένων, οι οποίοι επιλέγουν την 

ατομική έκφραση φωνής από την έκφραση μέσω των σωματείων (CIPD, 2019; Dundon 

& Gollan, 2007), ενώ οι μελετητές στρέφουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην 

ανακάλυψη των τρόπων της ατομικής έκφρασης της οργανωσιακής φωνής και το επίπεδο 

οργανωσιακής φωνής στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και στο δημόσιο τομέα 

(Bennett, 2010) 

Ο Bennett (2010) θέλησε να μελετήσει τον αντίκτυπο της οδηγίας 2002/14/ΕΚ περί 

ενημερώσεως και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στη 

Δημόσια Διοίκηση συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από εκπροσώπους Τμημάτων 

Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και εργατικών σωματείων από 140 οργανισμούς του 

δημοσίου τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην έρευνα του έθεσε δύο ερευνητικά 

ερωτήματα θέλοντας να εξάγει συμπεράσματα για: i) τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των 

εργαζομένων αναφορικά με τις δυνατότητες, τον σκοπό και την ικανότητα της 

οργανωσιακής τους “φωνής”, καθώς και την επιρροή της Κυβέρνησης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την διαδικασία και ii) τον βαθμό που η έκφραση φωνής 

διενεργείται μέσω άμεσων καναλιών επικοινωνίας ή μέσω θεσμικά προβλεπόμενων 

οργάνων εκπροσώπησης εργαζομένων. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ευρύτερη 

υποστήριξη της έννοιας της οργανωσιακής φωνής, η οποία φαίνεται να έχει θετικό 

αντίκτυπο στην λειτουργία του οργανισμού. Σημαντική διαφορά απόψεων φαίνεται να 

υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και εκπροσώπων ενώσεων αναφορικά με την στάση της 

Κυβέρνησης για την ενημέρωση και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην λήψη 

αποφάσεων για εργασιακά ζητήματα, με τους εκπροσώπους να εμφανίζονται λιγότερο 

ικανοποιημένοι, ενώ οι τελευταίοι εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 

παρεμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας και 

την κοινοτική προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Τέλος, η έρευνα του Bennett 
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(2010) κατέδειξε ότι, στους δημόσιους οργανισμούς υπάρχουν μηχανισμοί άμεσης 

έκφρασης και επικοινωνία με κυρίαρχη πρακτική αυτή των ομαδικών ενημερώσεων και 

συγκεντρώσεων εργαζομένων. Παρολ΄ αυτά αμφισβητείται η συμβολή τους στην λήψη 

αποφάσεων, ενώ επικρατούσες μορφές έμμεσης επικοινωνίας μέσω κυρίως των 

εργατικών ενώσεων, φαίνεται να κατέχουν το σημαντικό ρόλο έκφρασης των 

εργαζομένων.  

Ο Marsden (2007), ανήκει στις ελάχιστες εξαιρέσεις μελετητών που ασχολήθηκαν με την 

οργανωσιακή φωνή στο δημόσιο τομέα. Έχοντας ως αφετηρία την παραδοχή της 

ενίσχυσης της οργανωσιακής φωνής στον εργασιακό χώρο σε αντιδιαστολή με την 

μείωση της επιρροής των εργατικών συνδικάτων, θέλησε να ερευνήσει εάν η 

οργανωσιακή απόδοση σχετίζεται με την επαναδιαπραγμάτευση των εργασιακών 

συνθηκών και όρων και των μέτρων μέτρησης της απόδοσης και εάν αυτού του είδους η 

διαδικασία και οι ενέργειες συνιστούν έκφραση οργανωσιακής φωνής. Για το λόγο αυτό 

μελέτησε δύο περιπτώσεις Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 

οποίες οι εργαζόμενοι στο τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας θέλησαν να 

επαναδιαπραγματευτούν ζητήματα που έγκεινται στην σφαίρα της διοίκησης απόδοσης, 

συγκεκριμένα την θεματολογία των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων και την 

ευέλικτη εργασία του νοσοκομειακού προσωπικού για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση 

των νοσηλευομένων. Και στις δύο περιπτώσεις απεδείχθη ότι, το πλαίσιο της διοίκησης 

απόδοσης, προσέφερε γόνιμο έδαφος στους εργαζομένους για την έκφραση των απόψεων 

τους και των ιδεών τους, επί των τιθέμενων ζητημάτων (Marsden, 2007)  

Ο CIPD (2019) πραγματοποίησε διακλαδική έρευνα σε Οργανισμούς του ιδιωτικού και 

δημοσίου τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη συμμετοχή 2.372 συνολικά 

εργαζομένων, για να διερευνήσει τις εκφάνσεις έκφρασης φωνής των υπαλλήλων, καθώς 

και διαθέσιμους σε αυτούς τρόπους επικοινωνίας. Εξετάζει επίσης, τα ζητήματα που 

εγείρουν συχνότερα οι εργαζόμενοι στον εργασιακό χώρο, καθώς και τα εμπόδια ή τα 

κίνητρα που επηρεάζουν την απόφασή τους να “μιλήσουν”. 

Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι: 

 Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι επιδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην 

λήψη αποφάσεων από τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. 

 Οι μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί, οι οποίοι συνήθως είναι γραφειοκρατικά 

δομημένοι, είναι λιγότερο δεκτικοί στις άμεσες μορφές “φωνής”, γεγονός που 

συνδέεται με τα χαμηλά ποσοστά εργασιακής ικανοποίησης.  
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  Ανεξαρτήτως τομέα, η ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τη 

συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων συσχετίζεται σημαντικά με την συνολική 

εργασιακή ικανοποίηση, γεγονός που καταδεικνύει ότι, η «φωνή” αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την εργασιακή ευημερία των υπαλλήλων. 

 

Γράφημα 2.2.7.1: Συσχέτιση οργανωσιακής φωνής και ικανοποίησης(CIPD, 2019) 

 

 

 Οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα διαπραγματεύονται περισσότερο σε ατομικό 

επίπεδο για σημαντικά εργασιακά ζητήματα, όπως το επίπεδο αμοιβών, η 

χορήγηση αδειών, τα εργασιακά προνόμια και οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες 

αποτελούν σημαντικές εκφάνσεις της οργανωσιακής φωνής, από τους 

υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. 
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Γράφημα 2.2.7.2: Τρόπος διεξαγωγής διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

(CIPD, 2019) 

 

 

 Μόλις το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων υπαλλήλων αισθάνονται ικανοί να 

“μιλήσουν” ελεύθερα στον χώρο εργασίας τους, ενώ τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα 

χαμηλά στο δημόσιο τομέα. 

Γράφημα 2.2.7.3: Οργανωσιακή φωνή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (CIPD, 2019) 

 

 Οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα αξιολογούν τους εαυτούς τους υψηλότερα σε ότι 

αφορά την πρόταση καινοτομικών ιδεών και προτάσεων, καθώς και στην εφαρμογή 

και εισαγωγή αυτών, σε σύγκριση με τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Τα 

ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι, οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα ίσως θέτουν 

εμπόδια στην αναζήτηση και εφαρμογή νέων ιδεών.  
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Γράφημα 2.2.7.4: Έκφραση καινοτομικών ιδεών και προτάσεων ανά τομέα (CIPD, 2019) 

 

 Τα ποσοστά οργανωσιακή σιωπής είναι υψηλότερα στους οργανισμούς του 

δημοσίου, καθώς η έκφραση φωνής εκλαμβάνεται ως μία διαδικασία που ελλοχεύει 

προσωπικός κίνδυνος από ενδεχόμενη αρνητική αντίδραση της ιεραρχίας.  

Γράφημα 2.2.7.5: Οργανωσιακή σιωπή ανά τομέα (CIPD, 2019) 

 

Οι Cabarotto και Cammozzo (2010) θέλοντας να μελετήσουν το ρόλο της οργανωσιακής 

σιωπής και φωνής στην εισαγωγή καινοτομιών στη δημόσια Διοίκηση, διεξήγαγαν 

εμπειρική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα της Ιταλίας συγκεντρώνοντας στοιχεία 

από τους εργαζόμενους του τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι 

μελετητές σχολιάζουν ότι ο ιταλικός δημόσιος τομέας αναζητά τρόπους για να 

βελτιστοποιήσει την κατανομή και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και να 

αυξήσει την παραγωγικότητα, ενώ στρέφεται στην αναδιοργάνωση των διοικητικών 

διαδικασιών. Η έρευνα αποκάλυψε κλίμα αβεβαιότητας, απροθυμία για συνεργασία 

μεταξύ των συναδέλφων, απροθυμία υποβοήθησης στο έργο και διαμοιρασμού γνώσης 
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από την άμεση ιεραρχία στους εργαζομένους, γραφειοκρατικό σύστημα λήψης 

αποφάσεων κυρίως από την κεντρική Διοίκηση και χαμηλές προοπτικές διοικητικής 

εξέλιξης. Θέλησαν, λοιπόν, να εντοπίσουν τις προσωπικές πεποιθήσεις των εργαζομένων 

για τη σιωπή και τη φωνή εξετάζοντας τα κίνητρα του φόβου, της μάθησης και άλλων 

ατομικών παραγόντων και με βάση τη διοικητική ιεραρχία, τη λειτουργία ομάδων και 

την ατομική αντίληψη. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι, ο φόβος για την αντίδραση της 

Διοίκησης στην έκφραση απόψεων, ιδεών και προτάσεων είναι λιγότερος σημαντικός 

από τον φόβο του διαμοιρασμού γνώσης και πληροφοριών με τους συναδέλφους και ότι, 

ο παράγοντας της οργανωσιακής μάθησης και η προώθηση της καινοτομίας, αποτελεί 

βασικό κίνητρο για τη δημιουργία ομάδων και την έκφραση φωνής 

O Rees et al., (2013) διεξήγαγε εμπειρική έρευνα σε δύο ομάδες οργανισμών του 

Ηνωμένου Βασιλείου για να μελετήσει την σχέση μεταξύ της οργανωσιακής φωνής και 

της οργανωσιακής δέσμευσης. Στην Ομάδα Α συμμετείχαν οργανισμοί διοικητικής 

υποστήριξης Δημοσίων Υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στην Ομάδα Β συμμετείχαν διάφορες εταιρείες του 

ιδιωτικού τομέα. Συνολικά συγκεντρώθηκαν ποσοτικά, πρωτογενή δεδομένα από πάνω 

από 2.500 εργαζομένους. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι υπάρχει άμεση 

συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης των εργαζομένων για την οργανωσιακή φωνή με την 

πρόθεση βελτίωσης της λειτουργίας της ομάδας που εργασιακά ανήκουν και το επίπεδο 

οργανωσιακής δέσμευσης. Περαιτέρω, καταδείχθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της 

παραπάνω σχέσης στον βαθμό εμπιστοσύνης που υποδεικνύουν οι εργαζόμενοι στα 

ανώτερα στελέχη και στους άμεσα, ιεραρχικά προϊσταμένους.  

Η Farndale et al., διεξήγαγε έρευνα συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από 2.291 

υπαλλήλους πέντε (5) οργανισμών, στους οποίους πραγματοποιούνταν σημαντικές 

οργανωσιακές αλλαγές, εκ των οποίων οι τρεις (3) ανήκαν στο δημόσιο τομέα, για να 

μελετήσει πως η οργανωσιακή φωνή, η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και 

άμεσης ιεραρχίας και η εμπιστοσύνη στην ανώτατη Διοίκηση συνδέονται με την 

οργανωσιακή δέσμευση. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι, η εμπιστοσύνη στην 

ανώτατη Διοίκηση αποτελεί σημαντικό διαμεσολαβητικό παράγοντα μεταξύ της 

οργανωσιακής φωνής και της οργανωσιακής δέσμευσης. 

Λόγω του γεγονότος ότι, ο αριθμός των εμπειρικών ερευνών και μελετών για την 

οργανωσιακή φωνή στο Δημόσιο Τομέα είναι περιορισμένος, κρίθηκε σκόπιμο να 

αποτυπωθούν στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών 

στη Δημόσια Διοίκηση και για την οργανωσιακή σιωπή.  
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Οι Caylak και Altuntas (2017) συγκέντρωσαν στοιχεία από 323 νοσοκόμες, εργαζόμενες 

στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Άγκυρας στην Τουρκία, για να μελετήσουν την 

σχέση μεταξύ οργανωσιακής σιωπής, οργανωσιακού κυνισμού και της πρόθεσης 

παραίτησης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η οργανωσιακή σιωπή και ο κυνισμός 

στο εργασιακό περιβάλλον επηρεάζουν τα ποσοστά αποχώρησης των εργαζομένων στο 

κλάδο της υγείας. 

Ο Elçi et al., (2014) ερεύνησαν την επίδραση της οργανωσιακής σιωπής και της ηθικής 

παρενόχλησης των εργαζομένων (mobbing) στην πρόθεση παραίτησης, ενώ από το 

δείγμα το 1794 συμμετεχόντων το 54,7% αποτελούνταν από δημοσίους υπαλλήλους 

διαφόρων δημοσίων Υπηρεσιών της Τουρκίας. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν 

σημαντικά θετική σχέση μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής (mobbing) και των 

εξαρτημένων μεταβλητών, ενώ αρκετά σημαντική είναι η επίδραση της ηθική 

παρενόχληση των υπαλλήλων στην οργανωσιακή σιωπή.  

Τέλος, ο Karaca (2013), στηριζόμενος στην έρευνα του Cakici (2008) διεξήγαγε έρευνα 

για την ανάδειξη των λόγων που οι εργαζόμενοι επιλέγουν την σιωπή σε έναν ιεραρχικά 

δομημένο οργανισμό, συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από 700 αστυνομικούς ενός 

αστυνομικού τμήματος της Ανατολικής Τουρκίας. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι, 

κυρίως διοικητικοί και οργανωσιακοί λόγοι οφείλονται για την σιωπή των υπαλλήλων, 

οι οποίοι ανάγονται ιδίως στην στάση και τις πρακτικές της ανώτατης διοίκησης και την 

έλλειψη εμπιστοσύνης στην ιεραρχία. 

2.2.8 Παρεμφερείς έρευνες για την οργανωσιακή φωνή στην Ελληνική 

βιβλιογραφία 

Η έννοια της οργανωσιακής φωνής δεν έχει μελετηθεί και ερευνηθεί βιβλιογραφικά στη 

χώρα μας και αυτό αποδεικνύεται από την αδυναμία ανεύρεσης σχετικών δημοσιεύσεων 

σε έγκυρα και αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά, παρά μόνο σε επίπεδο μεταπτυχιακών 

διατριβών τα τελευταία 10 χρόνια. Σε αντίθεση όμως με την οργανωσιακή φωνή, η οποία 

ελάχιστα μελετήθηκε από Έλληνες επιστήμονες του πεδίου της Οργανωσιακής 

Συμπεριφοράς, η οργανωσιακή σιωπή, φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. 

Από τις προσπάθειες αναζήτησης προέκυψε η έρευνα του Nikolaou et al. (2007) ο οποίος 

διεξήγαγε εμπειρική έρευνα μεταξύ 334 εργαζομένων σε οργανισμούς του νομού 

Αττικής, αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις 

Διεθνείς Σπουδές και την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων για να μελετήσει την σχέση 
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μεταξύ του μοντέλου πέντε παραγόντων της ανθρώπινης προσωπικότητας σε σχέση με 

την οργανωσιακή φωνή στην Ελλάδα. Οι πέντε παράγοντες που αξιολογήθηκαν σε σχέση 

με την οργανωσιακή φωνή προς τη Διοίκηση του οργανισμού και την άμεση ιεραρχία 

είναι: i) ο νευρωτισμός, που αναφέρεται αντίληψη αρνητικών συναισθημάτων, όπως το 

άγχος, η ανασφάλεια και η απόγνωση, ii) η εξωστρέφεια, η οποία αναφέρεται στην 

ποσότητα και στην ένταση των διαπροσωπικών σχέσεων, iii) η δεκτικότητα σε νέες 

εμπειρίες, iv) η συναισθηματική σταθερότητα, η οποία αναφέρεται στην ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων στο εσωτερικό του οργανισμού, ως μία συνεχή ροή 

συναισθημάτων συμπόνοιας και ανταγωνισμού και v) η ευσυνειδησία, η οποία 

αναφέρεται στην επιμονή και στην παροχή κινήτρων για την επίτευξη συγκεκριμένων 

οργανωσιακών στόχων. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι, υπάρχει άμεση 

συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και την οργανωσιακής 

φωνής, κυρίως όταν αυτή απευθύνεται προς την άμεση ιεραρχία και ότι, η ευσυνειδησία 

και η συναισθηματική σταθερότητα είναι οι παράγοντες της προσωπικότητας 

επηρεάζουν περισσότερο την οργανωσιακή φωνή (Nikolaou et al., 2007) 

Η Prousca και Psychogios (2018) θέλησαν να μελετήσουν πως διαμορφώνεται και 

επηρεάζεται η οργανωσιακή σιωπή σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και για το λόγο 

αυτό διεξήγαγαν έρευνα σε 68 υπαλλήλους 48 μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 

Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ συνέλλεξαν δεδομένα σε δύο διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, μεταξύ 2010-2012 και 2014-2015. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σιωπή 

πηγάζει από τρεις (3) κυρίως παράγοντες: i) το φόβο των συνεπειών ii) τη αβεβαιότητα 

που προκύπτει ως συνέπεια της διάρκειας της κρίσης και της ανοχής που επιδεικνύουν οι 

εργαζόμενοι σε αυτήν την κατάσταση και iii) την γενικευμένη αποσιώπηση του συνόλου 

των εργαζομένων (Prousca & Psychogios, 2018) 

H Boufounou και Avdi (2016) με τη συλλογή ερωτηματολογίου από 500 υπαλλήλους 

Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, 

σχολεία) διερεύνησαν τις επιρροές της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην 

οργανωσιακή σιωπή, λαμβάνοντας υπόψη την θέση των δημοσίων υπαλλήλων στην 

ιεραρχία, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και τις δεξιότητες που αυτοί κατέχουν, ενώ 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η οργανωσιακή σιωπή συμβάλλει μακροπρόθεσμα, 

αρνητικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών. 

Ο Nikolaou et al., (2011) σε έρευνά του μελέτησε την οργανωσιακή σιωπή και την 

εμπιστοσύνη των εργαζομένων μερικούς μήνες μετά την ανακοίνωση μιας διαδικασίας 

συγχώνευσης δύο εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Πληροφορικής. Η 
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έρευνα διεξήχθη σε δύο στάδια με τη συμμετοχή συνολικά 327 υπαλλήλων στο πρώτο 

στάδιο και 285 στο δεύτερο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η οργανωσιακή 

εμπιστοσύνη συνδέεται αρνητικά με την οργανωσιακή σιωπή και θετικά με την στάση 

και τα συναισθήματα των εργαζομένων για την συγχώνευση, ενώ η οργανωσιακή σιωπή 

απεδείχθη να λειτουργεί σημαντικά ως ενδιάμεσος παράγοντας μεταξύ οργανωσιακής 

σιωπής και τις στάσεις των υπαλλήλων (Nikolaou et al., 2011) 

H Vakola και Bouradas (2005) διεξήγαγαν εμπειρική έρευνα συλλέγοντας στοιχεία από 

667 υπαλλήλους δύο εταιρειών Πληροφορικής ένα χρόνο από την ανακοίνωση της 

συγχώνευσής τους και την εισαγωγή της νέας εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών για 

να μελετήσουν τις διαστάσεις του κλίματος οργανωσιακής σιωπής και να εξερευνήσουν 

τις επιδράσεις της σιωπής στην οργανωσιακή δέσμευση και την εργασιακή ικανοποίηση. 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της 

στάσης της Διοίκησης και της άμεσης ιεραρχίας με την οργανωσιακή σιωπή και 

σημαντικά αρνητική συσχέτιση μεταξύ του κλίματος επικοινωνίας και των ευκαιριών για 

έκφραση με την οργανωσιακή σιωπή, ενώ κατέδειξαν ότι η σιωπή συμβάλλει στα χαμηλά 

επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης και εργασιακής ικανοποίησης (Vakola & Bouradas, 

2005). 
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2.3 Εργασιακός Ενθουσιασμός (Employee Engagement) 

2.3.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου εργασιακός ενθουσιασμός  

Για περισσότερο από δέκα χρόνια η έννοια του εργασιακού ενθουσιασμού (employee 

engagement) βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών και των μελετών των θεωρητικών 

της Διοικητικής Επιστήμης (Saks, 2019), καθώς διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ότι 

υψηλά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού μειώνουν τα ποσοστά αποχώρησης (Maslach 

et al., 2001, Saks, 2006), ενώ ενισχύουν την εργασιακή απόδοση, την οργανωσιακή 

ταύτιση, την παραγωγικότητα, την συναισθηματική δέσμευση, καθώς και τη διάρκεια 

αυτής, το ψυχολογικό κλίμα και την πελατειακή εξυπηρέτησ (Christian et al., 2011; 

Fleming & Asplund, 2007, Rich, LePine, & Crawford, 2010, Richman, 2006, όπως 

αναφέρεται στους Wollard και Shuck, 2011). Σύμφωνα δε με την Xanthopoulou et al., 

(2009) υψηλά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα 

κερδών, εσόδων και ανάπτυξης. 

Η απόδοση του ορισμού και της σημασίας του εργασιακού ενθουσιασμού παρολ’ αυτά 

φαίνεται να χαρακτηρίζεται από σύγχυση και έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των 

θεωρητικών (Baker et al., 2011, Cole et al., 2012). Το πρόβλημα φαίνεται να οφείλεται 

στην αλληλοεπικάλυψη της έννοιας του εργασιακού ενθουσιασμού με παραπλήσιες 

έννοιες, όπως αυτές της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational commitment), της 

εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction) και του εργασιακής εμπλοκής (job 

involvement) (Cole et al., 2012, Saks, 2006). Περαιτέρω, σύγχυση φαίνεται να υπάρχει 

αναφορικά με τον διαχωρισμό των εννοιών της εργασιακής αποξένωσης (employee 

disengagement) και του εργασιακού ενθουσιασμού (Μaslach et al., 2001, Cole et al., 

2012), καθώς πλήθος ερευνών έχει επικεντρωθεί στην μελέτη της πρώτης έννοιας. 

Ο Kahn (1990) ήταν ο πρώτος μελετητής που διερεύνησε τον τρόπο που οι προσωπικές 

και εργασιακές εμπειρίες επηρεάζουν τον προσωπικό ενθουσιασμό και την εξουθένωση. 

Όρισε τον “προσωπικό ενθουσιασμό” ως “την αξιοποίηση των μελών της οργάνωσης με 

την ανάθεση εργασιακών ρόλων, μέσω των οποίων απασχολούνται και εκφράζονται 

φυσικά, νοητικά και συναισθηματικά. Ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι η ταυτόχρονη 

εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων και η εκδήλωση των ‘επιθυμητών ατομικών 

χαρακτηριστικών’ που ενισχύουν την σχέση με την εργασία αλλά και τις σχέσεις με τους 

συναδέλφους, η ενεργητική παρουσία (φυσική, νοητική, συναισθηματική) και η ενεργή και 

πλήρης εργασιακή απόδοση”.  
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Η νοητική διάσταση της έννοιας, αναφέρεται στις πεποιθήσεις των εργαζομένων για τον 

οργανισμό, τις εργασιακές συνθήκες και την ηγεσία, η συναισθηματική διάσταση 

αναφέρεται στα συναισθήματα που τρέφουν οι εργαζόμενοι για καθένα από τα παραπάνω 

στοιχεία (οργανισμό, ηγεσία, εργασιακές συνθήκες), ενώ η φυσική διάσταση αναφέρεται 

στην φυσική ενέργεια που επενδύουν οι εργαζόμενοι για την εκπόνηση των εργασιακών 

τους καθηκόντων (Schaufeli, 2012). 

Ο Kahn θεωρεί ότι, η σχέση μεταξύ των τριών διαστάσεων και των εργασιακών ρόλων 

είναι διαλλακτική και δυναμική (Kahn, 1990). Υπό αυτήν την έννοια, οι εργασιακοί ρόλοι 

προσφέρουν εύφορο έδαφος στους εργαζομένους να ξεδιπλώσουν τα συναισθηματικά, 

νοητικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους με έναν ταυτόχρονο και ολιστικό τρόπο (Kahn, 

1992) Περαιτέρω ο Kahn (1992) αναγνωρίζει τρεις ψυχολογικές συνθήκες που οδηγούν 

στην πλήρη έκφραση των εργαζομένων: τη συναισθηματική ασφάλεια, το βαθμό 

σκοπιμότητας και η διαθεσιμότητα των εργασιακών και προσωπικών πόρων, η απουσία 

των οποίων οδηγεί στην προσωπική εξουθένωση (Kahn, 1990). Η προσωπική 

εξουθένωση περιλαμβάνει την “αποδέσμευση από τον εργασιακό ρόλο, ενώ οι 

εργαζόμενοι παραιτούνται συναισθηματικά, νοητικά και φυσικά από την άσκηση των 

καθηκόντων τους” (Saks, 2006, Kahn, 1990). Αντίθετα οι εργαζόμενοι τείνουν στον 

εργασιακό ενθουσιασμό, όταν αισθάνονται ασφάλεια να εκφραστούν, βρίσκουν νόημα 

στην εργασία τους και έχουν συναισθηματικό, νοητικό και φυσικό απόθεμα να 

αφιερώσουν στα εργασιακά τους καθήκοντα (Kahn, 1990).  

Στηριζόμενος στην θεωρία του Kahn (1990) για τον εργασιακό ενθουσιασμό ο Rich et 

al. (2010), υποστήριξε ότι, όταν οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται από ‘ενθουσιασμό’ 

επενδύουν το σώμα τους, το μυαλό τους και την καρδιά τους στην απόδοσή τους. 

Υποστηρίζει ότι ο ‘ενθουσιασμός’ είναι μία περισσότερο ολοκληρωμένη 

αντιπροσώπευση της προσωπικότητας του εργαζομένου από άλλες κατασκευές και 

έννοιες όπως η εργασιακή ικανοποίηση και η εμπλοκή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

περιορισμένες πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας (Rich et al., 2010). 

Ένας από τους πιο γνωστούς και ευρέως αποδεκτούς ορισμούς του εργασιακού 

ενθουσιασμού προτάθηκε από τους Schaufeli et al., (2002), οι οποίοι, θεωρούν ότι, ο 

εργασιακός ενθουσιασμός και η εξουθένωση είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους καταστάσεις 

και ορίζουν τον ενθουσιασμό ως “μια θετική, ικανοποιητική εργασιακή κατάσταση του 

πνεύματος που χαρακτηρίζεται από σφρίγος, αφοσίωση και προσήλωση”. Το σφρίγος 

αναφέρεται “στα υψηλά επίπεδα ενέργειας και νοητικών αντοχών κατά την άσκηση των 

εργασιακών καθηκόντων, στην θέληση να επενδύσουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους 
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και η επίδειξη επιμονής στην αντιμετώπιση δυσκολιών”, η αφοσίωση αναφέρεται “στην 

ολοκληρωτική εμπλοκή του εργαζομένου στην εργασία του και στην αντιμετώπιση αυτής 

με ένα αίσθημα σημαντικότητας, ενθουσιασμού, έμπνευσης υπερηφάνειας και 

πρόκλησης», ενώ η προσήλωση αναφέρεται “στην πλήρη επικέντρωση των εργαζομένων 

στο έργο τους, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου (Shaufeli et al., 2002, 2006). Σύμφωνα 

δε με τους ίδιους, ο ενθουσιασμός δεν είναι μια στιγμιαία και συγκεκριμένη κατάσταση 

αλλά, μία συνεχής, νοητική και συναισθηματική κατάσταση χωρίς αυτή να επικεντρώνεται 

σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, γεγονός ή άτομο. 

O Saks (2006), στηριζόμενος στους Kahn (1990, 1992) και στους Shaufeli et al., (2002) 

επέκτεινε το εύρος της έννοιας, προβαίνοντας στη διάκριση μεταξύ εργασιακού 

ενθουσιασμού και οργανωσιακής δέσμευσης, υποστηρίζοντας ότι ο ενθουσιασμός 

συνδέεται συγκεκριμένα και ειδικά με τον εργασιακό ρόλο του ατόμου που τον εκτελεί, 

ενώ κάθε εργαζόμενος έχει τουλάχιστον δύο ρόλους, τον εργασιακό του ρόλο και αυτόν 

ως μέλος του οργάνωσης (Saks, 2006, 2019). Σύμφωνα με την πολυδιάστατη προσέγγιση 

του Saks, ως εργασιακός ενθουσιασμός ορίζεται “ένα ξεχωριστό κατασκεύασμα από 

νοητικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με τον 

εργασιακό ρόλο του ατόμου”.  

Περαιτέρω, οι Macey και Scheider (2008), στηριζόμενοι στην έννοια του Saks (2006) 

υποστηρίζουν ότι ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι “μια επιθυμητή κατάσταση, 

περιλαμβάνει έναν οργανωσιακό σκοπό και υπαινίσσεται προσωπική εμπλοκή, δέσμευση, 

πάθος, συγκέντρωση ενέργειας και προσπάθειας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει 

προσωπικά και συμπεριφορικά στοιχεία”. 

Σύμφωνα με τον Schmidt (2004, όπως αναφ. στην Scottish Executive Social Research, 

2007) ο εργασιακός ενθουσιασμός συνδέει την εργασιακή ικανοποίηση και την 

δέσμευση, όπου η ικανοποίηση συνεισφέρει στην εξίσωση το συναισθηματικό και 

συμπεριφορικό στοιχείο, ενώ η δέσμευση συνεισφέρει το παρακινητικό και φυσικό. Η 

ικανοποίηση και η δέσμευση αποτελούν τα δύο βασικά στοιχεία του εργασιακού 

ενθουσιασμού, αλλά κανένα δεν επαρκεί από μόνο του για να εγγυηθεί τον εργασιακό 

ενθουσιασμό (Schmidt, 2004, όπως αναφ. στην Scottish Executive Social Research, 

2007). 

Οι Shuck και Wollard (2010) όρισαν τον εργασιακό ενθουσιασμό ως “την ατομική 

νοητική, συναισθηματική και συμπεριφορική στάση του εργαζομένου απέναντι σε 

επιθυμητά οργανωσιακά αποτελέσματα”, ενώ σύμφωνα με τον OECD (2016) ο 

εργασιακός ενθουσιασμός περιγράφει και μετρά την σχέση μεταξύ των εργαζομένων, του 



53 

 

εργασιακού τους ρόλου και του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται. 

‘Ενθουσιασμένοι’ εργαζόμενοι είναι αυτοί που “αισθάνονται δεσμευμένοι στους στόχους 

και τις αξίες του οργανισμού και κινητοποιούνται έτσι ώστε, να συνεισφέρουν στην 

οργανωσιακή επιτυχία αλλά είναι ικανοί παράλληλα να βελτιώσουν της δική τους 

προσωπική ευημερία” (MacLeod & Clarke, 2011) 

Σύμφωνα δε με την Anitha (2014) ως εργασιακός ενθουσιασμός ορίζεται “το επίπεδο 

δέσμευσης και εμπλοκής με τον οργανισμό και τις αξίες τους. Ο ‘ενθουσιασμένος 

εργαζόμενος έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης τους στην εκπλήρωση των οργανωσιακών 

στόχων και συνεισφέρει παράλληλα στην κινητοποίηση των συναδέλφων του. Η θετική 

στάση των εργαζομένων απέναντι στον οργανισμό και στο σύστημα αξιών που αυτός 

πρεσβεύει αντικατοπτρίζει την θετική συναισθηματική σύνδεση αυτού με την εργασία του. 

Οι ‘ενθουσιασμένοι’ υπάλληλοι υπερβαίνουν τον εργασιακό τους ρόλο και τον εκτελούν 

στα όρια της τελειότητας”. 

Τέλος, ο διεθνής Οργανισμός Gallup (Fleming and Asplund 2007, όπως αναφέρεται στην 

Anitha, 2014) όρισε τον εργασιακό ενθουσιασμό “ως την ικανότητα να κυριεύσεις το 

μυαλό, την καρδιά και την ψυχή των εργαζομένων και να ενσταλάξεις μια εγγενή 

επιθυμία για αριστεία”, προσθέτοντας μία πνευματική διάσταση στις ήδη υπάρχουσες 

διαστάσεις. Σύμφωνα δε με τον ίδιο Οργανισμό (Gallup, 2002, όπως αναφέρεται στην 

Anitha, 2014, υπάρχουν τρεις τύποι εργαζομένων: i) οι ‘ενθουσιασμένοι’ υπάλληλοι, οι 

οποίοι προσπαθούν να επιτύχουν την αριστεία κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους 

ρόλων, ii) οι ‘μη ενθουσιώδεις’, οι οποίοι απλώς εκτελούν τα εργασιακά καθήκοντα που 

ανατίθενται από τη Διοίκηση χωρίς αντίκρισμα στους οργανωσιακούς στόχους και iii) οι 

‘αποξενωμένοι εργαζόμενοι’, οι οποίοι αποτελούν κίνδυνο για τον οργανισμό, καθώς όχι 

μόνο χαρακτηρίζονται από χαμηλή εργασιακή απόδοση αλλά αποθαρρύνουν και τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

2.3.2 Παρεμφερείς έννοιες 

H βιβλιογραφία αναφορικά με την έννοια του εργασιακού ενθουσιασμού βασίζεται σε 

προγενέστερες έρευνες και μελέτες της οργανωσιακής δέσμευσης (organizational 

commitment) και της υπέρβασης οργανωσιακού ρόλου (Organizational Citizenship 

Behavior) (Rafferty et al., 2005). Καθοριστική διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι, ο 

εργασιακός ενθουσιασμός αποτελεί μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας μεταξύ του 

εργαζομένου και του οργανισμού σε αντίθεση με τις δύο προαναφερθείσες έννοιες που 

αντιμετωπίζουν τα εργασιακά ζητήματα αποκλειστικά από την πλευρά του εργαζομένου 

(Robinson et al., 2004, Rafferty et al., 2005) Η οργανωσιακή δέσμευση αναφέρεται στην 
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στάση (attitudinal commitment) και στην συμπεριφορά (behavioral commitment) του 

εργαζομένου και στην συναισθηματική σύνδεση αυτού με τον οργανισμό (Saks, 2006). 

Ο Robinson et al. (2004), αντίθετα, υποστήριξε ότι σημαντικό κίνητρο του εργασιακού 

ενθουσιασμού είναι η αίσθηση του “ανήκειν” των εργαζομένων και της ενεργής 

συμμετοχής ορίζοντας τον εργασιακό ενθουσιασμό ως “την θετική στάση που υιοθετούν 

οι εργαζόμενοι για τον οργανισμό και ην αξία του. Ο ενθουσιασμένος εργαζόμενος έχει 

πλήρη επίγνωση των εργασιακών καθηκόντων και του περιεχομένου του εργασιακού του 

και ότι σε συνεργασία με τους συναδέλφους του έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις 

εργασιακές συνθήκες για το συμφέρον του οργανισμού. Ο οργανισμός οφείλει να 

προσπαθήσει για να δημιουργήσει και να ενισχύσει τον ενθουσιασμό, ενέργεια που απαιτεί 

αμφίδρομη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου” (Robinson et al., 2004)  

Προηγούμενες εμπειρικές έρευνες κατέδειξαν ότι, η οργανωσιακή δέσμευση και ο 

εργασιακός ενθουσιασμός ‘πυροδοτούνται’ από διαφορετικούς παράγοντες και έχουν 

διαφορετικά οργανωσιακά αποτελέσματα (Farndale et al., 2014, Saks, 2006). Η 

οργανωσιακή δέσμευση εκκινεί από την φύση και το περιεχόμενο της εργασίας, ενώ 

χαρακτηριστικά όπως ο βαθμός αυτονομίας και η ποικιλία των καθηκόντων καθορίζουν 

το βαθμό της (Shaufeli et al., 2002). Περαιτέρω, ο εργασιακός ενθουσιασμός φαίνεται να 

σχετίζεται με βαθύτερα αισθήματα οργανωσιακής ταύτισης και καταλήγει σε 

αποτελέσματα όπως η δίψα για μάθηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών (Farndale et al., 

2014), ενώ σε αντίθεση η οργανωσιακή δέσμευση σχετίζεται με ευρύτερου περιεχομένου 

αποτελέσματα, όπως η οργανωσιακή ικανοποίηση (Farndale et al., 2014; Saks, 2006). 

Μια διαφορετική είδους προσέγγιση πραγματοποιείται από τους μελετητές που 

υποστηρίζουν ότι, ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι ο θετικός αντίποδας της εργασιακής 

εξουθένωσης (Maslach et al., 2001). Σε αντίθεση με τους “εξουθενωμένους” 

εργαζόμενους, οι “ενθουσιασμένοι” εργαζόμενοι συνδέονται ενεργητικά και 

αποτελεσματικά με την εργασία τους, αντιμετωπίζουν την δουλειά τους ως πρόκληση και 

όχι ως στρεσογόνα και απαιτητική (Shaufeli & Baker, 2010). Οι Maslach και Leiter 

(1997) υποστηρίζουν ότι, ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι το άλλο άκρο της 

εξουθένωσης και θεωρούν ότι, στην κατάσταση της “εξουθένωσης”, η ενέργεια 

μετατρέπεται σε εξάντληση, η ενεργητική συμμετοχή μετατρέπεται σε κυνισμό και η 

αποτελεσματικότητα μετατρέπεται σε αναποτελεσματικότητα.  

Ο εργασιακός ενθουσιασμός διαφέρει επίσης από την εργασιακή εμπλοκή (job 

involvement). Σύμφωνα με την May et al. (2004) η εργασιακή εμπλοκή είναι το 

αποτέλεσμα της νοητικής κρίσης για το βαθμό ικανοποίησης που αντλεί ο εργαζόμενος 
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από την εργασία του και ταύτισης με αυτήν και συνδέεται άρρηκτα με την εικόνα που 

έχει ο εργαζόμενος για τον εαυτό του. Αντίθετα, ο ενθουσιασμός αναφέρεται στον τρόπο 

που οι εργαζόμενοι επιλέγουν να απασχολούν τους εαυτούς τους κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, ενώ συνεπάγεται ενεργητική έκφραση συναισθημάτων και 

συμπεριφορών, συμπληρωματικά με την νοητική διαδικασία συμπεριφοράς και 

έκφρασης (May et al. 2004). Η May et al. (2004) υποστηρίζει επίσης, ότι ο 

‘ενθουσιασμός’ μπορεί να θεωρηθεί κινητήριος παράγοντας της εργασιακής εμπλοκής, 

καθώς οι εργαζόμενοι οι οποίοι βιώνουν εργασιακό ‘ενθουσιασμό’ καταλήγουν τελικώς 

να ταυτίζονται με την εργασία τους. 

Επίσης, διαφορετικά αντιμετωπίζεται από τους μελετητές η έννοια της εργασιακής 

ικανοποίησης και του εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς παρά το γεγονός ότι και οι δύο 

έννοιες έχουν θετικές συναισθηματικές καταβολές (Rich, 2006), ο εργασιακός 

ενθουσιασμός συνδέεται με την ατομική συμπεριφορά και την ενεργή συμμετοχή στον 

εργασιακό ρόλο, ενώ η εργασιακή ικανοποίηση αντικατοπτρίζει την αξιολόγηση μεταξύ 

των επιθυμητών και πραγματικών εργασιακών συνθηκών. Αν και οι δύο έννοιες έχουν 

θετικές νοητικές καταβολές, δεν συνεπάγονται τον ίδιο βαθμό ενεργοποίησης (Shaufeli, 

2018). Οι ‘ενθουσιασμένοι’ εργαζόμενοι δρουν προδραστικά, αντιμετωπίζουν την 

εργασία τους ως πρόκληση και έχουν μεγαλύτερο κίνητρο από τους ‘ικανοποιημένους’ 

συναδέλφους τους, οι οποίοι αντιδρούν στις εξελίξεις, δεν αισθάνονται την ίδια 

εργασιακή πρόκληση (Shaufeli, 2018), ενώ ελλοχεύει κίνδυνος εμφάνισης συμπεριφοράς 

νωθρότητας ή διατήρησης του εργασιακού κατεστημένου (Rich, 2006 ). Αντιθέτως, οι 

‘ενθουσιασμένοι’ εργαζόμενοι εκτελούν τα εργασιακά τους καθήκοντα με περισσό ζήλο 

και συμβάλλουν ενεργά για την επιτυχία του οργανισμού, και για αυτόν τον λόγο έχει 

υποστηριχθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού ενθουσιασμού 

και της εργασιακής απόδοσης από ότι με την εργασιακή ικανοποίηση (Schaufeli, 2017).  

Οι Christian et al. (2011) διερεύνησαν βιβλιογραφικά τη διαφοροποίηση της έννοιας του 

εργασιακού ενθουσιασμού από τις έννοιες της εργασιακής ικανοποίησης, της 

οργανωσιακής δέσμευσης και της εργασιακής εμπλοκής, Στην προσπάθεια τους αυτή 

ανακάλυψαν τρία κοινά χαρακτηριστικά του εργασιακού ενθουσιασμού: i) την 

ψυχολογική σύνδεση του εργαζομένου με την εκτέλεση των εργασιακών του 

καθηκόντων, ii) την επένδυση προσωπικών στοιχείων στην εργασία και iii) ότι ο 

‘ενθουσιασμός’ αποτελεί μία διαρκή κατάσταση και όχι ειδικότερο γνώρισμα. 

Περαιτέρω, υποστήριξαν ότι ο εργασιακός ενθουσιασμός συνδέεται ικανοποιητικά με 

την εργασιακή ικανοποίηση (0,53), την οργανωσιακή δέσμευση (0,59) και την εργασιακή 
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εμπλοκή (0,52). Κατέληξαν δε στο συμπέρασμα ότι ως έννοια είναι μεν ξεχωριστή αλλά 

μοιράζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των υπολοίπων εννοιών (Christian et al., 2011) 

2.3.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες εργασιακού ενθουσιασμού 

Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι, η διαχείριση των πολλών διαφορετικών στοιχείων και 

χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος, μπορεί να οδηγήσει στη διαχείριση 

των επιπτώσεων του εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς και στην αύξηση των επιπέδων 

του (Nel & Linda, 2019). Οι Wollard και Shuck (2011) ορίζουν τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες του εργασιακού ενθουσιασμού ως “κατασκευές, στρατηγικές ή συνθήκες 

που προηγούνται του εργασιακού ενθουσιασμού, ενώ η Διοίκηση και συνολικά ο 

Οργανισμός επωφελούνται τελικώς από τα πλεονεκτήματα που αυτός επιφέρει”. Παρολ’ 

αυτά, η αναγνώριση και ο συγκεκριμένος ορισμός των προσδιοριστικών παραγόντων του 

εργασιακού ενθουσιασμού, καθίσταται το ίδιο δύσκολη με την απόδοση του ορισμού και 

του περιεχομένου της έννοιας (Macey and Schneider 2008).  

Ο Kahn (1990), ο οποίος έθεσε τα θεμέλια της έννοιας, προσπαθεί να επεξηγήσει πως 

συγκεκριμένοι παράγοντες σχετίζονται με τις τρεις ψυχολογικές καταστάσεις του 

εργασιακού ενθουσιασμού, την σκοπιμότητα, την ασφάλεια και την διαθεσιμότητα, ενώ 

σε κάθε μία από τις συγκεκριμένες συνθήκες αποδίδονται συγκεκριμένοι εργασιακοί 

πόροι και συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις που τις επηρεάζουν. Οι Bailey et al. 

(2015, όπως αναφέρεται στους Nel & Linda, 2019) διεξήγαγαν μία επεξηγηματική 

ανάλυση στους παράγοντες και τις επιπτώσεις του εργασιακού ενθουσιασμού και βρήκαν 

ότι, σημαντικότερη θετική συσχέτιση φέρουν οι παράγοντες που σχετίζονται με τους 

εργασιακούς πόρους. Η συγκεκριμένη ανάλυση, ήρθε να ενισχύσει την άποψη των Saks 

και Gruman’s (2014), οι οποίοι υποστήριξαν ότι κάποιοι εργασιακοί πόροι, όπως η 

αυτονομία, η ανατροφοδότηση πληροφοριών που σχετίζονται με την απόδοση και το 

υποστηρικτικό περιβάλλον συνδέονται θετικά με τον ενθουσιασμό, ενώ δεν είναι λίγοι οι 

μελετητές που αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της ηγεσίας (Macey and 

Schneider 2008; Bailey et al. 2015) 

Πίνακας 2.3.3.1: Παράγοντες εργασιακού ενθουσιασμού σύμφωνα με τον Kahn (1990) 

Kahn (1990) Αίσθηση σκοπιμότητας 
Εργασιακές προκλήσεις 
Αυτονομία 
Ποικιλία καθηκόντων 
Συν-ταίριασμα ρόλου-ανθρώπου 
Ευκαιρίες για εξέλιξη 
Ανταμοιβή και αναγνώριση 

Ψυχολογική ασφάλεια 
Κοινωνική υποστήριξη 
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Μετασχηματιστική ηγεσία 
Συναλλακτική σχέση ηγέτη-εργαζομένου 
Οργανωσιακή δικαιοσύνη 
Εργασιακή ασφάλεια 

Ψυχολογική διαθεσιμότητα 
Υπερφόρτωση ρόλων 
Σύγκρουση ρόλου-εργασίας 
Σύγκρουση ρόλου-οικογένειας 
Ανεπάρκεια πόρων 
Πίεση χρόνου 
Ανάκαμψη εκτός εργασίας 
Ψυχολογική κατάσταση 
Προσωπικοί διαθέσιμοι πόροι 

 

Οι Wollard and Shuck (2011) προέβησαν σε εκτενή μελέτη της βιβλιογραφίας, 

μελετώντας 265 σχετικά άρθρα και κατηγοριοποίησαν τους παράγοντες που βρήκαν να 

προσδιορίζουν τον εργασιακό ενθουσιασμό σε ατομικούς και οργανωσιακούς. Ως 

ατομικοί παράγοντες ορίζονται οι κατασκευές, οι στρατηγικές και οι συνθήκες που έχουν 

άμεση συσχέτιση με το άτομο, ενώ ως οργανωσιακοί αυτοί που αναφέρονται στο σύνολο 

του Οργανισμού (Wollard & Shuck, 2011).  

Πίνακας 2.3.3.2: Ατομικοί και Οργανωσιακοί παράγοντες εργασιακού ενθουσιασμού 

Ατομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες 
Εργασιακού Ενθουσιασμού 

Οργανωσιακοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες 
Εργασιακού Ενθουσιασμού 

Προσήλωση 
Διαθεσιμότητα 
Περιέργεια 
Αφοσίωση 
Συναισθηματικό συν-ταίριασμα 
Εργασιακή κινητοποίηση 
Οικογενειακή κατάσταση 
Αίσθηση της επιλογής και του ελέγχου 
Εργασιακή ταύτιση 
Συμμετοχή σε ουσιαστικές εργασίες 
Σύνδεση ατομικών και οργανωσιακών στόχων 
Αισιοδοξία 
Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη 
Αυτοπεποίθηση, αποτελεσματικότητα 
Πρόθεση επένδυσης προσωπικής ενέργειας 
Ισορροπία προσωπικής ζωής και εργασίας 
Αυτοαξιολόγηση 
Συμφωνία αξιών 

Αυθεντική οργανωσιακή κουλτούρα 
Σαφείς προσδοκίες 
Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
Ενθάρρυνση/παρακίνηση 
Ανατροφοδότηση 
Συνθήκες Υγιεινής 
Εργασιακά χαρακτηριστικά 
Εργασιακός έλεγχος 
συν-ταίριασμα θέσης εργασίας και εργαζομένου 
Ηγεσία 
Επίπεδο εργασιακών προκλήσεων 
Προσδοκίες της Διοίκησης 
Αποτελεσματικότητα Διοίκησης 
Ευκαιρίες μάθησης 
Όραμα και αποστολή Οργανισμού 
Αντιλαμβανόμενη ασφάλεια εργασιακού χώρου 
Θετικό εργασιακό κλίμα 
Ανταμοιβές 
Υποστηρικτική οργανωσιακή κουλτούρα 
Διοίκηση ταλέντου 
Πλήρη αξιοποίηση δυνατοτήτων των 
εργαζομένων 

 

Οι Joshi and Sodhi (2011, όπως αναφέρεται στους Anitha, 2014) προέβησαν στην 

κατηγοριοποίηση 6 κρίσιμων παραγόντων του εργασιακού ενθουσιασμού, με σειρά 

σημαντικότητας ως εξής: 
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1. Το περιεχόμενο της εργασίας (αίσθηση αυτονομίας του εργαζομένου και τις 

ευκαιρίες για μάθηση και κατάρτιση) 

2. Το ύψος της αποζημίωσης και τα χρηματικά οφέλη, (ελκυστικός μισθός, δίκαιος 

προς τα εργασιακά προσόντα την ευθύνη της θέσης, κατάλληλο και ισότιμο ύψος 

αποζημίωσης για το είδος της εργασίας) 

3. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (αφιέρωση χρόνου 

στις στην ικανοποίηση προσωπικών και οικογενειακών αναγκών) 

4. Οι σχέσεις της Διοίκησης με τον εργαζόμενο(δυνατότητα προσέγγισης των 

ανώτατων στελεχών, διοίκηση εργασιακών θεμάτων με ηθική και αξίες, ισότιμη 

αντιμετώπιση, σεβασμός στις απόψεις των υφισταμένων, υποστηρικτικό-

ομαδικό περιβάλλον εργασίας) 

5. Το πλαίσιο εργασιακής και επαγγελματικής ανέλιξης (προσεκτικά σχεδιασμένες 

πολιτικές εξέλιξης, επαρκείς ευκαιρίες, σαφώς καθορισμένες προοπτικές 

εξέλιξης και σταδιοδρομίας, εφαρμογή της πολιτικής προαγωγών με δίκαιο και 

διαφανή τρόπο, υποστήριξη, παρακίνηση των εργαζομένων για εργασιακή 

ανάπτυξη) 

6. Προσανατολισμός στην ομάδα / ομαδική εργασία (συνεργασία σε ομάδες εντός 

και μεταξύ των τμημάτων). 

Η Anitha (2014) λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία, θέλησε να καθορίσει 

συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν τον εργασιακό ενθουσιασμό και να 

εμπλουτίσει το θεωρητικό πλαίσιο των παραγόντων που διευκολύνουν τις ψυχολογικές 

συνθήκες της έννοιας, όπως αυτές προτάθηκαν από τον Kahn (1990). Σύμφωνα με την 

ίδια, βρέθηκε ότι, όλοι οι εξεταζόμενοι παράγοντες αποτελούν κινητήριες δυνάμεις του 

εργασιακού ενθουσιασμού (r2= 0.672), με τους παράγοντες του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων μεταξύ των ομάδων και των συναδέλφων 

να φέρουν την υψηλότερη συσχέτιση. 
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Εικόνα 2.3.3.1: Παράγοντες εργασιακού ενθουσιασμού σύμφωνα με τους Anitha (2014) 

 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των παραγόντων που αναγνώρισε στην έρευνα της η 

Antitha (2014), ενώ επιχειρείται μία προσπάθεια εμπλουτισμού, σύμφωνα με πρόσφατες 

βιβλιογραφικές αναφορές. 

Εργασιακό περιβάλλον: Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι, ένα υποστηρικτικό εργασιακό 

περιβάλλον δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση της μάθησης, την 

προσωπική ανάπτυξη, την έκφραση ‘φωνής’, την εργασιακή κουλτούρα και την ενίσχυση 

των εσωτερικών σχέσεων (Van & Nafukho, 2019).Το εργασιακό περιβάλλον βρέθηκε να 

είναι ένας από τους παράγοντες που έχει την ισχυρότερη συσχέτιση με τον εργασιακό 

ενθουσιασμό και να καθορίζει όσο κανένας άλλος το επίπεδο αυτού (Anitha, 2014). 

Μελετητές όπως ο Miles (2001), οι Harter et al. (2002), Holbeche and Springett (2003), 

οι May et al. (2004) και Rich et al. (2010) απέδειξαν ότι ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι 

αποτέλεσμα διαφόρων συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος (Anitha, 2014). 

Περαιτέρω, οι Deci and Ryan (1987, όπως αναφέρεται στην Anitha, 2014) υποστηρίζουν 

ότι, όταν η Διοίκηση του οργανισμού ενδιαφέρεται να ενθαρρύνει το εργασιακό 

περιβάλλον, τότε επιδεικνύει ενδιαφέρον για τους εργαζομένους, τις ανάγκες τους και τα 

συναισθήματα τους, παρέχει θετική ανατροφοδότηση και παροτρύνει τους εργαζομένους 

να ‘υψώνουν την φωνή τους’, εκφράζοντας τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους 

και τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ενώ τους βοηθά να επιλύουν 

εργασιακά τους προβλήματα. Για το λόγο αυτό, η Anitha, (2014) υποστηρίζει ότι ένα 

τέτοιο περιβάλλον εργασίας βοηθά στην επικέντρωση των εργαζομένων στον εργασιακό 

τους ρόλο και στην προσωπική τους αρμονία και συνεπώς θεωρείται βασικός παράγοντας 

εργασιακού ενθουσιασμού. 

Τέλος, υπάρχουν ερευνητές που έχουν καταδείξει την σημασία του ψυχολογικά σταθερού 

εργασιακού περιβάλλοντος και την θετική συσχέτιση με τον εργασιακό ενθουσιαμό (Idris 
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et al., 2011, George & Joseph, 2015, Shuck et al.’s 2011, Bakker et al.’s 2011, όπως αναφ. 

στους Van & Nafukho, 2019) 

Εκπαίδευση, εργασιακή εξέλιξη και συνεχής μάθηση: Το εργασιακό περιβάλλον που 

ευνοεί και προωθεί την μάθηση μέσα από δραστηριότητες που οδηγούν τους υπαλλήλους 

να δημιουργούν, να αναζητούν και να μεταφέρουν γνώσεις, βρέθηκε ότι, οδηγεί σε 

υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων (Eldor and Harpaz, 

2016, όπως αναφέρεται στους Van & Nafukho, 2019). Οι Wollard και Shuck (2011) 

κατατάσσουν τις ευκαιρίες για μάθηση στους οργανωσιακούς παράγοντες που οδηγούν 

στον εργασιακό ενθουσιασμό, ενώ οι Rothmann & Rothmann (2010, όπως αναφέρεται 

στους Van & Nafukho, 2019) υποστήριξαν ότι οι ευκαιρίες για μάθηση αποτελούν ένας 

από τους ισχυρότερους παράγοντες του εργασιακού ενθουσιασμού και του εργασιακού 

πάθους. ΄ 

Περαιτέρω, η εκπαίδευση και η εργασιακή εξέλιξη βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά και 

θετικά με τον εργασιακό ενθουσιασμό, καθώς ο εργαζόμενος εξελίσσει τις εργασιακές 

του ικανότητες και τις προσωπικές του δεξιότητες, ενώ αυξάνεται το αίσθημα 

αυτοπεποίθησης με αποτελέσματα που αντανακλώνται στην απόδοσή του και στα 

επίπεδα ενθουσιασμού (Anitha, 2014). Σύμφωνα με τον Alderfer (1972, όπως αναφέρεται 

στην Anitha, 2014) οι ευκαιρίες που προσφέρει ένας Οργανισμός στους εργαζόμενους να 

εξελιχθούν, ισοδυναμεί με ανταμοιβή. Τόνισε ότι «η ικανοποίηση των αναγκών 

προσωπικής εξέλιξης εξαρτάται από το να βρίσκει κανείς την ευκαιρία να γίνει αυτό που 

μπορεί».  

Οργανωσιακή φωνή: Η οργανωσιακή φωνή, καθώς και οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί 

επικοινωνίας, φαίνεται ότι αποτελούν κινητήριους παράγοντες του εργασιακού 

ενθουσιασμού, καθώς διασφαλίζουν ότι, οι εργαζόμενοι διαθέτουν αλλά και έχουν την 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους στη Διοίκηση και την άμεση ιεραρχία 

(Alfes et al., 2010, Farndale et al., 2011, Rees et al., 2013). Αντίθετα, η έλλειψη φωνής 

έχει συνδυαστεί με την εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων, καθώς οι εργαζόμενοι 

αισθάνονται ανίκανοι να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν καταστάσεις που τους 

δημιουργούν στρες και άγχος (Schaufeli & Bakker, 2004). Προηγούμενες μελέτες 

κατέδειξαν ότι, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων 

συνδέεται αρνητικά με την εργασιακή εξουθένωση (Bakker et al., 2003) και θετικά με 

την οργανωσιακή δέσμευση (Crawford et al., 2010) 

Ηγεσία: Η Anitha (2014) στην έρευνα της κατέδειξε ότι η ηγεσία αποτελεί τον δεύτερο 

σε σημαντικότητα καθοριστικό παράγοντα του εργασιακού ενθουσιασμού. Έρευνες, 
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έχουν καταδείξει ότι, ο εργασιακός ενθουσιασμός προκύπτει ως φυσική συνέπεια της 

αποτελεσματικής ηγεσίας, όταν δηλαδή ο ηγέτης διαθέτει αυτογνωσία, είναι ηθικός και 

δίκαιος, χειρίζεται με διαφάνεια τις εργασιακές σχέσεις και μπορεί να εμπνεύσει και να 

καθοδηγήσει τους εργαζομένους (Carasco-Saul et al., 2014) Το γενικό συμπέρασμα που 

προκύπτει από την βιβλιογραφία είναι ότι, οι πεποιθήσεις και συμπεριφορές των 

εργαζομένων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους ηγέτες τους και έτσι “η ποιότητα 

της μεταξύ τους σχέσης αποτελεί σαφή ένδειξη για την ατομική αλλά και την 

οργανωσιακή απόδοση”(Gerstner & Day, 1997, όπως αναφέρεται στους Carasco-Saul et 

al., 2014). 

Ειδικότερα, έρευνες έχουν καταδείξει ότι, οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο 

‘ενθουσιασμένοι’ με τον μετασχηματιστικό ηγέτη και ειδικότερα όταν αυτός ενισχύει την 

αισιοδοξία των εργαζομένων (Tims et al., 2011, όπως αναφ. στους Carasco-Saul et al., 

2014) την υπευθυνότητα, προσφέρει την αίσθηση του σκοπού και ενισχύει την 

καινοτομία(Aryee & Walumbwa, 2012 όπως αναφ. στους Carasco-Saul et al., 2014). 

Αντιθέτως, τα επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού μειώνονται όταν η αντίληψη του ηγέτη 

για τα χαρακτηριστικά του εργαζομένου είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αυτοαξιολόγηση 

που κάνει ο ίδιος ο εργαζόμενος για τον εαυτό του (Zhu et al., 2009, όπως αναφ. στους 

Carasco-Saul et al., 2014). Έχει αποδειχτεί ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται 

αυτοπεποίθηση και ασφάλεια, συνδέονται συναισθηματικά με τον ηγέτη και εντείνουν 

την ενεργητικότητά τους, όταν αυτός προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη και 

αναγνωρίζει την συνεισφορά και τα προτερήματα του εργαζομένου (Moss, 2008, 

Carasco-Saul et al., 2014) 

Σχέσεις με την ομάδα και τους συναδέλφους: Οι εργαζόμενοι που έχουν καλές 

εργασιακές σχέσεις αναμένεται να έχουν υψηλά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού 

(Anitha, 2014). Ο Kahn (1990) υποστήριξε ότι, η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη στις 

διαπροσωπικές εργασιακές σχέσεις, καθώς και οι υποστηρικτικές ομάδες εργασίας 

ενθαρρύνουν τον εργασιακό ενθουσιασμό. Ένα υποστηρικτικό και ανοικτό εργασιακό 

περιβάλλον ενισχύει την αίσθηση της ασφάλειας αλλά και την αίσθηση της ευθύνης των 

εργαζομένων (Anitha, 2014), ενώ τους ενθαρρύνει να καινοτομήσουν και να τολμήσουν 

αποβάλλοντας τον φόβο των ενδεχόμενων συνεπειών (Kahn, 1990).  

Οι εργασιακές σχέσεις, επίσης, αποτελούν σημαντικό παράγοντα του εργασιακού 

ενθουσιασμού και ως ένα βαθμό αλληλεπικαλύπτονται με την εταιρική κουλτούρα και 

την ακολουθούμενη εταιρική στρατηγική (Van & Nafukho, 2019). Όταν οι εργασιακές 

σχέσεις και το ψυχολογικό κλίμα οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων του εργασιακού 
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ενθουσιασμού, αυτό σημαίνει ότι, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν υποστήριξη και βοήθεια 

από την ηγεσία, τους άμεσους προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους(Van 

& Nafukho, 2019). H May et al., (2004, όπως αναφ. στην Anitha, 2014) υποστήριξε ότι, 

οι εργασιακές σχέσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αίσθηση του σκοπού και της 

ολοκλήρωσης που αισθάνεται ο εργαζόμενος, σημαντικό στοιχείο του εργασιακού 

ενθουσιασμού, ενώ ο Saks (2006) υποστήριξε ότι η οργανωσιακή υποστήριξη που 

λαμβάνει ο εργαζόμενος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο της οργανωσιακής 

δέσμευσης όσο και του εργασιακού ενθουσιασμού.  

Η αμοιβή: Σύμφωνα με την Anitha (2014) η ανταμοιβή αποτελεί αδιάσπαστο παράγοντα 

του εργασιακού ενθουσιασμού καθώς, παρακινεί τον εργαζόμενο να εστιάσει 

περισσότερο στην εργασία και την προσωπική ανάπτυξη, ενώ αναφέρεται σε υλικές και 

μη απολαβές. Συνεπώς, η Διοίκηση του Οργανισμού πρέπει να παρουσιάζει ένα 

καθορισμένο πλαίσιο ανταμοιβής και αναγνώρισης (Anitha, 2014). Η ελκυστική 

αποζημίωση περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ανταμοιβών, μπόνους, άλλων χρηματικών 

ανταμοιβών, καθώς επίσης και μη χρηματικών ανταμοιβών, όπως επιπλέον άδεια και 

κουπόνια. Οι Saks και Rotman (2006, όπως αναφ. στην Anitha, 2014) υποστηρίζουν ότι, 

η αναγνώριση του εργαζομένου και η ανταμοιβή αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

του εργασιακού ενθουσιασμού, ενώ οι ίδιοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να 

ανταποκριθούν στα εργασιακά τους καθήκοντα με περισσότερο ‘ενθουσιασμό’. Τέλος, ο 

Kahn (1990) υποστηρίζει ότι, το επίπεδο ενθουσιασμού των υπαλλήλων εξαρτάται από 

την αντιλαμβανόμενη πεποίθηση για τα οφέλη που αποκομίζουν.  

Οργανωσιακές διαδικασίες, πολιτικές, δομές και συστήματα: Προηγούμενες έρευνες 

καταδεικνύουν την σημασία των οργανωσιακών και πολιτικών για το επίπεδο του 

οργανωσιακού ενθουσιασμού και τελικώς την οργανωσιακή επίδοση και την επίτευξη 

των στρατηγικών στόχων (Anitha, 2014). Τέτοιες πολιτικές ενδέχεται να περιλαμβάνουν 

την δίκαιη επιλογή και πρόσληψη προσωπικού (Schneider et al., 2009), το ευέλικτο 

ωράριο εργασίας (Richman et al. 2008), υποβοήθηση για την καλύτερη ισορροπία 

εργασιακής και προσωπικής ζωής (Woodruffe, 2005, Rama Devi, 2009), υιοθέτηση και 

εφαρμογή δίκαιο και ισότιμου συστήματος εξέλιξης και προαγωγής (Anitha, 2014).  

Η εργασιακή ευημερία: Σύμφωνα με την Anitha (2014) η εργασιακή ευημερία αποτελεί 

ένα ολιστικό μέτρο που ενισχύει τον εργασιακό ενθουσιασμό. Περιλαμβάνει ‘όλα τα 

πράγματα που έχουν αξία για τον άνθρωπο, καθώς και τον τρόπο που ο καθένας 

αντιλαμβάνεται και επιλέγει να ζήσει την ζωή του’ και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η 

εργασιακή ευημερία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι τον σημαντικότερο 
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δείκτη μέτρησης της επιρροής που έχει ο Οργανισμός στους υπαλλήλους του (Anitha, 

2014).  

Ατομικά χαρακτηριστικά: Τα ατομικά χαρακτηριστικά είναι στοιχεία της 

προσωπικότητας του εργαζομένου που συνήθως συνδέονται με την ‘ανθεκτικότητα’ του 

χαρακτήρα του και αναφέρονται στην αίσθηση και την αντίληψη του να ελέγξει και να 

επηρεάσει επιτυχώς το περιβάλλον που δραστηριοποιείται (Hobfoll et al., 2003, Van 

& Nafukho, 2019). Οι Sulea et al. (2012, όπως αναφ. στους Van & Nafukho, 2019) 

υποστηρίζουν ότι η ευσυνειδησία, η οποία αναφέρεται στην αίσθηση της ευθύνης και 

στην σταθερότητα σχετίζονται θετικά με τον εργασιακό ενθουσιασμό, ενώ άλλοι 

μελετητές έχουν αναδείξει ως σημαντικούς παράγοντες χαρακτηριστικά όπως η 

προδραστική προσωπικότητα και η αισιοδοξία (Bakker and Demerouti, 2008, Christian 

et al., 2011). Σύμφωνα με τους Van και Nafukho (2019) η πνευματικότητα (spirituality) 

αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας του εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς έχει 

βρεθεί ότι συνδέεται σημαντικά με τις διαστάσεις του σφρίγους και της αφοσίωσης 

(Roof, 2015). Συμπληρωματικά και ο Saks (2011) έχει προτείνει ένα μοντέλο συσχέτισης 

της πνευματικότητας και του εργασιακού ενθουσιασμού, στο οποίο η σημασία της 

πνευματικότητας της εργασίας υποστηρίζεται μέσω της ενίσχυσης του αισθήματος 

ολοκλήρωσης και σκοπού των εργαζομένων.  

2.3.4 Επιπτώσεις του εργασιακού ενθουσιασμού 

Υπάρχουν πολλά πιθανά αποτελέσματα του εργασιακού ενθουσιασμού, σε ατομικό και 

οργανωσιακό επίπεδο, όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί από τη διεθνή βιβλιογραφία (Saks 

and Gruman 2014). Για παράδειγμα η Lavigna (2013, όπως αναφέρεται στους Robinson 

& Shuck, 2019) υποστηρίζει ότι ο εργασιακός ενθουσιασμός σχετίζεται με υψηλά 

ποσοστά επίτευξης των στρατηγικών στόχων, μεγαλύτερη παραμονή των εργαζομένων 

και μικρότερα ποσοστά παραίτησης, χαμηλότερα ποσοστά απουσίας λόγω ασθενειών ή 

τραυματισμών και χαμηλότερο ποσοστό παραπόνων. Περαιτέρω, οι Shuck and Rose 

(2013) υποστηρίζουν ότι, οι ηγέτες που αναπτύσσουν και ενισχύουν τον εργασιακό 

ενθουσιασμό, έχουν συγκριτικό αποτέλεσμα σε σχέση τους υπόλοιπους, ενώ οι Albert et 

al., (2015, όπως αναφέρεται στους Robinson & Shuck, 2019) υποστηρίζουν ότι οι 

επιπτώσεις του εργασιακού ενθουσιασμού είναι ‘μυριάδες’ και οι οποίες αναφέρονται 

τόσο στο ατομικό (εργασιακή ικανοποίηση, δέσμευση, ταύτιση) όσο και στο 

οργανωσιακό επίπεδο, όπως η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι λίγοι οι 

ερευνητές που υποστήριξαν τις θετικές επιπτώσεις του εργασιακού ενθουσιασμού στην 

συνολική οργανωσιακή απόδοση βασιζόμενοι σε εμπειρικές μελέτες και έρευνες πεδίου 
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που διεξήγαγαν(Gruman & Saks, 2011, Conway et al., 2016, Xanthopoulou et al., 2012, 

Wollard & Shuck, 2011, Christian et al. 2011, Rich et al. 2010,Macey and Schneider 

2008). Υψηλά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού, έχουν επίσης συνδεθεί με υψηλότερα 

ποσοστά κερδοφορίας, παραγωγής πρόσθετων εισοδημάτων και οργανωσιακή 

ανάπτυξη(Nel & Linde, 2019). 

Πολλές συμβουλευτικές εταιρίες έχουν διεξάγει έρευνες για την υποστήριξη του 

επιχειρήματος της στενής συσχέτισης του εργασιακού ενθουσιασμού με την 

επιχειρηματική επιτυχία, στις σημαντικότερες εξ αυτών να συγκαταλέγεται ο οργανισμός 

Gallup1, BlessingWhite2 και Kenexa3 (Nel & Linde, 2019). Οι Harter et al., (2002) σε 

μελέτη τους απέδειξαν ότι, το επίπεδο του εργασιακού ενθουσιασμού συνδέεται θετικά 

με τους δείκτες την κερδοφορίας, της εργασιακής απόδοσης, της ικανοποίησης των 

πελατών, της εμπιστοσύνης, της παραγωγικότητας και της ασφάλειας, ενώ υποστήριξαν 

ότι, ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι εννοιολογική κατασκευή που αφορά το άτομο και 

οι επιπτώσεις στο σύνολο του οργανισμού υπεισέρχονται και διαδίδονται μέσω του 

ατόμου.  

O Bailey et al. (2015, όπως αναφέρεται στους Nel & Linde, 2019) βρήκαν ότι, υπάρχει 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ εργασιακού ενθουσιασμού, εργασιακής ικανοποίησης και 

οργανωσιακής δέσμευσης, μέτρια συσχέτιση με την πρόθεση παραίτησης και την 

εξουθένωση και χαμηλή συσχέτιση με την γενικότερη ικανοποίηση και την υγεία. Τέλος 

οι Welbourne και Schlachter (2014, όπως αναφέρεται στους Nel & Linde, 2019) 

υποστηρίζουν ότι, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υψηλής εγκυρότητας δεδομένα για 

να υποστηρίξουν την σύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης με τον εργασιακό 

ενθουσιασμό, είναι σίγουρα προτιμότερη κατάσταση από την εργασιακή εξουθένωση. 

Το σύνολο σχεδόν των μελετητών υποστηρίζου τις θετικές επιπτώσεις του εργασιακού 

ενθουσιασμού, καθώς η ενεργή δέσμευση και εμπλοκή των εργαζομένων είναι 

καθοριστική για την οργανωσιακή απόδοση και την παροχή συγκριτικού 

πλεονεκτήματος σε κάθε οργανισμό. 

                                                 
1 https://www.gallup.com/home.aspx 
2 https://blessingwhite.com/ 
3 https://www.ibm.com/products/talent-acquisition 

https://www.gallup.com/home.aspx
https://blessingwhite.com/
https://www.ibm.com/products/talent-acquisition
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Πίνακας 2.3.4.1:Θετικές επιπτώσεις εργασιακού ενθουσιασμού (Nel & Linde, 2019) 

 

2.3.5 Μέτρηση του εργασιακού ενθουσιασμού  

Η έλλειψη συναίνεσης των θεωρητικών αναφορικά με τον ορισμό της έννοιας, φαίνεται 

να έχει επιρροές και στον τρόπο μέτρησης του εργασιακού ενθουσιασμού. Έχουν 

αναπτυχθεί τουλάχιστον 7 διαφορετικές κλίμακες μέτρησης, οι οποίες επί των πλείστων 

βασίζονται στις τρεις διαστάσεις (νοητική, συναισθηματική, φυσική), όπως ορίστηκαν 

από τον Kahn (1990), χωρίς σε αυτές να συμπεριλαμβάνονται αυτές που αξιολογούν 

ειδικότερα τις διοικητικές πρακτικές (Gallup, 2002) ή την εργασιακή εξουθένωση 

(Maslach Burnout Inventory) (Saks & Gruman, 2014). 

 H Rothbard (2001, όπως αναφέρεται στον Saks & Gruman, 2014) πρότεινε μία 

κλίμακα μέτρησης αποτελούμενη από 9 στοιχεία, 4 από τα οποία μετρούν την 

επίδειξη προσοχής (attention) και 5 να μετρούν την προσήλωση (absorption). Η 

επίδειξη προσοχής αναφέρεται στην νοητική διαθεσιμότητα και στο χρόνο που 

ξοδεύει ο εργαζόμενος αναλογιζόμενος τον εργασιακό του ρόλο, ενώ η 

προσήλωση αναφέρεται στο πόσο απορροφημένος είναι το άτομο στην εργασία 

του (Shaufeli & Bakker, 2010). Και οι δύο έννοιες βρέθηκε ότι συσχετίζονται 

σημαντικά μεταξύ τους (r=0,56) και επιδεικνύουν διαφορετικές σχέσεις με τις 

κινητήριες δυνάμεις και τα αποτελέσματα, υποδεικνύοντας συνεπώς τις 

διαφορετικές καταβολές των δύο εννοιών(Shaufeli & Bakker, 2010). 

 Οι May et al., (2004, όπως αναφέρεται στον Saks & Gruman, 2014) ανέπτυξαν 

μία κλίμακα 13 στοιχείων, βασισμένη στους τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες 

του εργασιακού ενθουσιασμού του Kahn (1990), συμπεριλαμβάνοντας 4 στοιχεία 

για την αξιολόγηση του νοητικού ενθουσιασμού, 4 στοιχεία για την αξιολόγηση 
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του συναισθηματικού ενθουσιασμού και 5 στοιχεία για τον φυσικό ενθουσιασμό. 

Δυστυχώς, αντί για τρεις παράγοντες, μόνο ένας παράγοντας ξεχώρισε από την 

παραγοντική ανάλυση ως ισχυρός, παρολ’ αυτά ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας 

της κλίμακας εμφανίζεται ικανοποιητικός (α= 0,77) (Shaufeli & Bakker, 2010) 

 Ο Saks (2006) ανέπτυξε μία κλίμακα 6 στοιχείων για την αξιολόγηση του 

εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς και μία κλίμακα 6 στοιχείων για την 

αξιολόγηση της οργανωσιακής δέσμευσης ξεχωριστά. Και οι δύο έννοιες βρέθηκε 

ότι συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους (r=0,56) και επιδεικνύουν διαφορετικές 

σχέσεις με τις κινητήριες δυνάμεις και τα αποτελέσματα, υποδεικνύοντας 

συνεπώς τις διαφορετικές καταβολές των δύο εννοιών(Shaufeli & Bakker, 2010). 

 Ο Rich et. al. (2010, όπως αναφέρεται στον Saks & Gruman, 2014) πρότεινε μία 

κλίμακα 18 στοιχείων, η οποία περιλαμβάνει από 6 στοιχεία για την αξιολόγηση 

της φυσικής, νοητικής και συναισθηματικής διάστασης του εργασιακού 

ενθουσιασμού.  

 Oι Soane et al., (2012, όπως αναφέρεται στον Saks & Gruman, 2014) ανέπτυξαν 

μία κλίμακα 9 στοιχείων, η οποία περιλαμβάνει τρία μέρη για την αξιολόγηση 

του διανοητικού (intellectual), συναισθηματικού (affective) και κοινωνικού 

(social) ενθουσιασμού.  

 Οι Stumpf, Tymon, και van Dam (2013, όπως αναφέρεται στον Saks & Gruman, 

2014) ανέπτυξαν μία κλίμακα αξιολόγησης δύο διαστάσεων για τεχνικά 

προσανατολισμένους επαγγελματίες για την αισθητηριακή (felt engagement) και 

συμπεριφορική δέσμευση (behavioral engagement). 

Οι περισσότερες έρευνες πεδίου για τον εργασιακό ενθουσιασμό χρησιμοποιούν την 

Κλίμακα Μέτρησης του εργασιακού ενθουσιασμού της Ουτρέχτης, γνωστή και ως 

UWES (Utrecht Work Engagement Scale) (Shaufeli, 2019), η οποία και στηρίζεται στον 

ορισμό της έννοιας όπως αυτός καθορίστηκε από τους Shaufeli et al., (2002). Σύμφωνα 

με μία πρόσφατη μελέτη για τις έρευνες γύρω από τον εργασιακό ενθουσιασμό, το 86% 

αυτών χρησιμοποίησε την κλίμακα μέτρησης UWES (Bailey et al., 2017, όπως 

αναφέρεται στον Shaufeli, 2019), ενώ η εφαρμογή της έχει επικυρωθεί ως προς την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα σε πολλές χώρες μεταξύ αυτών την Κίνα (Yi-Wen και Yi-

Qun, 2005), Φινλαδία (Hakanen, 2002), Ελλάδα (Xanthopoulou et al., 2012), Νότιο 

Αφρική (Storm και Rothmann, 2003), Ισπανία (Schaufeli et al., 2002) και Ολλανδία 

(Schaufeli and Bakker, 2003; Schaufeli et al., 2002) (Bakker & Demerouti, 2008). 
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Η κλίμακα UWES περιλαμβάνει τρεις υποκλίμακες, μία για κάθε διάσταση της έννοιας, 

το σφρίγος, την προσήλωση και την αφοσίωση, οι οποίες έχουν αποδειχθεί 

επανειλημμένα ότι έχουν μεταξύ τους ισχυρή, παραγοντική συσχέτιση, ενώ το 

ερωτηματολόγιο επιδεικνύει ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια (Bakket et al., 2011). Η 

κλίμακα αποτελείται από 17 στοιχεία, ενώ έχει αναπτυχθεί και αξιολογηθεί ως προς την 

εγκυρότητας και την αξιοπιστία και μία πιο σύντομη εκδοχή της κλίμακας με 9 στοιχεία 

(Shaufeli et al., 2002, 2006).  

Η κλίμακα UWES, έχει ενθαρρυντικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, όπως δείκτη 

εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s α) που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ του 0.80 και 0.90, 

ενώ πρόσφατη επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων(Confirmatory Factor Analysis) 

έδειξε ότι, οι τρεις διαστάσεις συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους, συνήθως πάνω από 

0,65, ενώ η συσχέτιση μεταξύ των κρυμμένων παραγόντων ξεπερνά το 0,80 και 0,90 

(Shaufeli & Bakker, 2010). Η κλίμακα UWES θεωρείται μοναδικό κατασκεύασμα, το 

οποίο ναι μεν αποτελείται από τρεις παράγοντες, σημαντικά δε συσχετισμένους μεταξύ 

τους, ενώ η μεταξύ τους συσχέτιση παραμένει αμετάβλητη σε έρευνες διαφορετικών 

πληθυσμών και εθνών και σταθερή σε περίοδο τριών περίπου ετών (Shaufeli & Bakker, 

2010). H Shaufeli et al., (2006) υποστηρίζει ότι, για πρακτικούς λόγους, η συνολική 

βαθμολογία της κλίμακας, θεωρείται δείκτης του επιπέδου εργασιακού ενθουσιασμού 

(Schaufeli & Bakker, 2010).  

Από τα σημαντικότερα επιχειρήματα αμφισβήτησης της κλίμακας UWES είναι οι 

ανησυχίες πολλών ερευνητών για το βαθμό ανεξαρτησίας της συγκεκριμένης κλίμακας 

από τις κλίμακες μέτρησης της εργασιακής εξουθένωσης. Σύμφωνα με τον Cole (2012) 

το περιεχόμενο των διαστάσεων του σφρίγους και της αφοσίωσης αλληλεπικαλύπτεται 

από τις αντίθετες διαστάσεις της κλίμακας ΜΒΙ (Maslach Burnout Inventory), του 

κυνισμού και της κούρασης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, μεταξύ των διαφορετικών 

διαστάσεων της εξουθένωσης και του ενθουσιασμού υπάρχει ισχυρή συσχέτιση, ενώ 

επιδεικνύουν πανομοιότυπη αλλά φυσικά αντίθετη συσχέτιση με τις κινητήριες δυνάμεις 

και τις επιπτώσεις αυτών, γεγονός που ισχυροποιεί την άποψη ότι πρόκειται για 

παρόμοιες εννοιολογικά κατασκευές και όχι ανεξάρτητες (Saks & Gruman, 2014). 

Ένα εναλλακτικό εργαλείο μέτρησης του εργασιακού ενθουσιασμού είναι το 

επονομαζόμενο OLBI (Oldenburg Burnout Inventory, OLBI) (Demerouti and Bakker, 

2008). Αρχικά δημιουργήθηκε για να μετρήσει την εργασιακή εξουθένωση αλλά 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως από μελετητές, καθώς δύναται να επανακωδικοποιήσει τα 

αρνητικά φορτισμένα στοιχεία, καθώς περιλαμβάνει δύο διαστάσεις, η μία εκ των οποίων 
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κυμαίνεται από άκρη σε άκρη, από την εξουθένωση στο σφρίγος και η άλλης από τον 

κυνισμό στην αφοσίωση. Η παραγοντική εγκυρότητα του εργαλείου έχει αξιολογηθεί σε 

έρευνες που διενεργήθηκαν στη Γερμανία (Demerouti et al., 2002; Demerouti et al., 2001, 

όπως αναφέρεται στους Demerouti & Bakker, 2008), τις Ηνωμένες Πολιτείες 

(Halbesleben & Demerouti, 2005, όπως αναφέρεται στους Demerouti & Bakker, 2008) 

και στην Ελλάδα (Demerouti et al., 2003). Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών 

κατέδειξαν ότι, ότι αυτή η διττή παραγοντική δομή του εργαλείου με το σφρίγος και την 

αφοσίωση, που αναφέρονται αντίθετα ως εξουθένωση και απογοήτευση, ταιριάζει 

καλύτερα σε έρευνες πεδίου με δείγμα ατόμων από διαφορετικές εργασιακές πηγές 

(Demerouti & Bakker, 2008). 

Τέλος, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι, η κλίμακα μέτρησης των Maslach και Leiter 

(1997, 2008), γνωστή ως Maslach Burnout Inventory (MBI) και οι τρεις διαστάσεις 

αυτής: α) συναισθηματική εξουθένωση, β) κυνισμός και γ) αίσθημα 

αναποτελεσματικότητας μπορούν να μετρήσουν την εργασιακή εξουθένωση αλλά και 

τον εργασιακό ενθουσιασμό (Cole, 2012). Η συναισθηματική εξουθένωση, 

χαρακτηρίζεται από συναισθηματική υπερφόρτωση και εξάντληση με την εργασία και 

εμφανίζεται όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται φυσική και συναισθηματική εξάντληση 

και χωρίς την δυνατότητα εκτόνωσης και ανάρρωσης (Cole, 2012). Ο κυνισμός ή αλλιώς 

αποπροσωποποίηση, αναφέρεται στην αρνητική, κακή ή υπερβολικά απόμακρη 

συμπεριφορά προς τους συναδέλφους και τα εργασιακά καθήκοντα. Χαρακτηρίζεται από 

πεσιμισμό και τάση εγκατάλειψης του εργασιακού ρόλου (Cole, 2012). Το αίσθημα 

αναποτελεσματικότητας αναφέρεται στα συναισθήματα προσωπικής αποτυχίας, 

ανικανότητας και έλλειψη επιτυχίας (Cole, 2012). Ψυχομετρικές έρευνες απέδειξαν ότι, 

η κλίμακα μέτρησης MBI-GS4 έχει σταθερή διακύμανση μεταξύ διαφορετικών 

επαγγελμάτων (Bakker et al., 2002; Leiter & Schaufeli, 1996; Mäkikangas et al., 2011; 

Taris, Schreurs, & Schaufeli, 1999, όπως αναφέρεται στην Xanthopoulou et al., 2012) 

και σε διαφορετικά δείγματα χωρών, όπως για παράδειγμα από την Φινλανδία, Νορβηγία 

και Ολλανδία (Schutte, Toppinnen, Kalimo, & Schaufeli, 2000, όπως αναφέρεται στην 

                                                 
4 Αρχικά η μέτρηση της εργασιακής εξάντλησης γινόταν με το εργαλείο Maslach Burnout Inventory-

Human Services Survey(MBI-HSS; Maslach & Jackson, 1981) και επικεντρωνόταν στους εργαζομένους 

παροχής Υπηρεσιών (π.χ στον κλάδο της εκπαίδευσης, της υγείας και τις κοινωνικές Υπηρεσίες). 

Αργότερα όμως, έρευνες κατέδειξαν ότι η εργασιακή εξουθένωση δεν ήταν μόνο χαρακτηριστικό των 

εργαζομένων που δουλεύουν με κοινό και έτσι η έννοια και η μέτρηση αυτής επεκτάθηκαν ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν όλους τους τύπους εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα η αρχική έκδοση της κλίμακας 

μετεξελίχθηκε στην κλίμακα Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS; Schaufeli et al., 

1996) (Xanthopoulou et al., 2012) 
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Xanthopoulou et al., 2012). Έτσι λοιπόν, βασισμένοι στην θεώρηση ότι η μία έννοια 

αποτελεί το αντίθετο άκρο της άλλης, οι Maslach & Leiter (1997, 2008) υποστήριξαν ότι 

ο εργασιακός ενθουσιασμός δύναται να μετρηθεί ως το αντίθετο σχήμα της βαθμολογίας 

των τριών διαστάσεων της κλίμακας MBI-GS (Maslach et al., 2001). Αυτό σημαίνει ότι 

χαμηλή βαθμολογία στις διαστάσεις της εξάντλησης και του κυνισμού και υψηλή 

βαθμολογία στη διάσταση του αισθήματος της αναποτελεσματικότητας, αποτελούν 

ενδείξεις για ικανοποιητικά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού (Xanthopoulou et. al., 

2012). 

2.3.6 Παρεμφερείς έρευνες για τον εργασιακό ενθουσιασμό στη Δημόσια 

Διοίκηση 

Ο δημόσιος τομέας των δυτικών, κυρίως, χωρών κλήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές 

αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Αρχικά, πολλές χώρες κλήθηκαν να εφαρμόσουν και να 

υιοθετήσουν αλλαγές του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ, στον πυρήνα του οποίου 

βρίσκεται η μείωση των γραφειοκρατικών βαρών και η ικανοποίηση των προσδοκιών 

των πολιτών με αποτελεσματικό και ποιοτικό τρόπο, αλλάζοντας τις αντιλήψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά με τον εργασιακό τους ρόλο και την αποστολή τους 

(Vigoda-Gadot & Meiri, 2008, όπως αναφέρεται στους Vigoda-Gadot et al., 2012). 

Κατόπιν, άρχισαν να αναδύονται έρευνες και στο δημόσιο τομέα που έκαναν έκδηλη την 

ανάγκη των εργαζομένων για εργασιακή ολοκλήρωση, για αναζήτηση της εργασιακής 

ικανοποίησης, ικανής κινητοποίησης και εργασιακής ταύτισης (Moynihan & Pandey, 

2007; Perry, 1996; Wright, 2004; Wright & Pandey, 2008, όπως αναφέρεται στους 

Vigoda-Gadot et al., 2012 ) 

Από το 2008 έως το 2013, πολλές χώρες τις κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, 

συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την οξεία 

οικονομική ύφεση και να εφαρμόσουν ριζικές αλλαγές, κυρίως πολιτικές περιστολής 

εξόδων μεταξύ άλλων και στο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, όπως η μείωση 

του εργατικού δυναμικού, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και του 

συστήματος αποζημιώσεων και ανταμοιβών, της εργασιακής ασφάλειας, των 

εργασιακών συνθηκών (ωραρίου απασχόλησης) και τις συμβατικές εργασιακές σχέσεις 

(OECD, 2016). 

 Η Ελλάδα, μαζί με την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία ήταν οι χώρες που 

κλήθηκαν να εφαρμόσουν τα αυστηρότερα δημοσιονομικά μέτρα με την απαίτηση να 

περικόψουν το σύνολο του χρέους σε ποσοστό του 60% του ΑΕΠ, ενώ σε αντιδιαστολή 

με τα αυξημένα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης υιοθέτησαν αυξημένα μέτρα και στο 
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δημόσιο τομέα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό (OECD, 2016). Η Ελλάδα προέβη 

σε ραγδαία μείωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά 19% έως το 2010 (OECD, 2016). 

Γράφημα 2.3.6.1: Αριθμός μέτρων στον τομέα της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του 

Δημοσίου Τομέα (OECD, 2016)  

 

 

Παρά το γεγονός ότι, η λήψη οικονομικών μέτρων περιστολής δαπανών στη Δημόσια 

Διοίκηση ήταν απαραίτητη για την αποφυγή των χείριστων υποθέσεων (π.χ. πτώχευσης) 

υπάρχουν στοιχεία (OECD, 2016) που καταδεικνύουν ότι, οδήγησαν στην μείωση των 

επιπέδων εμπιστοσύνης στην ηγεσία και τον οργανισμό, την μείωση της εργασιακής 

ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και στην 

αύξηση του εργασιακού στρες, έννοιες που συνδέονται άρρηκτα με την έννοια του 

εργασιακού ενθουσιασμού (OECD, 2016) 
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Γράφημα 2.3.6.2: Επιπτώσεις μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας 2008-2013(OECD, 2016) 

 

Εντωμεταξύ, ο OECD (2016) δέχεται πλέον ως δεδομένες τις δυναμικές αλλαγές του 

περιβάλλοντος που ξεκίνησαν το 2008 και θεωρεί αυτές πλέον, μελλοντική 

κανονικότητα. Για το λόγο αυτό οι Δημόσιες Διοικήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών, 

αναζητούν καινοτόμους τρόπους να ανταποκριθούν στις πιέσεις του προϋπολογισμού, 

ενώ στο μεταξύ επιδιώκουν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα, με σκοπό να κερδίσουν την χαμένη εμπιστοσύνη. Αναγνωρίζοντας την 

σημασία και την σπουδαιότητα του ρόλου του ανθρωπίνου δυναμικού, επικεντρώνονται 

στην υιοθέτηση πρακτικών διοίκησης που θα συνδυάσουν τις νέες δημοσιονομικές 

επιταγές με την αύξηση της εργασιακής απόδοσης, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την 

εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση (OECD, 2016). Άλλωστε, η υιοθέτηση σύγχρονων 

διοικητικών πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού είναι δυνατό να θέσει τα θεμέλια για την 

διαμόρφωση κουλτούρας που ευνοεί την εφαρμογή και την υιοθέτηση αλλαγών, ιδιαίτερα 

σε περιόδους δημοσιονομικών πιέσεων (OECD, 2016). Για την αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προκλήσεων η Δημόσια Διοίκηση έχει ανάγκη από εργαζομένους που δεν 

ταυτίζονται απλά με τα εργασιακά τους καθήκοντα ως εκτελεστές της δημόσιας 

βούλησης και των κανόνων δικαίου, αλλά δεσμεύονται συναισθηματικά, νοητικά και 

φυσικά με τον οργανισμό τους και τους οργανωσιακούς του στόχους.  
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Τα τελευταία χρόνια, όλο και εντείνονται οι συζητήσεις αναφορικά με την σημασία του 

εργασιακού ενθουσιασμού ως μέσο επίτευξης ποικίλων θετικών αποτελεσμάτων, όπως η 

βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης και η εργασιακή ευημερία στη Δημόσια Διοίκηση 

(McLeod & Clarke, 2009). Παρολ΄ αυτά η έννοια του εργασιακού ενθουσιασμού 

οριοθετείται ελλιπώς στη βιβλιογραφία της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στη 

βιβλιογραφία αναφορικά με τις σχέσεις του εργαζόμενου στο δημόσια τομέα και του 

οργανισμού που αυτός απασχολείται (Vigoda-Gadot et al., 2012). Το γεγονός αυτό 

προκαλεί έκπληξη στους σύγχρονους μελετητές, λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι βασικές 

αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, στο πυρήνα του οποίου βρίσκεται η βελτίωση 

της οργανωσιακής απόδοσης, η ανάληψη πρωτοβουλιών και εισαγωγή καινοτομιών, 

γειτνιάζουν με τα χαρακτηριστικά της έννοιας του εργασιακού ενθουσιασμού (Vigoda-

Gadot et al., 2012). 

Ο Robinson (2017, όπως αναφέρεται στους Robinson & Shuck, 2019) υποστήριξε ότι η 

Ηγεσία των Δημοσίων Οργανισμών αντιμετωπίζει πλέον την πρόκληση να αναγνωρίσει 

και να εφαρμόσει σύγχρονες διοικητικές πρακτικές για να διασφαλίσει ότι, οι 

εργαζόμενοι θα παραμείνουν ενθουσιασμένοι κατά την διάρκεια των αλλαγών και των 

προκλήσεων του δημοσίου τομέα. Έτσι λοιπόν, η κατανόηση του εργασιακού 

ενθουσιασμού θα βοηθήσει τελικώς την κατανόηση και βελτίωση των εργασιακών 

συνθηκών των δημοσίων υπαλλήλων, διασφαλίζοντας ότι, τους παρέχονται οι ευκαιρίες 

που χρειάζονται για να αισθάνονται επιτυχημένοι στην εκτέλεση των εργασιακών τους 

ρόλων, γεγονός το οποίο με την σειρά του υποστηρίζει το κίνητρο των Δημοσίων 

Υπηρεσιών να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες (Alfes & Leloglu, 

2013, όπως αναφέρεται στους Robinson & Shuck, 2019)  

Πολλές χώρες προσπαθούν να μετρήσουν και να ενισχύσουν ενεργά τον εργασιακό 

ενθουσιασμό. Ο ΟΟΣΑ προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μέτρηση του 

εργασιακού ενθουσιασμού μέσω προσεχτικών και εστιασμένων ερευνών και παρέχει ένα 

πλαίσιο παρακολούθησης και σύγκρισης για τις ακολουθούμενες πολιτικές Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, καθώς και πολύτιμα στοιχεία για την οργανωσιακή 

κουλτούρα και την υγεία των δημοσίων οργανισμών, ενώ τελικώς, μέσω της συγκριτικής 

αξιολόγησης, μπορεί να αναγνωριστούν μέτρα για τη βελτίωση της ηγεσίας, των 

εργασιακών συνθηκών και του εργασιακού κλίματος, την ενίσχυση της συμμετοχής, της 

οργανωσιακής δέσμευσης και του εργασιακού ενθουσιασμού (OECD, 2016).  
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Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ 18 χώρες διεξάγουν κεντρικά έρευνες συλλέγοντας στοιχεία από 

εργαζομένους στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ ανάμεσα στις 5 χώρες που δεν 

διεξάγουν καμία απολύτως έρευνα, δυστυχώς, συγκαταλέγεται και η χώρα μας. 15 χώρες 

διεξάγουν έρευνες με ετήσια συχνότητα, ενώ 5 κάθε δύο χρόνια. Σε 10 χώρες του ΟΟΣΑ 

η διεξαγωγή ερευνών συγκαταλέγεται στις μεταρρυθμιστικές πολιτικές αυτών, ενώ σε 

άλλες 16 τα αποτελέσματα αυτών λαμβάνονται υπόψη για την υιοθέτηση 

μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών (OECD, 2016). 

Περαιτέρω, το ενδιαφέρον το χωρών στρέφεται σε διαφορετικά ζητήματα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 21 από αυτές φαίνεται να ερευνούν την έννοια του 

εργασιακού ενθουσιασμού των δημοσίων υπαλλήλων(OECD, 2016).  

Γράφημα 2.3.6.3: Επίκεντρο εργασιακών ερευνών στις χώρες του ΟΟΣΑ (OECD, 2016) 

 

Χώρες που ερευνούν σταθερά και ετησίως τον εργασιακό ενθουσιασμό στο σύνολο των 

δημοσίων υπαλλήλων, ενώ προβαίνουν σε στατιστικές συγκρίσεις και μελέτη των 

εργασιακών αντιλήψεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.  
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Η ετήσια έρευνα της Υπηρεσίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ηνωμένου 

Βασιλείου, είναι μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση έρευνες παγκοσμίως, ενώ διεξάγεται 

ανελλιπώς τα τελευταία δέκα χρόνια(Cabinet Office, 2018). Το 2018, συμμετείχαν 

συνολικά 102 Δημόσιοι Οργανισμοί και συλλέχθηκαν εμπειρικά στοιχεία από 

302.170,00 δημοσίους υπαλλήλους, με το ποσοστό απόκρισης να αγγίζει το 66, 4%, ενώ 

οι μισοί από αυτούς τους οργανισμούς πέτυχαν ποσοστό απόκρισης μεγαλύτερο του 78% 

(Cabinet Office, 2018). Η έρευνα διεξάγεται με την συμπλήρωση κυρίως ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου (98% των απαντήσεων) από ιδιωτική εταιρεία, όμως συντονίζεται από 

δημοσίους υπαλλήλους, την Ομάδα Εργασιακού Ενθουσιασμού (Engagement Team), 

όπως αυτή αποκαλείται. Σκοπός της έρευνας είναι η μέτρηση και η κατανόηση του 

επιπέδου εργασιακού ενθουσιασμού στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και των παραγόντων 

που τον επηρεάζουν (Cabinet Office, 2018).  

Από την έρευνα εξάγεται ο Δείκτης Εργασιακού Ενθουσιασμού (Employee Engagement 

Index, EEI), ο οποίος μετρά “την δέσμευση των εργαζομένων στους στόχους και τις αξίες 

του Οργανισμού, το βαθμό που αυτοί είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν ενεργά για την 

επιτυχία του, καθώς και το αίσθημα ευζωίας που αυτοί αντιλαμβάνονται”(Cabinet Office, 

2018).  

Εικόνα 2.3.6.1: Δείκτες εργασιακού ενθουσιασμού και βασικότερων κινητήριων 

παραγόντων αυτού στο Δημόσιο Τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου (Cabinet Office, 2018) 

 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εργασιακός ενθουσιασμός τέθηκε στο κέντρο της 

μεταρρυθμιστικής πολιτικής του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. 

Μπάρακ Ομπάμα, με κύριο στόχο “την καινοτομία μέσω της απελευθέρωσης των 
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δυνατοτήτων των εργαζομένων που διαθέτει ο δημόσιος τομέας σήμερα για να τεθούν τα 

θεμέλια για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος” (OECD, 2016). Κεντρικό ρόλο στην 

επίτευξη αυτής της αποστολής διαδραματίζει το Γραφείο Διοίκησης Προσωπικού (Office 

of Personnel Management’s, OPM) το οποίο συντονίζει και διεξάγει ετησίως την Έρευνα 

Απόψεων των Δημοσίων Υπαλλήλων (Federal Employee Viewpoint Survey, FEVS). Η 

έρευνα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για την μέτρηση των αντιλήψεων των εργαζομένων 

για το εάν και σε ποιο βαθμό οι εργασιακές συνθήκες που καθιστούν έναν Οργανισμό 

επιτυχημένο, υφίστανται στον Υπηρεσία που απασχολούνται, καθώς και την αξιολόγηση 

της σημαντικότητας αυτών των παραγόντων από τους ίδιους (FEVS, 2018). Το 2018, το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας απεστάλη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων 

(1.473.870 εκ. εργαζόμενοι) της ομοσπονδιακής Δημόσιας Διοίκησης των Ηνωμένων 

Πολιτειών, ενώ συμμετείχαν 598.003 από αυτούς, ποσοστό απόκρισης που αγγίζει το 

41%, από 82 Δημόσιους Οργανισμούς, που κυμαίνονται από μικρές Υπηρεσίες σε 

επίπεδο Τμήματος μέχρι μεγάλους, ανεξάρτητους και αυτοδιοικούμενους φορείς (FEVS, 

2018). Το ερωτηματολόγιο, συμπεριλαμβάνει 94 στοιχεία που αξιολογούν τις 

προσωπικές εργασιακές εμπειρίες, την λειτουργία της μονάδας που ανήκει ο 

εργαζόμενος, συνολικά την Υπηρεσία, τον άμεσο Προϊστάμενο, την Ηγεσία, τα 

προγράμματα εργασία και ζωής, την εργασιακή ικανοποίηση και τα δημογραφικά 

στοιχεία των υπαλλήλων (FEVS, 2018)  

Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της έρευνα του 2018 υποδεικνύουν ότι: 

 οι δημόσιοι υπάλληλοι (FEVS, 2018):  

 96% των εργαζομένων απάντησαν θετικά ότι, είναι διατεθειμένοι να 

καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια για την επίτευξη των εργασιακών τους 

καθηκόντων  

 91% των εργαζομένων απάντησαν θετικά ότι, αναζητούν νέους τρόπους για να 

κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. 

 85% των εργαζομένων απάντησαν θετικά ότι, γνωρίζουν πως η εργασία τους 

συνδέεται με τους οργανωσιακούς στόχους 

 90% των εργαζομένων απάντησαν θετικά ότι, πιστεύουν πως η εργασία τους είναι 

σημαντική 

 84% των εργαζομένων απάντησαν θετικά ότι, πιστεύουν πως παράγουν 

αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στο τμήμα τους 
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Περαιτέρω, από την έρευνα εξάγεται ο Δείκτης Εργασιακού Ενθουσιασμού (Employee 

Engagement Index, EEI), ο οποίος καταδεικνύει “Την αίσθηση σκοπού του εργαζομένου, 

η οποία εκδηλώνεται μέσω της αφοσίωσης, της επιμονής και της προσπάθειας που 

καταβάλλει στην εργασία του ή την συνολική δέσμευση αυτού στην αποστολή του 

Οργανισμού”(FEVS, 2018). O Δείκτης στηρίζεται στο σύνολο των στοιχείων της 

έρευνας και παρέχει αξιολόγηση σε τρεις σημαντικές κατηγορίες, την ποιότητα της 

Ηγεσίας, τις σχέσεις και την επικοινωνία με την άμεση ιεραρχία και την προσωπική 

εργασιακή εμπειρία, για κάθε μία από τις οποίες εξάγεται ένας ξεχωριστός δείκτης 

(FEVS, 2018) 

Εικόνα 2.3.6.2: Δείκτες Εργασιακού Ενθουσιασμού, Ηγεσίας, άμεσης ιεραρχίας, και 

προσωπικής εργασιακής εμπειρίας στη Δημόσια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών 

(FEVS, 2018) 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστική συσχέτιση της πρόθεσης παραίτησης 

(turnover intention) με τον δείκτη εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς οι εργαζόμενοι που 

δηλώνουν πρόθεση αποχώρησης παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα εργασιακού 

ενθουσιασμού(50%,) ενώ αντίθετα, οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ‘τάσεις φυγής’, 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού (76%).  
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Εικόνα 2.3.6.3: Συσχέτιση εργασιακού ενθουσιασμού και πρόθεσης παραίτησης δημοσίων 

υπαλλήλων Ηνωμένων Πολιτειών (FEVS, 2018) 

 

Περαιτέρω, η έρευνα αναγνωρίζει ότι, οι αλλαγές στο οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτικό περιβάλλον έχουν σημαντική επιρροή στο δημόσιο τομέα, αναφέροντας ως 

παράδειγμα την μείωση του δείκτη εργασιακού ενθουσιασμού από το 2011, 67%, σε 63% 

το 2014, αποδίδοντας την πτώση στις αντιλήψεις των εργαζομένων για τις 

δημοσιονομικές περικοπές και την γενικότερη οικονομική ύφεση, υπογραμμίζοντας ότι 

σε κάθε περίπτωση, για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του δημοσίου τομέα (FEVS, 2018). 

Ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστό για τον εργασιακό ενθουσιασμό στον δημόσιο τομέα, 

οφείλεται στις έρευνες πεδίου που έχουν διεξάγει διάφοροι μελετητές του πεδίου της 

Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κυρίως έχουν 

μελετηθεί οι παράγοντες που ευνοούν περισσότερο τον εργασιακό ενθουσιασμό και οι 

επιπτώσεις αυτού στην συνολική οργανωσιακή απόδοση. Παρολ’ αυτά, επειδή οι 

Δημόσιοι Οργανισμοί, φέρουν ποικίλα και διαφορετικά χαρακτηριστικά, ακόμη και στο 

επίπεδο της ίδια χώρας, είναι επισφαλές να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα που να 

αφορούν το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Jones & Sambrouck, 2016) 

Οι Vigoda-Gadot et al., (2012), προέβησαν στην σύνταξη μίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας 

μελέτης για την έννοια του εργασιακού ενθουσιασμού και τη σημασία του στο δημόσιο 

τομέα. Στόχοι της έρευνας ήταν η συγκριτική ανάλυση της έννοιας του εργασιακού 

ενθουσιασμού με τις έννοιες της συναισθηματικής δέσμευσης και της εργασιακής 

εμπλοκής, η σύγκριση της σημασίας του εργασιακού ενθουσιασμού μεταξύ δημοσίων 

και ιδιωτικών υπαλλήλων και τέλος η σύγκριση του διαφορετικού επιπέδου εργασιακού 

ενθουσιασμού μεταξύ υπαλλήλων και Προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση. Για τους 

σκοπούς της έρευνας, συγκέντρωσαν πρωτογενή δεδομένα από 593 υπαλλήλους του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο Ισραήλ. Τα αποτελέσματα της έρευνας ενίσχυσαν 

περαιτέρω το επιχείρημα ότι, ο εργασιακός ενθουσιασμός διαχωρίζεται εννοιολογικά από 
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τις έννοιες της συναισθηματικής δέσμευσης και της εργασιακής εμπλοκής. Περαιτέρω, 

κατέδειξαν ότι, οι δημόσιοι υπάλληλοι παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα εργασιακού 

ενθουσιασμού από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, ενώ επίσης και οι Προϊστάμενοι 

αποδεικνύονται περισσότερο ενθουσιασμένοι από τους υπαλλήλους στο δημόσιο τομέα.  

Μία πολλή ενδιαφέρουσα, πρόσφατη, έρευνα προέρχεται από του Robinson και Shuck 

(2019) οι οποίοι θέλησαν να διερευνήσουν τους λόγους που οι δημόσιοι υπάλληλοι 

επιλέγουν να ‘μιλήσουν’ ή να ‘σιωπήσουν’ και να εκφράσουν ή να μην εκφράσουν τις 

ιδέες τους, τις προτάσεις τους και τις απόψεις τους στην Ηγεσία του Οργανισμού και πως 

αυτή τους η απόφαση σχετίζεται με το επίπεδο εργασιακού ενθουσιασμού. Για το λόγο 

αυτό προέβησαν στην συλλογή κωδικοποιημένων στοιχείων με την μέθοδο των 

δομημένων συνεντεύξεων από 14 μόνιμους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής δημόσιας 

διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η 

απόφαση έκφρασης ‘φωνής’ ή ‘σιωπής΄ των εργαζομένων συνδέεται με το επίπεδο του 

εργασιακού τους ενθουσιασμού, ενώ φαίνεται να επεκτείνουν το μέχρι πρότινος γνωστό 

ερευνητικό πεδίο για την ‘φωνή’ και την ‘σιωπή’, καθώς τα αποτελέσματα αντίκεινται 

στις απόψεις γνωστών μελετητών, όπως των Macleod and Clarke (2009) και Rees et al., 

(2013), οι οποίοι θεωρούν την ‘φωνή’ ή την ‘σιωπή’ κινητήριο παράγοντα του 

εργασιακού ενθουσιασμού. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της έρευνας, ενισχύουν τις 

απόψεις των Detert and Burris (2007) και Shuck et al., (2011) οι οποίοι θεωρούν ότι, η 

‘φωνή’ και οι ‘σιωπή’ προκύπτουν ως αποτελέσματα του επιπέδου εργασιακού 

ενθουσιασμού, καθώς αποτελούν επιλεκτική, ατομική συμπεριφορά του εργαζομένου. 

Οι Jin και Mcdonald (2017) διεξήγαγαν έρευνα συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από 

1.251 εργαζομένους Δημοσίων Υπηρεσιών της κρατικής διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών για να μελετήσουν τον διαμεσολαβητικό ρόλο 

της αντίληψης των εργαζομένων για την υποστήριξη της Διοίκησης στην σχέση μεταξύ 

της υποστήριξης της άμεσης ιεραρχίας και του εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς και 

πώς αυτός ο διαμεσολαβητικός ρόλος υποστηρίζεται από ευκαιρίες μάθησης και 

κατάρτισης στον εργασιακό χώρο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι, η υποστήριξη της 

άμεσης ιεραρχίας επηρεάζει τόσο έμμεσα όσο και άμεσα τον εργασιακό ενθουσιασμό 

μέσω της επιρροής του στις αντιλήψεις των εργαζομένων για την συνολική, οργανωσιακή 

υποστήριξη. Τα αποτελέσματα περαιτέρω καταδεικνύουν ότι, η σχέση που συνδέει την 

υποστήριξη της άμεσης ιεραρχίας με την αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη 

επηρεάζεται από τις ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης, καθώς όταν αυτή είναι θετική, 
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ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις ατομικές αντιλήψεις για τις ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Οι Sanneh και Taj (2015) θέλησαν να διερευνήσουν την επιρροή των διαφορετικών 

παραγόντων του εργασιακού ενθουσιασμού, ήτοι του εργασιακού περιβάλλοντος, της 

ηγεσίας, της εργασιακής ευημερίας, του συστήματος αμοιβών και αποδοχών, τις σχέσεις 

μεταξύ συναδέλφων και των ομάδων εργασίας, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης και τις οργανωσιακές πολιτικές και πρακτικές στην 

οργανωσιακή απόδοση στη Δημόσια Διοίκηση και συγκεκριμένα σε μια από τις 

μεγαλύτερες Υπηρεσίας του δημοσίου τομέα της Δυτικής Αφρικής, στον οργανισμό 

λιμένα της Gambia. Για τον λόγο αυτό συγκέντρωσαν στοιχεία με την μέθοδο του 

ερωτηματολογίου από 327 δημοσίους υπαλλήλους απ’ όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 

Διοίκησης. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι περισσότεροι παράγοντες, εκτός των 

εργασιακών σχέσεων έχουν σημαντική συσχέτιση με τον εργασιακό ενθουσιασμό, ενώ 

βρέθηκε ότι τη σημαντικότερη συσχέτιση φέρει ο παράγοντας της ηγεσίας. Περαιτέρω, 

σημαντική συσχέτιση βρέθηκε και μεταξύ του εργασιακού ενθουσιασμού και της 

οργανωσιακής απόδοσης, ενώ τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι υπάλληλοι που 

αισθάνονται ενθουσιασμένοι και ‘συνδεδεμένοι’ με τον οργανισμό έχουν την τάση να 

ανταποδίδουν εμπράκτως τα θετικά τους συναισθήματα και δείχνουν περισσότερο 

ενθουσιασμό κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αλλά και τη 

δέσμευσή τους προς αυτόν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της 

οργανωσιακής απόδοσης. 

Οι Mohapatra και Sharma (2010), με την έρευνα τους θέλησαν να αξιολογήσουν το 

επίπεδο του εργασιακού ενθουσιασμού στο δημόσιο τομέα της Ινδίας και να 

διερευνήσουν τους παράγοντες που ευνοούν την οργανωσιακή δέσμευση, η οποία 

σύμφωνα με τους ίδιους, αποτελεί ισχυρή ένδειξη του εργασιακού ενθουσιασμού. Για το 

λόγο αυτό, συγκέντρωσαν στοιχεία από 84 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίο 

απασχολούνται σε 13 περιφερειακές Υπηρεσίες του ίδιου Οργανισμού. Η έρευνα 

κατέδειξε ότι, το επίπεδο του εργασιακού ενθουσιασμού είναι σε χαμηλά επίπεδα, ενώ 

αναγνωρίστηκαν ειδικότερα τρεις παράγοντες που ευνοούν την οργανωσιακή δέσμευση, 

το επίπεδο του μισθού, το περιεχόμενο της εργασίας και η αντικειμενικότητα.  

Οι Ibrahim και Al Falasi (2014) διερεύνησαν την σχέση μεταξύ της οργανωσιακής 

δέσμευσης, ειδικότερα των διαστάσεων της συναισθηματικής και της συνεχούς 

δέσμευσης με την τον εργασιακό ενθουσιασμό, συλλέγοντας στοιχεία από πενήντα 

δημοσίους υπαλλήλους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατέληξαν δε στο 
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συμπέρασμα ότι, υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο εννοιών, ενώ η 

συναισθηματική δέσμευση φαίνεται να συνδέεται ισχυρότερα με τον εργασιακό 

ενθουσιασμό. 

Οι Ghosh et al., (2014) ερευνούν την επιρροή της διανεμητικής, διαδικαστικής και 

διαδραστικής δικαιοσύνης στον εργασιακό ενθουσιασμό και τις σχέσεις μεταξύ των 

τριών διαστάσεων της δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό συγκέντρωσαν στοιχεία από 210 

εργαζομένους της κρατικής Τράπεζας της Ινδίας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η 

διανεμητική και η διαδραστική δικαιοσύνη συσχετίζονται ισχυρότερα με τον εργασιακό 

ενθουσιασμό από ότι η διαδικαστική δικαιοσύνη, με την διανεμητική να διαδραματίζει 

τον σημαντικότερο ρόλο.  

2.3.7 Παρεμφερείς έρευνες για τον εργασιακό ενθουσιασμό στην ελληνική 

βιβλιογραφία  

Παρά την αναγνωρισμένη σπουδαιότητα του εργασιακού ενθουσιασμού, στην χώρα μας 

φαίνεται να μην υφίσταται έντονο βιβλιογραφικό ενδιαφέρον για την κατανόηση της 

έννοιας στον ελληνικό ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παρολ’ αυτά διεθνής 

αναγνωρισιμότητα, λαμβάνοντας ιδίως τις βιβλιογραφικές αναφορές από έγκυρους και 

καταξιωμένους, στο πεδίο τους, μελετητές, φαίνεται να έχουν κερδίσει οι Ελληνίδες, κα 

Ευαγγελία Δεμερούτη (Evangelia Demerouti) και κα Δέσποινα Χανθοπούλου (Despoina 

Xanthopoulou), οι οποίες έχουν συμβάλλει καθοριστικά στον ορισμό, την μέτρηση, 

καθώς και την επέκταση του ερευνητικού πεδίου της έννοιας και φέρουν συνεργασίες με 

διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες όπως ο Arnold B. Bakker και ο Wilmar B. 

Schaufeli.  

Παρολ’ αυτά από την υφιστάμενη ερευνητική προσπάθεια, συγκεντρώθηκαν οι 

ανευρεθείσες αναφορές στην έννοια και οι έρευνες πεδίου με δείγμα Ελλήνων 

εργαζομένων. 

Ο Schaufeli (2017), αξιοποιώντας στοιχεία από την 6η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις 

Εργασιακές Συνθήκες (6th European Working Conditions Survey, EWCS) του 2015 

προέβη σε μια σύγκριση μεταξύ των στοιχείων 35 χωρών της Ευρώπης, 

συμπεριλαμβανομένων των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αξιολογήσει τα 

διαφορετικά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού μεταξύ των χωρών, ενώ αξιοποιώντας 

στοιχεία από την Eurostat, την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και τα Ηνωμένα Έθνη, 

προέβη σε συνδέσεις των επιπέδων εργασιακού ενθουσιασμού με οικονομικούς, 

πολιτιστικούς και δείκτες κυβερνησιμότητας. Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής έρευνας 
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συγκεντρώθηκαν από δείγμα 43.850 υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η 

Αλβανία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η 

Σερβία, η Τουρκία, καθώς επίσης η Νορβηγία και η Ελβετία.  

Μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν τα εξής: 

 Τα επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού διαφοροποιούνται μεταξύ των χωρών. 

Υψηλότερα επίπεδα εμφανίζουν χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης και της 

περιοχής των Άλπεων, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα οι χώρες της νότιας Ευρώπης, 

των Βαλκανίων και η Τουρκία. Η Ολλανδία και το Βέλγιο είναι οι χώρες που 

εμφανίζουν μεγαλύτερο εργασιακό ενθουσιασμό, ενώ τους χαμηλότερους 

βαθμούς συγκεντρώνουν η Ελλάδα και η Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι οι 

εργαζόμενοι στην Ολλανδία και το Βέλγιο αισθάνονται 3 με 4 φορές περισσότερο 

ενθουσιασμένοι από τους εργαζόμενους στην Ελλάδα και την Γερμανία. Στην 

Ολλανδία, στην Ιρλανδία και στο Βέλγιο περίπου 33% των εργαζομένων 

δηλώνουν ‘αρκετά ενθουσιασμένοι’, ενώ στην Ελλάδα και στην Κροατία το 

ποσοστό αυτό αγγίζει μόλις το 13%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους ‘πολύ 

ενθουσιασμένους’ εργαζομένους έχουν πάλι η Ολλανδία, το Βέλγιο και η 

Σλοβενία που φτάνει το 18%, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα και στη Γερμανία οι 

εργαζόμενοι που δηλώνουν το ίδιο φτάνουν μόλις το 4%. Τέλος σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 21% των εργαζομένων αισθάνονται ‘αρκετά 

ενθουσιασμένοι’, ενώ 11% δηλώνουν ‘πολύ’.  

Γράφημα 2.3.7.1: Μέση τιμή επιπέδου εργασιακού ενθουσιασμού, Κλίμακα 1-5 

(Shaufeli, 2017) 
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 Στις χώρες που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού, οι 

άνθρωποι δηλώνουν επίσης ότι αισθάνονται χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με 

την εργασία τους. Φαίνεται ότι, ο εργασιακός ενθουσιασμός σχετίζεται θετικά με 

την ευτυχία και την εργασιακή ικανοποίηση σε επίπεδο χώρας, με την εργασιακή 

ικανοποίηση να εμφανίζει εντονότερη συσχέτιση (r=0.61). 

 Στις οικονομικά και παραγωγικά εύρωστες χώρες όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν 

λιγότερο, ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι υψηλός. Η Γερμανία αποτελεί την 

μόνη εξαίρεση χώρας με δυνατή οικονομία και υψηλή παραγωγικότητα αλλά με 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού. Ο εργασιακός 

ενθουσιασμός σε εθνικό επίπεδο σχετίζεται αρνητικά με τις συνολικές ώρες 

εργασίας (r=0.53), ενώ αντίθετα συνδέεται θετικά με την οικονομική 

δραστηριότητα και την παραγωγικότητα, r=0,49 και r=0,51 αντίστοιχα. 

Γράφημα 2.3.7.2: Εργασιακός Ενθουσιασμός και κκΑΕΠ (Shaufeli, 2017) 

 

 Σε χώρες με σταθερούς και δυνατούς δημοκρατικούς και κυβερνητικούς θεσμούς, 

χαμηλούς δείκτες διαφθοράς και υψηλή ακεραιότητα, το εργατικό δυναμικό 

παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού. Ο εργασιακός 

ενθουσιασμός συνδέεται αρνητικά με την διαφθορά (r=0,64) και θετικά με την 

ακεραιότητα(r=0,55) και την δημοκρατία (r=0,45).  
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 Ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι υψηλότερος σε χώρες που εκτιμούν την 

ανάπαυση και την ξεκούραση από χώρες προσανατολισμένες αποκλειστικά στην 

εργασία.  

Τέλος, από την βιβλιογραφική ανασκόπηση βρέθηκαν οι παρακάτω έρευνες πεδίου: 

Ο Lamprakis et al., (2018) διεξήγαγαν εμπειρική έρευνα στην Περιφέρεια Αττικής, 

συγκεντρώνοντας συνολικά 80 ερωτηματολόγια για να μελετήσουν την σημασία και την 

επιρροή της διανεμητικής, διαδικαστικής και διαδραστικής δικαιοσύνης στον εργασιακό 

ενθουσιασμό και την οργανωσιακή δέσμευση. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι, η 

διανεμητική δικαιοσύνη σχετίζεται σημαντικά με τον εργασιακό ενθουσιασμό και την 

οργανωσιακή δέσμευση, σε αντίθεση με τη διαδικαστική δικαιοσύνη που δεν βρέθηκε 

συσχέτιση με καμία από τις ανωτέρω μεταβλητές. Τέλος, η διαδραστική δικαιοσύνη 

βρέθηκε ότι, σχετίζεται μερικώς μόνο με την οργανωσιακή δέσμευση. 

Οι Tsourvakas και Yfantidou (2018) θέλησαν να διερευνήσουν την επιρροή της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον εργασιακό ενθουσιασμό και την εργασιακή 

ικανοποίηση, συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από 154 υπαλλήλους δύο μεγάλων 

ελληνικών εταιρειών, την Procter & Gamble και την Unilever. Τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν ότι, οι εργαζόμενοι αισθάνονται υπερήφανοι να ταυτίζουν τους εαυτούς τους 

με εταιρίες που έχουν ενεργό κοινωνικό πρόσωπο, ενώ η εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με τον εργασιακό ενθουσιασμό και στις δύο εταιρίες.  

Οι Xanthopoulou et al., (2012) διεξήγαγαν ταυτόχρονα διακρατική μελέτη στην Ελλάδα 

και στην Ολλανδία θέλοντας να διερευνήσουν την παραγοντική δομή και την 

σταθερότητα του εργαλείου μέτρησης της εργασιακής εξουθένωσης του Maslach et al., 

(2001), Maslach Burnout Inventory - General Survey / MBI-GS και του εργαλείου 

μέτρησης του εργασιακού ενθουσιασμού της Ουτρέχτης, Utrecht Work Engagement 

Scale / UWES, σε δείγμα 206 δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και 162 ιδιωτικών και 

δημοσίων υπαλλήλων στην Ολλανδία. Η παραγοντική ανάλυση κατέδειξε την 

ανωτερότητα των συγκεκριμένων εργαλείων και στις δύο χώρες, των οποίων η δομή 

στηρίζεται σε τρεις παράγοντες, του MBI-GS, στην εξουθένωση, στον κυνισμό και στην 

αναποτελεσματικότητα, ενώ της κλίμακας UWES, στο σφρίγος, την αφοσίωση και την 

προσήλωση, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εργαλεία μέτρησης, των οποίων η δομή 

στηρίζεται σε έναν μόνο παράγοντα. Η έρευνα κατέδειξε ότι, τα δύο εργαλεία μέτρησης 

δεν είναι μόνο έγκυρα αξιολόγησης του εργασιακού ενθουσιασμού και της εξουθένωσης 

αλλά μπορούν χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή συγκρίσεων μεταξύ χωρών. 

Περαιτέρω, η έρευνα κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 
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των Ελλήνων και των Ολλανδών στις μετρήσεις του σφρίγους,της αφοσίωσης και την 

προσήλωσης. Οι Έλληνες παρουσίασαν υψηλότερες μετρήσεις στους δείκτες της 

εξουθένωσης και του κυνισμού, γεγονός που φαίνεται να συμφωνεί όμως με 

προηγούμενες εμπειρικές έρευνες (Demerouti et al., 2003) 

Οι Xanthopoulou et al., (2009) συνέλλεξαν πρωτογενή στοιχεία από 42 εργαζόμενους σε 

αλυσίδα ταχυφαγείων στην Ελλάδα για να μελετήσουν τον τρόπο που οι καθημερινές 

διακυμάνσεις στους εργασιακούς πόρους (αυτονομία, καθοδήγηση και το κλίμα 

συνεργασίας) σχετίζεται με το επίπεδο ατομικών ικανοτήτων(αυτοδυναμία, 

αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία), τον εργασιακό ενθουσιασμό και τις οικονομικές 

απολαβές. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι, οι καθημερινή εργασιακοί πόροι 

σχετίζονται θετικά με τον εργασιακό ενθουσιασμό μέσω του διαμεσολαβητικού ρόλου 

των ατομικών ικανοτήτων. Η καθοδήγηση παρουσίασε άμεση συσχέτιση με τον 

εργασιακό ενθουσιασμό, σχέση η οποία με την σειρά της φαίνεται να προβλέπει τις 

εργασιακές απολαβές. Συμπληρωματικά, η καθοδήγηση σχετίζεται θετικά με τον 

εργασιακό ενθουσιασμό, μέσω του διαμεσολαβητικού ρόλου της αισιοδοξίας, καθώς 

επίσης και με τος οικονομικές απολαβές.  

Οι Papalexandris και Galanaki (2008) θέλησαν να διερευνήσουν και να αναγνωρίσουν 

ομοιότητες των μεθόδων ηγεσίας και πρακτικών διοίκησης μεταξύ επιχειρηματιών και 

Διευθυνόντων Συμβούλων (CEO’s) στην Ελλάδα και να μελετήσουν πως επηρεάζεται η 

ικανοποίηση, η δέσμευση, η παρακίνηση και ο εργασιακός ενθουσιασμός των 

υφισταμένων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, θέλησαν να αναγνωρίσουν τις διαστάσεις της 

ηγεσίας, οι οποίες τελικά προέκυψαν μέσω διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και 

ποιες από αυτές έχουν την ισχυρότερη συσχέτιση με τον εργασιακό ενθουσιασμό. 

Μελετώντας τα στοιχεία που συνέλλεξαν από 51 CEO’s και τουλάχιστον 2 υφισταμένους 

υπαλλήλους αυτών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, δύο διαστάσεις της ηγεσίας έχουν 

ισχυρότερη συσχέτιση με τον εργασιακό ενθουσιασμό. Οι ικανότητες του ηγέτη και η 

μετάδοση του οράματος.  

Οι Kloutsiniotis και Mihail (2017) διεξήγαγαν εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των 

επιπτώσεων της εισαγωγής και υιοθέτησης πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Υψηλής Επίδοσης (High Performance Working Systems, HPWS) στην 

εργασιακή ικανοποίηση και τον εργασιακό ενθουσιασμό, καθώς και τον 

διαμεσολαβητικό ρόλο αυτών των μεταβλητών στην συναισθηματική δέσμευση και 

συγκεντρώνοντας και την πρόθεση παραίτησης, συγκεντρώνοντας πρωτογενή δεδομένα 

από 296 εργαζομένους, γιατρούς και νοσοκόμους, σε επτά Νοσοκομεία στην Ελλάδα. Τα 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Dimitrios%20M.%20Mihail
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αποτελέσματα κατέδειξαν ισχυρή, θετική σχέση εισαγωγής πρακτικών HPWS με την 

εργασιακή ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό, καθώς και με την συναισθηματική 

δέσμευση, ενώ αρνητική συσχέτιση με την πρόθεση παραίτησης. Περαιτέρω, τόσο ο 

εργασιακός ενθουσιασμός, όσο και η εργασιακή ικανοποίηση, λειτουργούν 

διαμεσολαβητικά στη διάχυση των θετικών επιπτώσεων των πρακτικών HPWS στην 

συναισθηματική δέσμευση και αρνητικά στην πρόθεση παραίτησης.  

2.4 Ερευνητικές Υποθέσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα και την συχνότητα των αλλαγών του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι σύγχρονοι 

Οργανισμοί, καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη αναγνώρισης, κατανόησης και ενθάρρυνσης 

εκείνων των παραγόντων που θα προετοιμάσουν τους εργαζομένους να υιοθετήσουν και 

να εφαρμόσουν τις αλλαγές (Eby et al., 2000). Σύμφωνα δε με τους van der Voet και 

Vermeeren (2017), το εσωτερικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι 

οργανωσιακές αλλαγές, καθίσταται πολύ σημαντικό για την ενθάρρυνση της 

ανταπόκρισης των εργαζομένων στις αλλαγές.  

Το κίνητρο γι’ αυτήν την εργασία βασίστηκε στην ανάγκη να αξιολογηθούν οι σχέσεις 

μεταξύ της οργανωσιακής φωνής, του εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για 

αλλαγή, καθώς, από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που αξιολογείται η σχέση της 

οργανωσιακής φωνής με την ετοιμότητα για αλλαγή σε διεθνές επίπεδο και η πρώτη φορά 

που αξιολογείται η σχέση του εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή 

σε εθνικό επίπεδο, στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης. 

2.4.1 Συσχέτιση ετοιμότητας για αλλαγή και οργανωσιακής φωνής 

Οι περισσότεροι Οργανισμοί αντιμετωπίζουν θετικά και εκτιμούν την έκφραση ‘φωνής’ 

των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτοί που πρόκειται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν 

μεγάλες οργανωσιακές αλλαγές και οι οποίοι έχουν ανάγκη τις απόψεις των εργαζομένων 

για να τις διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Premaux & Bedeian, 2003, όπως 

αναφέρεται στην Nikolaou et al., 2007). O Fuller et al., (2007) επίσης αναγνώρισε ότι η 

έκφραση ‘φωνής’, όπως αυτή αξιολογείται από την άμεση ιεραρχία, σχετίζεται θετικά με 

την αίσθηση ευθύνης των υπαλλήλων για την εποικοδομητική αλλαγή.  

Έτσι λοιπόν, έναυσμα για την συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί η πεποίθηση ότι, οι 

αντιλήψεις των εργαζομένων για την ‘φωνή’ αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τις 

διαδικασίες οργανωσιακής αλλαγής (Purcell et al., 2003, όπως αναφέρεται στους 

Farndale et al., 2011). Όμως, η έκφραση οργανωσιακής φωνής, δεν αναφέρεται μόνο 
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στην συνεισφορά εποικοδομητικών προτάσεων για την βελτίωση της οργανωσιακής 

λειτουργίας, αλλά και στη διατύπωση προβληματισμών και επισήμανση επικίνδυνων 

καταστάσεων που μπορεί να βλάψουν την οργανωσιακή απόδοση (Van Dyne et. al., 

2003). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανό οι εργαζόμενοι να εκφράζουν ιδέες, 

απόψεις, προτάσεις ανησυχίες και προβληματισμούς για την προετοιμασία, υιοθέτηση 

και εφαρμογή αλλαγών. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε στην Ενότητα 2.1 της έννοιας ετοιμότητα 

για αλλαγή κατέδειξε ότι, η πλειοψηφία των μελετών κινείται γύρω από την διερεύνηση 

των παραγόντων που εξυπηρετούν την αλλαγή (Armenakis et al., 1993, Cunningham et 

al., 2002), ενώ δεν κατέστη εφικτή η ανεύρεση, προηγηθείσας χρονικά, έρευνας στη 

διεθνή βιβλιογραφία που να συσχετίζει την οργανωσιακή φωνή με την ετοιμότητα για 

αλλαγή σε φορείς του Δημοσίου τομέα. 

 Για την στοιχειοθέτηση της παρούσης υπόθεσης λαμβάνεται υπόψη η θετική συσχέτιση 

της ετοιμότητας για αλλαγή με τους παράγοντες της συμμετοχής στην λήψη 

αποφάσεων (Armenakis & Harris, 2001, Chrusciel et al., 2006, Bouckenooghe et al., 

2007, Kesting et al., 2010), της επικοινωνίας (Armenakis et al., 2002, Crusciel et al., 

2006, Soumyaja et al., 2015) και του οργανωσιακού κλίματος (Bouckenooghe et al., 

2009, Claiborne, 2013, McKay et al., 2013), καθώς αποτελούν επίσης σημαντικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την 

έκφραση της οργανωσιακής φωνής (Farndale et al., 2011). Το οργανωσιακό κλίμα 

περιλαμβάνει ενδεικτικά τις διαστάσεις της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης της 

άμεσης ιεραρχίας και της ηγεσίας, οι οποίοι έχει αποδειχτεί ότι συσχετίζονται θετικά 

τόσο με την ετοιμότητα για αλλαγή (Claiborne, 2013, Koys et al., 1991), όσο και με την 

οργανωσιακή φωνή (π.χ. Coleman, 1990, Morrison, 2014, Morrison & Milliken, 2000) 

Από πλήθος θεωρητικών έχει υπογραμμιστεί η σημασία της επικοινωνίας, ίσως 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη έννοια, στην εφαρμογή οργανωσιακών αλλαγών 

(Bartunek et al. 1999, Cheney et al. 2004, Fairhurst 1993, Lewis and Seibold 1998, όπως 

αναφ. στους Sonenshein & Utpal, 2012). 

Σύμφωνα δε με τον Caldwell (2013), ένα από τα έξι βασικά κριτήρια για την επιτυχή 

δέσμευση των εργαζομένων στην αλλαγή είναι η ενεργητική συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων μερών στην αναγνώριση και στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

αλλαγής, όπως αυτή προσδιορίζεται από τους Armenakis και Harris (2001). Οι τελευταίοι 

αναγνωρίζουν τρεις μορφές ενεργητικής συμμετοχής: i) δυναμική εξέλιξη ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων, η οποία αναφέρεται στην σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων, την απόκτηση 
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γνώσης και αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω της συμμετοχής και της πρακτικής, 

ii)έμμεση μάθηση, η οποία αναφέρεται στην εκμάθηση μέσω της παρατήρησης και της 

μίμησης τρίτων και iii) συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τον Farnadale et al., (2011) το θετικό κλίμα ενθάρρυνσης της ‘φωνής’ 

αναφέρεται στην αντιλαμβανόμενη πεποίθηση των εργαζομένων να συμμετέχουν στην 

λήψη αποφάσεων και στη δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες τους και τις προτάσεις 

χωρίς φόβο, ενώ ο Οργανισμός που ενισχύει την συμμετοχή των εργαζομένων στην 

λήψη αποφάσεων (Kesting et al. 2010), ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία και την 

ελεύθερη κυκλοφορία πληροφοριών, ώστε να δημιουργήσει ένα εργασιακό κλίμα χωρίς 

στρες και απολαμβάνει θετικά μακροπρόθεσμα οργανωσιακά αποτελέσματα, καθώς οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται αυτοπεποίθηση και εμπιστεύονται τους προϊσταμένους τους 

και την ηγεσία και είναι, τελικώς, πιο δεκτικοί στην υιοθέτηση αλλαγών (Weeks et al., 

2004).  

Με βάση τα ανωτέρω, η πρώτη ερευνητική υπόθεση έχει ως εξής: 

Η1: Αναμένεται στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ οργανωσιακής 

φωνής και ετοιμότητας για αλλαγή. 

 

 

 

2.4.2 Συσχέτιση του εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μελετητές στρέφονται στη διερεύνηση του 

πλαισίου υιοθέτησης και εφαρμογής αλλαγών (π.χ. Fugate et al. 2002, Judge et al. 1999, 

Kelman 2005, Self et al. 2007, Smollan 2006, όπως αναφέρεται στους Sonenshein & 

Utpal, 2012) καθώς και στην προετοιμασία και τα επίπεδα ετοιμότητας του Οργανισμού 

(π.χ. Armenakis and Fredenberger 1997, Herold et al. 2007, Morrison and Phelps 1999, 

Wanberg & Banas 2000, όπως αναφέρεται στους Sonenshein & Utpal, 2012), ενώ 

απομακρύνονται από την διερεύνηση των αντιδράσεων και των λόγων αντίδρασης στις 

αλλαγές. Σε ένα μεγάλο βαθμό, οι ανωτέρω έρευνες στρέφονται στους προσδιοριστικούς 

και εννοιολογικούς παράγοντες που έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν τον εργασιακό 

ενθουσιασμό και να υποβοηθήσουν την εφαρμογή αλλαγών (Sonenshein & Utpal, 2012). 

Οργανωσιακή 

φωνή 

Ετοιμότητα για αλλαγή 
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Για παράδειγμα, οι Wanberg and Banas (2000, όπως αναφέρεται στους Sonenshein & 

Utpal, 2012) υποστήριξαν ότι η δεκτικότητα των εργαζομένων στις αλλαγές, σχετίζεται 

σημαντικά με ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοπεποίθηση, η αισιοδοξία και η 

αίσθηση του ελέγχου.  

Οι Sonenshein και Utpal (2012) σε έρευνα τους υποστήριξαν ότι, η συναισθηματική 

δέσμευση (Herscovitch and Meyer, 2002), η ταύτιση με την ομάδα (Cheney 1983), και η 

αντιλαμβανόμενη επάρκεια της αλλαγής (Wanberg and Banas 2000), τρία βασικά 

ατομικά, ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, μπορούν να ‘πυροδοτήσουν’ τα επίπεδα 

εργασιακού ενθουσιασμού των εργαζομένων σε περιόδους στρατηγικών αλλαγών 

(Macey and Schneider 2008, Park 2010). 

Σύμφωνα με τον Mangudjaya (2012), όλες οι διαστάσεις του εργασιακού ενθουσιασμού, 

όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τους Shaufeli et al., (2002), ήτοι το σφρίγος, η 

αφοσίωση και η προσήλωση, επηρεάζουν θετικά την ετοιμότητα για αλλαγή, ενώ 

υποστηρίζει ότι, όσο μεγαλύτερος ο βαθμός του εργασιακού ενθουσιασμού, τόσο 

μεγαλύτερο θα είναι και ο βαθμός της ετοιμότητας για αλλαγή. Ο ίδιος, σε έρευνα που 

διεξήγαγε λαμβάνοντας δείγμα από τρεις Τράπεζες και έναν Οργανισμό του δημοσίου 

κατέδειξε ότι τόσο ο εργασιακός ενθουσιασμός όσο και η οργανωσιακή δέσμευση, 

συσχετίζονται σημαντικά με την ετοιμότητα για αλλαγή. Τα ευρήματα της έρευνας 

έρχονται να συμφωνήσουν με αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών που επίσης 

υποστήριξαν την θετική συσχέτιση της οργανωσιακής δέσμευσης, της ταύτισης και της 

εργασιακής εμπλοκής με την ετοιμότητα για αλλαγή (Madsen, 2011, όπως αναφέρεται 

στον Mangudjaya 2012). 

Περαιτέρω, και οι Mathyssen και Harris (2018) υποστήριξαν, κατόπιν έρευνας που 

διεξήγαγαν συγκεντρώνοντας πρωτογενή στοιχεία από 340 εργαζομένους μίας ιδιωτικής 

εταιρίας, ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ εργασιακού ενθουσιασμού και 

ετοιμότητας για αλλαγή (r=0.452), ενώ στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Hung et 

al. (2013, όπως αναφέρεται στους Mathyssen και Harris, 2018), οι οποίο συλλέγοντας 

στοιχεία από 706 εργαζομένους του νοσηλευτικού κλάδου υποστήριξαν ότι, ο 

εργασιακός ενθουσιασμός σχετίζεται σημαντικά με την ετοιμότητα για αλλαγή.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και όσα αναλυτικά προεκτάθηκαν στην 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τον εργασιακό ενθουσιασμό, η δεύτερη προτεινόμενη 

ερευνητική υπόθεση έχει ως εξής: 
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Η2: Αναμένεται στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

ενθουσιασμού και ετοιμότητας για αλλαγή. 

 

 

 

2.4.3 Συσχέτιση οργανωσιακής φωνής, εργασιακού ενθουσιασμού και 

ετοιμότητας για αλλαγή. 

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία της εφαρμογής αλλαγών, μπορεί να 

αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στην ανάπτυξη και την ενίσχυση θετικών συμπεριφορών 

των εργαζομένων, μέσω της ανάπτυξης συναισθηματικών σχέσεων και την ενίσχυση της 

αφοσίωσης (Fernadez & Rainey, 2006, Judson 1991 όπως αναφέρεται στους Hammeed 

et al., 2017) Η οργανωσιακή φωνή αποτελεί έναν από αυτούς τους παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάσει τελικώς τα επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού. Ως οργανωσιακή 

φωνή αναφέρεται συνήθως η επικοινωνία απόψεων, ιδεών και προτάσεων για 

προβλήματα και θέματα του Οργανισμού στη διοίκηση ή τους συναδέλφους με απώτερο 

σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος ή του Οργανισμού (Morrison, 2011, 

Rees et al., 2013). Η έκταση της έννοιας συμπεριλαμβάνει και τη συμμετοχή των 

εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων για σημαντικά οργανωσιακά ζητήματα (Wilkinson 

& Fay, 2011), ενώ πρόσφατες μελέτες στρέφονται στην αναγνώριση των επιπτώσεων σε 

οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο που συμβάλλουν τελικώς στην οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα (Rees et al., 2013).  

 

Ο Rees et. al., (2013) υποστηρίζουν ότι, η οργανωσιακή φωνή και σχετίζεται σημαντικά 

με τον εργασιακό ενθουσιασμό. Αν και η σχέση της οργανωσιακής φωνής και του 

εργασιακού ενθουσιασμού δεν έχει τύχει εκτενούς μελέτης και έρευνας (Gruman & Suks, 

2014), υφίστανται μερικές προηγούμενες έρευνες που έχουν καταδείξει την θετική 

συσχέτιση της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού (Mangudjaya, 

2012, Hung et al.2013, Mathyssen και Harris, 2018, Macleod & Clarke, 2009, Rees et al., 

2013) με μερικούς μελετητές να υποστηρίζουν ότι, η οργανωσιακή φωνή αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα του εργασιακού ενθουσιασμού (Macleod & Clarke, 2009, 

Rees et al., 2013), ενώ μερικοί να θεωρούν την ‘φωνή’ ως αποτέλεσμα του επιπέδου 

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 

Ετοιμότητα για αλλαγή 
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εργασιακού ενθουσιασμού (Robinson & Shuck, 2019, Detert & Burris, 2007, Shuck et 

al., 2011).  

Μολαταύτα, προκύπτει ότι, η οργανωσιακή φωνή είναι σημαντική για την πρόκληση 

εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς δημιουργεί την πεποίθηση πως οι εργαζόμενοι έχουν 

την ικανότητα να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων και να επηρεάσουν με αυτόν τον 

τρόπο τις οργανωσιακές καταστάσεις (Conway et. al., 2016). O Conway et. al. (2016), 

ανέδειξε την δύναμη της οργανωσιακής φωνής και την ευκαιρία που δίνεται στους 

εργαζομένους να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στην λήψη 

αποφάσεων ως εξαιρετικά σημαντική για την βελτίωση του επιπέδου εργασιακού 

ενθουσιασμού, ειδικότερα σε περιόδους όπου αυτός είναι πολύ χρήσιμος, όπως για 

παράδειγμα σε περιόδους αλλαγών ή αβεβαιότητας. Οι εργαζόμενοι, όταν τους δίνεται η 

δυνατότητα να εκφραστούν, οπλίζονται με αυτοπεποίθηση και αποκτούν την αίσθηση 

του ελέγχου στην εργασία τους (Conway, et. al., 2016), η οποία, στην μελέτη περίπτωσης 

του Ιρλανδικού Δημοσίου Τομέα (Conway, et. al., 2016) βοήθησε τους εργαζομένους να 

αντιμετωπίσουν τις υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης που τέθηκαν από εξωτερικούς 

παράγοντες, ως μέτρο αύξησης της παραγωγικότητας. Οι Reissner και Pagan’s (2013, 

όπως αναφ. στους Byrne και McDonagh, 2017) σε ποσοτική έρευνα που διεξήγαγαν για 

τη συγχώνευση ενός ιδιωτικού και δημοσίου Οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκαν 

ότι, όταν η Διοίκηση του Οργανισμού έδινε αξία και συμπεριλάμβανε τους εργαζόμενους 

στα οργανωσιακά ζητήματα, επιδιώκοντας τος απόψεις τους και τις προτάσεις τους για 

τη συγχώνευση, ενισχύονταν τα επίπεδα του εργασιακού ενθουσιασμού.  

Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η επικοινωνία και η έκφραση απόψεων, ιδεών και 

προτάσεων αποτελεί μέρος της συμπεριφοράς έκφρασης ‘φωνής’ και ότι, όταν οι 

‘εργαζόμενοι αισθάνονται ενθουσιασμένοι’ είναι πιθανότερο να εκφράσουν οικειοθελώς 

εποικοδομητικές προτάσεις και ιδέες για τον οργανισμό κα να επικοινωνήσουν τις ιδέες 

και τις απόψεις τους, θέτουμε τις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις.  

H3: Αναμένεται στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση οργανωσιακής φωνής και 

εργασιακού ενθουσιασμού. 

 

Περαιτέρω, λαμβάνοντας τις αντικρουόμενες προσεγγίσεις των μελετητών Rees et al., 

(2013) και Robinson & Shuck (2019) να εκλαμβάνουν την οργανωσιακή φωνή είτε ως 
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παράγοντα είτε ως επίπτωση του εργασιακού ενθουσιασμού, καθώς επίσης και το 

γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη ερευνητικών μελετών για το συνδυαστικό αποτέλεσμα της 

οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, 

θέτουμε τις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: 

Η4: Αναμένεται στατιστικώς σημαντική από κοινού επίδραση της οργανωσιακής 

φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή. 

 

 

Η5α: Η οργανωσιακή φωνή αναμένεται να επηρεάσει θετικά τον εργασιακό 

ενθουσιασμό οδηγώντας σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για αλλαγή. 

Η5b:Ο εργασιακός ενθουσιασμός αναμένεται να επηρεάσει θετικά την 

οργανωσιακή φωνή οδηγώντας σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για αλλαγή.  

 

ή 

 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εμπειρικές μελέτες που έχουν καταδείξει 

την θετική συσχέτιση μεταξύ οργανωσιακής φωνής και εργασιακού ενθουσιασμού και 

λόγω έλλειψης προηγούμενων ερευνών που να εξετάζουν τον ρυθμιστικό ρόλο του 

εργασιακού ενθουσιασμού και της οργανωσιακής φωνής στα επίπεδα ετοιμότητας για 

αλλαγή, θέτουμε τις εξής ερευνητικές υποθέσεις: 
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Η6α: Η οργανωσιακή φωνή ρυθμίζει τη σχέση εργασιακού ενθουσιασμού και 

ετοιμότητας για αλλαγή με τέτοιο τρόπο ώστε, η σχέση θα είναι πιο ισχυρή όταν τα 

επίπεδα οργανωσιακής φωνής είναι υψηλά. 

H6b: Ο εργασιακός ενθουσιασμός ρυθμίζει τη σχέση οργανωσιακής φωνής και 

ετοιμότητας για αλλαγή με τέτοιο τρόπο ώστε, η σχέση θα είναι πιο ισχυρή όταν τα 

επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού είναι υψηλά. 

 

 

 

 

ή 
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3 Μεθοδολογικό πλαίσιο 

3.1 Ερευνητική Μέθοδος 

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των επιμέρους στόχων της συγκεκριμένης έρευνας 

πεδίου αναφορικά με την διερεύνηση της σχέσης των μεταβλητών: ετοιμότητα για 

αλλαγή, οργανωσιακή φωνή και εργασιακός ενθουσιασμός επιλέχθηκε μεταξύ των 

διαφορετικών ερευνητικών στρατηγικών, π.χ. της δειγματοληπτικής έρευνας (survey 

research), της ερευνητικής παρατήρησης (observation) και του πειραματικής έρευνας 

(experiment), η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης (case study research), καθώς πρόκειται 

για μια πολύπλευρη μορφή ποιοτικής αναζήτησης, ιδανική για την εμπεριστατωμένη, 

ολιστική και σε βάθος διερεύνηση σύνθετων σε περιεχόμενο ζητημάτων, φαινομένων, 

γεγονότων, καταστάσεων, οργανισμών ή συνόλων ανθρώπων, εντός ενός ρεαλιστικού 

πλαισίου, αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές απόδειξης (Creswell et al., 2014; Yin, 2014, 

όπως αναφ. στους Harrison et. al., 2017). Με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο 

ερευνητής έχει την δυνατότητα συνδυάζοντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από 

συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια ή συγκεκριμένο αριθμό υποκειμένων να εξάγει 

συμπεράσματα για τη διαδικασία αλλά και τα αποτελέσματα ενός φαινομένου, μέσω της 

παρατήρησης, της αναδόμησης και της ανάλυσης της περίπτωσης που κάθε φορά 

μελετάται (Tellis, 1997, όπως αναφ. Zainal, 2007). Σύμφωνα δε με τον Yin (1984, όπως 

αναφ. στους Harrison et. al., 2017) η ερευνητική μελέτη περίπτωσης είναι ένας 

ξεχωριστός τρόπος παρατήρησης ενός φυσικού φαινομένου που εμφανίζεται σε ένα 

συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων και αντίθετα με τις ποσοτικές έρευνες που αναζητούν 

συγκεκριμένα μοτίβα δεδομένων σε μακρο-επίπεδο με βάση τη συχνότητα εμφάνισης 

τους, οι μελέτες περίπτωσης παρατηρούν τα δεδομένα σε μικρο-επίπεδο στο φυσικό 

περιβάλλον από το οποίο προέρχονται. 

Ειδικότερα, για την επιλογή της συγκεκριμένης ερευνητικής μεθόδου, λήφθηκαν υπόψη 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της έναντι των υπολοίπων (Δημητριάδη, 2000), ήτοι: 

1. Η εστιασμένη διερεύνηση των υπό μελέτη σύγχρονων αλλά πολύπλοκων και σύνθετων 

εννοιών της ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του ενθουσιασμού 

και των μεταξύ τους σχέσεων στις πραγματικές συνθήκες του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίζονται. 

2. Η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών πηγών και τεχνικών συλλογής δεδομένων 

που οδηγεί σε αυξημένη εσωτερική εγκυρότητα (internal validity) και συγκεκριμένα διά 

της εφαρμογής της αρχής της τριγωνικότητας (triangulation), η οποία “αναφέρεται στη 



94 

 

συλλογή δεδομένων μέσω τριών τουλάχιστον πηγών, τεχνικών ή/και οργάνων μέτρησης 

η ανάλυση των οποίων θα πρέπει να καταλήξει σε ταυτόσημα αποτελέσματα 

(convergence of evidence) (Δημητριάδη, 2000) 

3. Η δυνατότητα όχι μόνο διάγνωσης και περιγραφής των φαινομένων στο φυσικό τους 

περιβάλλον αλλά και επεξήγησης και ερμηνείας της πολυπλοκότητας τους και ανάπτυξης 

θεωρίας με βάση τα εμπειρικά αποτελέσματα, καθώς όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, που αξιολογείται η σχέση της 

οργανωσιακής φωνής με την ετοιμότητα για αλλαγή σε διεθνές επίπεδο και η πρώτη φορά 

που αξιολογείται η σχέση του εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή 

σε εθνικό επίπεδο. 

3.2 Συγκρότηση δείγματος 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών 

δεδομένων από υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

(ΑΔΜΘ), οι οποίοι υπηρετούν σε δώδεκα νομούς των Περιφερειών Κεντρικής 

Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στους οποίους εκτείνεται 

γεωγραφικά η χωρική αρμοδιότητα του Φορέα.  

Για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της απογραφής μέσω της 

συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 

εφαρμογής Google Forms. Έτσι, με την πολύτιμη υποστήριξη της Δ/νσης Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών της ΑΔΜΘ, εστάλη, καθολικά, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) με συνημμένη την συνοδευτική επισκευή και τον σύνδεσμο παραπομπής για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στο σύνολο των υπαλλήλων του Φορέα, ήτοι σε 

1.550 υπαλλήλους., ενώ τέθηκε συγκεκριμένη προθεσμία απάντησης από 18/11/2019 έως 

27/11/2019. 

Επί συνόλου 1.550 υπαλλήλων στους οποίους εστάλη email για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ανταποκρίθηκαν 217 συνάδελφοι, ήτοι ποσοστό 14% (ποσοστό 

απόκρισης). Το σχετικά μικρό ποσοστό απόκρισης σε σχέση με το μέγεθος του 

πληθυσμού μπορεί να αναχθεί στο γεγονός ότι μεγάλος αριθμός υπαλλήλων 

απασχολείται σε αρμοδιότητες και υπηρεσιακά καθήκοντα εκτός γραφείου (Δασολόγοι, 

Γεωπόνοι, Μηχανικοί) σε συνδυασμό με το βραχύ χρονικό διάστημα διεξαγωγής της 

έρευνας, την μη προσωπική-φυσική παρουσία και επικοινωνία της ερευνήτριας με τον 

προς εξέταση πληθυσμό, καθώς και το γεγονός ότι, η χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από τους υπαλλήλους είναι ανεξάρτητη από την κατοχή διεύθυνσης 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, ειδικότερα αυτοί που 

δεν ασκούν διοικητικής φύσης καθήκοντα(π.χ. δασοφύλακες, τεχνικοί) να μην φέρουν 

πρόσβαση στο υπηρεσιακό του email.  

Περαιτέρω, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της παρούσης έρευνας συνέπεσε με 

εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου στη γενική Συνέλευση της 

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)5 για μεταφορά μεγάλου μέρους των 

αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους με 

παράλληλη μεταφορά προσωπικού, ενώ την ανωτέρω εξαγγελία ακολούθησαν 

συνεντεύξεις του Υπουργού στον τύπο6, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων που 

αναπαρήγαγαν την συγκεκριμένη είδηση7. Η ανωτέρω εξέλιξη εκτιμάται ότι ενδέχεται 

να επηρέασε τη συμμετοχή των υπαλλήλων. 

Η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων των 

ερωτηματολογίων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), v.20 για Windows. Για την ανάλυση και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συχνοτήτων, μέτρων θέσης 

και διακύμανσης, συνάφειες/συσχετίσεις και γραφήματα ανάλογα της κατηγορίας των 

μεταβλητών. 

Ειδικότερα για τις τρεις (3) ονομαστικές ποιοτικές μεταβλητές των δημογραφικών 

δεδομένων, συγκεκριμένα το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και την εργασιακή θέση 

υπολογίσθηκαν οι απόλυτες (N) συχνότητες, οι σχετικές (%) συχνότητες, οι αθροιστικές 

σχετικές συχνότητες, οι διάμεσοι (Median) και οι επικρατούσες τιμές (Mode), ενώ για τις 

τρεις (3) ποιοτικές διακριτές μεταβλητές των δημογραφικών δεδομένων, ειδικότερα, 

ηλικιακές ομάδες και ομάδες ετών υπηρεσίας, υπολογίσθηκαν επιπλέον, από τα μέτρα 

θέσης οι μέσες τιμές (Mean), οι διάμεσοι (Median), οι επικρατούσες τιμές (mode) και 

από τα μέτρα διασποράς οι διακυμάνσεις (Variance) και οι τυπικές αποκλίσεις (SD) 

αυτών. 

                                                 
5 https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/theodorikakos-pros-katargisi-oi-apokentromenes-dimioyrgisan-

perissotera-provlimata-ap-osa-elysan/ 
6 https://www.cnn.gr/news/ellada/story/197571/theodorikakos-dimosioi-ypalliloi-tha-metakinithoyn-stin-

topiki-aytodioikisi 
7 https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/dimosio-poioi-ypalliloi-tha-metakinithoyn-stoys-ota-amp-pote/ 

https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/theodorikakos-pros-katargisi-oi-apokentromenes-dimioyrgisan-perissotera-provlimata-ap-osa-elysan/
https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/theodorikakos-pros-katargisi-oi-apokentromenes-dimioyrgisan-perissotera-provlimata-ap-osa-elysan/
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/197571/theodorikakos-dimosioi-ypalliloi-tha-metakinithoyn-stin-topiki-aytodioikisi
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/197571/theodorikakos-dimosioi-ypalliloi-tha-metakinithoyn-stin-topiki-aytodioikisi
https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/dimosio-poioi-ypalliloi-tha-metakinithoyn-stoys-ota-amp-pote/
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3.2.1 Ανάλυση Δημογραφικών δεδομένων 

3.2.1.1 Φύλο 

Από τους συνολικά 217 εργαζομένους που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο το 40,1% 

ήταν άνδρες και το 59,9% ήταν γυναίκες, δηλαδή 87 άνδρες και 130 γυναίκες αντίστοιχα. 

Τα ανωτέρω δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το 41% (636) 

του συνολικού πληθυσμού της ΑΔΜΘ σε σύγκριση με τους άνδρες εργαζομένους που 

αποτελούν το 59% (914) του συνολικού πληθυσμού.  

Πίνακας 3.2.1.1: Κατανομή φύλου 

Φύλο 

  
Συχνότητα Σχετ. Συχνότητα 

Αθροιστική Σχετ. 

Συχνότητα 

Valid Άνδρας 87 40,1 40,1 

Γυναίκα 130 59,9 100,0 

Total 217 100,0  

 

Γράφημα 3.2.1.1: Κατανομή φύλου 

 

3.2.1.2 Ηλικία 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των ηλικιών των εργαζομένων του δείγματος της ΑΔΜΘ 

καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα των 35-49 ετών, με ποσοστό 62,2%, ακολουθεί η 

ηλικιακή ομάδα των 50-64 ετών με ποσοστό 35,5%, ενώ στις δύο αυτές ομάδες 

περιλαμβάνεται το 97,7% του συνολικού πληθυσμού του δείγματος. Οι τιμές των μέτρων 

θέσης, δηλαδή η μέση τιμή (mean) των ηλικιακών ομάδων είναι 2,35 που σημαίνει ότι 

βρίσκεται μεταξύ της 2ης (35-49) και 3ης (50-64) ηλικιακής ομάδας, με επικρατούσα τιμή 

(mode) την 2η (35-49) ηλικιακή ομάδα. Η τυπική απόκλιση (SD) είναι 0,523 και η 

διακύμανση(Variance) 0,274 που επιβεβαιώνουν τις ανωτέρω επισημάνσεις. 

Άνδρας
40%

Γυναίκα
60%

Φύλο

Άνδρας Γυναίκα
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Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ότι το ποσοστό ηλικιών κάτω των 34 ετών είναι πολύ 

μικρό, ενώ μόλις ένας εργαζόμενος που συμμετείχε στην έρευνα ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα των 65+.  

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται σχετικώς από τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού, καθώς το 0,9% του συνολικού πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 19-

34, το 38,4% στην ηλικιακή ομάδα 35-49, το 58,5% στην ηλικιακή ομάδα 50-64, το 2,2% 

του πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 65+, ενώ από τα δεδομένα της έρευνας 

προκύπτει ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον ανταπόκρισης κατέδειξαν οι εργαζόμενοι της 

ηλικιακής ομάδας 35-49. 

Πίνακας 3.2.1.2: Κατανομή Ηλικιακών Ομάδων 

Ηλικία 

    
Συχνότητα 

Σχετ. 

Συχνότητα 

Αθρ. Σχετ. 

Συχνότητα 
Μέση τιμή 2,35 

Valid 19-34 4 1,8 1,8 Διάμεσος 2 

  35-49 135 62,2 64,1 Επικρ. Τιμή 2 

  50-64 
77 35,5 99,5 

Τυπ. 

Απόκλιση 
0,523 

  65+ 1 0,5 100 Διακύμανση 0,274 

  Total 217 100    

 

Γράφημα 3.2.1.2:Κατανομή ηλικιακών ομάδων 

 

3.2.1.3  Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Οι υπάλληλοι της ΑΔΜΘ στην πλειοψηφία τους ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δηλαδή το 43,5% είναι κάτοχοι τίτλων Ανώτατων 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ). Περαιτέρω, το 16,4% του συνολικού πληθυσμού 

ανήκει στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών 

από Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), ενώ το 36,5% κατέχουν απολυτήριο 

Γυμνασίου και Λυκείου, ανήκουν δηλαδή την κατηγορία προσωπικού Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΔΕ). Από τους ανωτέρω υπαλλήλους, το 21% είναι κάτοχοι τίτλου 

1,8%

62,2%

35,5%

0,5%

19-34

35-49

50-64

65+

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Ηλικιακές Ομάδες



98 

 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ενώ 4,5% του συνολικού πληθυσμού είναι κάτοχοι 

διδακτορικού. 

Πίνακας 3.2.1.3:Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

  
Συχνότητα 

Σχετ. 

Συχνότητα 

Αθροιστική 

Σχετ.Συχνότητα 

Valid Απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 
24 11,1 11,1 

Απόφοιτος ΑΤΕΙ 
33 15,2 26,3 

Απόφοιτος ΑΕΙ 
63 29,0 55,3 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου 
76 35,0 90,3 

Κάτοχος 

Διδακτορικού 

Τίτλου 
17 7,8 98,2 

Άλλο 4 1,8 100,0 

Total 217 100,0  

 

Από το σύνολο των 217 συμμετεχόντων στην έρευνα, το 29% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ 

ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα, ήτοι το 

35% αυτών. Περαιτέρω, το 15,2% των συμμετεχόντων ανήκει στην κατηγορία 

προσωπικού ΤΕ, ενώ το 11,1% στην κατηγορία προσωπικού ΔΕ. Τέλος, στην έρευνα 

συμμετείχαν 17 υπάλληλοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι αποτελούν το 

7,8% του δείγματος.  

Γράφημα 3.2.1.3: Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
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3.2.1.4  Εργασιακή θέση 

Από το σύνολο του δείγματος, το 23% των συμμετεχόντων κατέχει θέση ευθύνης, ενώ 

το 77% δηλώνουν υπάλληλοι στον Φορέα., γεγονός που συμφωνεί με τα στοιχεία του 

πληθυσμού καθώς, στην ΑΔΜΘ το 15,7% των υπαλλήλων κατέχουν θέσεις ευθύνης. 

Πίνακας 3.2.1.4: Εργασιακή Θέση 

Εργασιακή Θέση 

  Συχνότητα 
Σχετ. 

Συχνότητα 

Αθροιστική Σχετ. 

Συχνότητα 

Valid 

Υπάλληλος 167 77,0 77,0 

Προϊστάμενος 50 23,0 100,0 

Total 217 100,0  

 

Γράφημα 3.2.1.4: Εργασιακή Θέση 

 

3.2.1.5 Συνολικός Χρόνος Προϋπηρεσίας στον Φορέα? 

Η κατανομή των ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων του δείγματος της ΑΔΜΘ 

κυμαίνεται σε όλο το εύρος των ομάδων ετών προϋπηρεσίας με τη μέση τιμή (mean, 

2,25), να κινείται μεταξύ των χρονικών διαστημάτων 11-20 και 21-30 ετών και με 

επικρατούσα τιμή (mode) το 2ο χρονικό διάστημα, 11-20. Οι δε τιμές των μέτρων 

διασποράς, είναι 0,722 η τυπική απόκλιση (SD) και 0,521 η διακύμανση (Variance). Σε 

ποσοστό 62,7% οι υπάλληλοι δηλώνουν προϋπηρεσία από 11 έως 20 χρόνια, 20,7% από 

21 έως 30 χρόνια ενώ μόλις το 6,9% του δείγματος δηλώνει προϋπηρεσία από 0 έως 10 

χρόνια. 

Υπάλληλος
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Πίνακας 3.2.1.5: Συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας 

Συνολικός Χρόνος Προϋπηρεσίας 

   
Συχνότητ

α 

Σχετ. 

Συχνότητα 

Αθροιστική 

Σχετ. 

Συχνότητα 

Μέση τιμή 2,25 

Valid 

0-10 21 9,7 9,7 Διάμεσος 2,00 

11-20 136 62,7 72,4 Επικρ. Τιμή 2 

21-30 45 20,7 93,1 
Τυπ. 

Απόκλιση 
0,722 

30+ 15 6,9 100,0 Διακύμανση 0,521 

Total 217 100,0    

 
Γράφημα 3.2.1.5: Συνολικός Χρόνος Προϋπηρεσίας 

 

 

3.2.1.6 Χρόνος Υπηρεσίας στην παρούσα θέση εργασίας 

Το 35% των υπαλλήλων του δείγματος βρίσκεται στην ίδια θέση εργασίας για χρονικό 

διάστημα 10 ετών και άνω, ενώ αντίστοιχα ίδιο ποσοστό, ήτοι 28,6% βρίσκεται στην 

παρούσα θέση εργασίας από 1 έως 5 χρόνια και 6 έως 9 χρόνια. Το μικρότερο ποσοστό 

παραμονής στην ίδια θέση εργασίας εμφανίζουν 17 υπάλληλοι του δείγματος με ποσοστό 

7,8%. 

Πίνακας 3.2.1.6: Χρόνος Υπηρεσίας στην παρούσα θέση εργασίας 

Χρόνος Υπηρεσίας στην παρούσα θέση εργασίας 

 Συχνότητα 
Σχετική 

Συχνότητα 

Σχετική Αθρ. 

Συχνότητα 
  

Valid 

Λιγότερο από 

έναν χρόνο 
17 7,8 7,8 Μέση τιμή 2,91 

1-5 62 28,6 36,4 Διάμεσος 3 

6-9 62 28,6 65,0 Επικρ. Τιμή 4 

10+ 76 35,0 100,0 Τυπ. Απόκλιση 0,972 

Total 217 100,0  Διακύμανση 0,945 
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Γράφημα 3.2.1.6: Χρόνος Υπηρεσίας στην παρούσα θέση εργασίας 

 

3.3  Όργανα Συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με βάση την αρχή της 

Τριγωνικότητας (Δημητριάδη, 2000) με τη χρήση: i) ερωτηματολογίου, ii) ημι-

δομημένων διαπροσωπικών συνεντεύξεων και iii) Ομάδων Εστίασης με σκοπό την 

διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του ερευνητικού 

εγχειρήματος. Σύμφωνα με τους Cohen et al. (2007) η αρχή της τριγωνικότητας αποτελεί 

“μία προσπάθεια αποκλεισμού και πλήρους επεξήγησης της πολυπλοκότητας της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω της διερεύνησης αυτής με περισσότερους του ενός 

τρόπους”, ενώ o Ashour (2018) υποστήριξε ότι, η εφαρμογή της αρχής έχει ως 

αποτέλεσμα την περισσότερο λεπτομερή και ισορροπημένη αποτύπωση μιας 

κατάστασης. 

3.3.1 Ερωτηματολόγιο 

Για την συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων και την στατιστική ανάλυση των 

μεταβλητών της ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού 

ενθουσιασμού χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

περιλαμβάνει συνολικά 55 στοιχεία και συγκροτείται από δύο μέρη (βλ. Παράρτημα Ι).  

Το πρώτο μέρος περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου για τα δημογραφικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως το φύλο, η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την 

θέση τους στον φορέα και τα συνολικά χρόνια απασχόλησης, ενώ στο δεύτερο και βασικό 

μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τον βαθμό 

συμφωνίας (ή διαφωνίας) τους με τις εκάστοτε δηλώσεις /προτάσεις (items), 

σημειώνοντας την απάντηση τους βάσει μιας πεντάβαθμης απαντητικής κλίμακας τύπου 

Likert, όπου οι απαντήσεις μπορούσαν να κυμανθούν μεταξύ των επιλογών «Συμφωνώ 
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απόλυτα» (5 βαθμοί), «Συμφωνώ» (4 βαθμοί), «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ» (3 

βαθμοί), «Διαφωνώ» (2 βαθμοί) και «Διαφωνώ απόλυτα» (1 βαθμός).  

Το ερωτηματολόγιο προλόγιζε συνοδευτική επιστολή, η οποία παρείχε στους 

συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας, καθώς και 

την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των απαντήσεώς τους. 

Για την μέτρηση της μεταβλητής ετοιμότητα για αλλαγή χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

μέτρησης των Holt, Armenakis, Field, & Harris (2007), αποτελούμενη από 25 στοιχεία, 

τα οποία μετρούν την ετοιμότητα για αλλαγή σε ατομικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 

τέσσερις επιμέρους προσδιοριστικούς παράγοντες, οι οποίοι κατόπιν διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης που διεξήγαγαν οι ανωτέρω, αναγνωρίστηκαν ως καθοριστικοί 

για την αξιολόγηση της έννοιας: i)την καταλληλόλητα της αλλαγής (10 στοιχεία), ii) την 

υποστήριξη των Προϊσταμένων και της ανώτερης/ανώτατης ηγεσίας (6 στοιχεία), iii) την 

επάρκεια που αισθάνεται το άτομο να διαχειριστεί την αλλαγή (6 στοιχεία) και iv) την 

προσωπική ωφέλεια (3 στοιχεία). Η μετάφραση του ερευνητικού εργαλείου από τα 

αγγλικά στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του Οργανισμού και του δείγματος.  

Η διάσταση της “Καταλληλόλητας της αλλαγής” αξιολογήθηκε με ερωτήσεις τύπου: “ 

Πιστεύω ότι, η εισαγωγή αλλαγών είναι επωφελής για τον φορέα μου.” ή “ Όταν πρόκειται 

να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, πιστεύω ότι, σίγουρα θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

του φορέα.”. 

Η διάσταση της “Υποστήριξης της Διοίκησης” (6 στοιχεία) αξιολογήθηκε με ερωτήσεις 

τύπου: “ Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, τα Ανώτερα Διευθυντικά 

Στελέχη ενθαρρύνουν όλο το προσωπικό «να την αγκαλιάσει»” ή “ Όταν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, η Ανώτατη Ηγεσία του Φορέα δεσμεύεται σε αυτήν (την 

αλλαγή)”. 

Η διάσταση της “Αίσθηση Επάρκειας” (6 στοιχεία) αξιολογήθηκε με ερωτήσεις τύπου: 

“Πιστεύω ότι, δεν θα αντιμετωπίσω προβλήματα προσαρμογής από την υιοθέτηση αλλαγών 

στον Φορέα.” ή “Αισθάνομαι ότι, μπορώ να διαχειριστώ με ευκολία τις αλλαγές που 

εισηγείται ο Φορέας μου.”. 

Τέλος, η διάσταση της “Προσωπικής Ωφέλειας”(3 στοιχεία) περιείχε ερωτήσεις τύπου: 

“ Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, πιστεύω πως θα διαταραχθούν πολλές 

από τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχω αναπτύξει στον Φορέα” ή Όταν πρόκειται να 
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πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, πιστεύω ότι, περιορίζονται οι μελλοντικές μου προοπτικές 

στον Φορέα.”. 

Η κλίμακα μέτρησης των Holt et al., (2007) παρουσιάζεται ως έγκυρη και αξιόπιστη, 

σύμφωνα με τα τιθέμενα διεθνή στάνταρ, ενώ οι παράγοντες της κλίμακας φέρουν 

συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach α υψηλότερο του .70 αποδεκτού 

κατωφλίου (Holt et al., 2007). Συγκεκριμένα, η ενότητα των στοιχείων που αξιολογεί την 

“Καταλληλόλητα αλλαγής” έχει α=0,94, η “Υποστήριξη της Διοίκησης”, α=0.87, η 

“Αίσθηση Επάρκειας”, α=0.82, ενώ η “Προσωπική Ωφέλεια” φέρει α=0.66, παρολ’ αυτά 

έγινε αποδεκτός λόγω των επεξηγηματικού πλαισίου και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της έρευνας (Holt et. al., 2007).  

Η μεταβλητή της οργανωσιακής φωνής μετρήθηκε με την κλίμακα μέτρησης των 6 

στοιχείων των Van Dyne και Le Pine (1998), που αξιολογούν την εμπλοκή των 

εργαζομένων σε συμπεριφορές έκφρασης φωνής και την παροχή πληροφοριών στη 

Διοίκηση, καθώς αποτελεί το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ερευνητικό εργαλείο (Ng & 

Feldman, 2012). Στα στοιχεία της κλίμακας περιλαμβάνονται ερωτήσεις του τύπου 

“Εκφράζω τις απόψεις μου και ενθαρρύνω και τους συναδέλφους μου να κάνουν το ίδιο, 

για ζητήματα που επηρεάζουν την εργασία μας.” ή “Συζητώ τις απόψεις μου για εργασιακά 

ζητήματα με συναδέλφους της οργανικής μονάδας, ακόμη και αν αυτοί έχουν διαφορετική 

άποψη και διαφωνούν μαζί μου.”. Η μετάφραση και αυτού του ερευνητικού εργαλείου 

από τα αγγλικά στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του Οργανισμού και του δείγματος. 

Τέλος, για την μέτρηση της μεταβλητής του εργασιακού ενθουσιασμού επιλέχθηκε η 

σύντομη εκδοχή της Κλίμακας Μέτρησης του Εργασιακού Ενθουσιασμού της 

Ουτρέχτης, γνωστή ως UWES-9 (Utrecht Work Engagement Scale) η οποία προτάθηκε 

από τους Shaufeli, Bakker και Salanova (2006). Η κλίμακα αποτελείται από 9 στοιχεία, 

τα οποία αξιολογούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες του σφρίγους (Vigour-VI, 3 

στοιχεία), την αφοσίωσης (Dedication-DE, 3 στοιχεία) και της προσήλωσης (Absorption-

AB, 3 στοιχεία). Στην έρευνα που διεξήγαγαν οι Shaufeli et al., (2006) για τον έλεγχο της 

σύντομης εκδοχής του εργαλείου UWES-9, διαπίστωσαν ότι παρουσιάζει συντελεστή 

αξιοπιστίας α Cronbach υψηλότερο του 0.80 σε πάνω από 10 χώρες (Balducci et al., 

(2010). Περαιτέρω, οι Balducci et al., (2010) διεξήγαγαν έρευνα αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας της κλίμακας UWES-9 συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα από την Ιταλία 

και την Ολλανδία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κλίμακα επιδεικνύει εξαιρετική 

εσωτερική αξιοπιστία, ανώτερη του 0.70 αποδεκτού κατωφλίου (Nunnally & Bernstein, 



104 

 

όπως αναφ. στους Balducci et al., 2010), ενώ οι τρεις παράγοντες, σφρίγος, αφοσίωση 

και προσήλωση, σχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους (r=0,92). Τέλος, η απόδοση του 

εργαλείου μέτρησης UWES-9 στα ελληνικά, διατίθεται έτοιμη στην ιστοσελίδα 

https://www.wilmarschaufeli.nl/tests/#engagement και κατόπιν ελέγχου, έγινε αποδεκτή 

από την επιβλέπουσα καθηγήτρια και την ερευνήτρια. Στα στοιχεία του εργαλείου 

UWES-9 περιλαμβάνονται ερωτήσεις του τύπου: “ Όταν εργάζομαι αισθάνομαι γεμάτος/η 

ενέργεια.”, “ Όταν σηκώνομαι το πρωί έχω διάθεση να πάω στη δουλειά µου” και “ Είμαι 

τελείως απορροφημένος/η από την εργασία µου”.  

3.3.2 Ημιδομημένες διαπροσωπικές συνεντεύξεις  

Η συλλογή ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή ημιδομημένων 

συνεντεύξεων και τη διενέργεια συζήτησης με πενταμελή Ομάδα Εστίασης (focus 

group).  

Για τη διεξαγωγή των ημιδομημένων συνεντεύξεων προκαθορίστηκαν εξαρχής βασικές 

ερωτήσεις για την κάλυψη των κεντρικών σημείων της έρευνας αναφορικά με τις έννοιες 

της ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού 

ενθουσιασμού. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να αποδώσουν το περιεχόμενο και τα 

χαρακτηριστικά των εννοιών, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων 

για το βαθμό κατανόησης και εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τις έννοιες, να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για την υιοθέτηση πρακτικών στον Φορέα που εργάζονται 

που να ενθαρρύνουν τα επίπεδα των εξεταζόμενων μεταβλητών και για τη σημασία 

εφαρμογής τους στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και τις απόψεις τους για τις πιθανές 

σχέσεις μεταξύ των εννοιών, τον τρόπο που συσχετίζονται, ενώ τους ζητήθηκε να 

αιτιολογήσουν, σε κάθε περίπτωση, τις απόψεις τους. 

3.3.3 Ομάδα Εστίασης 

Με τη δημιουργία Ομάδων Εστίασης επιχειρήθηκε η συλλογή δεδομένων μέσω 

διαδικασιών συλλογικής αλληλεπίδρασης (Δημητριάδη, 2000). Η Ομάδα Εστίασης ήταν 

πενταμελής και βασίστηκε στις ερωτήσεις και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και στις 

Ημιδομημένες Συνεντεύξεις. Με βάση την ροή διαδικασίας και για την απρόσκοπτη και 

επιτυχή έκβαση της συζήτησης γύρω από τις εξεταζόμενες έννοιες, πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια αυτής οι κατάλληλες τροποποιήσεις: i) του περιεχομένου των 

ερωτήσεων και ii) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, iii) ως προς 

τη σειρά με την οποία τέθηκαν οι ερωτήσεις. 

https://www.wilmarschaufeli.nl/tests/#engagement
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3.4 Τεχνικές Ελέγχου Υποθέσεων Έρευνας 

Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων θα πραγματοποιηθεί Ανάλυση Βασικών 

Συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA), Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability 

Analysis), Ανάλυση Συσχέτισης (Correlation Analysis) και Ανάλυση Πολλαπλής 

Γραμμικής Παλινδρόμησης (Multiple Regression Analysis). 
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4 Ευρήματα Έρευνας 

4.1 Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας 

4.1.1 Ευρήματα Ποσοτικής Ανάλυσης 

4.1.1.1 Διακριτότητα Ερευνητικών Μεταβλητών 

Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία είναι η πρώτη έρευνα πεδίου στην Ελλάδα στον τομέα 

της Δημόσιας Διοίκησης που επιδιώκει να διερευνήσει ταυτόχρονα τη σχέση μεταξύ της 

ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού, 

ενώ παράλληλα δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός από προηγούμενες ερευνητικές 

προσπάθειες ο τρόπος που θα αλληλοεπιδράσουν οι συγκεκριμένες ερευνητικές 

μεταβλητές και οι επιλεγόμενες κλίμακες μέτρησης, θεωρήθηκε ενδεδειγμένη η 

πραγματοποίηση ανάλυσης διακριτότητας μέσω Ανάλυσης Βασικών Συνιστωσών 

(Principal Component Analysis) (Armenakis et al., 2007, Jones et al., 2005, 

Boochenooghe et al., 2009, Cinite et al., 2009, Shah, 2010, McKay et al. 2013, Weeks et 

al., 2013) και όχι μέσω Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων (Confirmatory Factor 

Analysis) (Schmitt, 2011; Brown, 2006; Schumaker & Lomax, 2010, όπως αναφέρεται 

στον Osborn, 2014).  

Ωστόσο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Ανάλυση Βασικών Συνιστωσών θα πρέπει να 

ικανοποιείται η προϋπόθεση τήρησης της αναλογίας δέκα, τουλάχιστον, παρατηρήσεων 

για κάθε στοιχείο (10:1, Nunnaly, 1978, Joreskog & Sorbom, 1996, όπως αναφέρεται 

στον Osborn, 2014). Στη παρούσα διερεύνηση οι υπό εξέταση τρεις ερευνητικές κλίμακες 

απαρτίζονται συγκεντρωτικά από 40 στοιχεία (items), ενώ καταγράφηκαν 217 

παρατηρήσεις. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω τιθέμενο περιορισμό και 

βάσει ευρημάτων προγενέστερων ερευνών (Armenakis & Harris, 2001, Chrusciel et al., 

2006, Bouckenooghe et al., 2007, Kesting et al., 2010, Armenakis et al., 1993, 

Cunningham et al., 2002, Claiborne, 2013, Koys et al., 1991, Mathyssen και Harris 2018, 

Sonenshein & Utpal, 2012, Hammeed et al., 2017) θεωρήθηκε δεδομένη η διακριτότητα 

των τριών ερευνητικών μεταβλητών που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

εργασίας. 

Με βάση τα ανωτέρω, προς αποφυγήν ενδεχόμενων προβλημάτων συγγραμικότητας 

στην Ανάλυση Παλινδρόμησης, πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Βασικών Συνιστωσών 

προς διερεύνηση της διακριτότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών - ήτοι της 

οργανωσιακής φωνής (6 στοιχεία) και του εργασιακού ενθουσιασμού (9 στοιχεία) - 
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δεδομένης της ικανοποίησης της προϋπόθεσης των δέκα παρατηρήσεων ανά στοιχείο 

(Everitt, 1975, Nunnaly, 1978 όπως αναφ. στους Mundfrom et. al., 2004 και στους 

Costello & Osborne, 2005). Όπως περιγράφεται στον Πίνακα 4.1.1.1, από τις ιδιοτιμές 

των συσχετίσεων διαπιστώνεται πως τα στοιχεία των δύο ερευνητικών μεταβλητών 

“φορτίζουν” σε δύο απολύτως διακριτούς παράγοντες - γεγονός που ενισχύει την 

αισιοδοξία μας για περαιτέρω στατιστική επεξεργασία.  

Πίνακας 4.1.1.1: Διακριτότητα Ανεξάρτητων Μεταβλητών – Ανάλυση Βασικών 

Συνιστωσών 

Rotated Component Matrixa 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΦΩΝΗ 

Component 

1 2 

1 Αναπτύσσω και υποβάλλω προτάσεις στον Προϊστάμενό μου 

για θέματα που επηρεάζουν την εργασία μου. 
,152 ,689 

2 Εκφράζω τις απόψεις μου και ενθαρρύνω και τους 

συναδέλφους μου να κάνουν το ίδιο, για ζητήματα που 

επηρεάζουν την εργασία μας. 

,117 ,639 

3 Συζητώ τις απόψεις μου για εργασιακά ζητήματα με 

συναδέλφους της οργανικής μονάδας, ακόμη και αν αυτοί 

έχουν διαφορετική άποψη και διαφωνούν μαζί μου. 

,117 ,570 

4 Ενημερώνομαι πολύ καλά για ζητήματα του Φορέα όπου η 

γνώμη μου μπορεί να φανεί χρήσιμη 
,164 ,574 

5 Εμπλέκομαι ενεργά σε ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα 

της εργασιακής ζωής στην οργανική μονάδα που 

απασχολούμαι. 

,114 ,776 

6 Εκφράζω στον άμεσο Προϊστάμενο μου ιδέες για νέα 

εγχειρήματα ή αλλαγές στις διάφορες οργανωσιακές 

διαδικασίες. 

,143 ,774 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ 

1 Στην εργασία μου, αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια. ,828 ,035 

2 Στην εργασία μου, νιώθω γεμάτος/η ζωντάνια και δύναμη. ,836 ,137 

3 Όταν σηκώνομαι το πρωί έχω διάθεση να πάω στη δουλειά µου ,699 ,134 

4 Είμαι ενθουσιασμένος/η µε τη δουλειά µου ,810 ,122 

5 Η εργασία µου µε εμπνέει. ,828 ,167 

6 Νιώθω υπερήφανος/η για τη δουλειά που κάνω. ,707 ,146 

7 Νιώθω «ευτυχής» όταν εργάζομαι µε εντατικούς ρυθμούς ,310 ,166 

8 Είμαι τελείως απορροφημένος/η από την εργασία µου ,478 ,175 

9 Η δουλειά µου µε συναρπάζει. ,795 ,199 

Extraction Method: Principal Component Analysis, Varimax Rotation 
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4.1.1.2 Διαστασιμότητα ερευνητικών μεταβλητών 

Αν και με βάση την διεθνή βιβλιογραφία (Holt et al., 2007; Wollard and Shuck 2011) οι 

μεταβλητές ετοιμότητα για αλλαγή και εργασιακός ενθουσιασμός 

είναι πολυδιάστατες (multi-dimensional), βάσει των Υποθέσεων Έρευνας της παρούσας 

έρευνας πεδίου επικεντρωνόμαστε στις μεταβλητές ως εννοιολογικά σύνολα, 

προσεγγίζοντάς τες ως μονοδιάστατες μεταβλητές (uni-dimensional). 

Δεδομένων των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε Παραγοντική Ανάλυση  (PCA) 

προκειμένου να αποκλειστούν τα ασυσχέτιστα μεταξύ τους στοιχεία ώστε, αυτά που θα 

απομείνουν να διατηρούν όσο γίνεται περισσότερο αξιόπιστη πληροφορία και να 

ανταποκρίνονται με συνέπεια στην μέτρηση των εξεταζόμενων μεταβλητών. 

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε εάν ο αριθμός των είκοσι πέντε (25) στοιχείων που έχουν 

επιλεγεί για την εξέταση της ετοιμότητας για αλλαγή, των εννέα (9) στοιχείων του 

εργασιακού ενθουσιασμού και των έξι (6) στοιχείων της οργανωσιακής φωνής μπορούν 

να περιορισθούν σε βασικούς «παράγοντες», αποκλείοντας τα στοιχεία που εμφανίζουν 

χαμηλές “φορτίσεις”, ήτοι <0.40. Για την εξαγωγή αυτών των παραγόντων εφαρμόστηκε 

η μέθοδος της Ανάλυσης Βασικών Συνιστωσών, ενώ στις επιμέρους ρυθμίσεις 

επιλέχθηκε η περιστροφή της “oblique rotation” διακύμανσης (direct oblimin).  

4.1.1.2.1 Ετοιμότητα για αλλαγή 

Ο δείκτης K.M.O (Kaiser-Meyer-Olkin) βρέθηκε 0,829 και ο δείκτης Barlett’s 0,000 

οπότε πιστοποιήθηκε η καταλληλόλητα των δεδομένων για να ακολουθήσει παραγοντική 

ανάλυση.  

Πίνακας 4.1.1.2: KMO και Barlett's Test_Ετοιμότητα για αλλαγή 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,829 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1841,405 

df 300 

Sig. ,000 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας ανάλυσης που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.1.1.3, έγιναν αποδεκτά για περαιτέρω επεξεργασία 11 από τα συνολικά 25 

στοιχεία της ερευνητικής κλίμακας, καθώς παρουσιάζουν ιδιοτιμή φόρτισης μεγαλύτερη 

του αποδεκτού ορίου 0,4.  
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Πίνακας 4.1.1.3: Ετοιμότητα για αλλαγή_Component Matrix 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

Component Matrix 

1 Πιστεύω ότι, η εισαγωγή αλλαγών είναι επωφελής για τον φορέα μου. 
,465 

2 Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα για τους εργαζομένους να συμμετέχουν στην 

εισαγωγή αλλαγών στον Φορέα. -,229 

3 Υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για την πραγματοποίηση αλλαγών στον 

Φορέα. ,466 

4 Η πραγματοποίηση αλλαγών θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του Φορέα. 

-,536 

5 Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την πραγματοποίηση αλλαγών στον Φορέα. 
-,475 

6 Πιστεύω πως, μακροπρόθεσμα, θα ωφεληθώ από την εφαρμογή αλλαγών 

στον Φορέα -,070 

7 Όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στον Φορέα, εκτελώ τα καθήκοντά 

μου ευκολότερα -,449 

8 Πιστεύω ότι, δεν θα έχω κανένα προσωπικό όφελος από την εφαρμογή 

αλλαγών στον Φορέα. -,530 

9 Πιστεύω ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στην πραγματοποίηση αλλαγών 

θα πρέπει να αφιερωθεί σε άλλες δραστηριότητες του Φορέα. ,617 

10 Η εισαγωγή αλλαγών εντάσσεται στις προτεραιότητες του Φορέα. 
-,059 

11 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, τα Ανώτερα 

Διευθυντικά Στελέχη ενθαρρύνουν όλο το προσωπικό «να την 

αγκαλιάσει» 

,666 

12 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, η Ανώτατη Διοίκηση 

στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την προσπάθεια αλλαγής -,641 

13 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, όλα ανεξαιρέτως τα 

Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη υπογραμμίζουν την σημασία αυτής της 

αλλαγής. 

,701 

14 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, η Ανώτατη Ηγεσία του 

Φορέα δεσμεύεται σε αυτήν (την αλλαγή) -,001 

15 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, οι εργαζόμενοι 

αναλώνουν σημαντικό τμήμα του χρόνου τους, την στιγμή που η 

Ανώτατη Διοίκηση, στην ουσία, δεν επιθυμεί την υλοποίησή της. 

,509 
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16 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, η Διοίκηση καθιστά 

σαφές ότι ο Φορέας πρόκειται να αλλάξει. ,629 

17 Πιστεύω ότι, δεν θα αντιμετωπίσω προβλήματα προσαρμογής από την 

υιοθέτηση αλλαγών στον Φορέα. ,146 

18 Πιστεύω ότι, δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα νέα καθήκοντα που, 

ενδεχομένως, προκύψουν ως αποτέλεσμα αλλαγών στον Φορέα ,473 

19 Αισθάνομαι ότι, μπορώ να διαχειριστώ με ευκολία τις αλλαγές που 

εισηγείται ο Φορέας μου. ,740 

20 Πιστεύω ότι, διαθέτω τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή εφαρμογή 

αλλαγών που εισηγείται ο Φορέας μου. ,119 

21 Πιστεύω πως όταν το θέσω ως προσωπικό στόχο, θα μπορέσω να 

αποκτήσω τις αναγκαίες γνώσεις προκειμένου να ανταποκριθώ πλήρως 

στις απαιτήσεις των αλλαγών που εισηγείται ο Φορέας. 

,608 

22 Με βάση την προηγούμενη εμπειρία μου, αισθάνομαι αυτοπεποίθηση 

πως θα μπορέσω να ανταποκριθώ επιτυχώς στις απαιτήσεις των αλλαγών 

που εισηγείται ο Φορέας. 

,563 

23 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, ανησυχώ πως, θα χάσω 

μέρος του κύρους που έχω στον Φορέα. -,523 

24 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, πιστεύω πως θα 

διαταραχθούν πολλές από τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχω αναπτύξει 

στον Φορέα. 

-,454 

25 Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, πιστεύω ότι, 

περιορίζονται οι μελλοντικές μου προοπτικές στον Φορέα. -,020 

Extraction Method: Principal Component Analysis, direct oblimin 

4.1.1.2.2 Εργασιακός Ενθουσιασμός 

Ο δείκτης K.M.O (Kaiser-Meyer-Olkin) βρέθηκε 0,885 και ο δείκτης Barlett’s 0,000 

οπότε πιστοποιήθηκε η καταλληλόλητα των δεδομένων για να ακολουθήσει παραγοντική 

ανάλυση.  

Πίνακας 4.1.1.4: ΚΜΟ και Barlett's Test_Εργασιακός Ενθουσιασμός 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,885 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1021,033 

df 36 

Sig. ,000 
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Με βάση τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας ανάλυσης που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.1.1.5, έγιναν αποδεκτά για περαιτέρω επεξεργασία και τα 9 στοιχεία της 

ερευνητικής κλίμακας, καθώς παρουσιάζουν υψηλές ιδιοτιμές μεγαλύτερες του 0,4, πλην 

της ερώτησης 7 που παρουσιάζει τιμή παραγοντικής συσχέτισης 0,349, χωρίς ωστόσο να 

δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην μεταβλητή που προσδιορίζει, οπότε και δεν 

αφαιρέθηκε. 

Πίνακας 4.1.1.5: Εργασιακός Ενθουσιασμός_Component Matrix 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ 

Component Matrix 

1 Στην εργασία μου, αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια. ,813 

2 Στην εργασία μου, νιώθω γεμάτος/η ζωντάνια και δύναμη. ,842 

3 Όταν σηκώνομαι το πρωί έχω διάθεση να πάω στη δουλειά µου ,711 

4 Είμαι ενθουσιασμένος/η µε τη δουλειά µου ,817 

5 Η εργασία µου µε εμπνέει. ,846 

6 Νιώθω υπερήφανος/η για τη δουλειά που κάνω. ,724 

7 Νιώθω «ευτυχής» όταν εργάζομαι µε εντατικούς ρυθμούς ,349 

8 Είμαι τελείως απορροφημένος/η από την εργασία µου ,509 

9 Η δουλειά µου µε συναρπάζει. ,822 

Extraction Method: Principal Component Analysis, direct oblimin 

 

4.1.1.2.3 Οργανωσιακή φωνή 

Ο δείκτης K.M.O (Kaiser-Meyer-Olkin) βρέθηκε 0,795 και ο δείκτης Barlett’s 0,000 

οπότε πιστοποιήθηκε η καταλληλόλητα των δεδομένων για να ακολουθήσει παραγοντική 

ανάλυση.  

 
Πίνακας 4.1.1.6: ΚΜΟ και Barlett's Test_Οργανωσιακή φωνή 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,795 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 324,453 

df 15 

Sig. ,000 
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Με βάση τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας ανάλυσης που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.1.1.7, έγιναν αποδεκτά για περαιτέρω επεξεργασία και τα 6 στοιχεία της 

ερευνητικής κλίμακας καθώς παρουσιάζουν ιδιοτιμή συσχέτισης μεγαλύτερη του 

αποδεκτού ορίου 0,4. 

Πίνακας 4.1.1.7: Οργανωσιακή φωνή_Component Matrix 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΦΩΝΗ 

Component Matrix 

1 Αναπτύσσω και υποβάλλω προτάσεις στον Προϊστάμενό μου για θέματα 

που επηρεάζουν την εργασία μου. ,717 

2 Εκφράζω τις απόψεις μου και ενθαρρύνω και τους συναδέλφους μου να 

κάνουν το ίδιο, για ζητήματα που επηρεάζουν την εργασία μας. ,643 

3 Συζητώ τις απόψεις μου για εργασιακά ζητήματα με συναδέλφους της 

οργανικής μονάδας, ακόμη και αν αυτοί έχουν διαφορετική άποψη και 

διαφωνούν μαζί μου. 

,581 

4 Ενημερώνομαι πολύ καλά για ζητήματα του Φορέα όπου η γνώμη μου 

μπορεί να φανεί χρήσιμη ,604 

5 Εμπλέκομαι ενεργά σε ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα της 

εργασιακής ζωής στην οργανική μονάδα που απασχολούμαι. ,780 

6 Εκφράζω στον άμεσο Προϊστάμενο μου ιδέες για νέα εγχειρήματα ή 

αλλαγές στις διάφορες οργανωσιακές διαδικασίες. ,787 

Extraction Method: Principal Component Analysis, direct oblimin 

 

4.1.1.3  Ανάλυση Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ελέγχθηκε για την φαινομενική του εγκυρότητα και 

την εσωτερική του αξιοπιστία. Η φαινομενική εγκυρότητα ελέγχθηκε σε στάδιο 

προηγούμενο της διανομής του ερωτηματολογίου, καθώς πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

συμπλήρωση από 5 τυχαία επιλεγόμενα άτομα, 2 υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού-

Οικονομικού, 1 υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 2 υπαλλήλους ΔΕ 

Διοικητικών-Γραμματέων. Από τον προέλεγχο δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα 

κατανόησης, καθότι οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες απλά και με σαφήνεια και 

προέρχονταν από προηγηθείσα, εκτενή, θεωρητική έρευνα. 

Βασικό στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης των χαρακτηριστικών ενός 

ερωτηματολογίου είναι η αξιοπιστία του ως προς την δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί 
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ως ένα εργαλείο μέτρησης των στόχων για τους οποίους έχει δημιουργηθεί. Η αξιοπιστία 

των ερευνητικών εργαλείων είθισται να αξιολογείται μέσω του συντελεστή Cronbach’s 

Alpha, ο οποίος λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Κατά τον Cronbach (1951), τιμές του δείκτη 

μεγαλύτερες του 0,70 θεωρούνται ικανοποιητικές. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας για 

τα στοιχεία της κάθε μεταβλητής. Όλοι οι συντελεστές Cronbach α των μεταβλητών της 

ετοιμότητας για αλλαγή, του εργασιακού ενθουσιασμού και της οργανωσιακής φωνής 

ξεπερνούν το όριο 0,7 αποδεικνύοντας έτσι την πολύ καλή διαβάθμιση των εργαλείων 

μέτρησης. 

Πίνακας 4.1.1.8: Έλεγχος Αξιοπιστίας Εργαλείων Μέτρησης 

Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

Ετοιμότητα για αλλαγή ,834 ,835 11 

Εργασιακός Ενθουσιασμός ,881 ,883 9 

Οργανωσιακή Φωνή ,777 ,776 6 

 

4.1.1.4  Περιγραφικά στοιχεία  

Με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Βασικών Συνιστωσών και της Ανάλυσης 

Αξιοπιστίας προχωρήσαμε στη δημιουργία τριών κλιμάκων μέτρησης των ερευνητικών 

μεταβλητών: ετοιμότητα για αλλαγή, οργανωσιακή φωνή και εργασιακός ενθουσιασμός 

και στην εξαγωγή των περιγραφικών στατιστικών τους μέτρων τα οποία αποτυπώνονται 

στον παρακάτω πίνακα. Ο αριθμητικός μέσος όρος της ετοιμότητας για αλλαγή είναι 

περίπου 3,76 με τ.α. 0,45, της οργανωσιακής φωνής 3,77 με τ.α. 0,54 και του εργασιακού 

ενθουσιασμού 3,83, με τ.α. 0,65. 

Πίνακας 4.1.1.9: Περιγραφικά στοιχεία 

Μεταβλητές Ν 
Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 
Μέση Τιμή Διάμεσος 

Επικρατούσα 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ετοιμότητα για 

αλλαγή 
217 2,18 5 3,762 3,7273 4 0,44653 

Οργανωσιακή 

Φωνή 
217 2,17 5 3,7796 3,8333 4 0,54047 

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 
217 1,38 5 3,2857 3,375 3,38 0,65187 
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4.1.1.5  Ανάλυση Συσχέτισης 

Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων Η1, Η2 και Η3 σε 

διμεταβλητό επίπεδο ανάλυσης. Όπως καταδεικνύεται από τις τιμές του συντελεστή 

Pearson r στον παρακάτω πίνακα υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ της ετοιμότητας για αλλαγή και της οργανωσιακής φωνής με r=0,449, σε επίπεδο 

σημαντικότητας, p = 0,01 και του εργασιακού ενθουσιασμού με r=0,141, σε επίπεδο 

σημαντικότητας, p=0,05, ενώ σημαντική θετική συσχέτιση υφίσταται και μεταξύ των 

μεταβλητών της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού με συντελεστή 

συσχέτισης r=0,370 σε επίπεδο σημαντικότητας p=0,01. 

Πίνακας 4.1.1.10: Ανάλυση Συσχέτισης 

Correlations 

  
Ετοιμότητα για 

Αλλαγή 

Οργανωσιακή 

Φωνή 

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 

Ετοιμότητα για αλλαγή 
Pearson 

Correlation 
1     

Οργανωσιακή Φωνή 
Pearson 

Correlation 
,449** 1   

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 

Pearson 

Correlation 
,141* ,370** 1 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συσχετίσεις των ερευνητικών μεταβλητών με τα 

δημογραφικά δεδομένα. Το «επίπεδο εκπαίδευσης» και ο «συνολικός χρόνος υπηρεσίας» 

προκύπτει ότι σχετίζονται θετικά με την ετοιμότητα για αλλαγή με συντελεστή r=0,201 

και r=0,123 σε επίπεδο σημαντικότητα p=0,01 και p=0,05 αντίστοιχα. Περαιτέρω 

προκύπτει ότι, υπάρχει στατιστικά σημαντικά συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής 

φωνής και της «ηλικίας», του «επιπέδου εκπαίδευσης», της «ιεραρχικής θέσης» και του 

«συνολικού χρόνου υπηρεσίας» με τους συντελεστές συσχέτισης να αποτυπώνονται με 

λεπτομέρεια στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 4.1.1.11: Ανάλυση συσχέτισης ερευνητικών και δημογραφικών μεταβλητών 

  Φύλο Ηλικία 
Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Εργασιακή 

θέση 

Συν. Χρ. 

Υπηρεσίας 

Χρ. Υπ. στην 

παρούσα θέση 

εργασίας 

Ετοιμότητα 

για αλλαγή 

Pearson 

Correlation 
-,107 ,067 ,201** ,091 ,123 ,056 

Sig. (2-tailed) ,116 ,324 ,003 ,180 ,070 ,413 

Οργανωσιακή 

φωνή 

Pearson 

Correlation 
-,053 ,227** ,197** ,183** ,141* -,005 

Sig. (2-tailed) ,442 ,001 ,004 ,007 ,038 ,941 

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 

Pearson 

Correlation 
,063 ,096 ,041 ,126 -,028 -,069 

Sig. (2-tailed) ,356 ,159 ,550 ,065 ,686 ,313 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

     

4.1.1.6  Ανάλυση Απλής και Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης 

Με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Συσχέτισης προχωρήσαμε στον έλεγχο των 

ερευνητικών υποθέσεων σε πολυμεταβλητό επίπεδο, αφού προηγουμένως 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι Κανονικότητας και Ομοσκεδιαστικότητας  

4.1.1.6.1 Έλεγχος κανονικότητας 

Για τον έλεγχο της κανονικότητας ελέγχθηκε η τιμή του λόγου 𝑡 =

𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠
, καθώς και η γραφική αναπαράσταση των δεδομένων με την 

χρήση Q-Q Plots και Ιστογραμμάτων.  

Πίνακας 4.1.1.12: Έλεγχος Κανονικότητας 

Στατιστικά μεγέθη για τον έλεγχο της κανονικότητας 

  Ετοιμότητα για 

αλλαγή 

Οργανωσιακή 

φωνή 

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 

Std. Error of Mean ,03031 ,03669 ,04425 

Std. Deviation ,44653 ,54047 ,65187 

Skewness -,086 -,580 -,351 

Std. Error of Skewness ,165 ,165 ,165 

Kurtosis ,834 ,959 ,199 

Std. Error of Kurtosis ,329 ,329 ,329 
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Για την μεταβλητή ετοιμότητα για αλλαγή η τιμή του δείκτη 𝑡 =
−0,086

0,165
= −0,521 και 

επειδή -2≤ t ≤2 προφανώς έχουμε κανονικότητα, η οποία περαιτέρω επιβεβαιώνεται από 

την γραφική αναπαράσταση των δεδομένων της μεταβλητής. 

 

Για την μεταβλητή της οργανωσιακής φωνής, 𝑡 =
−0,580

0,165
= −3,51 και επειδή t≥-2 δεν 

επιβεβαιώνεται η κανονικότητα της κατανομής. Παρολ’ αυτά από την γραφική 

αναπαράσταση των δεδομένων δεν παρουσιάζεται εκτενής απόκλιση από την κανονική 

κατανομή. 

Τέλος, για την μεταβλητή του εργασιακού ενθουσιασμού », 𝑡 =
−0,351

0,165
= −2,12 και 

επειδή t≥-2 δεν επιβεβαιώνεται η κανονικότητα της κατανομής. Από την γραφική όμως 

αποτύπωση των δεδομένων, αποδεικνύεται ότι δεν παρουσιάζεται εκτενής απόκλιση από 

την κανονική κατανομή.  

Γράφημα 4.1.1.1: Γραφική Αναπαράσταση δεδομένων Ετοιμότητας για αλλαγή 

Γράφημα 4.1.1.2: Γραφική Αναπαράσταση δεδομένων Οργανωσιακής φωνής 
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4.1.1.6.2 Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας 

Ο έλεγχος της ομοσκεδαστικότητας πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό τεστ του 

Levine. Όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα τόσο για την μεταβλητή της 

οργανωσιακής φωνής όπου p=0,110 όσο και για τη μεταβλητή του εργασιακού 

ενθουσιασμού όπου p=0,750, το τεστ του Levine σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

απέδειξε ότι οι διακυμάνσεις των μεταβλητών είναι ίδιες, ήτοι οι διασπορές των λαθών 

είναι ίσες, επομένως τα κατάλοιπα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα και δεν υπάρχει 

ανομοιογένεια. 

Πίνακας 4.1.1.13: Έλεγχος ομοσκεδαστικότητας 

Test of Homogeneity of Variances 

 Ετοιμότητα για αλλαγή 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Οργανωσιακή φωνή 1,479a 16 199 ,110 

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 
,773a 21 190 ,750 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων Κανονικότητας και Ομοσκεδιαστικότητας, 

πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης προκειμένου να διερευνηθεί 

η από κοινού επίδραση της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού 

στην ετοιμότητα για αλλαγή. Η συλλογική επίδραση της οργανωσιακής φωνής και του 

εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή απεικονίζεται στον παρακάτω 

πίνακα. Όπως καταδεικνύεται, οι ανεξάρτητες μεταβλητές, από κοινού, επεξηγούν το 

Γράφημα 4.1.1.3:Γραφική Αναπαράσταση δεδομένων Εργασιακού Ενθουσιασμού 
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20,2% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής, ήτοι της ετοιμότητας για 

αλλαγή (R2 Change=0,202, Sig. F Change=0,000) 

Πίνακας 4.1.1.14: Κοινή επίδραση της Οργανωσιακής Φωνής και του Εργασιακού 

Ενθουσιασμού στην Ετοιμότητα για αλλαγή 

R R2 
Adjusted 

R2 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R2 Change F Change df1 df2 
Sig. F 

Change 

,450a ,202 ,195 ,40066 ,202 27,142 2 214 ,000 

 

Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Συσχέτισης που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.1.1.10, από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι μόνο η οργανωσιακή φωνή 

φαίνεται να ασκεί επιρροή στην ετοιμότητα για αλλαγή (beta=0,460, επίπεδο 

σημαντικότητας=0,000). 

Πίνακας 4.1.1.15: Επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην ετοιμότητα για αλλαγή. 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-

order 
Partial Part 

(Constant) 2,392 ,206  11,634 ,000    

Οργανωσιακή 

Φωνή 
,380 ,054 ,460 6,997 ,000 ,449 ,432 ,427 

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 
-,020 ,045 -,029 -,445 ,657 ,141 -,030 -,027 

 

Επιπλέον, από την ανωτέρω ανάλυση προέκυψε ότι το «επίπεδο εκπαίδευσης» φαίνεται 

να ασκεί μια ήπια, θετική επίδραση στην ετοιμότητα για αλλαγή (beta=0,128 σε επίπεδο 

σημαντικότητας p=0,05) - βλ. Παράρτημα II. 

4.1.1.7 Διερεύνηση Διαμεσολαβητικών / Ρυθμιστικών Σχέσεων 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να ελεγχθούν οι υποθέσεις του διαμεσολαβητικού (mediation 

analysis) και/ή ρυθμιστικού ρόλου (moderation analysis) της οργανωσιακής φωνής και 

του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή χρησιμοποιήθηκε η 

διαδικασία PROCESS για το SPSS Version 3.4 από τον καθηγητή Andrew F. Hayes. 
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Ερευνητική Υπόθεση Η5α:  

Y=Ετοιμότητα για αλλαγή 

X=Εργασιακός Ενθουσιασμός 

Μ=Οργανωσιακή φωνή 

 

Αρχικά, στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης διαμεσολάβησης (mediation analysis) βρέθηκε 

ότι η συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού ενθουσιασμού (X) και της οργανωσιακής φωνής 

(M) είναι στατιστικά σημαντική b=0,3066, t=(5,8370), p<.0001. Κατόπιν, η ανάλυση 

κατέδειξε ότι, η επίδραση της ενδιάμεσης μεταβλητής, ήτοι της οργανωσιακής φωνής 

(M) στην ετοιμότητα για αλλαγή (Υ) είναι στατιστικά σημαντική b=,3799, t=(6,9972), 

p<0,0001, ενώ η άμεση συσχέτιση του εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας 

για αλλαγή βρέθηκε στατιστικά μη σημαντική b=-0,02, t=(-0,4446), p=0,657. Παρά το 

γεγονός ότι, δεν βρέθηκε σημαντικά στατιστική συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού 

ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή, συνεχίσαμε σε περαιτέρω ανάλυση 

παλινδρόμησης, καθώς έχουμε ένα σταθερό θεωρητικό υπόβαθρο υπέρ της μεταξύ 

συσχέτισης των δύο μεταβλητών (Shrout & Bolger, 2002).  

Η περαιτέρω στατιστική ανάλυση (βλ. Παράρτημα ΙΙ) επιβεβαίωσε την Η5a 

ερευνητική υπόθεση ότι η οργανωσιακή φωνή διαμεσολαβεί θετικά στην σχέση 

μεταξύ του εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή, καθώς υπάρχει 

στατιστικά σημαντικό έμμεσο αποτέλεσμα του εργασιακού ενθουσιασμού στην 

ετοιμότητα για αλλαγή, a*b=0,1178 (standardized indirect effect), Bootstrapped Ca Cl 

[0,075, 0,16] σε επίπεδο σημαντικότητας 5% όταν το p=0,0382. Περαιτέρω παρατηρούμε 

ότι, το συνολικό αποτέλεσμα τους εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για 

αλλαγή αυξάνεται με τη διαμεσολάβηση της οργανωσιακής φωνής, c=0,0965, 

BCaCl[0,0053 0,1876] και p=0,0382. 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Ερευνητική Υπόθεση Η5b:  

Y=Ετοιμότητα για αλλαγή 

X=Οργανωσιακή φωνή 

Μ=Εργασιακός Ενθουσιασμός 

 

Αρχικά, στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης διαμεσολάβησης (mediation analysis) βρέθηκε 

ότι η άμεση συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής φωνής (X) και του εργασιακού 

ενθουσιασμού (M) βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική b=0,4461, t=(5,8370), 

p<.0001. Κατόπιν, η ανάλυση κατέδειξε ότι, η συσχέτιση της ενδιάμεσης μεταβλητής, 

ήτοι του εργασιακού ενθουσιασμού (M) και της ετοιμότητας για αλλαγή (Υ) δεν είναι 

στατιστικά σημαντική b=-0,02, t=(-,4446), p=0,657, ενώ η άμεση συσχέτιση της 

οργανωσιακής φωνής (Χ) και της ετοιμότητας για αλλαγή (Υ) βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική b=0,3799, t=(6,9972), p<0.001. Η περαιτέρω στατιστική ανάλυση (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ) απέδειξε ότι απορρίπτεται η Η5b ερευνητική υπόθεση καθώς δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντικό έμμεσο αποτέλεσμα του εργασιακού ενθουσιασμού 

στην ετοιμότητα για αλλαγή, a*b= -0,09 (standardized indirect effect), Bootstrapped Ca 

Cl [-0,0541 0,0366], καθώς το μηδέν εμπίπτει στο χαμηλότερο και ανώτερο διάστημα 

εμπιστοσύνης του bootstrap τεστ. Περαιτέρω παρατηρούμε ότι, το συνολικό αποτέλεσμα 

της οργανωσιακής φωνής στην ετοιμότητα για αλλαγή μειώνεται με τη διαμεσολάβηση 

της φωνής, c=0,3710, BCaCl[0,0053, 0,1876] και p=0,0382. 

Οργανωσιακή 

φωνή 

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 

Ετοιμότητα για 

αλλαγή 
c’=-0,02(direct path) 

(c=0,0965)* 

 

Εικόνα 4.1.1.1: Ανάλυση Διαμεσολάβησης Οργανωσιακής φωνής 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Ερευνητική Υπόθεση Η6a:  

Y=Ετοιμότητα για αλλαγή 

X=Εργασιακός Ενθουσιασμός 

W=Οργανωσιακή φωνή 

 

Η ερευνητική υπόθεση του ρυθμιστικού ρόλου της οργανωσιακής φωνής στη σχέση του 

εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή πρέπει να απορριφθεί, καθώς 

η συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού ενθουσιασμού και της οργανωσιακής φωνής ως 

ρυθμιστική μεταβλητή, δεν είναι στατιστικά σημαντική με b=0,0823 και p=0,2790, ενώ 

μεταξύ των ορίων του 95% του χαμηλότερου και υψηλότερου διαστήματος 

εμπιστοσύνης, LLCL ULCL [-0,0671, 0,2317] συμπεριλαμβάνεται το 0(μηδενική 

υπόθεση). Παρά το γεγονός ότι το αρχικό μοντέλο καταδεικνύει ότι, οι δύο ανεξάρτητες 

μεταβλητές οφείλονται για ένα σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης του επιπέδου της 

ετοιμότητας για αλλαγή, R2=0,2067(20,67%) και p<0,00, όταν η μεταβλητή της 

οργανωσιακής φωνής αξιολογείται ως ρυθμιστής, δεν υπάρχει σημαντικά στατιστική 

συσχέτιση μεταξύ W*X, R2=0,0044 και p=0,2790.  

Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 

Οργανωσιακή φωνή 

 

Ετοιμότητα για 

αλλαγή 
c’=0,38 (direct path) 

(c=0,3710)* 

Εικόνα 4.1.1.2: Ανάλυση Διαμεσολάβησης _ Εργασιακός Ενθουσιασμός 
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Εικόνα 4.1.1.3: Ανάλυση Ρύθμισης _ Οργανωσιακή φωνή 

 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 No significant correlation 

 

Ερευνητική Υπόθεση Η6b:  

Y=Ετοιμότητα για αλλαγή 

X= Οργανωσιακή φωνή  

W= Εργασιακός Ενθουσιασμός 

 

Τα στατιστικά αποτελέσματα του ελέγχου της ερευνητικής υπόθεσης του ρυθμιστικού 

ρόλου του εργασιακού ενθουσιασμού στη σχέση της οργανωσιακής φωνής και της 

ετοιμότητας με τη διαδικασία PROCESS είναι ταυτόσημα με αυτά της ερευνητικής 

υπόθεσης H6a. Και σε αυτή την περίπτωση ελέγχου η συσχέτιση μεταξύ της 

οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού ως ρυθμιστική μεταβλητή, δεν 

είναι στατιστικά σημαντική με b=0,0823 και p=0,2790, ενώ μεταξύ των ορίων του 95% 

του χαμηλότερου και υψηλότερου διαστήματος εμπιστοσύνης, LLCL ULCL [-0,0671, 

0,2317] συμπεριλαμβάνεται το 0(μηδενική υπόθεση).  

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των ανωτέρω στατιστικών ελέγχων συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.1.1.16: Αποτελέσματα ελέγχου Ερευνητικών Υποθέσεων 

Α/Α Υπόθεση Αποτέλεσμα 

Η1: 

Αναμένεται στατιστικώς σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ οργανωσιακής φωνής και 

ετοιμότητας για αλλαγή  

Επαλήθευση 

X=Εργασιακός 

Ενθουσιασμός 

W=Οργανωσιακή 

φωνή 

Ετοιμότητα για 

αλλαγή 

b2=0,39** 

W*X 
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Η2: 

Αναμένεται στατιστικώς σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ εργασιακού ενθουσιασμού και 

ετοιμότητας για αλλαγή  

Επαλήθευση 

H3: 

Αναμένεται στατιστικώς σημαντική θετική 

συσχέτιση "οργανωσιακής φωνής" και 

"εργασιακού ενθουσιασμού". 

Επαλήθευση 

Η4 

Αναμένεται στατιστικώς σημαντική από κοινού 

επίδραση οργανωσιακής φωνής και εργασιακού 

ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή  

Μερική 

Επαλήθευση 

 

Η5α: 

Η οργανωσιακή φωνή αναμένεται να επηρεάσει 

θετικά τον εργασιακό ενθουσιασμό οδηγώντας σε 

μεγαλύτερη ετοιμότητα για αλλαγή. 

Επαλήθευση 

Η5β: 

Ο εργασιακός ενθουσιασμός αναμένεται να 

επηρεάσει θετικά την οργανωσιακή φωνή 

οδηγώντας σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για αλλαγή. 

Απόρριψη 

Η6α: 

Η οργανωσιακή φωνή ρυθμίζει τη σχέση του 

εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για 

αλλαγή με τέτοιο τρόπο ώστε, η σχέση θα είναι πιο 

ισχυρή όταν τα επίπεδα οργανωσιακής φωνής είναι 

υψηλά. 

Απόρριψη 

H6β: 

Ο εργασιακός ενθουσιασμός ρυθμίζει τη σχέση της 

οργανωσιακής φωνής και της ετοιμότητας για 

αλλαγή με τέτοιο τρόπο ώστε, η σχέση θα είναι πιο 

ισχυρή όταν τα επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού 

είναι υψηλά. 

Απόρριψη 

 

4.1.2 Ευρήματα Ποιοτικής Ανάλυσης 

4.1.2.1 Διαπροσωπικές συνεντεύξεις 

Η συλλογή ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Δεκεμβρίου με τη χρήση ημι-δομημένων προσωπικών συνεντεύξεων. Στη διαδικασία 

συμμετείχαν τέσσερις συνάδελφοι, δύο άντρες και δύο γυναίκες εκ των οποίων ο ένας 
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κατέχει θέση ευθύνης, ενώ οι δύο ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ένας στην κατηγορία ΤΕ 

και ένας στην κατηγορία ΔΕ.  

Σε όλους τους συναδέλφους τέθηκαν οι παρακάτω επτά ερωτήσεις (βλ. Πίνακα 

1.1.1.6.2.1). Στο ενδιάμεσο των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε χαλαρή συζήτηση 

αναφορικά με τις έννοιες, εκφράστηκαν προβληματισμοί και ανησυχίες, ενώ μετά την 

ολοκλήρωση της 1ης ερώτησης δόθηκαν από την ερευνήτρια διευκρινήσεις για το 

ακριβές περιεχόμενο των εννοιών.  

Πίνακας 4.1.2.1: Ερωτήσεις Συνέντευξης 

Ερωτήσεις Ημι-δομημένης Συνέντευξης 

1 Πώς αντιλαμβάνεστε τους όρους: "Ετοιμότητα για αλλαγή", "Εργασιακός 

Ενθουσιασμός" και "Οργανωσιακή φωνή"; 

2 Ποια είναι η γνώμη σας για τη σημασία των εννοιών αυτών στη Δημόσια 

Διοίκηση; 

3 Πιστεύετε ότι, οι έννοιες αυτές έχουν εφαρμογή/ενυπάρχουν/εκδηλώνονται 

στο φορέα που εργάζεστε και αν ναι με ποιο τρόπο; 

4 Κατά την εκτίμησή σας πιστεύετε ότι οι έννοιες της "Ετοιμότητας για 

αλλαγή", της "Οργανωσιακής Φωνής" και του "Εργασιακού Ενθουσιασμού" 

συσχετίζονται και αν ναι γιατί; 

5 Θεωρείτε ότι ο εργασιακός ενθουσιασμός ή η "οργανωσιακή φωνή" φωνή 

επιδρά περισσότερο στην "ετοιμότητα για αλλαγή"; Γιατί; 

6 Πιστεύετε ότι η έκφραση "φωνής" μπορεί να επηρεάσει τον "εργασιακό 

ενθουσιασμό" και κατά συνέπεια να ενισχυθεί το επίπεδο της ετοιμότητας για 

αλλαγή; 

7 Πιστεύετε ότι ο "εργασιακός ενθουσιασμός" μπορεί να επηρεάσει την 

έκφραση "φωνής" και κατά συνέπεια να ενισχυθεί το επίπεδο της ετοιμότητας 

για αλλαγή; 

 

Στην πρώτη ερώτηση, αναφορικά με την κατανόηση των εννοιών, οι εργαζόμενοι έδειξαν 

να αντιλαμβάνονται την έννοια της ετοιμότητας για αλλαγή. Από τις πιο ενδιαφέρουσες 

προσεγγίσεις ήταν αυτή μιας συναδέλφου όπου όρισε την έννοια ως “την πρόθεση, τη 

προσωπική διάθεση για αλλαγή και του κατά πόσο πιστεύεις ότι αυτή η αλλαγή θα είναι 

επωφελής για σένα και τον Οργανισμό”, ενώ συνέδεσε άρρηκτα την ετοιμότητα για 
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αλλαγή με το ψυχολογικό και συναισθηματικό προσωπικό υπόβαθρο του κάθε 

υπαλλήλου. Συνοπτικά αποδόθηκε από τους συναδέλφους ως “η θετική στάση των 

εργαζομένων” απέναντι σtην αλλαγή, καθώς και η “ικανότητα να ανταποκριθείς στις νέες 

απαιτήσεις και τα καινούργια δεδομένα”. 

Περαιτέρω, η ερευνήτρια ρωτήθηκε από τους συναδέλφους, εάν η ετοιμότητα για αλλαγή 

ως έννοια αναφέρεται στο σύνολο του οργανισμού ή στον κάθε υπάλληλο ατομικά, ενώ 

αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και επισημάνθηκε η ευστοχία της 

συγκεκριμένης παρατήρησης δεδομένης της προηγηθείσας βιβλιογραφίας στην 

συγκεκριμένη διαφοροποίηση, οι συνάδελφοι επισήμαναν ότι διαφορετικοί παράγοντες 

επηρεάζουν το ατομικό και το οργανωσιακό επίπεδο της ετοιμότητας για αλλαγή, 

θέτοντας όμως στο επίκεντρο και των δύο προσεγγίσεων τον παράγοντα της ηγεσίας και 

της άμεσης ιεραρχίας και την έντονη επίδραση αυτών στην προετοιμασία, την 

δεκτικότητα αλλά και την εφαρμογή των αλλαγών, υποστηρίζοντας ότι οι “αλλαγές 

υιοθετούνται και εφαρμόζονται ταχύτερα όταν αφορούν το άτομο, ενώ βραδύτερα όταν 

αφορούν το σύνολο του Φορέα”.  

Επισημάνθηκε επίσης, ότι το σύνολο των αλλαγών στο Δημόσιο Τομέα, είναι 

αναγκαστικού χαρακτήρα, επιβαλλόμενες από εξωτερικούς παράγοντες, κυρίως από 

κανονιστικές επιταγές των Υπουργείων και της εκάστοτε Κυβέρνησης και ότι οι 

εργαζόμενοι περιορίζονται σε εκτελεστικό ρόλο, ενώ από πολλούς υποστηρίχτηκε ότι “η 

μεγάλη χρονική καθυστέρηση που παρατηρείται στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση να 

εφαρμόσει τις αλλαγές οφείλεται στην αντίσταση των εργαζόμενων, την απροθυμία της 

Ηγεσίας και στο γεγονός ότι τόσο οι ίδιοι όσο και η άμεση ιεραρχία δεν πιστεύει σε αυτές, 

ούτε δύναται να αναγνωρίσει μακροχρόνιο όφελος”. 

Σε ότι αφορά την έννοια του εργασιακού ενθουσιασμού από την έναρξη των 

συνεντεύξεων έγινε πρόδηλο ότι, συγχέεται με την έννοια της «οργανωσιακής 

δέσμευσης» και γι’ αυτό γνωστοποιήθηκε στους συναδέλφους η απόδοση των δύο 

ανωτέρω εννοιών στα αγγλικά. Οι απαντήσεις που δόθηκαν κινήθηκαν γύρω από την 

ταύτιση με την εργασιακή θέση, ενώ ένας υπάλληλος σημείωσε ότι “εργασιακός 

ενθουσιασμός σημαίνει ότι έχεις ταυτιστεί τόσο πολύ με τη δουλειά σου που θεωρείς πλέον 

ότι είσαι κομμάτι της”, ενώ ένας άλλος συμμετέχοντας ανέφερε ότι “εργασιακός 

ενθουσιασμός είναι για μένα να κάνω αυτό που θέλω πραγματικά, που ταιριάζει στις 

ικανότητές μου και τις δεξιότητες μου και να νιώθω ότι η δουλειά μου έχει αντίκτυπο στον 

κόσμο και στην κοινωνία”. Περαιτέρω, ο εργασιακός ενθουσιασμός συνδέθηκε με 

εκφράσεις όπως “να αισθάνομαι δημιουργικός και χαρούμενος όταν ασκώ τα καθήκοντά 
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μου και να μαθαίνω καινούργια πράγματα” ή “να έχω την αίσθηση ότι προσφέρω, την 

προοπτική ότι μπορώ να εξελιχθώ και ότι με εκτιμούν”. 

Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την 

έννοια της οργανωσιακής φωνής, καθώς δύο από τους τέσσερις δεν μπόρεσαν να 

αποδώσουν χαρακτηριστικά και περιεχόμενο στην έννοια. Προέκυψε ότι, η «φωνή» 

γίνεται κυρίως αντιληπτή ως “η δυνατότητα παρέμβασης στους Προϊσταμένους και την 

Ηγεσία του Φορέα στη λήψη αποφάσεων” και ως “η δυνατότητα των εργαζομένων να 

εκφέρουν τη γνώμη τους και τις απόψεις τους για τη λειτουργία του Τμήματος στους 

Προϊσταμένους” ενώ επισημάνθηκε η διαδικασία της θεσμικής εκπροσώπησης των 

εργαζομένων μέσω του Συλλόγου Εργαζομένων ως τρόπος κύριας έκφρασης. Μόλις ένας 

στους τέσσερις συναδέλφους ανέφερε ότι η οργανωσιακή φωνή αναφέρεται και “στο 

βαθμό που εισακούονται οι απόψεις σου από το Τμήμα σου και τους συναδέλφους σου και 

όχι μόνο από τον Προϊστάμενο”.  

Από το σύνολο των υπαλλήλων αναγνωρίστηκε η σημασία των συγκεκριμένων εννοιών 

για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς όπως ειπώθηκε από συμμετέχοντα “συνδέονται θετικά 

με την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Φορέα”, παρολ’ αυτά 

από το σύνολο των υπαλλήλων επισημάνθηκε ότι οι έννοιες αυτές “δεν έχουν υπόσταση 

και εφαρμογή στη Δημόσια Διοίκηση παρά μόνο στον ιδιωτικό τομέα αλλά σίγουρα είναι 

αναγκαία και θεμιτή η εφαρμογή τους”, καθώς όπως ειπώθηκε από συνάδελφο “από εμάς 

εξαρτάται η αλλαγή και η νοοτροπία μας για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των αλλαγών 

πρέπει να αλλάξει”.  

Όταν τους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν εάν και τον τρόπο που η έννοια του εργασιακού 

ενθουσιασμού έχει εφαρμογή ή εκδηλώνεται στον Φορέα, δυσκολεύτηκαν να 

απαντήσουν αναφέροντας ότι “μια μικρή μερίδα συναδέλφων ίσως αισθανόταν έτσι στο 

παρελθόν αλλά πλέον έχουν κουραστεί ή παραιτηθεί. Γνωρίζω συναδέλφους που ήταν 

κάποτε ενθουσιασμένοι αλλά δεν είναι πλέον.”, ενώ ένας άλλος συνάδελφος επισήμανε 

ότι “η απουσία του εργασιακού ενθουσιασμού οφείλεται στο γεγονός της αναντιστοιχίας 

μεταξύ των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και της ανάθεσης 

καθηκόντων, καθώς οι περισσότεροι από εμάς βρίσκονται στην ίδια θέση για παραπάνω 

από 10 χρόνια και δεν κάνουμε αυτό που πραγματικά μας ταιριάζει και που κυρίως μας 

αρέσει”. 

Επισημάνθηκε ότι “οι αλλαγές εφαρμόζονται υποχρεωτικά ασχέτως αν είμαστε ή όχι 

έτοιμοι. Ο βαθμός ετοιμότητας εναπόκειται κυρίως στη βούληση της Κεντρικής Διοίκησης. 

Δεν είναι έτοιμη εκείνη για να προετοιμάσει κατάλληλα και τους εργαζομένους.” και ότι 
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“Μεμονωμένες περιπτώσεις συναδέλφων είναι έτοιμοι για την αλλαγή αλλά η πλειοψηφία 

αντιδρά, καθώς προτιμά την υπάρχουσα κατάσταση” καθώς και ότι, “Η ετοιμότητα για 

αλλαγή συνδέεται πλέον μόνο με την προσωπική φιλοδοξία του κάθε εργαζομένου και δεν 

αντικατοπτρίζεται στο σύνολο του φορέα”. Σε ότι αφορά τις αλλαγές που προκύπτουν από 

παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος επισημάνθηκε από συνάδελφο ότι “Υπάρχει 

ιδιαίτερη αντίσταση των συναδέλφων για την υιοθέτηση και την εφαρμογή αλλαγών παρά 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εμάς διαθέτουμε τις ικανότητες για να τις 

εφαρμόσουμε”. 

Αναφορικά με την οργανωσιακή φωνή αναφέρθηκε ότι, “Οι εργαζόμενοι δεν εκφράζονται 

ή εκφράζονται σε ελάχιστο βαθμό καθώς έχουν παραιτηθεί ή επιλέγουν να μιλούν για 

ζητήματα και ελάσσονος σημασίας και ο καθένας για τον εαυτό του, όχι για το σύνολο”, 

ότι “Οι εργαζόμενοι δεν εκφράζονται συγκροτημένα, ούτε υφίστανται θεσμοθετημένες 

πρακτικές και διαδικασίες έκφρασης σε ατομικό επίπεδο, παρά μόνο μέσω της ετήσιας 

συνέντευξης στο πλαίσιο της αξιολόγησης” αλλά ότι “τις περισσότερες φορές και 

αναλόγως πάντα με την περίπτωση μπορώ να εκφράσω την άποψή μου στον Προϊστάμενο”. 

Περαιτέρω, το σύνολο των συναδέλφων αναγνώρισε την θετική συσχέτιση μεταξύ των 

εννοιών της ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού 

ενθουσιασμού». Όπως αναφέρθηκε “και οι τρεις έννοιες σχετίζονται άμεσα με την 

λειτουργική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας” και “αυξάνουν την 

δυναμική της Υπηρεσίας”. Επισημάνθηκε από συνάδελφο ότι, «Αν έχω το δικαίωμα και 

το εργασιακό μου περιβάλλον ευνοεί την έκφραση των απόψεών και της γνώμης μου τότε 

σίγουρα θα αισθανόμουν περισσότερο ενθουσιασμό. Από άλλο συνάδελφο ειπώθηκε ότι, 

“Στο επίκεντρο των εννοιών του ενθουσιασμού και της φωνής είναι ο άνθρωπος, ο 

εργαζόμενος, από την στάση του οποίου εξαρτάται η επιτυχία των αλλαγών”, ενώ από 

συνάδελφο ειπώθηκε ότι “Πιστεύω ότι, επειδή και οι τρεις έννοιες έχουν θετική χροιά για 

το σύνολο του φορέα, όταν εκδηλώνεται μία σίγουρα συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες”. 

Στην ερώτηση για το ποια από της δύο έννοιες, δηλαδή της οργανωσιακής φωνής και του 

εργασιακού ενθουσιασμού πιστεύουν ότι επηρεάζει περισσότερο την ετοιμότητα για 

αλλαγή και γιατί, η πλειοψηφία των υπαλλήλων αναγνώρισε ως σημαντικότερη την 

επίδραση του εργασιακού ενθουσιασμού αναφέροντας ότι, “Μέσα από τον εργασιακό 

ενθουσιασμό μπορείς να εκφράσεις τη διάθεσή σου για αλλαγή” και ότι “Ο ενθουσιασμός 

επηρεάζει περισσότερο την ετοιμότητα για αλλαγή, διότι εκκινεί από την βαθιά, προσωπική 

σου επιδίωξη και επιθυμία να εξελιχθείς, να πειραματιστείς και να αλλάξεις”. Από άλλον 

συνάδελφο επισημάνθηκε ότι, “Σίγουρα η έκφραση φωνής μπορεί να επηρεάσει θετικά 
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την ετοιμότητα για αλλαγή, καθώς μπορεί να προετοιμάσει το “έδαφος” μέσω της 

επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων για την υιοθέτηση και εφαρμογή των αλλαγών, 

αλλά ο ενθουσιασμός είναι σημαντικότερος παράγοντας καθώς αυτό λείπει από τους 

ανθρώπους. Είναι παθητικοί αποδέκτες των αλλαγών, ενώ πρέπει να είμαστε ενεργητικοί, 

αισιόδοξοι, πρόθυμοι, να ενεργούν με την ψυχή τους. Πρέπει να αλλάξει συνολικά η 

νοοτροπία των ανθρώπων, η κουλτούρα του οργανισμού”. Η συνάδελφος που υποστήριξε 

την σημαντικότερη επίδραση της οργανωσιακής φωνής, ανέφερε ότι, “Θεωρώ ότι την 

ετοιμότητα για αλλαγή την επηρεάζει περισσότερο η οργανωσιακή φωνή διότι το να 

εκφράζεται ο εργαζόμενος έχει σαν αποτέλεσμα την επικοινωνία προβλημάτων, συνεπώς 

επιδιώκεται με συνεργασία και συναίνεση ο σχεδιασμός των αλλαγών για την βελτίωση των 

πραγμάτων, αιτιολογείται μεθοδικά η αναγκαιότητα και άρα αυξάνεται το επίπεδο 

δεκτικότητας και της θετικής στάσης των εργαζομένων. Αντίθετα ο εργασιακός 

ενθουσιασμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην επιζητά κανείς την αλλαγή, καθώς δεν 

επιθυμεί την τροποποίηση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων που το κάνουν ευτυχισμένο”.  

Στις τελευταίες ερωτήσεις αναφορικά με το διαμεσολαβητικό ρόλο της οργανωσιακής 

φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, δύο συνάδελφοι 

υποστήριξαν ότι, “Αφετηρία της σχέσης είναι ο εργασιακός ενθουσιασμός, ο οποίος 

θεωρούμε ότι εφόσον υφίσταται, ενδυναμώνει την πεποίθηση της ελεύθερης έκφρασης των 

εργαζόμενων και ενισχύει το κλίμα επικοινωνίας, έτσι ώστε να επηρεάσει τελικώς και το 

επίπεδο της ετοιμότητας για αλλαγή”, ενώ οι άλλοι δύο συνάδελφοι υποστήριξαν ότι “και 

«ο εργασιακός ενθουσιασμός» επηρεάζει το επίπεδο της οργανωσιακής φωνής αλλά και η 

οργανωσιακή φωνή επηρεάζει το επίπεδο του εργασιακού ενθουσιασμού, επομένως δεν 

έχει σημασία από ποια έννοια εκκινεί η σχέση, καθώς η θετική επίδραση της μίας έννοιας 

στην άλλη σίγουρα μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα της ετοιμότητας για αλλαγή”. 

1.1.1.1 Ομάδα εστίασης (focus group) 

Η συλλογή ποιοτικών δεδομένων ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση των εννοιών και των 

μεταξύ τους συσχετίσεων με πενταμελή ομάδας εστίασης (focus group), εκ των οποίων 

3 συνάδελφοι να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ με έναν να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης, 1 συνάδελφο της κατηγορίας ΤΕ και 1 συνάδελφο της 

κατηγορίας ΔΕ, ενώ η ερευνήτρια έφερε το ρόλο της συντονίστριας της συζήτησης. Η 

ροή της διαδικασίας ακολούθησε τη δομή των ημι-δομημένων διαπροσωπικών 

συνεντεύξεων που προηγήθηκαν τη συζήτηση με την ομάδα εστίασης.  

Το σύνολο των συμμετεχόντων της Ομάδας έδειξε να αναγνωρίζει και να κατανοεί την 

έννοια της ετοιμότητας για αλλαγή, ενώ σε συμφωνία με τις διαπροσωπικές συνεντεύξεις 
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επισημάνθηκε και στην ομαδική συζήτηση η διαφοροποίηση μεταξύ της ατομικής και της 

οργανωσιακής ετοιμότητας και ότι ο χρόνος ανταπόκρισης στις αλλαγές είναι 

διαφορετικός σε ατομικό και σε οργανωσιακό επίπεδο με τους υπαλλήλους να δηλώνουν 

«υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας» σε σχέση με το συνολικό επίπεδο ετοιμότητας του 

φορέα, ενώ αναγνώρισαν τον ρόλο της ηγεσίας και των ιεραρχικά προϊσταμένων ως 

καταλυτικό παράγοντα για τον βαθμό ετοιμότητας αλλαγής. Όπως ειπώθηκε από 

συμμετέχοντα «Εμείς είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε τις αλλαγές, ειδικά εάν είναι προς 

το συμφέρον της Υπηρεσίας και των υπαλλήλων, αλλά οι Προϊστάμενοι οφείλουν να 

εκκινήσουν, να οργανώσουν και να εμπνεύσουν όλους εμάς προς τη σωστή κατεύθυνση», 

ενώ η συγκεκριμένη αναφορά συγκέντρωσε την έντονη επευφημία και των υπολοίπων 

μελών. Και στην Ομάδα Εστίασης επισημάνθηκε ο υποχρεωτικός κυρίως χαρακτήρας 

των αλλαγών προερχόμενος από εξωτερικούς παράγοντες, με τους συναδέλφους να 

δηλώνουν παθητικοί αποδέκτες και να λειτουργούν συνήθως “υπό πίεση”, αρκούμενοι 

σε έναν συχνά ανεπιθύμητο εκτελεστικό ρόλο, αιτία των συχνά παρατηρούμενων 

χρονοκαθυστερήσεων υιοθέτησης, εφαρμογής και επιτυχίας των αλλαγών στην ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση. 

Αναφορικά με την έννοια της οργανωσιακής φωνής έγινε εμφανής η δυσκολία 

κατανόησης και αναγνώρισης της έννοιας των περισσότερων πλην ενός συναδέλφου ο 

οποίος αναφέρθηκε στην «φωνή» ως “Την έκφραση απόψεων και προτάσεων στους 

Προϊσταμένους για υπηρεσιακά ζητήματα” με τους περισσότερους να δηλώνουν άγνοια ή 

να αναφέρουν συγκεχυμένα λέξεις όπως «εκπροσώπηση των υπαλλήλων» ή «η σχέση με 

τον Προϊστάμενο». 

Σε αντίθεση με την οργανωσιακή φωνή, οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναγνώρισαν 

την έννοια του εργασιακού ενθουσιασμού την οποία ταύτισαν με όρους όπως η “η 

προσωπική και επαγγελματική ευτυχία”, “η συνεχής παρότρυνση και η απόδοση κινήτρων 

από τους Προϊσταμένους και το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον”, “η αίσθηση ηθελημένης 

βελτίωσης της απόδοσης και της προσπάθειας για το συμφέρον της Υπηρεσίας”, “οι υγιείς 

και ευτυχείς εργασιακές σχέσεις”, “το κίνητρο να προσπαθώ παραπάνω γιατί το θέλω, όχι 

γιατί μου επιβάλλεται”. 

Το σύνολο των συναδέλφων αναγνώρισε τη σημασία και τη σπουδαιότητα των εννοιών 

αυτών για τη Δημόσια Διοίκηση αλλά δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει καλές πρακτικές 

εφαρμογής αυτών στον φορέα που εργάζεται, πλην της οργανωσιακής φωνής, για την 

οποία, από τη στιγμή που δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την έννοια από την 

ερευνήτρια και συντονίστρια της συζήτησης, όλοι οι συνάδελφοι ανεξαιρέτως 
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αναγνώρισαν ότι τόσο οι ίδιοι, όσο και “συνάδελφοι” που γνωρίζουν, επικοινωνούν τις 

απόψεις τους, τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς τους για εργασιακά και 

υπηρεσιακά ζητήματα στους Προϊσταμένους τους, αναγνωρίζοντας την εργασιακή 

κουλτούρα και το εργασιακό κλίμα ως σημαντικότερο καθοριστικούς παράγοντες του 

βαθμού έκφρασης «φωνής», ενώ αναφέρθηκε ότι “Εμείς έχουμε κάθε καλή διάθεση να 

μιλήσουμε για να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες και τις ακολουθούμενες 

διαδικασίες αλλά τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουμε την ανάλογη ανταπόκριση ή τα 

λόγια μας πέφτουν στο κενό, έτσι πλέον επιλέγουμε να μην μιλήσουμε” θέτοντας και πάλι 

τον ρόλο της ηγεσίας στο επίκεντρο της συζήτησης. 

Στη συνέχεια της συζήτησης, υπήρξε ταύτιση απόψεων μεταξύ των συναδέλφων για τη 

στενή συσχέτιση μεταξύ των εννοιών, σε συνάφεια με τα αποτελέσματα και τα ευρήματα 

των διαπροσωπικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Αναφέρθηκε ότι, “Είναι έννοιες με 

θετική χροιά και ενδεχομένως αλληλένδετες”. Ειπώθηκε ότι “Στην περίπτωση αλλαγής, 

είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεων σου και των ιδεών 

σου στον Προϊστάμενο, καθώς η επικοινωνία μπορεί να διευκολύνει την συνεργασία και 

τελικώς την αλλαγή”, και ότι, “Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ενθουσιασμό έχουν την 

αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν και ότι η αλλαγή θα επιτύχει”. 

Περαιτέρω, σε σύμπνοια με τα αποτελέσματα των διαπροσωπικών συνεντεύξεων, η 

πλειοψηφία των συναδέλφων υποστήριξε ότι ο εργασιακός ενθουσιασμός δύναται να 

επηρεάσει περισσότερο την ετοιμότητα για αλλαγή, διότι όπως ειπώθηκε “Όταν είσαι 

ενθουσιασμένος με την εργασία σου αισθάνεσαι ότι μπορεί να επιτύχεις τα πάντα και οι 

αλλαγές δεν σε τρομάζουν. Εάν ο καθένας ατομικά εμπνέεται από την εργασία του και 

αισθάνεται εργασιακά ενθουσιασμένος, τότε τα θετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται 

και σε οργανωσιακό επίπεδο, αυξάνοντας τα επίπεδα «ετοιμότητας για αλλαγή” καθώς και 

ότι, “Αφετηρία για υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για αλλαγή αποτελεί η προσωπική σου 

ικανοποίηση, εσύ ο ίδιος. Επομένως όταν αισθάνεσαι ενθουσιασμένος, νιώθεις ότι υπάρχει 

έδαφος συνεργασίας με τους συναδέλφους και τους Προϊσταμένους σου και επομένως 

ευκαιρίες έκφρασης απόψεων και ιδεών. Εάν δεν είσαι εργασιακά ενθουσιασμένος δεν 

έχεις καμία πρόθεση να συμμετέχεις σε διαδικασίες αλλαγής ούτε και έκφρασης. 

Παραιτείσαι και ακολουθείς αναγκαστικά. Δεν συμμετέχεις.”. Για την «φωνή» 

υποστηρίχτηκε από την πλειοψηφία των συναδέλφων ότι, “Η έκφραση «φωνής» 

εξαρτάται από την ποιότητα του εργασιακού κλίματος, οπότε ναι μεν δύναται να επηρεάσει 

την ετοιμότητα για αλλαγή, αλλά θα πρέπει να υφίσταται και να ευνοείται από την 
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αντίστοιχη οργανωσιακή κουλτούρα, ενώ ο εργασιακός ενθουσιασμός εκκινεί από κάτι 

πολύ πιο απλό, την εργασιακή ικανοποίηση”. 

Ένας μόνο εκ των υπολοίπων συναδέλφων υποστήριξε ότι, η οργανωσιακή φωνή 

ενδέχεται να επηρεάζει περισσότερο τα επίπεδα ετοιμότητας για αλλαγή, καθώς όπως 

αιτιολόγησε,“Oι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις 

ιδέες του και επομένως λόγω της συνεργασίας που επιτυγχάνεται να είναι πιο δεκτικοί στην 

υιοθέτηση και την εφαρμογή των αλλαγών”. 

4.2 Συζήτηση Ευρημάτων Έρευνας 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας πεδίου ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ της 

ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού 

και συγκεκριμένα την ύπαρξη ή μη επίδρασης των μεταβλητών της οργανωσιακής φωνής 

και του εργασιακού ενθουσιασμού, ξεχωριστά και από κοινού, στην ετοιμότητα για 

αλλαγή, καθώς και τον πιθανό διαμεσολαβητικό και ρυθμιστικό ρόλο των ανεξάρτητων, 

παραπάνω μεταβλητών στην εξαρτημένη μας μεταβλητή. Για τον σκοπό αυτό 

αναπτύχθηκαν συνολικά έξι (6) ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες διερευνήθηκαν, με 

βάση την αρχή της τριγωνικότητας, με την συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων. 

Αφετηρία για την στοιχειοθέτηση και τη διερεύνηση της 1ης ερευνητικής υπόθεσης 

αναφορικά με την ύπαρξη σημαντικής θετικής συσχέτισης της οργανωσιακής φωνής και 

της ετοιμότητας για αλλαγή αποτέλεσαν οι προηγούμενες βιβλιογραφικές έρευνες των 

κοινών προσδιοριστικών παραγόντων της οργανωσιακής φωνής και της ετοιμότητας για 

αλλαγή, μερικοί από τους οποίους είναι η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων (Armenakis 

& Harris, 2001, Chrusciel et al., 2006, Bouckenooghe et al., 2007, Kesting et al., 2010), 

η επικοινωνία (Armenakis et al., 2002, Crusciel et al., 2006, Soumyaja et al., 2015, 

Bartunek et al. 1999, Cheney et al. 2004, Fairhurst 1993, Lewis and Seibold 1998, όπως 

αναφ. στους Sonenshein & Utpal, 2012) το οργανωσιακό κλίμα (Bouckenooghe et al., 

2009, Claiborne, 2013, McKay et al., 2013, Farndale et al., 2011), η εμπιστοσύνη και η 

υποστήριξης της άμεσης ιεραρχίας και της ηγεσίας, (Claiborne, 2013, Koys et al., 1991, 

Coleman, 1990, Morrison, 2014, Morrison & Milliken, 2000) και η ενεργητική 

συμμετοχή (Caldwell, 2013, Farnadale et al., 2011, Kesting et al. 2010).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποτέλεσε πρώτο και κύριο ερευνητικό στόχο, η 

διερεύνηση της πιθανής άμεσης σχέσης μεταξύ της οργανωσιακής φωνής και της 

ετοιμότητας για αλλαγή, καθώς από την ανασκόπηση και την μελέτη της υπάρχουσας 
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διεθνούς βιβλιογραφίας, είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, που μελετάται η 

ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των ανωτέρω δύο εννοιών στη Δημόσια Διοίκηση. Έτσι 

λοιπόν, από τα σημαντικότερα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας πεδίου είναι η 

επιβεβαίωση της 1ης θεωρητικής μας υπόθεσης, ήτοι της σημαντικής θετικής συσχέτισης 

της οργανωσιακής φωνής και της ετοιμότητας για αλλαγή, καταλήγοντας στο πολύ 

σημαντικό ερευνητικό συμπέρασμα της σημαντικής θετικής επίδρασης της 

οργανωσιακής φωνής στην ετοιμότητα για αλλαγή (r=0,449, p = 0,01). Καταδείξαμε ότι, 

τα υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας για αλλαγή συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα 

έκφρασης φωνής και το αντίθετο.  

Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με τα ερευνητικά αποτελέσματα 

προηγούμενων εμπειρικών ερευνών αναφορικά με την θετική συσχέτιση του εργασιακού 

ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή (Mangudjaya, 2012, Mathyssen & Harris, 

2018, Hung et al. 2013, Sonenshein & Utpal, 2012, Macey & Schneider 2008, Park 2010), 

καθώς από τα ερευνητικά μας αποτελέσματα προέκυψε ότι o εργασιακός ενθουσιασμός 

και η ετοιμότητα για αλλαγή συσχετίζονται θετικά (r=0,141, p=0,05), ενώ είναι σχετικά 

απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν βρέθηκε σημαντικότερη συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα ευρήματα των ανωτέρω αναφερομένων 

μελετών. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να αναχθεί στην συναισθηματική κατάσταση των 

εργαζομένων στον συγκεκριμένο Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες 

κυβερνητικές εξαγγελίες για πιθανή αποδόμηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας και 

κατάργηση του Φορέα, γεγονός που πιθανόν εμπόδισε την αντίληψη του επιπέδου της 

ετοιμότητας για αλλαγή και του εργασιακού ενθουσιασμού. Ακόμη και έτσι, το παρόν 

εύρημα είναι σύμφωνο με το επιχείρημα των Shaufeli et al. (2002) οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εργασιακού 

ενθουσιασμού διακατέχονται από ένα αίσθημα ενεργητικής και αποτελεσματικής 

σύνδεσης με τα εργασιακά τους καθήκοντα και πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν 

σε κάθε τιθέμενη δυσκολία ή πρόκληση, ενώ υποδεικνύει την ανάγκη της περαιτέρω 

διερεύνησης μεταβλητών που σχετίζονται με την ετοιμότητα για αλλαγή, καθώς τόσο η 

Ελλάδα, όσο και ο τομέας της Δημόσιας Διοίκησης παρέχουν εύφορο έδαφος για τη 

διεξαγωγή σχετικών εμπειρικών μελετών.  

Όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες (Rees et. al., 

2013, Mangudjaya, 2012, Hung et al.2013, Mathyssen και Harris, 2018, Macleod & 

Clarke, 2009) προέκυψε ότι, η οργανωσιακή φωνή σχετίζεται σημαντικά και θετικά με 

τον εργασιακό ενθουσιασμό (r=0,370, p=0,01) επιβεβαιώνοντας την 3η ερευνητική μας 
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υπόθεση, συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, καθώς 

όπως είχαν επισημάνει οι Gruman και Suks (2014) υπάρχει έλλειψη προηγούμενων 

ερευνητικών εγχειρημάτων διερεύνησης της μεταξύ τους συσχέτισης. 

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν μέσω των 

διαπροσωπικών συνεντεύξεων και της Ομάδας Εστίασης, επιβεβαιώνουν τα ποσοτικά 

αποτελέσματα των πρώτων τριών ερευνητικών υποθέσεων, καθώς το σύνολο των 

συμμετεχόντων αναγνώρισε και προσπάθησε, διαισθητικά και εμπειρικά, να επεξηγήσει 

τη θετική συσχέτιση των εννοιών.  

Σε ότι αφορά την από κοινού επίδραση της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού 

ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, με την παρούσα έρευνα προέκυψε ξεκάθαρη 

ιεράρχηση της επίδρασης αυτών, θέτοντας στην κορυφή της ιεραρχίας την οργανωσιακή 

φωνή, η οποία φαίνεται να ασκεί αποκλειστικά και μόνο αυτή επίδραση στην εξαρτημένη 

μεταβλητή, ήτοι στην ετοιμότητα για αλλαγή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα 

αποτελέσματα της ποιοτικής διερεύνησης της συγκεκριμένης ερευνητικής υπόθεσης, 

καθώς η πλειοψηφία των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις διαπροσωπικές ημι-

δομημένες συνεντεύξεις και στην Ομάδα Εστίασης, αναγνώρισε ως σημαντικότερη την 

επίδραση του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, σε αντίθεση με τα 

ποσοτικά, ερευνητικά αποτελέσματα που κατέδειξαν την οργανωσιακή φωνή.  

Προσωπική εκτίμηση της ερευνήτριας για την συγκεκριμένη απόκλιση, αποτελεί το 

γεγονός ότι η “φωνή” αποτελεί μία ατομική, σύνθετη, εκλογικευμένη και συνειδητή 

διαδικασία λήψης απόφασης κατά την οποία το άτομο αναλογίζεται το όφελος και το 

κόστος της απόφασής του (Morrison 2011, 2014, Parker et al., 2010, Van Dyne et al., 

2003), η οποία ναι μεν ευνοείται από παράγοντες όπως η μετασχηματιστική ηγεσία (Liu 

et al., 2010), το οργανωσιακό κλίμα (Ashford et al. 1998, Morrison et al. 2011), η 

προσλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη (Tucker et al., 2008), η ψυχολογική 

ασφάλεια (Detert and Burris, 2007) κ.α, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί προσωπική 

επιλογή του εργαζομένου να ασκήσει το δικαίωμα έκφρασης “φωνής”. Άλλωστε οι 

συμμετέχοντες στις διαπροσωπικές συνεντεύξεις και στην Ομάδα Εστίασης, στην 

πλειοψηφία τους επέδειξαν δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας. Εν αντιθέσει, το 

επίπεδο του εργασιακού ενθουσιασμού εξαρτάται από εύκολα, διαισθητικά 

εκλαμβανόμενους παράγοντες όπως, το εργασιακό περιβάλλον οι εργασιακές σχέσεις 

μεταξύ των ομάδων και των συναδέλφων, η ηγεσία, το επίπεδο αμοιβών, τις ευκαιρίες 

εκπαίδευσης, εργασιακής εξέλιξης και συνεχούς μάθησης (Anitha, 2014). Η ανωτέρω 

ιδιαιτερότητα του εννοιολογικού περιεχομένου της οργανωσιακής φωνής, η δυσκολία 
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κατανόησης της έννοιας και του περιεχομένου της από τους συμμετέχοντες, σε 

συνδυασμό με την σημαντικά αρνητική στάση και αναφορά των συναδέλφων για τα 

επίπεδα του εργασιακού ενθουσιασμού, οι παράγοντες του οποίου είναι εύκολα 

κατανοητοί από τους εργαζομένους, ενδεχομένως να συνέβαλλαν στη διαφοροποίηση 

μεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων και στην σημαντικότερη 

αναγνώριση της επίδρασης του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή 

σε σχέση με την οργανωσιακή φωνή.  

Συνεπώς, λόγω έλλειψης προηγούμενων εμπειρικών ερευνών για την επιβεβαίωση και 

την ιεράρχηση της από κοινού επίδρασης της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού 

ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα της μερικής 

επαλήθευσης της 4ης τιθέμενης ερευνητικής υπόθεσης, η οποία χρήζει ερμηνείας υπό 

του πρίσμα της ιδιαίτερης οργανωσιακής κουλτούρας του συγκεκριμένου δημόσιου 

οργανισμού καθώς και νέας ερευνητικής προσπάθειας για την επιβεβαίωση του 

ευρήματος. 

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη σημαντικό ερευνητικό αποτέλεσμα προέκυψε από την 

επαλήθευση της Η5α ερευνητικής υπόθεσης αναφορικά με την εξυπηρέτηση της 

ενδιάμεσης σχέσης του εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή από 

την οργανωσιακή φωνή, καθώς υπάρχει στατιστικά σημαντική έμμεση επίδραση του 

εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, ενώ η επίδραση μεταξύ του 

εργασιακού ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για αλλαγή ενισχύεται από τη 

διαμεσολάβηση της “φωνής”. Από το συγκεκριμένο εύρημα τεκμαίρεται ότι, η παροχή 

κινήτρων για την αύξηση του επιπέδου του εργασιακού ενθουσιασμού τείνει να 

ενθαρρύνει την πρόθεση των εργαζομένων να εκφράσουν την “φωνή” τους, ενισχύοντας 

τα επίπεδα της ετοιμότητας για αλλαγή. Περαιτέρω, το ανωτέρω ερευνητικό εύρημα, 

επιβεβαιώνει την μερίδα των θεωρητικών που υποστηρίζουν την δύναμη της 

οργανωσιακής φωνής και την ευκαιρία που δίνεται στους εργαζομένους να εκφράσουν 

τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων ως εξαιρετικά σημαντική 

για την βελτίωση του επιπέδου εργασιακού ενθουσιασμού (Conway, et. al., 2016). 

Παρά το γεγονός ότι, από τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν επαληθεύτηκε η αντίστοιχη 

Η5b ερευνητική υπόθεση αναφορικά με τον ενδιάμεσο ρόλο του εργασιακού 

ενθουσιασμού στην συσχέτιση της οργανωσιακής φωνής και της ετοιμότητας για αλλαγή, 

από τη συνδυαστική ερμηνεία του πρώτου σταδίου ανάλυσης της διαμεσολάβησης των 

ανεξάρτητων μεταβλητών στην ετοιμότητα για αλλαγή προέκυψε ότι, η άμεση επίδραση 

της οργανωσιακής φωνής στον εργασιακό ενθουσιασμό είναι σημαντικότερη (a=0.45, 
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p=0.01) σε σύγκριση με την άμεση επίδραση του εργασιακού ενθουσιασμού στην 

οργανωσιακή φωνή (a=0.31, p=0.01) επιβεβαιώνοντας την αντικρουόμενη άποψη των 

Macleod και Clarke, (2009) και Rees et al. (2013) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η 

οργανωσιακή φωνή αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του εργασιακού ενθουσιασμού 

και όχι το αντίθετο (Robinson & Shuck, 2019, Detert & Burris, 2007, Shuck et al., 2011). 

Τέλος, οι δύο τελευταίες ερευνητικές υποθέσεις Η6a και Η6b αναφορικά με τον πιθανό 

ρυθμιστικό του εργασιακού ενθουσιασμού και της οργανωσιακής φωνής στην 

ετοιμότητα για αλλαγή και παρά το γεγονός ότι το αρχικό μοντέλο καταδεικνύει ότι, οι 

δύο ανεξάρτητες μεταβλητές οφείλονται για ένα σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης 

του επιπέδου της ετοιμότητας για αλλαγή (20,67%), δεν επαληθεύτηκαν από τα 

ερευνητικά μας αποτελέσματα, καθώς ο ρόλος των ανεξάρτητων μεταβλητών ως 

ρυθμιστικών δεν απεδείχθη στατιστικά σημαντικός (b=0,0823, p=0,2790).  

Βέβαια, από την βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε, δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός 

προηγούμενης ερευνητικής προσπάθειας που να εξετάζει τον ρυθμιστικό ρόλο της 

οργανωσιακής φωνής στην ένταση της σχέσης του εργασιακού ενθουσιασμού και της 

ετοιμότητας για αλλαγή και αντίστοιχα τον ρυθμιστικό ρόλο της οργανωσιακής φωνής 

στην ένταση της σχέσης των άλλων δύο μεταβλητών. Προσωπική εκτίμηση της 

ερευνήτριας και με βάση την δυναμική της σχέσης του εργασιακού ενθουσιασμού και 

της οργανωσιακής φωνής που έχει αναγνωριστεί από προηγούμενες εμπειρικές έρευνες 

(Rees et. al., 2013, Mangudjaya, 2012, Hung et al.2013, Mathyssen και Harris, 2018, 

Macleod & Clarke, 2009) είναι ότι, ενδεχομένως η μη επαλήθευση των συγκεκριμένων 

ερευνητικών υποθέσεων να μπορεί να αναχθεί στη σύσταση του δείγματος, στα 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του υπό μελέτη Φορέα, καθώς και 

στις πολιτισμικές διαφορές των Ελλήνων σε σχέση με το δείγμα των προηγούμενων 

ερευνητικών εγχειρημάτων, καθώς από τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν επαληθεύτηκε τόσο η θετική, σημαντική επίδραση της οργανωσιακής 

φωνής όσο και του εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, γεγονός που 

ενθαρρύνει την επαναξιολόγηση της μεταξύ τους συσχέτισης, καθώς και του 

διαμεσολαβητικού και ρυθμιστικού ρόλου των ανεξάρτητων μεταβλητών στην 

ετοιμότητα για αλλαγή σε μεταγενέστερες επιβεβαιωτικού ενδεχομένως χαρακτήρα, 

ερευνητικές προσπάθειες. 



136 

 

5 Επίλογος 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης τριών σημαντικών και 

εξαιρετικά επίκαιρων, για την επιστήμη της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, εννοιών, ήτοι της ετοιμότητας για αλλαγή, της 

οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού, επιδιώκοντας παράλληλα την 

θεωρητική και ερευνητική επέκταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την σημασία της 

οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού στη διαμόρφωση των επιπέδων 

εισαγωγής, εφαρμογής και επιτυχούς υιοθέτησης αλλαγών στη δημόσια Διοίκηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις οι 

σύγχρονοι Οργανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πολύπλοκο και απαιτητικό 

πλαίσιο αβεβαιότητας, όπου οι Οργανωσιακές Αλλαγές είναι συχνές και απαραίτητες για 

την επιβίωσή τους. Τα χρόνια της ελληνικής, οικονομική κρίσης κατέστη ξεκάθαρη η 

σημασία του Δημόσιου Τομέα στην προσέγγιση και στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτής, 

με πλήθος πολιτικών να επικεντρώνονται στην συρρίκνωση και εξυγίανση της Δημόσιας 

Διοίκησης. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι με δεδομένη την νωθρότητα του 

πολιτικοδιοικητικού συστήματος στην υιοθέτηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, η 

κρίση θα μπορούσε να αποτελέσει έναν καταλύτη για την επίσπευσή τους. Σύμφωνα 

όμως με πρόσφατη μελέτη της PwC (Μπέλλος, 2019), ένα από τα κύρια γνωρίσματα της 

ελληνικής κουλτούρας, το οποίο καθυστερεί την ανάπτυξη και την υιοθέτηση 

μεταρρυθμίσεων, είναι η αντίσταση στην αλλαγή, η οποία απορρέει από μια νοοτροπία 

αντίδρασης των Ελλήνων στην αμφισβήτηση εδραιωμένων ιδεών και πρακτικών και την 

προσήλωση στα κεκτημένα και αποτελεί τον βασικότερο ίσως λόγο για τη μεγάλη 

διάρκεια της κρίσης.  

Οι σύγχρονοι θεωρητικοί συναινούν ότι, η επιτυχής υιοθέτηση και εφαρμογή αλλαγών 

εναπόκειται στις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό των Οργανισμών και στο 

επίπεδο ετοιμότητας για αλλαγή (Rafferty et al. 2013). Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο 

επιλέγουν οι σύγχρονοι Οργανισμοί να διοικούν το προσωπικό τους επενδύοντας στην 

εργασιακή ικανοποίηση, την οργανωσιακή ταύτιση και την οργανωσιακή δέσμευση και 

οι πρακτικές που υιοθετούν για να ενθαρρύνουν την ατομική ή συλλογική έκφραση 

φωνής των εργαζομένων και συμμετοχής αυτών στη λήψη αποφάσεων για οργανωσιακά 

ζητήματα ή ευρύτερα θέματα εργασιακού ενδιαφέροντος, καθορίζουν το βαθμό της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, τη βελτίωση της λειτουργίας τους, καθώς και 

την επιτυχία προσαρμογής στον περιβάλλον και της επιτυχούς υιοθέτησης αλλαγών. Η 

Διοίκηση, κατανοώντας την σχέση μεταξύ της ετοιμότητας για αλλαγή, του εργασιακού 
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ενθουσιασμού και της οργανωσιακής φωνής, μπορεί να εξάγει πολύτιμες πληροφορίες 

για την κατάλληλη οργανωσιακή προετοιμασία και για τον τρόπο της βέλτιστης 

εισαγωγής και ενσωμάτωσης οργανωσιακών αλλαγών στη διοικητική πρακτική, 

υιοθετώντας αρχές και εφαρμόζοντας διαδικασίες προς τον σκοπό αυτό. 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας πεδίου καταδεικνύουν ότι, υψηλά επίπεδα 

οργανωσιακής φωνής και εργασιακού ενθουσιασμού αποτελούν κρίσιμο παράγοντα 

υποστήριξης και επιτυχίας οργανωσιακών αλλαγών, “οδηγώντας” σε υψηλότερα επίπεδα 

ετοιμότητας για αλλαγή. Ειδικότερα, η οργανωσιακή φωνή, ως ηθελημένη και συνειδητή, 

ατομική επιθυμία συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων και έκφρασης προτάσεων, ιδεών 

και απόψεων για τη βελτίωση της οργανωσιακής λειτουργίας και απόδοσης, 

αναδεικνύεται ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επίδρασης και ενίσχυσης τόσο του 

εργασιακού ενθουσιασμού όσο και της ετοιμότητας για αλλαγή, καθώς εκτός από την 

σημαντική θετική επίδραση που έχει στα επίπεδα της ετοιμότητας για αλλαγή 

διαμεσολαβεί καταλυτικά, ενισχύοντας την επίδραση του εργασιακού ενθουσιασμού 

στην ετοιμότητα για αλλαγή. Οι εργασιακά ενθουσιασμένοι υπάλληλοι μπορούν να 

ανταπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι αλλαγές, όταν έχουν την 

αίσθηση του ελέγχου στις εξελίξεις, μέσω της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και της 

ανεμπόδιστης έκφρασης των απόψεων και των ιδεών τους, το οποίο τελικά θα καθορίσει 

το βαθμό και την επιτυχία της οργανωσιακής αλλαγής. 

Η έρευνα μας συνέβαλε όμως κυρίως στον εμπλουτισμό της γνώσης αναφορικά με την 

εισαγωγή αλλαγών στο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία 

της έκφρασης φωνής των εργαζομένων ενσωματώνοντας στο ερευνητικό πλαίσιο την 

έννοια του εργασιακού ενθουσιασμού. Βασισμένοι στα ερευνητικά μας αποτελέσματα 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, διοικητικές πρακτικές και στρατηγικές που 

ενθαρρύνουν την οργανωσιακή φωνή μπορούν να αξιοποιηθούν ως “εργαλεία” μέσω των 

οποίων οι εργαζόμενοι αλλά και Προϊστάμενοι θα έχουν την δυνατότητα να 

αποκωδικοποιούν και να επεξηγούν το οργανωσιακό περιβάλλον. Περαιτέρω, τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν τη σημασία της σχέσης μεταξύ του εργασιακού ενθουσιασμού 

και της οργανωσιακής φωνής, βάσει των οποίων μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, οι 

εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να εκφράσουν τις 

απόψεις τους, τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

αισθάνονται “εργασιακά ενθουσιασμένοι”. 
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5.1 Προτάσεις καλών πρακτικών 

Με βάση τα ανωτέρω, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την υιοθέτηση διαφόρων καλών 

πρακτικών (best practices) και στρατηγικών για την ενίσχυση του επιπέδου της 

ετοιμότητας για αλλαγή, της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού ενθουσιασμού 

στους Δημόσιους Οργανισμούς και τη διοικητική τους “θωράκιση” έναντι στις 

αναπόφευκτες οργανωσιακές αλλαγές.  

Αρχικά, πριν την εισαγωγή αλλαγών, η Διοίκηση του Οργανισμού μπορεί να προκαλέσει 

αύξηση του επιπέδου εργασιακού ενθουσιασμού ενισχύοντας την αίσθηση των 

εργαζομένων ότι διαθέτουν επιρροή στις αποφάσεις του Δημοσίου Φορέα αναφορικά με 

την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του. Σε συνδυασμό με την 

επίδειξη εμπιστοσύνης στην ικανότητα και στην συνεισφορά των εργαζομένων, η 

Διοίκηση του Οργανισμού πρέπει να πείσει τος εργαζομένους ότι, οι απόψεις τους 

εισακούγονται και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη (Armenakis 1993, 1999). Όταν άλλωστε, 

οι εργαζόμενοι αισθάνονται αυτοπεποίθηση ότι, μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς 

να απαξιωθούν ή να τιμωρηθούν γι’ αυτό, κινητοποιούνται να συμβάλλουν και να 

συμμετέχουν προς το συμφέρον του Οργανισμού (Milliken et al., 2003, Morrison & 

Milliken, 2000) 

Η έρευνά μας επισημαίνει ότι η οργανωσιακή φωνή ενισχύει το έμμεσο αποτέλεσμα του 

εργασιακού ενθουσιασμού στην ετοιμότητα για αλλαγή, γεγονός που περεταίρω 

καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης και ενθάρρυνσης έκφρασης φωνής των 

εργαζομένων. Η αντίληψή των εργαζομένων για την ελευθερία έκφρασης απόψεων, 

προτάσεων και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων μπορεί να ενισχύσει τον “εργασιακό 

τους ενθουσιασμό”. Έτσι, ο εργασιακός ενθουσιασμός είναι πιθανότερο να είναι υψηλός 

σε Οργανισμούς που επικρατούν υγιείς σχέσεις της Διοίκησης με τους εργαζομένους 

(δυνατότητα προσέγγισης των ανώτατων στελεχών, διοίκηση εργασιακών θεμάτων με 

ηθική και αξίες, ισότιμη μεταχείριση, σεβασμός στις απόψεις των υφισταμένων, 

υποστηρικτικό-ομαδικό περιβάλλον εργασίας) Joshi and Sodhi (2011, όπως αναφέρεται 

στους Anitha, 2014) προτρέποντας τις Διοικήσεις των Δημοσίων Οργανισμών να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Περαιτέρω, ο Cakici (2008, όπως 

αναφ. στον Karaca, 2013) υποστηρίζει ότι η Ηγεσία του Οργανισμού διαδραματίζει το 

σημαντικότερο ρόλο στην απόφαση των εργαζομένων να μιλήσουν ή να σιωπήσουν, 

καθώς μόνο αυτοί έχουν την δύναμη να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες στο 

οργανωσιακό περιβάλλον που να ευνοούν την έκφραση των εργαζομένων και να 

εγκαθιδρύσουν εσωτερικούς μηχανισμούς για το σκοπό αυτό.  
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Ακολουθώντας τις προτάσεις του Christian et al., (2011) και Joshi and Sodhi (2011, όπως 

αναφέρεται στους Anitha, 2014) η Διοίκηση του Οργανισμού μπορεί να ενισχύσει τα 

επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού σχεδιάζοντας προσεκτικά το περιεχόμενο της κάθε 

θέσης εργασίας, περιλαμβάνοντας χαρακτηριστικά, στοιχεία και καθήκοντα που 

παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους, επισημαίνοντας παράλληλα την σπουδαιότητα 

της εργασίας για το κοινωνικό σύνολο και την προσφορά τους στο Κράτος ως μέρος της 

Δημόσιας Διοίκησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυστηρές δημοσιονομικές απαιτήσεις για 

την αντιμετώπιση του χρέους και το γεγονός ότι, δεν είναι δυνατή η παροχή οικονομικών 

ανταμοιβών, οι Δημόσιες Διοικήσεις θα μπορούσαν να παρέχουν στους εργαζομένους 

ψυχολογικά κίνητρα, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον προσωπικής και 

επαγγελματικής ασφάλειας, κοινωνικής υποστήριξης, αυτονομίας, συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων, παροχής εργασιακών προκλήσεων, αναγνώρισης, δίκαιης και αξιοκρατικής 

μεταχείρισης, προσφέροντας ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη περαιτέρω 

δεξιοτήτων (Wollard & Shuck, 2011, Kahn, 1990).  

Περαιτέρω, όπως υποστηρίζουν οι Saks (2006) και Harter et al., (2002) οι εργαζόμενοι 

που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού ενεργούν προδραστικά, 

συμμετέχουν και προτείνουν αλλαγές, προάγουν την καινοτομία και επενδύουν τις 

δυνάμεις τους στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του 

Οργανισμού. Οι Δημόσιοι Οργανισμοί, θα μπορούσαν να εντοπίσουν εξ αρχής και να 

προσλάβουν εργαζομένους που διαθέτουν χαρακτηριστικά “ενθουσιασμένων” 

υπαλλήλων, να αισθάνονται αφοσίωση και να ταυτίζονται με το δημόσιο συμφέρον με 

σκοπό να συνεισφέρουν στην εγκαθίδρυση ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού 

Δημόσιου τομέα. 

Σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα του εργασιακού ενθουσιασμού αποτελεί η 

εκλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη των εργαζομένων από τη Διοίκηση του 

Οργανισμού (Saks, 2006). Κατά συνέπεια, μπορούν οι Δημόσιοι Οργανισμοί να 

εισαγάγουν πρακτικές και να θεσμοθετήσουν διαδικασίες, ώστε να εισακούονται οι 

ανησυχίες και οι προβληματισμοί των εργαζομένων, να επιδεικνύουν ενδιαφέρον και 

υποστήριξη στις ανάγκες τους, ίσως μέσω της υιοθέτησης πρακτικών ευέλικτου ωραρίου 

ή ευέλικτων εργασιακών συνθηκών, πρακτικές που τελικά μπορούν να ενισχύσουν τα 

επίπεδα εργασιακού ενθουσιασμού. Στη βιβλιογραφία άλλωστε, μπορεί κανείς να βρει 

ποικίλες σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν τη διακίνηση των 

πληροφοριών και την ενίσχυση της επικοινωνίας, όπως προγραμματισμένες συναντήσεις 

απολογισμού και αξιολόγησης, θεσμοθετημένοι μηχανισμοί υποβολής προτάσεων και 
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παραπόνων, διαπροσωπικές συναντήσεις μεταξύ Προϊσταμένων και εργαζομένων ή 

ανοικτές πολιτικές διάδρασης και επικοινωνίας (Karaca, 2013) 

Ακολούθως, σύμφωνα με τις προτάσεις του Armenakis et al., (1993, 1999, 2001) οι 

προσπάθειες της Διοίκησης ενός δημόσιου Οργανισμού, θα πρέπει να επικεντρωθούν σε 

στρατηγικές κατάλληλης επικοινωνίας του μηνύματος αλλαγής. Θα πρέπει να 

επικοινωνηθεί με σαφή τρόπο στους εργαζομένους η αναγκαιότητα και η επιτακτικότητα 

του οράματος αλλαγής, καθώς και να επιδειχθεί η πλήρης υποστήριξη της Ηγεσίας σε 

αυτό (Armenakis & Harris, 2001). Η επεξήγηση της αναγκαιότητας της αλλαγής, του 

σχεδίου εφαρμογής και του χρονοδιαγράμματος μπορεί να μειώσει την αίσθηση 

αβεβαιότητας και το στρες των εργαζομένων (Van der Voet & Vermeeren, 2016). Από 

τους Armenakis & Harris (2001) αναδεικνύεται επίσης ως εξαιρετικά σημαντικό το 

περιεχόμενο του μηνύματος αλλαγής, το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, 

αμεσότητα, σαφήνεια και η πειστική επικοινωνία, η οποία προϋποθέτει εκτός από την 

κατάλληλη προετοιμασία την απόλυτη δέσμευση της Ηγεσίας στην επιδιωκόμενη 

αλλαγή. Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση του Οργανισμού, εσκεμμένα και ιδίως 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων και τις ιδιαίτερες 

οργανωσιακές συνθήκες, μπορεί να διαμορφώσει το μήνυμα αλλαγής με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να δίνει έμφαση και σε ορισμένα σημεία, έναντι κάποιων άλλων που ενθαρρύνουν 

την κινητοποίηση και την αφοσίωση των εργαζομένων στην μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια. 

Τέλος, ως επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας της αύξησης του επιπέδου ετοιμότητας 

για αλλαγή αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, καθώς ενισχύει την 

δεκτικότητα των εργαζομένων (Chrusciel et al., 2006), ενώ πολύ σημαντικός 

αποδεικνύεται ο ρόλος της συμμετοχής και στο στάδιο της εφαρμογής, καθώς δημιουργεί 

στους εργαζομένους την αίσθηση του ελέγχου και της ευθύνης για τα οργανωσιακή 

αποτελέσματα (Brockner et al., 2004, όπως αναφ. στους Van der Voet & Vermeeren, 

2016). Με βάση τα ανωτέρω, η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί στρατηγική 

προτεραιότητα για τους Δημόσιους Οργανισμούς, καθώς βασίζεται στην ενίσχυση της 

αυτογνωσίας των εργαζομένων, οι οποίοι σταδιακά δημιουργούν γνώσεις, αναπτύσσουν 

δεξιότητες και εξελίσσουν τις ικανότητες τους, ενώ συντελεί στη δημιουργία θετικού 

εργασιακού κλίματος, συμμετοχικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων. 
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5.2 Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Παρά το γεγονός ότι, η παρούσα έρευνα κατέληξε σε σημαντικά ευρήματα αναφορικά 

με τη θετική σχέση μεταξύ της ετοιμότητας για αλλαγή, του εργασιακού ενθουσιασμού 

και της οργανωσιακής φωνής, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της οργανωσιακής φωνής 

στην ενδυνάμωση της έμμεσης σχέσης του εργασιακού ενθουσιασμού και της 

ετοιμότητας για αλλαγή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, τους οποίους οφείλουμε 

να αναφέρουμε.  

Πρώτον, τα συμπεράσματα της έρευνας δεν μπορούν να τύχουν γενίκευσης στον 

πληθυσμό, καθώς προέρχονται από έναν μόνο Δημόσιο Φορέα της κεντρικής Διοίκησης, 

της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης από δείγμα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς 

δεν είναι τυχαίο και προτείνεται η επανάληψη της έρευνας σε άλλους φορείς, σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας ίσως και σε φορείς του Δημοσίου 

διαφορετικών χωρών, καθώς μεταξύ τους οι φορείς παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές, 

που οφείλονται στις διαφορετικές πολιτισμικές, τοπικές και κοινωνικές καταβολές της 

γενικής κουλτούρας αλλά και των εργαζομένων που τις αποτελούν. Άλλωστε, θα είχε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον η επιβεβαίωση των ευρημάτων της συγκεκριμένης έρευνας σε 

άλλους φορείς, καθώς και η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών σε 

Οργανισμούς με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. 

Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο, το οποίο στην περίπτωση της παρούσης, συνέπεσε με εξαγγελίες της πολιτικής 

ηγεσίας για ραγδαίες οργανωσιακές αλλαγές που περιλαμβάνουν μεταφορά 

αρμοδιοτήτων και προσωπικού και πιθανή κατάργηση του Φορέα. Σε κάθε περίπτωση, 

κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη της έρευνας, καθώς μπορεί να αποκαλύψει διαφορές στα 

αποτελέσματα και παραλλαγές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων για τα επίπεδα 

ετοιμότητας για αλλαγή, οργανωσιακής φωνής και εργασιακού ενθουσιασμού, ενώ 

μπορεί να οδηγήσει και στην αποκάλυψη των αιτιών αυτών των διαφορών. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της παρούσης μελλοντικές προτάσεις για 

έρευνα θα μπορούσαν να αποτελέσουν: i) η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της 

συγκεκριμένης έρευνας, αξιοποιώντας μεγαλύτερο δείγμα, καθώς και ανάλυση 

διακριτότητας μέσω Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Confirmatory Factor 

Analysis), ii) η διερεύνηση της επίδρασης της οργανωσιακής φωνής και του εργασιακού 

ενθουσιασμού στις επιμέρους διαστάσεις της ετοιμότητας για αλλαγή, iii) η περαιτέρω 

διερεύνηση του διαμεσολαβητικού και ρυθμιστικού ρόλου του εργασιακού 
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ενθουσιασμού στην σχέση μεταξύ της οργανωσιακής φωνής και της ετοιμότητας για 

αλλαγή και iv) η ανάπτυξη διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων με την προσθήκη 

μεταβλητών όπως η πρόθεση παραίτησης, το εργασιακό στρες, η οργανωσιακή 

δικαιοσύνη κ.τ.λ., μεταβλητές με επίκαιρο περιεχόμενο που θα παρείχαν εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα ευρήματα για την πρόταση και υιοθέτηση στρατηγικών από φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας υποδεικνύουν ότι, ο 

εργασιακός ενθουσιασμός, και η συμμετοχή των εργαζομένων στις διοικητικές 

διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων, η ελεύθερη έκφραση απόψεων, προτάσεων και 

ιδεών στη διοικητική ιεραρχία, ήτοι η οργανωσιακή φωνή, καθώς και το οργανωσιακό 

κλίμα που ενθαρρύνει την επικοινωνία, τη συμμετοχή, τις υγιείς και εποικοδομητικές 

σχέσεις εργαζομένων και Ηγεσίας, ενισχύουν και βελτιώνουν τα επίπεδα ετοιμότητας για 

αλλαγή με αποτέλεσμα την επιτυχή εισαγωγή, υιοθέτηση και εφαρμογή οργανωσιακών 

αλλαγών. 
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. 
Βάλτε ένα (x) στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

1. Φύλο:  
Άνδρας  Γυναίκα  

2. Ηλικία:  
19-34  50-64  
35-49  65+  

3. Επίπεδο Εκπαίδευσης:  
Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου:  Απόφοιτος ΑΕΙ:  
Απόφοιτος ΑΤΕΙ:  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου:  
Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου:  Άλλο:  
  

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4. Εργασιακή θέση:  
Υπάλληλος  Προϊστάμενος  

5. Συνολικός χρόνος Υπηρεσίας:  
0-10  21-30  
11-20  30+  

6. Χρόνος υπηρεσίας στην ΠΑΡΟΥΣΑ θέση εργασίας: 
Λιγότερο από έναν χρόνο  6-9  
1-5  10+  

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Παρακαλώ κυκλώστε το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στον 

βαθμό συμφωνίας σας με τις παρακάτω απόψεις 

 

1 2 3 4 5 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
Απόλυτα 
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α/α Απόψεις 

7 Πιστεύω ότι, η εισαγωγή αλλαγών είναι επωφελής για τον Φορέα. 1 2 3 4 5 

8 Στην εργασία μου, αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια. 1 2 3 4 5 

9 

Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, τα Ανώτερα 
Διευθυντικά Στελέχη ενθαρρύνουν όλο το προσωπικό «να την 
αγκαλιάσει» 

1 2 3 4 5 

10 
Αναπτύσσω και υποβάλλω προτάσεις στον Προϊστάμενό μου για 

θέματα που επηρεάζουν την εργασία μου. 
1 2 3 4 5 

11 
Πιστεύω ότι, δεν θα αντιμετωπίσω προβλήματα προσαρμογής από 

την υιοθέτηση αλλαγών στον Φορέα. 
1 2 3 4 5 

12 Στην εργασία μου, νιώθω γεμάτος/η ζωντάνια και δύναμη. 1 2 3 4 5 

13 
Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, ανησυχώ πως, θα 

χάσω μέρος του κύρους που έχω στον Φορέα. 
1 2 3 4 5 

14 
Εκφράζω τις απόψεις μου και ενθαρρύνω και τους συναδέλφους μου 

να κάνουν το ίδιο, για ζητήματα που επηρεάζουν την εργασία μας. 
1 2 3 4 5 

15 
Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα για τους εργαζομένους να συμμετέχουν 

στην εισαγωγή αλλαγών στον Φορέα. 
1 2 3 4 5 

16 Όταν σηκώνομαι το πρωί έχω διάθεση να πάω στη δουλειά µου 1 2 3 4 5 

17 
Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, η Ανώτατη 

Διοίκηση στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την προσπάθεια αλλαγής 
1 2 3 4 5 

18 

Συζητώ τις απόψεις μου για εργασιακά ζητήματα με συναδέλφους 

της οργανικής μονάδας, ακόμη και αν αυτοί έχουν διαφορετική 

άποψη και διαφωνούν μαζί μου 
1 2 3 4 5 

19 
Πιστεύω ότι, δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα νέα καθήκοντα 

που, ενδεχομένως, προκύψουν ως αποτέλεσμα αλλαγών στον Φορέα 
1 2 3 4 5 

20 Είμαι ενθουσιασμένος/η µε τη δουλειά µου 1 2 3 4 5 
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21 

Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, πιστεύω πως θα 

διαταραχθούν πολλές από τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχω 

αναπτύξει στον Φορέα. 
1 2 3 4 5 

22 
Ενημερώνομαι πολύ καλά για ζητήματα του Φορέα όπου η γνώμη 

μου μπορεί να φανεί χρήσιμη 
1 2 3 4 5 

23 
Υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για την πραγματοποίηση αλλαγών στον 

Φορέα. 
1 2 3 4 5 

24 Η εργασία µου µε εμπνέει. 1 2 3 4 5 

25 

Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, όλα ανεξαιρέτως τα 

Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη υπογραμμίζουν την σημασία αυτής 

της αλλαγής. 
1 2 3 4 5 

26 
Εμπλέκομαι ενεργά σε ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα της 

εργασιακής ζωής στην οργανική μονάδα που απασχολούμαι. 
1 2 3 4 5 

27 
Αισθάνομαι ότι, μπορώ να διαχειριστώ με ευκολία τις αλλαγές που 

εισηγείται ο Φορέας μου. 
1 2 3 4 5 

28 Νιώθω υπερήφανος/η για τη δουλειά που κάνω. 1 2 3 4 5 

29 
Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, πιστεύω ότι, 

περιορίζονται οι μελλοντικές μου προοπτικές στον Φορέα. 
1 2 3 4 5 

30 
Εκφράζω στον άμεσο Προϊστάμενο μου ιδέες για νέα εγχειρήματα ή 

αλλαγές στις διάφορες οργανωσιακές διαδικασίες. 
1 2 3 4 5 

31 
Η πραγματοποίηση αλλαγών θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και 
την αποτελεσματικότητα του Φορέα. 

1 2 3 4 5 

32 Νιώθω «ευτυχής» όταν εργάζομαι µε εντατικούς ρυθμούς 1 2 3 4 5 

33 
Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, η Ανώτατη Ηγεσία 

του Φορέα δεσμεύεται σε αυτήν (την αλλαγή) 
1 2 3 4 5 
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34 Είμαι τελείως απορροφημένος/η από την εργασία µου 1 2 3 4 5 

35 
Πιστεύω ότι, διαθέτω τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή 

εφαρμογή αλλαγών που εισηγείται ο Φορέας μου. 
1 2 3 4 5 

36 
Η δουλειά µου µε συναρπάζει. 
 

1 2 3 4 5 

37 
Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την πραγματοποίηση αλλαγών στον 

Φορέα. 
1 2 3 4 5 

38 Ο Φορέας που εργάζομαι σημαίνει πολλά για εμένα. 1 2 3 4 5 

39 

Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, οι εργαζόμενοι 

αναλώνουν σημαντικό τμήμα του χρόνου τους, την στιγμή που η 

Ανώτατη Διοίκηση, στην ουσία, δεν επιθυμεί την υλοποίησή της. 
1 2 3 4 5 

40 

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που συνεχίζω να εργάζομαι 

εδώ, είναι γιατί μια πιθανή αποχώρηση θα απαιτούσε αρκετές 

προσωπικές θυσίες από εμένα. Σε έναν άλλο Φορέα ίσως δεν θα έχω 

τα προνόμια και τις διευκολύνσεις που απολαμβάνω εδώ.  

1 2 3 4 5 

41 

Πιστεύω πως όταν το θέσω ως προσωπικό στόχο, θα μπορέσω να 

αποκτήσω τις αναγκαίες γνώσεις προκειμένου να ανταποκριθώ 

πλήρως στις απαιτήσεις των αλλαγών που εισηγείται ο Φορέας. 
1 2 3 4 5 

42 
Έχω μάθει να παραμένω πιστός/η στον Φορέα για τον οποίο 

εργάζομαι. 
1 2 3 4 5 

43 
Πιστεύω πως, μακροπρόθεσμα, θα ωφεληθώ από την εφαρμογή 

αλλαγών στον Φορέα 
1 2 3 4 5 

44 
Μου αρέσει να συζητώ με τρίτους για τον Φορέα στον οποίο 

εργάζομαι. 
1 2 3 4 5 
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45 
Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, η Διοίκηση καθιστά 

σαφές ότι ο Φορέας πρόκειται να αλλάξει. 
1 2 3 4 5 

46 

Η ζωή μου θα γινόταν άνω-κάτω αν αποφάσιζα να αποχωρήσω τώρα 

από τον Φορέα. 

 
1 2 3 4 5 

47 

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία μου, αισθάνομαι αυτοπεποίθηση 

πως θα μπορέσω να ανταποκριθώ επιτυχώς στις απαιτήσεις των 

αλλαγών που εισηγείται ο Φορέας. 
1 2 3 4 5 

48 

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που συνεχίζω να εργάζομαι 

σε αυτόν τον Φορέα είναι γιατί πιστεύω ότι το να είσαι πιστός είναι 

πολύ σημαντικό και γι’ αυτό αισθάνομαι ως ηθική υποχρέωση την 

παραμονή μου εδώ. 

1 2 3 4 5 

49 
Όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στον Φορέα, εκτελώ τα 

καθήκοντά μου ευκολότερα 
1 2 3 4 5 

50 
Ειλικρινά, αισθάνομαι ότι τα προβλήματα του Φορέα είναι και δικά 

μου προβλήματα. 
1 2 3 4 5 

51 
Πιστεύω ότι, δεν θα έχω κανένα προσωπικό όφελος από την 

εφαρμογή αλλαγών στον Φορέα. 
1 2 3 4 5 

52 
Την παρούσα χρονική στιγμή, αισθάνομαι ότι παραμένω στον Φορέα 

και γιατί το έχω ανάγκη αλλά και γιατί το θέλω.  
1 2 3 4 5 

53 

Πιστεύω ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στην πραγματοποίηση 

αλλαγών θα πρέπει να αφιερωθεί σε άλλες δραστηριότητες του 

Φορέα. 
1 2 3 4 5 

54 

Δεν αισθάνομαι ότι είναι σωστό να αποχωρήσω από τον Φορέα, 

ακόμη και αν είχα μια ευκαιρία για μια καλύτερη θέση εργασίας 

κάπου αλλού. 
1 2 3 4 5 

55 Η εισαγωγή αλλαγών εντάσσεται στις προτεραιότητες του Φορέα. 1 2 3 4 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης 

 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Readiness 3,7620 ,44653 217 

Gender 1,60 ,491 217 

Age 2,35 ,523 217 

Education 3,19 1,181 217 

Hierarchical Level ,23 ,422 217 

Total Work Experience 2,25 ,722 217 

Job tenure 2,91 ,972 217 

Voice 3,7796 ,54047 217 

Engagement 3,2857 ,65187 217 

 

Correlations 

 Readiness Gender Age Education Hierarchical 

Level 

Total Work 

Experience 

Job tenure Voice Engagem

ent 

Pearson 

Correlation 

Readiness 1,000 -,107 ,067 ,201 ,091 ,123 ,056 ,449 ,141 

Gender -,107 1,000 -,125 ,083 ,023 -,070 -,097 -,053 ,063 

Age ,067 -,125 1,000 -,204 ,288 ,593 ,072 ,227 ,096 

Education ,201 ,083 -,204 1,000 ,033 -,186 ,056 ,197 ,041 

Hierarchical Level ,091 ,023 ,288 ,033 1,000 ,206 -,016 ,183 ,126 

Total Work 

Experience 
,123 -,070 ,593 -,186 ,206 1,000 ,165 ,141 -,028 

Job tenure ,056 -,097 ,072 ,056 -,016 ,165 1,000 -,005 -,069 

Voice ,449 -,053 ,227 ,197 ,183 ,141 -,005 1,000 ,370 

Engagement ,141 ,063 ,096 ,041 ,126 -,028 -,069 ,370 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Readiness . ,058 ,162 ,001 ,090 ,035 ,206 ,000 ,019 

Gender ,058 . ,033 ,111 ,366 ,153 ,077 ,221 ,178 

Age ,162 ,033 . ,001 ,000 ,000 ,145 ,000 ,079 

Education ,001 ,111 ,001 . ,314 ,003 ,208 ,002 ,275 

Hierarchical Level ,090 ,366 ,000 ,314 . ,001 ,409 ,003 ,032 

Total Work 

Experience 
,035 ,153 ,000 ,003 ,001 . ,008 ,019 ,343 

Job tenure ,206 ,077 ,145 ,208 ,409 ,008 . ,470 ,157 

Voice ,000 ,221 ,000 ,002 ,003 ,019 ,470 . ,000 

Engagement ,019 ,178 ,079 ,275 ,032 ,343 ,157 ,000 . 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3,427 ,223 
 

15,339 ,000 
     

Gender -,107 ,061 -,117 -1,746 ,082 -,107 -,120 -,115 ,969 1,032 

Age -,004 ,073 -,004 -,052 ,959 ,067 -,004 -,003 ,601 1,663 

Education ,089 ,026 ,235 3,425 ,001 ,201 ,230 ,226 ,931 1,075 

Hierarchical Level ,060 ,074 ,057 ,821 ,412 ,091 ,057 ,054 ,901 1,110 

Total Work 

Experience 
,092 ,052 ,148 1,772 ,078 ,123 ,121 ,117 ,625 1,599 

Job tenure ,004 ,031 ,008 ,123 ,903 ,056 ,008 ,008 ,953 1,049 

2 

(Constant) 2,410 ,268 
 

8,988 ,000 
     

Gender -,088 ,056 -,096 -1,556 ,121 -,107 -,107 -,094 ,959 1,043 

Age -,084 ,068 -,098 -1,232 ,219 ,067 -,085 -,075 ,579 1,727 

Education ,048 ,025 ,128 1,974 ,050 ,201 ,136 ,120 ,869 1,151 

Hierarchical Level ,015 ,068 ,014 ,217 ,828 ,091 ,015 ,013 ,887 1,127 

Total Work 

Experience 
,081 ,048 ,132 1,707 ,089 ,123 ,118 ,103 ,616 1,623 

Job tenure ,012 ,029 ,027 ,436 ,663 ,056 ,030 ,026 ,950 1,053 

Voice ,347 ,057 ,420 6,051 ,000 ,449 ,387 ,367 ,761 1,314 

Engagement ,000 ,045 -,001 -,008 ,994 ,141 -,001 ,000 ,837 1,195 

a. Dependent Variable: Readiness 

Correlations 

 Readines

s 

Voice Engagemen

t 

Gender Age Education Hierarchical 

Level 

Total 

Work 

Experienc

e 

Job 

tenure 

Readiness 

Pearson 

Correlation 
1 ,449** ,141* -,107 ,067 ,201** ,091 ,123 ,056 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,038 ,116 ,324 ,003 ,180 ,070 ,413 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Voice 

Pearson 

Correlation 
,449** 1 ,370** -,053 

,227*

* 
,197** ,183** ,141* -,005 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,442 ,001 ,004 ,007 ,038 ,941 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Engagement 

Pearson 

Correlation 
,141* ,370** 1 ,063 ,096 ,041 ,126 -,028 -,069 

Sig. (2-tailed) ,038 ,000 
 

,356 ,159 ,550 ,065 ,686 ,313 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Gender 

Pearson 

Correlation 
-,107 -,053 ,063 1 -,125 ,083 ,023 -,070 -,097 

Sig. (2-tailed) ,116 ,442 ,356 
 

,066 ,222 ,732 ,306 ,154 
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N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Age 

Pearson 

Correlation 
,067 ,227** ,096 -,125 1 -,204** ,288** ,593** ,072 

Sig. (2-tailed) ,324 ,001 ,159 ,066 
 

,003 ,000 ,000 ,291 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Education 

Pearson 

Correlation 
,201** ,197** ,041 ,083 

-

,204** 
1 ,033 -,186** ,056 

Sig. (2-tailed) ,003 ,004 ,550 ,222 ,003 
 

,629 ,006 ,415 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Hierarchical 

Level 

Pearson 

Correlation 
,091 ,183** ,126 ,023 ,288** ,033 1 ,206** -,016 

Sig. (2-tailed) ,180 ,007 ,065 ,732 ,000 ,629 
 

,002 ,818 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Total Work 

Experience 

Pearson 

Correlation 
,123 ,141* -,028 -,070 ,593** -,186** ,206** 1 ,165* 

Sig. (2-tailed) ,070 ,038 ,686 ,306 ,000 ,006 ,002 
 

,015 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Job tenure 

Pearson 

Correlation 
,056 -,005 -,069 -,097 ,072 ,056 -,016 ,165* 1 

Sig. (2-tailed) ,413 ,941 ,313 ,154 ,291 ,415 ,818 ,015 
 

N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,584 6 ,597 3,177 ,005b 

Residual 39,485 210 ,188   

Total 43,068 216    

2 

Regression 10,206 8 1,276 8,075 ,000c 

Residual 32,862 208 ,158   

Total 43,068 216    

a. Dependent Variable: Readiness 

b. Predictors: (Constant), Job tenure, Hierarchical Level, Education, Gender, Total Work Experience, Age 

c. Predictors: (Constant), Job tenure, Hierarchical Level, Education, Gender, Total Work Experience, Age, 

Engagement, Voice 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 

Voice ,420b 6,490 ,000 ,410 ,872 1,147 ,581 

Engagement ,142b 2,128 ,035 ,146 ,959 1,043 ,592 

a. Dependent Variable: Readiness 

b. Predictors in the Model: (Constant), Job tenure, Hierarchical Level, Education, Gender, Total Work Experience, Age 

 

 
 

Mediation Analysis 
Run MATRIX procedure: Model_4 PROCESS Procedure for SPSS Version 3.4_ 

by Andrew F. Hayes, Ph.D 

 

Ερευνητική Υπόθεση Η5α:  
 Y : Ετοιμότητα για αλλαγή 

 X : Εργασιακός Ενθουσιασμός 

 M : Οργανωσιακή φωνή 

 

OUTCOME VARIABLE: Οργανωσιακή φωνή 
 

Model Summary 

  R  R-sq  MSE   F  df1  df2   p 

  ,3699  ,1368  ,2533 34,0707  1,0000 215,0000  ,0000 

 

 

Model 

    coeff  se   t   p  LLCI  ULCI 

constant  2,7720  ,1760 15,7533  ,0000  2,4252  3,1189 

Engageme  ,3066  ,0525  5,8370  ,0000  ,2031  ,4102 (a-path) 

 

OUTCOME VARIABLE:Ετοιμότητα για αλλαγή 
 

Model Summary 

   R  R-sq  MSE   F  df1  df2   p 

  ,4498  ,2023  ,1605 27,1418  2,0000 214,0000  ,0000 

 

Model 

    coeff   se   t   p  LLCI  ULCI 

constant  2,3920  ,2056 11,6343  ,0000  1,9867  2,7972 

Engageme  -,0200  ,0450  -,4446  ,6571  -,1087  ,0687 (c’-path direct 

effect) 

Voice  ,3799  ,0543  6,9972  ,0000  ,2729  ,4869 (b-path) 

 

 

TOTAL EFFECT MODEL  
OUTCOME VARIABLE: Ετοιμότητα για αλλαγή 
 

Model Summary 

   R  R-sq  MSE   F  df1  df2   p 

  ,1408  ,0198  ,1963  4,3515  1,0000 215,0000  ,0382 

 

Model 

    coeff   se   t   p  LLCI  ULCI 
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constant  3,4450  ,1549 22,2381  ,0000  3,1397  3,7504 

Engageme  ,0965  ,0463  2,0860  ,0382  ,0053  ,1876 

 

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y  
 

Total effect of X on Y 

  Effect   se   t   p  LLCI  ULCI  c_ps  c_cs 

  ,0965  ,0463  2,0860  ,0382  ,0053  ,1876  ,2161  ,1408 

 

Direct effect of X on Y 

  Effect   se   t   p  LLCI  ULCI  c'_ps  c'_cs 

  -,0200  ,0450  -,4446  ,6571  -,1087  ,0687  -,0448  -,0292 

 

Indirect effect(s) of X on Y: 

   Effect  BootSE BootLLCI BootULCI 

Voice  ,1165  ,0230  ,0745  ,1643 Does not include zero so mediation 

has occurred 

 

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 

   Effect  BootSE BootLLCI BootULCI 

Voice  ,2609  ,0488  ,1713  ,3656 

 

Completely standardized indirect effect(s) of X on Y: 

   Effect  BootSE BootLLCI BootULCI 

Voice  ,1701  ,0318  ,1108  ,2345 

 

 

 

Ερευνητική Υπόθεση Η5b:  
 Y : Ετοιμότητα για αλλαγή 

 X : Οργανωσιακή φωνή 

 M : Εργασιακός Ενθουσιασμός 

 

OUTCOME VARIABLE: Εργασιακός Ενθουσιασμός 
 

Model Summary 

   R  R-sq  MSE   F  df1  df2   p 

  ,3699  ,1368  ,3685 34,0707  1,0000 215,0000  ,0000 

 

Model 

    coeff   se   t   p  LLCI  ULCI 

constant  1,5997  ,2918  5,4827  ,0000  1,0246  2,1748 

Voice  ,4461  ,0764  5,8370  ,0000  ,2955  ,5967 (a-path) 

 

OUTCOME VARIABLE: Ετοιμότητα για αλλαγή 
 

Model Summary 

   R  R-sq  MSE   F  df1  df2   p 

  ,4498  ,2023  ,1605 27,1418  2,0000 214,0000  ,0000 

 

Model 

    coeff   se   t   p  LLCI  ULCI 

constant  2,3920  ,2056 11,6343  ,0000  1,9867  2,7972 

Voice  ,3799  ,0543  6,9972  ,0000  ,2729  ,4869 (c’-path) 

Engageme  -,0200  ,0450  -,4446  ,6571  -,1087  ,0687(b-path) 

 

TOTAL EFFECT MODEL  
OUTCOME VARIABLE: Ετοιμότητα για αλλαγή 
 

 

Model Summary 
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   R  R-sq  MSE   F  df1  df2   p 

  ,4490  ,2016  ,1599 54,2886  1,0000 215,0000  ,0000 

 

Model 

    coeff   se   t   p  LLCI  ULCI 

constant  2,3600  ,1922 12,2777  ,0000  1,9811  2,7388 

Voice  ,3710  ,0503  7,3681  ,0000  ,2717  ,4702 

 

 

TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y 
 

Total effect of X on Y 

  Effect   se   t   p  LLCI  ULCI  c_ps  c_cs 

  ,3710  ,0503  7,3681  ,0000  ,2717  ,4702  ,8308  ,4490 

 

 

Direct effect of X on Y 

  Effect   se   t   p  LLCI  ULCI  c'_ps  c'_cs 

  ,3799  ,0543  6,9972  ,0000  ,2729  ,4869  ,8507  ,4598 

 

Indirect effect(s) of X on Y: 

    Effect  BootSE BootLLCI BootULCI 

Engageme  -,0089  ,0230  -,0541  ,0366 

 

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 

    Effect  BootSE BootLLCI BootULCI 

Engageme  -,0200  ,0518  -,1209  ,0846 

 

Completely standardized indirect effect(s) of X on Y: 

    Effect  BootSE BootLLCI BootULCI 

Engageme  -,0108  ,0278  -,0647  ,0445 

 

 

 

Moderation Analysis 
Run MATRIX procedure: Model_4 PROCESS Procedure for SPSS Version 3.4_ 

by Andrew F. Hayes, Ph.D 

Ερευνητική Υπόθεση Η6α:  
 Y : Ετοιμότητα για αλλαγή 

 X : Εργασιακός Ενθουσιασμός 

 W : Οργανωσιακή Φωνή 

 

OUTCOME VARIABLE:Ετοιμότητα για αλλαγή 
 

Model Summary 

   R  R-sq  MSE   F  df1  df2   p 

  ,4547  ,2067  ,1604 18,5023  3,0000 213,0000  ,0000 

 

Model 

    coeff   se   t   p  LLCI  ULCI 

constant  3,7514  ,0289 129,7563  ,0000  3,6944  3,8084 

Engageme  -,0208  ,0450  -,4614  ,6450  -,1095  ,0679 

Voice  ,3884  ,0548  7,0834  ,0000  ,2803  ,4964 

Int_1  ,0823  ,0758  1,0854  ,2790  -,0671  ,2317 

 

  

Product terms key: 

 Int_1 :  Engageme x Voice 

 

Test(s) of highest order unconditional interaction(s): 

  R2-chng   F  df1  df2   p 
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X*W  ,0044  1,1780  1,0000 213,0000  ,2790 

 

 

Ερευνητική Υπόθεση Η6b:  
 Y : Ετοιμότητα για αλλαγή 

 X : Οργανωσιακή φωνή 

 W : Εργασιακός Ενθουσιασμός 

 

ΟUTCOME VARIABLE:Ετοιμότητα για αλλαγή 
Model Summary 

   R  R-sq  MSE   F  df1  df2   p 

  ,4547  ,2067  ,1604 18,5023  3,0000 213,0000  ,0000 

 

Model 

    coeff   se   t   p  LLCI  ULCI 

constant  3,7514  ,0289 129,7563  ,0000  3,6944  3,8084 

Voice  ,3884  ,0548  7,0834  ,0000  ,2803  ,4964 

Engageme  -,0208  ,0450  -,4614  ,6450  -,1095  ,0679 

Int_1  ,0823  ,0758  1,0854  ,2790  -,0671  ,2317 

 

Product terms key: 

 Int_1 :  Voice x  Engageme 

 

Test(s) of highest order unconditional interaction(s): 

  R2-chng   F  df1  df2   p 

X*W  ,0044  1,1780  1,0000 213,0000  ,2790 

 

 

 


