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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ένταση των ανταγωνισμών μεταξύ των επιχειρήσεων σε τοπικό, κλαδικό και 

διεθνές επίπεδο, έχει οδηγήσει τόσο την ακαδημαϊκή έρευνα, όσο και τους 

σύγχρονους οργανισμούς στη μελέτη των στοιχείων που προσδιορίζουν την εταιρική 

υγεία με γνώμονα την ανεύρεση λύσεων που θα οδηγούν στην επίτευξη υψηλής 

αποτελεσματικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας. Η παρούσα εργασία μελετάει 

τη σχέση της παραγωγικότητας της εργασίας, του εργασιακού άγχους και της 

οργανωσιακής επικοινωνίας ως παράγοντες προσδιορισμού της αποτελεσματικής 

επιχειρησιακής λειτουργίας. Η εργασία, αποτυπώνει το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει 

τις έννοιες των παραπάνω διαστάσεων, μελετώντας παράλληλα την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία σχετικά με τη μεταξύ τους σύνδεση. Σε δεύτερο επίπεδο επιχειρείται 

εμπειρική ποσοτική ανάλυση με την χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου σε 

δείγμα 125 Ελλήνων εργαζομένων. Από τα αποτελέσματα της έρευνα προέκυψε 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της αποτελεσματικής οργανωσιακής 

επικοινωνίας και της εργασιακής απόδοσης ως στοιχείο προσδιορισμού της 

παραγωγικότητας. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 

διάστασης του εργασιακού άγχους και των διαστάσεων της αποτελεσματικής 

οργανωσιακής επικοινωνίας και της εργασιακής απόδοσης.  

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή επικοινωνία, εργασιακό άγχος, παραγωγικότητα, 

ελληνικές επιχειρήσεις, ποσοτική έρευνα 
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ABSTRACT 

The intensification of competition between companies in local, sectoral and 

international level has led both academic research and modern organizations, to study 

the elements that determine corporate health, in order to find solutions that will lead 

to organizational efficiency and high profitability. The present thesis examines the 

relationship between labor productivity, job stress and organizational communication 

as factors in determining effective business performance. The thesis captures the 

theoretical framework that governs the concepts of the above dimensions, by studying 

the existing literature on the connection between them. Moreover, an empirical 

quantitative analysis is attempted with the use of a closed-ended questionnaire in a 

sample of 125 Greek employees. The results of the research showed a statistically 

significant positive correlation between effective organizational communication and 

work efficiency as a determinant of productivity. In contrast, no statistically 

significant relationship was observed between the dimension of job stress and the 

dimensions of effective organizational communication and work performance. 

Keywords: Organizational communication, work stress, productivity, Greek 

companies, quantitative research 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

H ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στους οργανισμούς στο σύνολο των κλάδων, 

έχει οδηγήσει τις εταιρείες στο να υιοθετούν πρακτικές που αποσκοπούν στη 

δημιουργία επιχειρησιακού κλίματος το οποίο διέπεται από αποτελεσματική 

επικοινωνία, ως στοιχείο την βελτίωσης της εργασιακής απόδοσης. Παρόλα αυτά η 

απόδοση των εργαζομένων, σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας, δεν εξαρτάται 

μόνο από την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων ατόμων, 

ομάδων και τμημάτων εντός της επιχείρησης αλλά από σειρά στοιχείων, ένα εκ των 

οποίων είναι και το επίπεδο άγχους που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Με γνώμονα τα 

παραπάνω, τελικός στόχος των σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης του προσωπικού, 

όπως αυτές που περιγράφονται από τους (Anand & Saraswati, 2014), είναι η 

δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος που εστιάζει στην ενίσχυση της 

συνεργατικότητας, στη δημιουργία θετικού ενδοεπιχειρησιακού κλίματος, μείωση 

των συγκρούσεων στην εργασία και γενικά στην άρση των εμποδίων προς την 

επιτυχία αυξημένης αποτελεσματικότητας της εργασίας.  

O Acker (2004), επισημαίνει ότι η δομή του εργασιακού περιβάλλοντος, παράλληλα 

με τα χαρακτηριολογικά στοιχεία των ατόμων, μπορούν να επιδράσουν άμεσα τη 

συμπεριφορά του προσωπικού των οργανισμών, με ευθεία αντανάκλαση στη 

συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του, τόσο σε όρους 

παραγωγικότητας της εργασίας, όσο και αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα των εταιριών. Οι Roberts & O'Reilly (1974), σε μια ιδιαίτερα 

πρωτοπόρα μελέτη, τονίζουν ότι επικοινωνία είναι σημαντική στην οργανωσιακή 

λειτουργία και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέσο για την επίτευξη μεγαλύτερης 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Η άποψη ότι η αποτελεσματική ανταλλαγή 

πληροφοριών είναι ένας από τους ευκολότερους και αποτελεσματικότερους τρόπους 

για την οργανωσιακή επιτυχία, συνεπικουρείται από τη θέση ότι θα πρέπει να 

συνακολουθείται και από πρόσθετες καλές πρακτικές όπως η συμμετοχή των 
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εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων, το πνεύμα συνεργατικότητας και η 

εργασιακή παρακίνηση (Pettit et al., 1997). Παρόλα αυτά η έρευνα σχετικά με τη 

συμβολή της επικοινωνίας στην απόδοση των εργαζομένων αλλά και τις 

οργανωσιακές επιδόσεις δεν είναι πάντα σαφής σχετικά με τα αποτελέσματα της, με 

τις αντίστοιχες μελέτες να αποτυπώνουν περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία 

που συνθέτουν την αποτελεσματική επικοινωνία και την εργασιακή απόδοση (Pincus, 

1986; Zimmerman et al., 1996). 

Σε ότι αφορά το εργασιακό άγχος, αυτό έχει αποδειχθεί ότι επιφέρει ένα ευρύ φάσμα 

αρνητικών επιπτώσεων στην εργασιακή συμπεριφορά, αλλά και βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία (Cooper & Cartwright, 1994). Το άγχος 

συνδέεται με μειωμένη παραγωγικότητα, αυξημένα επίπεδο απουσιών από την 

εργασία (Bakker et al., 2003) και περιστολή της εργασιακής απόδοσης (Halkos & 

Bousinakis, 2010), με αποτέλεσμα, όταν αυτό παρατηρείται σε διευρυμένη βάση η 

μείωση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών (Parasuraman & Alluto, 1984). 

Παράλληλα, οι σύγχρονες πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, βασίζονται 

στην αρνητική σχέση του εργασιακού άγχους και της οργανωσιακής επικοινωνίας, 

προωθώντας σε μεγάλο βαθμό πρακτικές περιστολής των συμπτωμάτων του 

(Froiland, 1993). Παράλληλα, μια σειρά από δημογραφικά και επαγγελματικά 

στοιχεία, ιδίως η ηλικία και ο χρόνος προϋπηρεσίας, έχουν αποδειχθεί ότι 

διαδραματίζουν ρόλο στο επίπεδο της εργασιακής απόδοσης και της 

παραγωγικότητας στην εργασία Παρόλα αυτά, o Feyrer (2007), τονίζει ότι 

παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στην εργασιακή συμπεριφορά, καθώς η ένταση της επιρροής τους 

είναι άμεσα συνδεόμενη με το πλαίσιο της εργασίας αλλά και οικονομικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες. 

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην 

αποτύπωση της σχέσης ανάμεσα στην εργασιακή απόδοση, ως στοιχείο 

προσδιορισμού της παραγωγικότητας, την οργανωσιακή επικοινωνία και το 

εργασιακό άγχος. Η έως σήμερα, υπάρχουσα βιβλιογραφία, προσδιορίζει την 
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παρουσία θετικής σχέσης ανάμεσα στην εργασιακή απόδοση και την ποιοτική και 

αποτελεσματική οργανωσιακή επικοινωνία, ενώ αντίθετα, τονίζει την αρνητική σχέση 

των αυξημένων επιπέδων εργασιακού άγχους και της οργανωσιακής επικοινωνίας και 

επαγγελματικής απόδοσης. Παρόλα αυτά, η μελέτη της σχέσης των τριών υπό 

εξέταση διαστάσεων, κρίνεται ότι είναι περιορισμένη όσον αφορά τον χώρο των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, σε δεύτερο επίπεδο, η εμπειρική μελέτη θα 

αποσαφηνίσει την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στο επίπεδο της 

παραγωγικότητας, της αποτελεσματικής οργανωσιακής επικοινωνίας και του 

εργασιακού άγχους, 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην κάλυψη του ερευνητικού κενού που παρατηρείται 

στη βιβλιογραφία, σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα. Καθώς η λειτουργία 

των ελληνικών οργανισμών, χαρακτηρίζεται από σειρά ιδιαίτερων στοιχείων, η 

μελέτη της σχέσης μεταξύ των τριών προαναφερθέντων παραγόντων κρίνεται 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αρχικά, η βαθιά και πολυετής οικονομική κρίση που 

χαρακτήρισε την ελληνική οικονομία για περισσότερο από μια δεκαετία, επέδρασσε 

σημαντικά στη λειτουργία των οργανισμών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ως 

βασικό γνώρισμα την εντατικοποίηση της εργασίας (Prouska & Psychogios, 2018), 

μέσω της περιστολής του αριθμού των εργαζομένων (Voumvaki, 2018), αλλά και την 

σημαντική απροσδιοριστία των ρόλων του προσωπικού (Sainis et al., 2019). 

Παράλληλα, το μισθολογικό επίπεδο των Ελλήνων εργαζομένων κρίνεται ιδιαίτερα 

χαμηλό, καθώς το επίπεδο του μέσου μισθού κατέχει τη 18
η 

θέση στο σύνολο των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (Alcidi, 2019). Τέλος, όπως αναφέρουν οι 

Kitsios & Kamariotou (2019), οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σχετική 

καθυστέρηση όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας τους με τη χρήση θεωρητικών και 

πρακτικών οργανωσιακών μοντέλων, Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

και συγχρόνων μοντέλων ηγεσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα 

παραπάνω στοιχεία καθιστούν την έρευνα αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στην 

εργασιακή απόδοση, την οργανωσιακή επικοινωνία και το εργασιακό άγχος σε 

εργαζομένους ελληνικών επιχειρήσεων σημαντική, με τα αποτελέσματα της να είναι 

άμεσα αξιοποιήσιμα για την διενέργεια αντίστοιχων προτάσεων πολιτικής.  
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1.3 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εκτός από το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της 

μελέτης, ο σκοπός και η σημαντικότητα της, η εργασία περιλαμβάνει επιπρόσθετα 

τέσσερις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται 

βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία αρχικά εστιάζει στην εννοιολογική προσέγγιση, 

τις θεωρητικές διαστάσεις και τα εργαλεία μέτρησης της εργασιακής 

παραγωγικότητας, της οργανωσιακής επικοινωνίας και του εργασιακού άγχους. Εν 

συνεχεία και μέσω της ταυτόχρονης παρουσίασης της σχετικής βιβλιογραφίας 

αναφορικά με την σχέση των υπό μελέτη διαστάσεων, αναπτύσσονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις, ενώ τέλος παρουσιάζεται το σχετικό ερευνητικό μοντέλο υπό εξέταση.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναπτύσσεται η ερευνητική μεθοδολογία που 

ακολουθείται για την αντίστοιχη στατιστική ανάλυση. Αρχικά η μεθοδολογία της 

έρευνας προσεγγίζεται θεωρητικά, ενώ παράλληλα, παρουσιάζεται η ακολουθούμενη 

ερευνητική στρατηγική, η οποία είναι ποσοτική με τη χρήση ερωτηματολογίου 

κλειστού τύπου. Στη συνέχεια, επιχειρείται εκτεταμένη παρουσίαση του ερευνητικού 

εργαλείου, το οποίο σχεδιάσθηκε βάσει των αρχών της εγκυρότητας του 

περιεχομένου, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας, ενώ επιπλέον 

αποσαφηνίζεται ο πληθυσμός της έρευνας, το δείγμα αυτής, η μέθοδος 

δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα στατιστικά 

εργαλεία. 

Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων τόσο 

της Περιγραφικής, όσο και της Επαγωγικής στατιστικής, ενώ ακολουθεί η συζήτηση 

των αποτελεσμάτων και η σύνδεση τους με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τέλος, στο 

πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης 

συνολικά, οι περιορισμοί καθώς και σχετικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρείται εκτεταμένη παρουσίαση των εννοιών της 

εργασιακής παραγωγικότητας και απόδοσης, της οργανωσιακής επικοινωνίας και του 

εργασιακού άγχους. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι διαστάσεις των τριών 

παραπάνω εννοιών, καθώς και οι τρόποι μέτρησης των επιπέδων της εργασιακής 

παραγωγικότητας και απόδοσης, της οργανωσιακής επικοινωνίας και του εργασιακού 

άγχους, όπως έχουν προσδιορισθεί από την ερευνητική αρθρογραφία. Εν συνεχεία, 

παρατίθεται το είδος της σχέσης των υπό μελέτη διαστάσεων και αποτυπώνονται οι 

ερευνητικές υποθέσεις της εμπειρικής μελέτης και το αντίστοιχο ερευνητικό 

υπόδειγμα. 

 

2.2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της επίδοσης των εργαζομένων σε όρους 

παραγωγικότητας, η ακαδημαϊκή έρευνα έχει εστιάσει στην κατανόησης της 

υποκείμενης δομής της συγκεκριμένης έννοιας. Οι όροι παραγωγικότητα της 

εργασίας, απόδοση εργασίας και επαγγελματική επίδοση χρησιμοποιούνται με τρόπο 

που τις καθιστά συνώνυμες στην κείμενη αρθρογραφία (Koopmans et al., 2013). 

Παρόλα αυτά, οι Campbell et al. (1990), τονίζουν ότι η παραγωγικότητα είναι 

στοιχείο της εργασιακής απόδοσης, ορίζοντας ότι αναφέρεται στο σύνολο των 

συμπεριφορών ή ενέργειων των εργαζομένων, που σκοπεύουν στην όσο το δυνατό 

ταχύτερη επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων. Έτσι, προκύπτει ότι η απόδοση 

ορίζεται με όρους συμπεριφορών ή ενεργειών των εργαζομένων, αντί των 

αποτελεσμάτων αυτών των ενεργειών.  
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Οι Koopmans et al. (2011), τονίζουν ότι η ατομική εργασιακή επίδοση 

προσδιορίζεται από τέσσερις ευρείες και γενικές διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση, 

αφορά την απόδοση στους στόχους και αναφέρεται στην επάρκεια με την οποία οι 

εργαζόμενοι εκτελούν τα κύρια καθήκοντα της εργασίας τους. Η δεύτερη διάσταση, 

αφορά την πλαισιακή απόδοση και αναφέρεται στις συμπεριφορές των εργαζομένων 

που αφορούν το οργανωσιακό κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον στο οποίο 

εκτελούνται τα κεντρικά καθήκοντα των εργαζομένων. Η τρίτη διάσταση, είναι η 

προσαρμοστική απόδοση, η οποία αναφέρεται στην επάρκεια των εργαζομένων στο 

να προσαρμόζονται στις ευρύτερες οργανωσιακές τις αλλαγές και τις αλλαγές του 

ρόλου ή του περιβάλλοντος εργασίας τους. Τέλος, η τέταρτη διάσταση της 

εργασιακής απόδοσης, που αφορά το επίπεδο αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην 

εργασία, αναφέρεται σε συμπεριφορές οι οποίες αναγνωρίζονται ως επιβλαβείς για 

την ευημερία των επιχειρήσεων.  

Με βάση τα παραπάνω οι Koopmans et al. (2015), ανέπτυξαν το Ερωτηματολόγιο 

Ατομικής Εργασιακής Απόδοσης (IWPQ-Individual Work Performance 

Questionnaire), το οποίο αποδίδει τρεις διαστάσεις και συγκεκριμένα αυτές της 

απόδοσης στο στόχο, της πλαισιακής απόδοσης και της αντιπαραγωγικής 

συμπεριφοράς στην εργασία. Οι Hoffman & Woehr (2009), θεωρούν ότι η μέτρηση 

της εργασιακής επίδοσης αφορά τρεις διαστάσεις. Ως εκ τούτου, αναπτύσσουν 

αντίστοιχη κλίμακα η οποία αναφέρεται στο επίπεδο των τεχνικών δεξιοτήτων των 

εργαζομένων (ικανότητα λήψης αποφάσεων, ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, 

ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης των εργασιών), στο επίπεδο των 

ηγετικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων και στις διαπροσωπικές δεξιότητες τους 

με έμφαση στην ικανότητα τους για εργασία σε ομάδες, για αποτελεσματική λεκτική 

και μη λεκτική επικοινωνία και διαχείριση ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων. 

Η μέτρηση της παραγωγικότητας μπορεί να οριστεί ως μία διαδικασία 

ποσοτικοποίησης της  εργασιακής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η οποία 

εφαρμόζεται μέσω ειδικών μέτρων και μεθόδων της οργάνωσης και διαχείρισης των 

επιχειρήσεων (Shalley, 1991). Ωστόσο, η εννοιολογική αυτή προσέγγιση δεν είναι 

επαρκής για να προσδιορίσει την ευρύτερη έννοια και τους σκοπούς της διαδικασίας 

μέτρησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η οποία πλέον στη διεθνή 

βιβλιογραφία αποτυπώνεται μέσω της χρήση μίας πολυδιάστατης δέσμης 
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επαγγελματικών χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα, η μέτρηση της παραγωγικότητας δεν 

μπορεί να θεωρείται ως μία απομονωμένη επιχειρησιακή λειτουργία, καθώς έχει 

νόημα μόνο σε ένα ευρύ πλαίσιο αναφοράς της επιχείρησης, ενώ παράλληλα έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσα στο οποίο εφαρμόζεται, γεγονός που 

επεξηγεί τον εγγενή χαρακτήρα της (Kennerley & Neely, 2002).  

Οι σημαντικότερες μέθοδοι αξιολόγησης της παραγωγικότητας που 

χρησιμοποιούνται από μέρους των επιχειρήσεων βασίζονται σε απόλυτα και σχετικά 

πρότυπα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων βάσει των προσδιορισμένων 

οργανωσιακών και προσωπικών στόχων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις μεθόδους 

αξιολόγησης σύμφωνα με συγκεκριμένα καθοριζόμενα πρότυπα απόδοσης, τα 

σημαντικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα (Mondy & Noe, 2010): 

Αξιολόγηση μέσω εκθέσεων: Είναι η απλούστερη μέθοδος αξιολόγησης της 

παραγωγικότητας και επικεντρώνεται στη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας 

καταγράφοντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία απόδοσης των εργαζομένων, τα 

αποτελέσματα προηγούμενων αξιολογήσεων και προτάσεις για τη βελτίωση της 

μελλοντικής απόδοσης της εργασίας. 

Αξιολόγηση κρίσιμων περιστατικών: Επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους 

καθοριστικούς παράγοντες της απόδοσης της εργασίας και λιγότερο σε ατομικά 

χαρακτηριστικά και συμπεριφορές. Αυτή η μέθοδος θεωρείται αρκετά αξιόπιστη, 

καθώς αντιστοιχεί τα καθήκοντα των εργαζομένων με την απόδοση της εργασίας. 

Κατάλογοι ελέγχου: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόδοση των εργαζομένων 

αξιολογείται βάσει διατεταγμένων σε ομάδες καθηκόντων και τα επίπεδα 

παραγωγικότητας τους αποδίδονται βάσει ποσοτικών στοιχείων. 

Γραφική κλίμακα αξιολόγησης: Αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο, 

αλλά και τη λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης, 

επιτρέποντας μάλιστα την ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων για το σύνολο των 

εργαζομένων των οργανισμών και τη σύγκριση των μεταξύ τους επιπέδων 

εργασιακής επίδοσης. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη προσέγγιση, η επίδοση των 

εργαζομένων αποτυπώνεται σε ανάλογα σημεία διαβαθμισμένου ραβδογράμματος για 

κάθε καθήκον, με το συνολικό σκορ να αντικατοπτρίζει την απόδοσή τους. 
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Αναγκαστική επιλογή: Βάσει της συγκριμένης μεθόδου, ο αξιολογητής ταξινομεί τον 

εργαζόμενο σε ευνοϊκή ή δυσμενή κατάσταση απόδοσης, δικαιολογώντας παράλληλα 

την επιλογή του. 

Κλίμακες βαθμολόγησης με βάση την συμπεριφορά (BARS-Behaviorally Anchored 

Rating Scales): Σύμφωνα με τη μέθοδο BARS, οι εργαζόμενοι αξιολογούνται με 

βάση προκαθορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς εργασίας. Αυτές οι κλίμακες είναι 

ευρέως διαδεδομένες, παρουσιάζοντας παρόλα αυτά σημαντικά μειονεκτήματα όσον 

αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την εξειδίκευση, κατασκευή και ανάπτυξή τους. 

Η δεύτερη κατηγορία των σχετικών μεθόδων αξιολόγησης της απόδοσης του 

προσωπικού στηρίζεται στη σύγκριση της παραγωγικότητας της εργασίας των 

ατόμων με τους λοιπούς εργαζόμενους που είναι επιφορτισμένοι με αντίστοιχα ή 

παρεμφερή επαγγελματικά καθήκοντα. Οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι σε αυτή την 

κατηγορία είναι οι (Mondy & Noe, 2010): 

Κατάταξη σε ομάδες: Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι υπάλληλοι 

τοποθετούνται σε ομάδες με βάση τις εργασιακές τους επιδόσεις, με τους 

οργανισμούς να δημιουργούν διαφορετικές κατηγορίες «ταχυτήτων» των 

εργαζομένων. 

Ατομική κατάταξη: Οι υπάλληλοι κατατάσσονται διατεταγμένοι από τον περισσότερο 

παραγωγικό στον λιγότερο παραγωγικό, με την προϋπόθεση ότι τα καθήκοντα 

εργασίας των υπό κατάταξη εργαζομένων στην αντίστοιχη κλίμακα είναι παρεμφερή. 

Επιπλέον, με τη χρήση της μεθόδου  διοίκησης βάσει στόχων (MBO- Management by 

Objectives), προκύπτει η αξιολόγηση απόδοσης της εργασίας σύμφωνα με την 

επίτευξη συγκεκριμένων καθηκόντων, που θεωρούνται κρίσιμα για την ολοκλήρωση 

των στρατηγικών σκοπών των οργανισμών (Rodgers & Hunter, 1991). Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί μια διαδικασία που μετατρέπει τους 

οργανωσιακούς στόχους σε ατομικούς και αποτελείται από τέσσερα βήματα, 1) τον 

καθορισμό των στόχων των εργαζομένων, 2) την ανάπτυξη ατομικών σχεδίων 

δράσης, 3) την αξιολόγηση των επιδόσεων και 4) διαδικασίες περιοδικών 

ανασκοπήσεων των αποτελεσμάτων της εργασίας (Roberts, 2003). 
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Σύμφωνα με τους Neely et al. (2000), τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των μέτρων 

αξιολόγησης της απόδοσης είναι τα εξής: (1) θα πρέπει να διευκολύνουν και να 

υποστηρίζουν τις διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), (2) τα μέτρα 

που βασίζονται σε σχετικούς είναι προτιμότερα από αυτά που βασίζονται σε 

απόλυτους αριθμούς, (3) τα κριτήρια απόδοσης θα πρέπει να υπόκεινται σε άμεσα 

έλεγχο από την επιχειρησιακή μονάδα αξιολόγησης, (4) τα αντικειμενικά μέτρα θα 

πρέπει να προτιμώνται έναντι των υποκειμενικών, (5) θα πρέπει να συνοδεύονται από 

μη οικονομικά μέτρα, (6) θα πρέπει να είναι απλά στη χρήση και να παρέχουν άμεση, 

έγκυρη και έγκαιρη ανατροφοδότηση, (7) θα πρέπει να υποστηρίζουν περισσότερο τη 

συνεχή βελτίωση παρά να προσανατολίζονται αποκλειστικά στον έλεγχο και την 

παρακολούθηση.  

Τέλος, σύμφωνα με τους Bourne et al. (2003), η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος μέτρησης και αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης σε όρους 

παραγωγικότητας θα πρέπει να βασίζεται στα εξής στάδια: (i) τον εντοπισμό και την 

κατηγοριοποίηση των ομάδων εργαζομένων που παρουσιάζουν διακριτά παρεμφερή 

επαγγελματικά καθήκοντα, (ii) τη θέσπιση των επιχειρησιακών στόχων λαμβάνοντας 

υπόψη τους απαιτούμενες από τους εργαζόμενους και από τις ομάδες εργασίας 

διαδικασίες, οι οποίοι θα πρέπει να γνωστοποιούνται από μέρους των οργανισμών 

στο προσωπικό, (iii) τη συμφωνία πάνω στα μέτρα απόδοσης για κάθε επιχειρησιακό 

στόχο, (iv) την αναθεώρηση και αξιολόγηση των προαναφερθέντων μέτρων 

απόδοσης αναφορικά με τη συνέπειά τους, και, τέλος, (v) την εφαρμογή και 

αξιολόγηση των μέτρων απόδοσης μετά την εφαρμογή τους.  

Οι Rodwell et al. (1998), προτείνουν κλίμακα αυτοαναφοράς μέτρησης της 

εργασιακής απόδοσης, η οποία εστιάζει στο επίπεδο που οι εργαζόμενοι αξιολογούν 

την καταβληθείσα από μέρους τους προσπάθεια στην εργασία, την ταχύτητα 

διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους, την ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών 

που προσφέρουν και της παραγωγικότητας τους βάσει των προσδιορισμένων από 

τους οργανισμούς στόχων. Οι Carlos & Rodrigues (2016), ανέπτυξαν 

ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς το οποίο προσδιορίζει ότι η μέτρηση της εργασιακής 

επίδοσης, αφορά την απόδοση στους στόχους και την πλαισιακή απόδοση. Η 

απόδοση στους στόχους περιλαμβάνει το επίπεδο της γνώσης της εργασίας, τις 

ικανότητες οργάνωσης της εργασίας και το επίπεδο αποτελεσματικότητα της 
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εργασίας, ενώ η διάσταση της πλαισιακής απόδοσης προσδιορίζεται μέσω του 

βαθμού επιμονής στην εργασία, συνεργατικότητας, επαγγελματικής ευσυνειδησίας 

και διαπροσωπικών και σχεσιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων.  

Οι De Cooman et al. (2009), ανέπτυξαν την κλίμακα WES (Work Effort Scale), η 

οποία περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις και πιο συγκεκριμένα αυτές της επιμονής στα 

καθήκοντα της εργασίας, της κατεύθυνσης στους στόχους και της εντατικοποίησης 

της εργασίας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη κλίμακα, αποδίδει το συγκεντρωτικό 

βαθμό της επαγγελματικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, η οποία 

προσδιορίζεται ως η ικανότητα τους να είναι αποδοτικοί υπό συνθήκες πίεσης. Τέλος, 

οι Pulakos et al. (2000), μετρούν την επαγγελματική απόδοση μέσω επίσης τριών 

διαστάσεων, οι οποίες αφορούν το επίπεδο αντοχής της εργασίας σε πίεση, την 

ικανότητα από μέρους των εργαζομένων ώστε να επιλύουν με δημιουργικό τρόπο 

ανακύπτοντα προβλήματα και την ικανότητα που παρουσιάζουν για επικαιροποίηση 

των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων τους. 

 

2.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί μία αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα για τους 

οργανισμούς, ενώ οι επικοινωνιακές δεξιότητες των εργαζομένων αναφέρονται 

συστηματικά ως εξαιρετικά σημαντικές για την οργανωσιακή απόδοση (Miller, 

2008). Σε έρευνα του Tengblad (2006), διαπιστώθηκε ότι περίπου το 70% με 90% του 

χρόνου εργασίας των διοικητικών στελεχών αφιερώνεται σε δράσεις επικοινωνίας, 

και ο χρόνος αυτός σχετίζεται άμεσα με τη διοικητική αποτελεσματικότητα και την 

ατομική απόδοσή τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κατώτερων στην ιεραρχία 

εργαζομένων κυμαίνεται από 35% έως 65%, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί μοντέλα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, τα 

οποία αναφέρονται σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας που λαμβάνουν χώρα μεταξύ 

των ηγετών και των υφισταμένων τους, των στελεχών γραμμής και της παραγωγικής 

βάσης και των ομότιμων σε όρους ιεραρχίας εργαζομένων. Τα μοντέλα αυτά 

αναφέρονται στην ανάπτυξη διαλόγου, στη θέσπιση και ερμηνεία των στόχων 

ατομικής και οργανωσιακής απόδοσης, στην εμπλοκή των εργαζομένων στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην οικοδόμηση ενός κλίματος δέσμευσης, στην 
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αξιολόγηση της απόδοσης, την ανατροφοδότηση, τη διάχυση της γνώσης, τη 

συνεργασία και την εφαρμογή των αποφάσεων (Kozlowski & Bell, 2003).  

Αποτελεί σήμερα κοινό τόπο μεταξύ των επαγγελματιών, των ακαδημαϊκών και των 

ερευνητών ότι οι εργαζόμενοι με αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας είναι 

περισσότερο αποτελεσματικοί όσον αφορά την ικανότητα επίτευξης των 

οργανωσιακών στόχων (Shockley-Zalabak, 2014). Για το λόγο αυτό, σημαντικές 

επενδύσεις πραγματοποιούνται στους σύγχρονους οργανισμούς για τη βελτίωση και 

αναβάθμιση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των 

διοικητικών στελεχών. Σε επίπεδο εργασιακών ομάδων, η ποιοτική επικοινωνία έχει 

ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στη συνοχή τους, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής 

εργασίας, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στη δέσμευση σε κοινούς στόχους 

(Rajhans, 2014). Όπως υποστηρίζουν οι Littlejohn και Foss (2008), όταν τα 

διοικητικά στελέχη ακούν τους υφισταμένους τους, είναι πρόθυμα να ανταλλάσσουν 

πληροφόρηση και γνώση, και γενικότερα οικοδομούν μία κουλτούρα ανοιχτής 

επικοινωνίας, τότε δημιουργείται μία αίσθηση κοινότητας, η οποία επιδρά θετικά στα 

συναισθήματα του «ανήκειν» των εργαζομένων. Έτσι, η ανταλλαγή ιδεών και η 

θέσπιση ενός δημιουργικού διαλόγου αναβαθμίζει την ποιότητα της ομαδικής 

εργασίας προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των οργανισμών. Οι 

Kozlowski και Bell (2003) υποστηρίζουν ότι ως αποτέλεσμα της συνοχής που 

επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική επικοινωνία, οι ομάδες εργασίας και οι 

οργανισμοί βελτιώνουν την απόδοσή τους και έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν 

ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τους επιδιωκόμενους στόχους τους. 

Ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα της σωστά δομημένης επικοινωνίας στους 

οργανισμούς, είναι η διευκόλυνση της οργανωσιακής αλλαγής, η οποία αποτελεί 

σήμερα ένα κοινό φαινόμενο μεταξύ των οργανισμών (Gilley et al., 2009). Πράγματι, 

η καθοδήγηση της οργανωσιακής αλλαγής απαιτεί ποικίλες δράσεις και δεξιότητες 

επικοινωνίας, όπως είναι η επικοινωνία των στόχων της αλλαγής, η παροχή 

ανατροφοδότησης, η δημιουργία της οργανωσιακής ετοιμότητας, η διαχείριση των 

αμφιβολιών των εργαζομένων και η οικοδόμηση μίας αίσθησης του επείγοντος 

(Larson & Tompkins, 2005). Κατά τη διάρκεια της αλλαγής, η επικοινωνία θα πρέπει 

να είναι αποδοτική, συχνή και ενθουσιώδης, ώστε να δημιουργείται το κατάλληλο 

πλαίσιο συμμετοχής των εργαζομένων στο αντίστοιχο σχέδιο της αλλαγής, να μην 
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παρατηρούνται φαινόμενα αντίστασης και οι υφιστάμενοι να έχουν προθυμία 

εμπλοκής στις σχετικές διαδικασίες (Lovallo & Kahneman, 2003). 

Η δημιουργία μίας καλής επικοινωνίας εντός των οργανισμών απαιτεί την εφαρμογή 

πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ικανότητα οικοδόμησης ενός 

ανοιχτού επικοινωνιακού κλίματος. Ιδιαίτερα, η ενίσχυση των δεξιοτήτων 

ανταποκρισιμότητας και η διευρυμένη ικανότητα ακρόασης από μέρους των 

εργαζομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση της καλής επικοινωνίας και απαιτεί την 

ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών του οργανισμού. Σημαντικό 

στοιχείο είναι και η προώθηση της εμπλοκής των εργαζομένων στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων, η οποία ενισχύει το αίσθημα οργανωσιακής δέσμευσης, 

αναβαθμίζει την ποιότητα συνεργασίας, αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή της 

παρακίνησης και έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση των οργανωσιακών 

στόχων (Eisenberg & Witten, 1987). 

Επιπλέον, σημαντική για την ανάπτυξη αποτελεσματικής ενδοοργανωσιακής 

επικοινωνίας είναι και η ανάληψη μέτρων από μέρους των επιχειρήσεων, ώστε οι 

εργαζόμενοι να επενδύουν σε δράσεις προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Παράλληλα εξίσου σημαντική είναι η αξιοποίηση με κατάλληλο τρόπο των 

οργανωσιακών δικτύων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, με στόχο τη 

συγκέντρωση και διάχυση της πληροφόρησης, την παροχή ανατροφοδότησης και τη 

χρήση των δεδομένων του οργανισμού προς όφελος της επικοινωνίας (Chory et al., 

2009). Μάλιστα, η παροχή ανατροφοδότησης θεωρείται ζωτικό στοιχείο της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας, επηρεάζοντας τις εργασιακές συμπεριφορές, την 

ατομική παραγωγικότητα και την οργανωσιακή δέσμευση. Μία σημαντική δεξιότητα 

που σχετίζεται με την επικοινωνία στους οργανισμούς είναι και η ικανότητα 

αποσαφήνισης των στόχων και μετάφρασής τους σε ειδικότερες εργασιακές 

συμπεριφορές, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύσσονται σε ένα ανοιχτό περιβάλλον που 

ενθαρρύνει τη μάθηση, την αξιοποίηση των δικτύων επικοινωνίας και την προσωπική 

επαφή (Sass, 2000). 

Τέλος, ένα βασικό στοιχείο της καλής επικοινωνίας μεταξύ των μελών ενός 

οργανισμού είναι η ικανότητα του προϊσταμένου να ακούει τους υφισταμένους του, 

καθώς η επικοινωνία δεν μπορεί να είναι παθητική αλλά θα πρέπει να είναι 

αμφίδρομη. Σύμφωνα με τον Brownell (2009), καθώς οι σύγχρονοι οργανισμοί 
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αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας και τις παρωχημένες πρακτικές 

παροχής εντολών και κατευθύνσεων με τον αμοιβαίο διάλογο, η ικανότητα ακρόασης 

αναδεικνύεται ως κρίσιμη μεταβλητή της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της 

διευκόλυνσης των διαπροσωπικών σχέσεων. Για να είναι αυτό εφικτό, τα στελέχη 

των ανώτερων στην ιεραρχία των οργανισμών κλιμακίων, θα πρέπει να επιδεικνύουν 

προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η εμπιστοσύνη, η ακεραιότητα, η λογοδοσία, 

καθώς και η πραγματική φροντίδα και ανησυχία για τους άλλους (Brownell, 2009). 

Συμπερασματικά, αποτελεί βασικό ρόλο των προϊσταμένων να παρέχουν μία αίσθηση 

σκοπού σε όλα τα μέλη του οργανισμού και, άρα, η επικοινωνία αποτελεί βασικό 

καθήκον τους. Όπως αναφέρουν οι Vernon-Bido & Collins (2017), οι οργανισμοί 

χρειάζονται την επικοινωνία για όλες τις δράσεις που αναπτύσσουν και οι 

εργαζόμενοι για όλους τους ρόλους που αναλαμβάνουν, οι οποίοι είναι ουσιαστικά 

επικοινωνιακής φύσης. Η λειτουργία των οργανισμών είναι μία φύσει επικοινωνιακή 

λειτουργία και, ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου 

επικοινωνίας θα πρέπει να αποτελεί πρωτεύον μέλημα των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

Η ποιοτική, συχνή και αμφίδρομη επικοινωνία συμβάλλει στη βελτίωση της 

οργανωσιακής και ατομικής απόδοσης, στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, 

στη διάχυση της οργανωσιακής γνώσης και στην αποδοτική ανταλλαγή 

πληροφόρησης (Vernon-Bido & Collins, 2017). 

 

2.4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ 

Παρά την πλούσια βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες γύρω από το 

ζήτημα του εργασιακού άγχους, δεν έχει καταστεί εφικτό να προσδιορισθεί ένας 

γενικευμένα αποδεκτός ορισμός για τη συγκεκριμένη έννοια. Αυτό οφείλεται στα 

διαφορετικά στοιχεία που διέπουν την κατάσταση του εργασιακού άγχους όσον 

αφορά τις αιτίες, τα χαρακτηριστικά της συμπτωματολογίας του και τις επιπτώσεις 

αυτού σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμών βάσει και της φύσης της εργασίας των 

ατόμων (Tausig et al., 2004). Οι Colligan & Higgins (2006), ορίζουν το εργασιακό 

άγχος ως το αποτέλεσμα αντιληπτών αρνητικών αλλαγών στις συνθήκες εργασίας, οι 

οποίες με τη σειρά τους επιφέρουν αντίστοιχες αρνητικές αλλαγές στην 

ψυχοσωματική κατάσταση των ατόμων.  Οι Kinman & Jones (2005), θεωρούν ότι το 
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εργασιακό άγχος, αποτελεί μια κατάσταση η οποία προκύπτει μέσω της 

διαφοροποίησης των απαιτήσεων της εργασίας και της ικανότητας των ατόμων να 

ανταπεξέρχονται σε αυτές και οδηγεί σε διευρυμένα επίπεδα απώλειας της 

λειτουργικότητας των ατόμων, που δεν αφορά μόνο την ικανότητα για εργασία, αλλά 

το σύνολο των συμπεριφορών τους. Κατά τους Tausig & Fenwick (2011), ο όρος 

εργασιακό αφορά ομάδα εξωτερικών επιβλαβών που αναγνωρίζονται παραγόντων 

στο περιβάλλον εργασίας, που μπορεί να είναι ψυχολογικοί, σωματικοί ή κοινωνικοί. 

Επίσης οι Ivancevich & Matteson (2002), τονίζουν ότι το εργασιακό άγχος είναι το 

σύνολο των αντιδράσεων ενός ατόμου, στις αρνητικές εμπειρίες που βιώνει εντός του 

περιβάλλοντος εργασίας του. 

Σύμφωνα με τον Beehr (2014), το εργασιακό άγχος βιώνεται, όταν η ανισορροπία 

μεταξύ των απαιτήσεων της εργασίας αυξάνονται σε βαθμό, που δεν μπορούν να 

αντιστοιχηθούν με τις ικανότητες του ατόμου. Ως εκ τούτου προκύπτουν ασάφειες 

σχετικά με τα καθήκοντα των εργαζομένων, οι οποίες συνεπικουρούνται από 

συγκρούσεις εντός του επαγγελματικού περιβάλλοντος, υπερβολικό φόρτο εργασίας 

και μείωση του βαθμού ευαισθητοποίησης προς το πρόσωπο των ατόμων στην 

εργασία (Beehr, 2014). Ο Jex (1998), αναγνωρίζει τρεις συνιστώσες της διαδικασίας 

παρουσίας εργασιακού εργασίας. Η πρώτη είναι η διέγερση, η οποία αφορά τα 

πρωταρχικά συναισθήματα στρες που μπορεί να προέρχονται από το περιβάλλον 

εργασίας, ή ένα ή περισσότερα άτομα εντός του χώρου εργασίας. Η δεύτερη 

συνιστώσα είναι εκείνη της απόκρισης, που αναφέρεται στις ψυχολογικές, σωματικές 

ή/ και συμπεριφορικές αντιδράσεις, με τις οποίες γίνονται ορατά αισθήματα έντασης 

και απογοήτευσης από μέρους του ατόμου. Η τρίτη συνιστώσα είναι η 

αλληλεπίδραση, η οποία αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ των συνιστωσών του 

ερεθίσματος και της απόκρισης.  

Το άγχος της εργασίας μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο τύπους το eustress και το 

distress (Fevre et al., 2003). Το eustress ή θετικό στρες, το οποίο μπορεί να είναι 

επωφελές για τα άτομα, καθώς αυτό αφορά το επίπεδο οι εργαζόμενοι βιώνουν τα 

καθήκοντα της εργασίας τους ως προκλήσεις οι οποίες έχουν νόημα, με τα αισθήματα 

που προκύπτουν να αποτελούν παρόχους ενέργειας και ώθησης στην εκπλήρωση των 

ευθυνών των ατόμων, στη διαδικασία επίτευξης των επαγγελματικών τους στόχων. 

Το μοντέλο αυτό υποθέτει ότι στις περιπτώσεις χαμηλού επίπεδου ή καθόλου στρες, 
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το άτομο δεν αντιμετωπίζει καμία πρόκληση και ως εκ τούτου δεν είναι καθόλου 

πιθανό να σημειώσει ικανοποιητικές εργασιακές επιδόσεις, όμως στην περίπτωση 

παρουσίας μετρίων επίπεδου άγχους τα άτομα δύνανται να επιτύχουν μέτρια ή υψηλή 

απόδοση (Bergheim et al., 2013). Το distress, το οποίο μεταφράζεται ως δυσφορικό 

άγχος, απεικονίζει μια κατάσταση η οποία συμβαίνει όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται 

απώλεια ή κίνδυνο στην εργασία, αλλά και επηρεάζεται με αρνητικό τρόπο από τα 

συγκεκριμένα συναισθήματα (Sakuraya et al., 2017). 

Τα αίτια τα οποία οδηγούν στην εμφάνιση εργασιακού άγχους είναι επίσης 

πολυδιάστατα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας (ILO, 2015), να ορίζει ότι 

αφορούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εργασιακού περιβάλλοντος, του περιεχομένου 

της εργασίας, των οργανωσιακών συνθηκών και των ικανοτήτων, αναγκών και πόρων 

των εργαζομένων, οι οποίες επηρεάζουν την υγεία, την εργασιακή απόδοση και την 

ικανοποίηση. Ο McLean (1976), σημειώνει ότι το εργασιακό άγχος εμφανίζεται σε 

περιπτώσεις αλλαγών που αφορούν τη φύση της εργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία υψηλού επιπέδου ασαφειών στον εργασιακό ρόλο, ιδιαίτερα όταν το 

υποστηρικτικό πλαίσιο για τη διαχείριση αυτών των διαδικασιών αλλαγής δεν είναι 

ικανοποιητικό. Άλλος παράγοντας που μπορεί να συντελέσει στην εμφάνιση 

εργασιακού άγχους, είναι η αντιληπτή από μέρους των εργαζομένων ανεπάρκεια 

τέλεσης των καθηκόντων τους, η οποία μπορεί να αποτελέσει άρμα για την απώλεια 

της θέσης εργασίας στο μέλλον (Luo, 1999). Επίσης, σε περιπτώσεις όπου οι 

απαιτήσεις της εργασίας, αποτελούν στοιχείο το οποίο μεταφέρεται στην κοινωνική, 

οικογενειακή και προσωπική ζωή των ατόμων κρίνεται ότι μπορεί να παρατηρηθούν 

σημαντικά δυσφορικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν αντίκτυπό στο σύνολο των 

συμπεριφορών τους (Mansour & Tremblay, 2016). Σημαντικός είναι επίσης και ο 

ρόλος των σχέσεων που αναπτύσσονται εντός του εργασιακού περιβάλλοντος όσον 

αφορά την εμφάνιση άγχους. Πιο συγκεκριμένα, οι Glavan et al. (2016) τονίζουν ότι 

η παρουσία συγκρούσεων με τους συναδέλφους ίδιας ή χαμηλότερης βαθμίδας, αλλά 

και η ελλιπής οργάνωση των καθηκόντων και η ασάφεια ρόλων από τους 

προϊσταμένους αποτελεί σημαντικό παράγοντα εμφάνισης εργασιακού άγχους. Τέλος, 

σε σύνδεση με τα παραπάνω, η έλλειψη επικοινωνίας εντός του χώρου εργασίας, 

συνδυαζόμενη με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας μπορεί να αποτελέσει στοιχείο 

δημιουργίας εργασιακού άγχους, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και σειρά 

αγχογόνων προσωπικών παραγόντων όπως το επίπεδο οικονομικών δυσχερειών που 
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παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι, υπαρκτά οικογενειακά προβλήματα, ζητήματα 

ικανότητας διαχείρισης του προσωπικού χρόνου αλλά και χαρακτηριολογικά στοιχεία 

(Lee, 1995). 

Για τη μέτρηση του εργασιακού άγχους έχει αναπτυχθεί πλήθος εργαλείων, τα οποία 

συμπυκνώνουν διαφορετικούς παράγοντες που δρουν ως αίτια εμφάνισης του. Για 

παράδειγμα, οι Caplan et al. (1975), θεωρούν ότι οι βασικοί παράγοντες εμφάνισης 

εργασιακού άγχους είναι το υψηλό επίπεδο του φόρτου της εργασίας, η ασάφεια 

ρόλων και η αδυναμία από μέρους των εργαζομένων για αξιοποίηση του συνόλου 

των δεξιοτήτων τους. Οι Cartwright & Cooper (1997), θεωρούν ότι το επίπεδο του 

εργασιακού άγχους προσδιορίζεται μέσω πέντε παραγόντων και πιο συγκεκριμένα, 

της περιορισμένης χρήσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, το ανεπαρκές 

υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, την έλλειψη ισορροπιών μεταξύ της εργασίας 

και της προσωπικής ζωής, την οργανωσιακή κουλτούρα που ακολουθείται στο χώρο 

εργασίας, καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία. Οι Sakketou et al. 

(2014), αναγνωρίζουν τρεις παράγοντες αποτύπωσης του εργασιακού άγχους και πιο 

συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της εργασίας, την διακριτότητα του αντικειμένου 

εργασίας και την σαφήνεια των ρόλων των εργαζομένων, ενώ ως σημαντικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες του εργασιακού άγχους αναφέρονται επίσης και το 

επίπεδο χαμηλής αυτονομίας στην εργασία Zander & Quinn (1962), οι τεχνολογικές 

αλλαγές Williams & Cooper (1998) και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που 

επικρατούν στους εργασιακούς χώρους Wynne et al. (1993). Τέλος, σε μια πρόσφατη 

μελέτη οι Wu et al. (2018), προσδιόρισαν ότι το εργασιακό άγχος  σχετίζεται με 

στοιχεία που αφορούν χαμηλά επίπεδα αναγνώρισης του ρόλου τους από μέρους των 

εργαζομένων, έλλειψη καθοδήγησης από τους προϊσταμένους, χαμηλή ποιότητα 

διαπροσωπικών σχέσεων εντός της εργασίας, την παρουσία οργανωσιακής 

κουλτούρας από μέρους των οργανισμών που δεν παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα 

υποστήριξης προς τους εργαζομένους, χαμηλές προοπτικές ανέλιξης των 

εργαζομένων καθώς και την αντιπαράθεση της εργασίας και της προσωπικής ζωής. 

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις των υψηλών επίπεδων εργασιακού άγχους αυτές 

αφορούν ανάπτυξη διάφορων διαταραχών και προβλημάτων υγείας, όπως είναι η 

κατάθλιψη, η διαταραχή πανικού, διαταραχές του διαιτολογικού φάσματος, η 

εξάντληση και οι καρδιαγγειακές νόσοι, καθώς και στην υιοθέτηση αρνητικών 
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συμπεριφορών υγείας, όπως η υπερκατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα (ILO, 

2015). Επίσης, το εργασιακό άγχος οδηγεί σε σειρά συμπεριφορικών επιπτώσεων των 

εργαζομένων όπως ο μεγάλος αριθμός απουσιών από την εργασία, η αντίσταση στην 

οργανωσιακή αλλαγή, αλλά και η πρόθεση αποχώρησης από την εργασία (Schmidt et 

al., 2019). Αυτά με τη σειρά τους έχουν ως αποτελέσματα την περιστολή της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων, με τον αντίστοιχο αντίκτυπο στην 

αποτελεσματικότητα των οργανισμών. 

 

2.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε παραπάνω αποτυπώνει με σαφήνεια τις 

σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ της παραγωγικότητας στην εργασία, της ποιότητας 

επικοινωνίας στο εσωτερικό των οργανισμών και του επιπέδου εργασιακού άγχους 

που βιώνουν τα άτομα. Έτσι, θεωρείται ότι η απόδοση στην εργασία σχετίζεται 

θετικά με την ποιότητα της επικοινωνίας και αρνητικά με τα επίπεδα εργασιακού 

άγχους, ενώ αρνητική είναι επίσης και η σχέση μεταξύ του άγχους και της 

επικοινωνίας στο χώρο εργασίας. 

Η σύγχρονη αντίληψη που υιοθετείται από τους οργανισμούς, απαιτεί τη 

χρησιμοποίηση μοντέρνων εργαλείων διοίκησης και ως εκ τούτου την ανάπτυξη και 

εφαρμογή νέων τεχνικών επικοινωνίας. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει μελετήσει τη 

σχέση μεταξύ της αποτελεσματικής επικοινωνίας στους οργανισμούς και στην 

ατομική απόδοση των εργαζομένων, αλλά και την αποτελεσματικότητα των 

οργανισμών συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, ο Holtzhausen (2002), διαπίστωσε ότι η 

αποτελεσματική επικοινωνία βελτιώνει το επίπεδο ικανοποίησης των υπαλλήλων από 

την εργασία, η οποία αυξημένη ικανοποίηση βελτιώνει και την παραγωγικότητα τους. 

Αντίστοιχο ήταν το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν και οι  Litterst & Eyo (1982), 

οι οποίοι μάλιστα τονίζουν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία εντός του εργασιακού 

περιβάλλοντος, οδηγεί στην ανάληψη των σωστών αποφάσεων από μέρους της 

διοίκησης των οργανισμών, καθώς και στην παρουσία αυξημένης αντίληψης των 

εργαζομένων για συμμετοχή σε αυτές. Ακόμη ο Goris (2007), σημειώνει ότι η 

αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των επαγγελματικών 
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χαρακτηριστικών των εργαζομένων μεμονωμένα, η οποία εμμέσως έχει θετικό 

αντίκτυπο στην παραγωγικότητα τους.  

Οι Duncan & Moriaty (1998), επισημαίνουν ότι η επικοινωνία είναι η ανθρώπινη 

δραστηριότητα που συνδέει τους ανθρώπους δημιουργώντας διαπροσωπικές σχέσεις, 

ως εκ τούτου σε οργανωσιακούς όρους αποτελεί κρίσιμης σημασίας στοιχείο για τη 

δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εντός του χώρου της εργασίας, το οποίο μεταφράζεται 

στην ύπαρξη αμοιβαίας κατανόησης, που στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι 

συνεργάτες αναγνωρίζουν τον κοινό στόχο της υψηλής απόδοσης στην εργασία. 

Παράλληλα, οι Snyder & Morris (1984), θεωρούν ότι η επικοινωνία αποτελεί 

κρίσιμης σημασίας μεταβλητή για την αποτελεσματικότητα διαδικασιών που 

σχετίζονται με ουσιαστικές διοικητικές λειτουργίες των οργανισμών όπως ο 

προσδιορισμός των επιχειρησιακών στόχων, η οργάνωσης της παραγωγής, η 

στελέχωση των τμημάτων, η αποτελεσματική διοίκηση των λειτουργιών και ο 

έλεγχος των εργασιών.  Ωστόσο, ο Pincus (1986), θεωρεί ότι η αποτελεσματική 

επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει βελτιωμένη απόδοση των εργαζομένων συνολικά, 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν αυτή διέπεται από ισότητα και δικαιοσύνη, όσον 

αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των στελεχών διοίκησης και των εργαζομένων στα 

μεσαία και χαμηλά επίπεδα της ιεραρχίας των επιχειρήσεων.  

Οι Chen et al. (2006), σημειώνουν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία εντός των 

οργανισμών ωφελεί την ατομική αποδοτικότητα των εργαζομένων καθώς και 

συνολικά την επιχειρησιακή επίδοση καθώς βοηθάει στην περιστολή πιθανών 

συγχύσεων στους εργασιακούς ρόλους και καθήκοντα, διαλευκαίνει τους σκοπούς 

των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ευνοεί την συμμετοχική κουλτούρα 

των οργανισμών καθώς και  τον έλεγχο των του βαθμού επίτευξης των ατομικών και 

συνολικών στόχων. Σε έρευνα των Seat et al. (2001), διαπιστώθηκε ότι αυξημένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες των ηγετών των επιχειρήσεων, σχετίζονται άμεσα με την 

αυξημένη απόδοση των εργασιακών ομάδων, ενώ οι Goris et al. (2000), τεκμηρίωσαν 

ότι στις περιπτώσεις όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική 

επικοινωνία, καθώς και στην ανάπτυξη τρόπων ταχύτερης και αποτελεσματικότερης 

επίτευξης των οργανωσιακών στόχων, μέσω αξιολόγησης της απόδοσης και 

επιβράβευσης των επιτευγμάτων, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο 

επίπεδο παραγωγικότητας των οργανισμών με θετικό πρόσημο. Με βάση τα 
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παραπάνω αποτυπώνεται η πρώτη ερευνητική υπόθεση της μελέτης η οποία θεωρεί 

ότι: 

Η1: Αναμένεται θετική σχέση μεταξύ εργασιακής παραγωγικότητας και της 

ικανοποιητικής οργανωσιακής επικοινωνίας 

Η επικοινωνία συνιστά κρίσιμης σημασίας μεταβλητή και για τα επίπεδα άγχους που 

παρουσιάζουν τα άτομα στο χώρο εργασίας, καθώς επιδρά άμεσα στην ποιότητα των 

σχέσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, στη 

διάχυση της πληροφόρησης και της γνώσης, στην ανατροφοδότηση και στην 

καθοδήγηση των εργαζομένων βάσει συγκεκριμένων στόχων. Ομοίως, τα ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά επίπεδα στην επικοινωνία εντός των οργανισμών οδηγούν στην 

αίσθηση ότι τα διοικητικά στελέχη των οργανισμών χαρακτηρίζονται από υψηλά 

επίπεδα ενσυναίσθησης, αλτρουισμού και επιρροής, χρησιμοποιώντας τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες για να κατευθύνουν τους υφισταμένους τους προς ένα 

κοινό όραμα (Druskat & Wheeler, 2003).  

Η αποτελεσματικότητα που προκύπτει όσον αφορά τη δομή ανθρώπινων σχέσεων και 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, δρα 

καταπραϋντικά όσον αφορά τα επίπεδα δυσφορικού άγχους των εργαζομένων, αλλά 

ενισχύει και τα επίπεδα του θετικά προσδιοριζόμενου άγχους (Ray, 1991). Ακόμη, η 

επικοινωνιακή στρατηγική από μέρους των επιχειρήσεων, η οποία εστιάζει στην 

παρακίνηση των εργαζομένων αλλά και στην παροχής διανοητικών ερεθισμάτων 

συντελεί στην μείωση της αντίληψης που βιώνουν οι εργαζόμενοι σχετικά με την 

μειωμένη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων τους, ενώ παράλληλα αυξάνει το αίσθημα 

ασφάλειας στην εργασία (Goris, 2007). Ακόμη, οι Diggens & Chesson (2014), 

θεωρούν ότι η διευρυμένη αποτελεσματικότητα των οργανισμών σε όρους 

επικοινωνίας του προσωπικού οδηγεί σε βελτίωση της αντίληψης των εργαζομένων 

περί της συμμετοχής τους στις οργανωσιακές λειτουργίες, αναβαθμίζοντας τα επίπεδα 

δέσμευσης προς τον οργανισμό και διευρύνοντας το βαθμό αναγνώρισης του ρόλου 

τους, οδηγώντας έτσι σε μείωση των πιθανοτήτων βίωσης εργασιακού άγχους λόγω 

της βίωσης συναισθημάτων παραγκωνισμού από μέρους τους.  

Η δημιουργία μίας καλής και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του 

οργανισμού, της οποίας ο ρόλος είναι να καθοδηγεί τις λειτουργίες μέσω της 
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οικοδόμησης ενός κοινού οράματος, αποτελεί σημαντικό στοιχείο βελτίωσης της 

επαγγελματικής απόδοσης και περιστολής του εργασιακού άγχους. Μάλιστα, 

δεδομένου ότι όλες οι λειτουργίες και διαδικασίες που σχετίζονται με την ηγεσία 

είναι ουσιαστικά επικοινωνιακής φύσης, η ηγεσία και η επικοινωνία είναι δύο 

αλληλένδετες έννοιες. Η αποτελεσματική επικοινωνία έχει πολλαπλά οφέλη για τους 

ηγέτες, τους εργαζόμενους και τους ίδιους τους οργανισμούς, καθώς συνδέεται με 

αναβαθμισμένη εργασιακή απόδοση, βελτίωση της παραγωγικότητας, προαγωγή των 

διαπροσωπικών σχέσεων και καλύτερη συνεργασία. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις, θα 

πρέπει να προσανατολίζονται στη δημιουργία ενός θετικού οργανωσιακού κλίματος, 

το οποίο ενθαρρύνει την αμφίδρομη επικοινωνία, τον ειλικρινή διάλογο, την 

ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, την ανατροφοδότηση και τη διάχυση της γνώσης σε 

όλα τα επίπεδα. 

H2: Αναμένεται αρνητική σχέση μεταξύ της ικανοποιητικής οργανωσιακής 

επικοινωνίας και του επιπέδου εργασιακού άγχους 

Σχετικά με τη σχέση του εργασιακού άγχους και της παραγωγικότητας στην εργασία, 

είναι μεγάλος ο αριθμός των μελετών, οι οποίες έχουν αποδείξει τον αρνητικό 

αντίκτυπο της πρώτης μεταβλητής στη δεύτερη, τονίζοντας ότι σε ατομικό επίπεδο η 

παρουσία διευρυμένων επιπέδων άγχους οδηγεί σε περιστολή της επαγγελματικής 

απόδοσης. Μάλιστα οι Mimura & Griffiths (2003), επισημαίνουν ότι το άγχος το 

οποίο σχετίζεται με την εργασία, έχει βαθιές ιδιαίτερα επιπτώσεις όχι μόνο στην 

απόδοση και παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά επηρεάζει και την υγεία τους 

με δραστικό τρόπο.  

Οι Chang & Chen (2016), σημειώνουν ότι ο αυξημένος φόρτος εργασίας, η πίεση που 

ασκείται στους εργαζόμενους όσον αφορά τον χρόνο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 

τους, η παρουσία σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων, η έλλειψη κινήτρων, η μείωση 

των πόρων των οργανισμών, καθώς και άλλοι παράγοντες προσδιορισμού του 

εργασιακού άγχους επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων. Οι Dar et al. (2011), 

σε μελέτη τους που αφορούσε δείγμα 143
ων

 εργαζομένων σε επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, διαπίστωσαν ότι η παρουσία βασικών προσδιοριστικών παραγόντων του 

εργασιακού άγχους, όπως το αίσθημα της υποτίμησης από τους προϊσταμένους, η 

θυματοποίηση και ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας, η ασάφεια των επαγγελματικών 

ρόλων, η εμπλοκή επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η οικονομική 
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ανασφάλεια έχουν ως αποτέλεσμα την περιστολή του βαθμού συγκέντρωσης τους 

στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, τη μειωμένη ικανότητα τους για ανάληψη 

πρωτοβουλιών και την αδυναμία λήψης σωστών αποφάσεων, ακόμη και 

διαδικαστικού χαρακτήρα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη διερεύνησε το επίπεδο 

των εργασιακών επιδόσεων των εργαζομένων με βάση μια σειρά από δημογραφικά 

στοιχεία, καταδεικνύοντας ότι οι άνδρες οι οποίοι παρουσίαζαν διευρυμένα επίπεδα 

εργασιακού άγχους σημείωναν σημαντικά χαμηλότερα αποτελέσματα όσον αφορά 

την επαγγελματική τους επίδοση, σε σχέση με τις γυναίκες που βίωναν αντίστοιχα 

υψηλό βαθμό άγχους οφειλόμενου στην εργασία. 

Σε άλλη μελέτη, οι Donald et al. (2005), ανέλυσαν τη σχέση των πηγών 

προσδιορισμού του επαγγελματικού άγχους, του βαθμού ικανοποίησης των 

εργαζομένων από την εργασία και του  επιπέδου ευημερίας που αυτοί παρουσίαζαν. 

Οι συγγραφείς, διαπίστωσαν αμφίδρομη αρνητική συσχέτιση της εργασιακής 

ικανοποίησης και της προσωπικής ευημερίας και του βαθμού βίωσης εργασιακού 

άγχους, θεωρώντας ότι τα χαμηλά επίπεδα των θετικών σχετιζόμενων με την εργασία 

συναισθημάτων, οδηγούν σε μείωση της ατομικής επαγγελματικής επίδοσης 

διαμέσου των αυξημένων επίπεδων εργασιακού άγχους. Παρομοίως, οι Rahman & 

Shah (2012), στη μελέτη τους που εξέτασε την επίδραση του άγχους στην απόδοση 

των εργαζομένων στην εκπαίδευση διαπίστωσαν αρνητική σχέση μεταξύ των 

αντίστοιχων μεταβλητών, ενώ παράλληλα διέκριναν ότι η αυξημένη παραγωγικότητα 

της εργασίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ικανοποίηση των ατόμων από το 

επίπεδο των κύριων και πρόσθετων οικονομικών απολαβών τους. Ακόμη οι Seibt et 

al. (2009), ισχυρίζονται ότι παρά το γεγονός εργασιακό άγχος είναι πάντα παρόν, το 

επίπεδο του μπορεί να μειωθεί μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, με 

βασικό όφελος από την συγκεκριμένη διαδικασία την αύξηση της απόδοσης των 

εργαζομένων. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Meneze (2005), τονίζει ότι υψηλά επίπεδα 

επαγγελματικού άγχους οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και υψηλό 

βαθμό απουσίας από την εργασία και το αντίστροφο.  

Ποσοτικοποιώντας την σχέση εργασιακού άγχους και παραγωγικότητας στην εργασία 

ο Αυστραλιανός Οργανισμός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (2012), υπολόγισε 

ότι για τη διετία 2008-2009, το εργασιακό άγχος είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

απωλειών στις πωλήσεις των επιχειρήσεων ύψους περίπου $5,3 εκατομμυρίων ανά 
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έτος, λόγω απωλειών που οφείλονται στην απόδοση των εργαζομένων, αλλά και 

λόγω του σχετικού ιατρικού κόστους για την αντιμετώπιση συμπτωματολογίας που 

αφορούν διαταραχές άγχους σχετιζόμενων με την εργασία. Ανάλογη μελέτη του 

Anderssen (2011), υπολόγισε ότι η παρουσία διαταραχών ψυχικής υγείας που 

οφείλονται στο εργασιακό άγχος έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια $20 δις ετησίως 

για τις επιχειρήσεις, ενώ στην Ισπανία το άμεσο κόστος των συμπεριφορικών και 

ψυχικών διαταραχών στο χώρο εργασίας αγγίζει τα 350 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο 

όρο (EU-OSHA, 2014). 

H3: Αναμένεται αρνητική σχέση μεταξύ της εργασιακής παραγωγικότητας και του 

επιπέδου εργασιακού άγχους 

Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις της μελέτης: 

Η1 
Θετική σχέση μεταξύ εργασιακής παραγωγικότητας και της ικανοποιητικής 

οργανωσιακής επικοινωνίας 

H2 
Αρνητική σχέση μεταξύ της ικανοποιητικής οργανωσιακής επικοινωνίας 

και του επιπέδου εργασιακού άγχους 

H3 
Αρνητική σχέση μεταξύ της εργασιακής παραγωγικότητας και του επιπέδου 

εργασιακού άγχους 

 

2.6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Με βάση τις ερευνητικές υποθέσεις προκύπτει το κάτωθι ερευνητικό μοντέλο το 

οποίο αποτυπώνει, τις υπό μελέτη σχέσεις μεταξύ της οργανωσιακής επικοινωνίας, 

της εργασιακής παραγωγικότητας και του εργασιακού άγχους. Επιπρόσθετα, η μελέτη 

στοχεύει να αποσαφηνίσει την επίδραση των δημογραφικών και επαγγελματικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην έρευνα, στο επίπεδο παραγωγικότητας 

τους, εφαρμογής κωδίκων αποτελεσματικής επικοινωνίας και στο βαθμό εργασιακού 

άγχους που αυτοί βιώνουν. Ως εκ τούτου στο προσδιορισμένο μοντέλο εισέρχονται 

ως μεταβλητές ελέγχου το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη 

προϋπηρεσίας και η θέση των εργαζομένων στην ιεραρχία των οργανισμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Για την μελέτη των ερευνητικών υποθέσεων που παρουσιάσθηκαν παραπάνω, θα 

χρησιμοποιηθεί η ποσοτική μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος, στηρίζεται στην ποσοτικοποίηση των δεδομένων και τη 

μαθηματική επεξεργασία τους, ώστε να καταστεί εφικτή η αριθμητική απεικόνιση 

των αποτελεσμάτων. Για την επιτυχία των μεθόδων που ακολουθούν την ποσοτική 

μεθοδολογία είναι στις πλείστες των περιπτώσεων απαραίτητη η ανάπτυξη 

ερευνητικών εργαλείων κλειστού τύπου, των οποίων οι απαντήσεις είναι εύκολο να 

κωδικοποιηθούν σε ποσοτικού τύπου δεδομένα (Cohen et al., 2013). Μάλιστα, η 

χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου χαρακτηρίζεται από σημαντικά 

πλεονεκτήματα έναντι των συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων ανοικτού τύπου, 

όπως η δυνατότητα κάλυψης μεγάλο μέρος του πληθυσμού της έρευνας με χαμηλό 

κόστος, η διενέργεια ελέγχων που μπορούν να οδηγήσουν σε γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και η ευκολία που παρέχει για συμπλήρωση του από 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού χωρίς την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων γνώσεων, 

παρά μόνο με την παράθεση των αντιλήψεων και στάσεων των ερωτηθέντων σχετικά 

με το εκάστοτε υπό εξέταση ζήτημα (Payne & Payne, 2004). 

Στην παρούσα έρευνα κρίθηκε απαραίτητη η χρήση εργαλείων της ποσοτικής 

μεθοδολογίας, καθώς η φύση των ερευνητικών ερωτημάτων αφορά την παρουσία ή 

μη αιτιωδών σχέσεων και σχέσεων συσχέτισης ανάμεσα τις υπό μελέτη μεταβλητές 

της οργανωσιακής επικοινωνίας, του εργασιακού άγχους και της εργασιακής 

επίδοσης. Παράλληλα, η έως σήμερα βιβλιογραφία, αποτυπώνει σε εκτεταμένο 

βαθμό τις υπό εξέταση μεταβλητές με τη χρήση ποσοτικοποιημένων εργαλείων 

κλειστού τύπου. Η υλοποίηση της έρευνας στηρίχθηκε σε συγκεκριμένο ερευνητικό 

σχεδιασμό. Πιο αναλυτικά, μετά τον προσδιορισμό των στόχων της έρευνας, 

καταρτίσθηκε το ερωτηματολόγιο και προσδιορίσθηκε το ερευνητικό δείγμα. 

Ακολούθησε ο διαμοιρασμός τους ερωτηματολογίου και η συμπλήρωση του από τους 
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συμμετέχοντες, ενώ μετά τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας των δεδομένων έλαβε χώρα η στατιστική επεξεργασία τους και η 

παράθεση των αποτελεσμάτων.  

 

3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Για την συλλογή των δεδομένων που αφορούν την οργανωσιακή επικοινωνία, το 

εργασιακό άγχος και της εργασιακή απόδοση χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

το οποίο ανέπτυξαν οι Rodwell et al. (1998) και το οποίο αποτελείται από τρεις 

υποκλίμακες. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη υποκλίμακα του ερωτηματολογίου αφορά 

την οργανωσιακή επικοινωνία και περιλαμβάνει 7 στοιχεία τα οποία αφορούν την 

αξιολόγηση του επιπέδου συνεργατικότητας εντός του χώρου εργασίας, καλή 

επικοινωνίας των συνεργαζόμενων σε ομάδες ατόμων, υποστήριξης μεταξύ των 

συναδέλφων, διαμοιρασμού των προβλημάτων στην ομάδα εργασία και 

ενσυναίσθησης της ύπαρξης ομαδικού πνεύματος. Οι απαντήσεις των στοιχείων της 

κλίμακας διατυπώνονται μέσω 5βάθμιας αύξουσας κλίμακας Likert, ώστε να 

υπολογισθεί ο αντίστοιχη μέση βαθμολογία της συγκεκριμένη διάστασης. Υψηλές 

μέσες βαθμολογίες της εν λόγω διάστασης σηματοδοτούν αυξημένα επίπεδα 

ποιοτικής και αποτελεσματικής οργανωσιακής επικοινωνίας εντός του οργανισμού. 

Η δεύτερη διάσταση που προσδιορίζει το ερευνητικό εργαλείων είναι αυτή του 

εργασιακού άγχους. Η συγκεκριμένη διάσταση συμπεριλαμβάνει επίσης 7 στοιχεία 

5βάθμιας αύξουσας κλίμακας Likert, με την υψηλή μέση βαθμολογία της να 

προσδιορίζει υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους των εργαζομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, η διάσταση του εργασιακού άγχους αναφέρεται στον βαθμό που οι 

ερωτηθέντες αντιμετωπίζουν σωματική και ψυχολογική πίεση στο χώρο εργασίας, 

στο επίπεδο των απαιτήσεων της εργασίας καθώς και του εργασιακού φόρτου, όπως 

επίσης στο επίπεδο εργασιακής εξουθένωσης που βιώνουν τα άτομα.  

Η τρίτη διάσταση του ερευνητικού εργαλείου την εργασιακή απόδοση και 

περιλαμβάνει 9 στοιχεία τα οποία και σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζονται μέσω 

απαντήσεων 5βάθμιας αύξουσας κλίμακας Likert. Τα στοιχεία, αποτυπώνουν το 

επίπεδο της τρέχουσας επαγγελματικής επίδοσης των ερωτηθέντων, το βαθμό 
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απουσίας τους από την εργασία, ενσυναίσθησης σχετικά με τα επαγγελματικά 

καθήκοντα, υλοποίησης των στόχων και ποιότητας της εργασίας.  Υψηλές μέσες 

βαθμολογίες της εν λόγω διάστασης, σηματοδοτούν αυξημένα επίπεδα 

επαγγελματικής απόδοσης των εργαζομένων. Τέλος, το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών 

του δείγματος όπως το φύλο, η ηλικία το επίπεδο εκπαίδευσης, η θέση των 

εργαζομένων στην ιεραρχία του οργανισμού που εργάζονται και ο χρόνος 

προϋπηρεσίας τους στο κλάδο και τον οργανισμό που απασχολούνται. 

 

3.3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ 

Για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιείται η μέθοδος 

δειγματοληψίας ευκολίας ή ευχέρειας. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενη τεχνική δειγματοληψίας. Δεν προϋποθέτει την συγκρότηση 

καταλόγου για τον πληθυσμό και τα άτομα που συνιστούν το δείγμα της έρευνας, 

συμμετέχουν σε αυτό με μοναδικό κριτήριο την προθυμία και διαθεσιμότητα τους για 

απάντηση στις ερωτήσεις του ερευνητικού εργαλείου (Sedgwick, 2013). Η συλλογή 

των δεδομένων διεξήχθη ηλεκτρονικά, αφού αρχικά το ερωτηματολόγιο 

προσαρμόσθηκε στις επιλογές που παρέχει η πλατφόρμα διενέργειας ηλεκτρονικών 

ερευνών Google forms. Εν συνεχεία, ο αντίστοιχος υπερσύνδεσμος απεστάλη μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα που εργάζονται σε ιδιωτικούς οργανισμούς της 

πόλης της Θεσσαλονίκης. Το ποσοστό ανταποκρισιμότητας στην έρευνα ανήλθε στο 

54,3% και το συνολικό δείγμα αποτελείται από 125 άτομα. 

 

3.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Η παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων της 

περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αποτυπώνονται 

οι πίνακες κατανομής σχετικών και απόλυτων συχνοτήτων των απαντήσεων στα 

στοιχεία του ερωτηματολογίου, καθώς και οι μέσες βαθμολογίες τόσο των επιμέρους 

στοιχείων όσο και των συνολικών διαστάσεων υπό μελέτη. Επιπρόσθετα, έπειτα από 

τη διενέργεια ελέγχων περί της κανονικότητας της κατανομής των δεδομένων, 
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αποφασίσθηκε η χρήση παραμετρικών εργαλείων της επαγωγικής στατιστικής ώστε 

να επιχειρηθούν οι αντίστοιχοι έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. 

 Πιο συγκεκριμένα, για τη συσχέτιση των διαστάσεων της μελέτης κατά ζεύγη, καθώς 

και των διαστάσεων της μελέτης με δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία που 

προσδιορίζονται μέσω αριθμητικών μεταβλητών όπως η ηλικία και ο χρόνος 

προϋπηρεσίας στο κλάδο και τον οργανισμό, χρησιμοποιείται ο έλεγχος συσχετίσεων 

του Pearson. Για την διαπίστωση της παρουσίας ή μη στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων των μέσων βαθμολογίων των διαστάσεων της μελέτης με βάση των 

φύλο των ερωτηθέντων χρησιμοποιείται ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα. Για την 

διαπίστωση της παρουσίας ή μη στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων των 

μέσων βαθμολογίων των διαστάσεων της μελέτης με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης 

των ερωτηθέντων και τη θέση τους στην ιεραρχία του οργανισμού που εργάζονται 

χρησιμοποιείται ο έλεγχος Ανάλυσης Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης (ANOVA). 

Τέλος, για την αποτύπωση παρουσίας αιτιωδών σχέσεων όπως προσδιορίζονται από 

τις ερευνητικές υποθέσεις πραγματοποιείται η εφαρμογή τριών παλινδρομήσεων με 

τη χρήση της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων OLS. Τα αντίστοιχα υπό εξέταση 

υποδείγματα παλινδρόμησης είναι τα εξής: 

                                                    (1) 

                                              (2) 

                                                   (3) 

Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο σημαντικότητας που χρησιμοποιείται για την 

διενέργεια στατιστικών υποθέσεων είναι το 5% (α=0,05). 

 

3.5 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 

Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της δειγματοληψίας, της 

εξωτερικής συνέπειας των δεδομένων και της αμεροληψίας των αποτελεσμάτων, η 

στρατηγική της έρευνας συμπεριέλαβε σειρά ενεργειών βάσει του ερευνητικού 

σχεδιασμού. Αρχικά, διεξήχθη πιλοτική έρευνα με τη συμμετοχή δείγματος 8 

υποκειμένων, τα οποία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο με στόχο την από μέρους 
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τους αναφορά παρατηρηθέντων προβλημάτων, στη μορφή της φόρμας και τη 

διαδικασία συμπλήρωσης του ερευνητικού εργαλείου. Το ίδιο δείγμα ατόμων 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο έπειτα από διάστημα μια εβδομάδας ώστε η 

συνάφεια των αποτελεσμάτων να ελεγχθεί με τη μέθοδο test-retest. Οι αντίστοιχοι 

συντελεστές συσχέτισης που προέκυψαν για κάθε στοιχείο ήταν ιδιαίτερα υψηλοί και 

σε κάθε περίπτωση ανώτεροι του 0,9.  

Παράλληλα, κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας, αποσαφηνίσθηκε στους 

ερωτηθέντες, η εξασφάλιση της ανωνυμίας τους, η εμπιστευτικότητα των 

απαντήσεων καθώς επίσης και η δυνατότητα αποχώρησης τους από την έρευνα 

οποιαδήποτε στιγμή. Τέλος, μέσω του συντελεστής Alpha κατά Cronbach ελέγχθηκε 

η αξιοπιστία των δεδομένων. Ο αντίστοιχος συντελεστής έβαλε τιμές ανώτερες του 

0,6, για κάθε μια από τις υπό μελέτη διαστάσεις όσο και για το σύνολο του 

ερευνητικού εργαλείου. Πιο συγκεκριμένα ο συντελεστής Alpha ήταν ίσος με 0,754 

για τη διάσταση της οργανωσιακής επικοινωνίας, ίσος με 0,865 για τη διάσταση του 

εργασιακού άγχους, ίσος με 0,664 για τη διάσταση της εργασιακής απόδοσης και ίσος 

με 0,712 για το σύνολο του ερευνητικού εργαλείου, όπως παρουσιάζεται στον 

παρακάτω Πίνακα. 

 Cronbach’s Alpha 

Οργανωσιακή επικοινωνία 0,754 

Εργασιακό άγχος 0,865 

Εργασιακή απόδοση 0,664 

Σύνολο ερευνητικού εργαλείου 0,712 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (Πίνακας 1), αρχικά 

παρατηρείται ότι το 37,6% αυτού αποτελείται από άνδρες και το 62,4% από γυναίκες, 

με τη μέση ηλικία των ερωτηθέντων να ισούται με 36±9,2 έτη. Επιπρόσθετα, το 

14,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, το 7,2% απόφοιτοι Επαγγελματικής εκπαίδευσης, το 36,0% απόφοιτοι 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ και το 15,2% κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

Παράλληλα, το 15,2% των ερωτηθέντων κατέχει θέση κατώτερου επιπέδου στο 

οργανισμό που εργάζεται, το 58,4% θέση μέσου επιπέδου και το 26,4% θέση 

ανώτερου επιπέδου, με το μέσο χρόνο εργασίας στον κλάδο να είναι ίσος με 10,3±8,9 

έτη και τον μέσο χρόνο εργασίας στο τρέχοντα οργανισμό ίσος με 8,4±8,8 έτη.  

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Φύλο 
Άνδρας 47 37,6%   

Γυναίκα 78 62,4%   

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου 18 14,4%   

Απόφοιτος επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 
9 7,2%   

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 53 42,4%   

Κάτοχος μεταπτυχιακού/ 

διδακτορικού τίτλου 
45 36,0%   

Θέση στον οργανισμό που εργάζεστε 

Κατώτερο επίπεδο 19 15,2%   

Μέσο επίπεδο 73 58,4%   

Ανώτερο επίπεδο 33 26,4%   

Ηλικία   35,95 9,18 

Χρόνος εργασίας στον κλάδο (έτη)   10,25 8,94 

Χρόνος εργασίας στον οργανισμό (έτη)   8,43 8,77 
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Αναφορικά με το επίπεδο της ποιότητας της οργανωσιακής επικοινωνίας που 

παρατηρείται στην εργασία των ερωτηθέντων (Πίνακας 2), προκύπτει ότι αυτό είναι 

σχετικά ικανοποιητικό με την αντίστοιχη μέση βαθμολογία της συγκεκριμένης 

διάστασης να είναι ίση με 3,48 (Τ.Α.=0,63). Οι ερωτηθέντες παρουσιάζουν υψηλό 

βαθμό ενσυναίσθησης ότι ανήκουν σε ομάδες, ενώ προκύπτει υψηλός βαθμός 

συνεργατικότητας εντός των εργασιακών ομάδων. Ελαφρώς χαμηλότερος είναι ο 

βαθμός που οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν την ανάγκη να συναναστρέφονται με την 

ομάδα εργασίας τους, αλλά και ο βαθμός υποστήριξης και ενθάρρυνσης που 

λαμβάνουν από τα μέλη τους. Τέλος, δεν προκύπτει υψηλό επίπεδο μη εξωτερίκευσης 

των σκέψεων των εργαζομένων, ενώ παράλληλα, επίσης χαμηλό είναι το επίπεδο 

δυσκολίας διευθέτησης των προβλημάτων που προκύπτουν για τους ερωτηθέντες 

στην εργασία. 

Πίνακας 2: Επίπεδο οργανωσιακής επικοινωνίας 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ -  

Ούτε συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Αισθάνομαι πραγματικά ότι ανήκω σε 

μια ομάδα 
1 0,8% 12 9,6% 26 20,8% 60 48,0% 26 20,8% 3,78 0,91 

Ανυπομονώ να είμαι με τα μέλη της 

ομάδας εργασίας μου κάθε μέρα 
6 4,8% 10 8,0% 60 48,0% 38 30,4% 11 8,8% 3,30 0,92 

Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και 

ενθάρρυνση στην εργασία 
5 4,0% 21 16,8% 41 32,8% 42 33,6% 16 12,8% 3,34 1,03 

Είναι πολύ δύσκολο να διευθετήσω 

προβλήματα στην εργασία μου 
17 13,6% 57 45,6% 29 23,2% 20 16,0% 2 1,6% 2,46 0,97 

Τα άτομα με τα οποία συνεργάζομαι, 

με βοηθούν για να ολοκληρώσουν τη 

δουλειά 

3 2,4% 9 7,2% 29 23,2% 60 48,0% 24 19,2% 3,74 0,93 

Οι συνάδελφοι μου διατηρούν τις 

σκέψεις τους στον εαυτό τους, αντί να 

διακινδυνεύουν να μιλήσουν 

12 9,6% 38 30,4% 38 30,4% 29 23,2% 8 6,4% 2,86 1,08 

Δουλεύω συχνά σε ομάδες ως μέρος 

της δουλειάς μου 
8 6,4% 17 13,6% 26 20,8% 53 42,4% 21 16,8% 3,50 1,12 

Οργανωσιακή επικοινωνία           3,48 0,63 

Σχετικά με το επίπεδο εργασιακού άγχους που παρουσιάζουν οι ερωτηθέντες 

(Πίνακας 3), παρατηρείται ότι αυτό είναι ανώτερο του μετρίου (Μ.Ο.=3,45, 

Τ.Α.=0,73). Μάλιστα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα σημειώνουν εκτός από τα 
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σημαντικά επίπεδα άγχους στην εργασία και αρκετά υψηλά επίπεδα εργασιακής 

εξουθένωσης, καθώς κρίνεται ότι και οι απαιτήσεις της εργασίας είναι υψηλές. 

Παρόλα, αυτά χαμηλότερος είναι ο βαθμός πίεσης που διαισθάνονται οι ερωτηθέντες 

στην εργασία τους, αλλά και το βαθμός του επαγγελματικού φόρτου, παρά το γεγονός 

ότι ο χρόνος που έχουν στη διάθεση τους για την αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων τους δεν είναι επαρκής. 

Πίνακας 3: Επίπεδο εργασιακού άγχους 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ -  

Ούτε συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Έχω αρκετό χρόνο για να κάνω τη 

δουλειά μου σωστά 
7 5,6% 31 24,8% 40 32,0% 40 32,0% 7 5,6% 3,07 1,01 

Υπάρχει πολύ άγχος στη δουλειά μου 3 2,4% 9 7,2% 26 20,8% 57 45,6% 30 24,0% 3,82 0,96 

Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου 

αισθάνονται εξουθενωμένοι από τη 

δουλειά 

2 1,6% 22 17,6% 34 27,2% 46 36,8% 21 16,8% 3,50 1,02 

Νιώθω ότι εργάζομαι συνεχώς υπό 

πίεση 
3 2,4% 23 18,4% 36 28,8% 48 38,4% 15 12,0% 3,39 1,00 

Οι απαιτήσεις της εργασίας μου είναι 

πολύ υψηλές 
2 1,6% 8 6,4% 29 23,2% 61 48,8% 25 20,0% 3,79 0,89 

Η δουλειά μου συνεπάγεται πολύ άγχος 4 3,2% 19 15,2% 30 24,0% 52 41,6% 20 16,0% 3,52 1,04 

Νομίζω ότι ο φόρτος εργασίας μου 

είναι υπερβολικός 
2 1,6% 28 22,4% 49 39,2% 35 28,0% 11 8,8% 3,20 0,94 

Εργασιακό άγχος           3,45 0,73 

Βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων, κρίνεται ότι οι ίδιοι αξιολογούν της 

εργασιακή τους απόδοση ως ικανοποιητική (Μ.Ο.=3,68, Τ.Α.=0,40). Όπως 

παρατηρείται στον Πίνακα 4, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, κρίνουν το επίπεδο 

απόδοσης τους ως υψηλό, δεδομένης της υψηλής αυτοαξιολόγησης των επιδόσεων 

τους, των αυξημένων εργασιακών προτύπων που έχουν θέσει και του αντίστοιχου 

επιπέδου ποιότητας στην εργασία τους, με την ανάληψη μάλιστα καθηκόντων που 

είναι περισσότερα από τα απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. 

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο βαθμός που οι εργαζόμενοι του δείγματος νιώθουν 

υπερήφανοι για την εργασία τους, με το επίπεδο παρουσίας σε αυτή να είναι 
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εξαιρετικά υψηλό, παρά το γεγονός ότι θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους να 

χρησιμοποιούν ολόκληρη την αναρρωτική τους άδεια όταν είναι απαραίτητο 

Πίνακας 4: Επίπεδο εργασιακής απόδοσης 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ -  

Ούτε συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 
  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Το επίπεδο απόδοσης μου στην εργασία 

είναι το καλύτερο δυνατό 
2 1,6% 12 9,6% 24 19,2% 65 52,0% 22 17,6% 3,74 0,91 

Είναι δικαίωμά μου να χρησιμοποιώ 

ολόκληρη την αναρρωτική μου άδεια 

όταν είναι απαραίτητο 

2 1,6% 4 3,2% 16 12,8% 56 44,8% 47 37,6% 4,14 0,87 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν 

μόνο ότι είναι απαραίτητο για την 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους 

19 15,2% 40 32,0% 35 28,0% 25 20,0% 6 4,8% 2,67 1,11 

Προσπαθώ να μην απουσιάζω από την 

εργασία μου 
1 0,8% 2 1,6% 5 4,0% 50 40,0% 67 53,6% 4,44 0,72 

Είμαι ένας από τους καλύτερους 

υπαλλήλους της εταιρίας 
2 1,6% 6 4,8% 49 39,2% 42 33,6% 26 20,8% 3,67 0,91 

Είμαι ένας από τους πιο αργούς 

υπαλλήλους της εταιρίας 
68 54,4% 41 32,8% 12 9,6% 2 1,6% 2 1,6% 1,63 0,85 

Έχω θέσει πολύ υψηλά πρότυπα για τη 

δουλειά μου 
1 0,8% 4 3,2% 33 26,4% 61 48,8% 26 20,8% 3,86 0,81 

Η δουλειά μου είναι πάντα υψηλής 

ποιότητας 
2 1,6% 5 4,0% 27 21,6% 65 52,0% 26 20,8% 3,86 0,85 

Είμαι περήφανος για την απόδοση μου 

στην δουλειά 
1 0,8% 3 2,4% 23 18,4% 67 53,6% 31 24,8% 3,99 0,78 

Εργασιακή απόδοση           3,68 0,40 

 

4.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Η διαδικασία ελέγχου των συσχετίσεων που ακολουθεί προϋποθέτει τη διερεύνηση 

της κατανομής που ακολουθείται στα δεδομένα που αφορούν τις υπό μελέτη 

διαστάσεις της οργανωσιακής επικοινωνίας, του εργασιακού άγχους και της 

εργασιακής απόδοσης. Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 5, βάσει των αντίστοιχων 
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ελέγχων Kolmogorov-Smirnov η υπόθεση της κανονικότητας στην κατανομή των 

δεδομένων απορρίπτεται με το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας να είναι 

χαμηλότερο του α=0,05. Αντίστροφα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν με 

βάση τους ελέγχους Shapiro-Wilk, οι οποίοι σηματοδοτούν ότι τα δεδομένα της 

μελέτης ακολουθούν την κανονική κατανομή (p>0,05) σε κάθε περίπτωση. Κατά 

συνέπεια, προκύπτει αντίθεση των αποτελεσμάτων σχετικά με την κατανομή 

ανάμεσα στις δύο διαφορετικές μεθοδολογίες αποτύπωσης της. Παρόλα, αυτά 

δεδομένου του γεγονότος ότι το δείγμα των παρατηρήσεων της έρευνας είναι μεγάλο 

και του χαμηλότερου βαθμού ευαισθησίας του ελέγχου  Shapiro-Wilk στο μέγεθος 

του δείγματος, γίνεται αποδεκτή η υπόθεση της κανονικότητας των δεδομένων με 

γνώμονα τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου. Ως εκ τούτου για τη 

διενέργεια ελέγχων στατιστικών υποθέσεων, χρησιμοποιούνται παραμετρικά 

στατιστικά εργαλεία. 

Πίνακας 5: Έλεγχοι κανονικότητας της κατανομής των δεδομένων 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Τιμή ΒΕ p Τιμή ΒΕ p 

Οργανωσιακή επικοινωνία 0,093 125 0,010 0,987 125 0,279 

Εργασιακό άγχος 0,082 125 0,039 0,986 125 0,227 

Εργασιακή απόδοση 0,094 125 0,009 0,988 125 0,287 

Για την αποτύπωση της σχέσης που συνδέει κατά ζεύγη τις διαστάσεις της 

οργανωσιακής επικοινωνίας, του εργασιακού άγχους και της εργασιακής απόδοσης, 

αρχικά εφαρμόζονται κατά ζεύγη συσχετίσεις με τη χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης r του Pearson (Πίνακας 6). Όπως παρατηρείται, δεν προκύπτει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση των διαστάσεων της οργανωσιακής επικοινωνίας και του 

εργασιακού άγχους (r=0,124, p=0,169) και των διαστάσεων της εργασιακής 

απόδοσης και του εργασιακού άγχους (r=0,044, p=0,625). Αντίθετα, παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική μετρίου βαθμού θετική συσχέτιση ανάμεσα στις διαστάσεις 

της οργανωσιακής επικοινωνίας και της εργασιακής απόδοσης (r=0,305, p=0,001). Ως 

εκ τούτου μπορεί να συμπεραθεί, ότι η βελτιωμένη οργανωσιακή επικοινωνία 

συνδέεται με υψηλά επίπεδα εργασιακής απόδοσης και το αντίστροφο. 
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Πίνακας 6: Μήτρα συσχετίσεων κατά Pearson 

 Οργανωσιακή επικοινωνία Εργασιακό άγχος Εργασιακή απόδοση 

Οργανωσιακή επικοινωνία 
r 1   

p    

Εργασιακό άγχος 
r -0,124 1  

p 0,169   

Εργασιακή απόδοση 
r 0,305 0,044 1 

p 0,001 0,625  

Περνώντας στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου 

παλινδρόμησης OLS στην περίπτωση που τίθεται ως εξαρτημένη μεταβλητή η 

εργασιακή απόδοση και ως ανεξάρτητη η οργανωσιακή επικοινωνία (Πίνακας 7), 

παρατηρείται ότι ο αντίστοιχος συντελεστής β είναι θετικός και στατιστικά 

σημαντικός (β=0,193, p=0,001). Το θετικό πρόσημο του συντελεστή σηματοδοτεί ότι 

η βελτιωμένη οργανωσιακή επικοινωνία οδηγεί σε βελτιωμένη εργασιακής απόδοση, 

με το υπόδειγμα παλινδρόμησης να κρίνεται βάσει της στατιστικής F στατιστικά 

σημαντικό, παρά τη σχετικά χαμηλή τιμή του συντελεστής προσδιορισμού που 

ισούται με 0,093. 

Πίνακας 7: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της οργανωσιακής επικοινωνίας στην εργασιακή 

απόδοση 

Εξαρτημένη μεταβλητή: 

Εργασιακή απόδοση 
Συντελεστές Τυπικά Σφάλματα t p 

Σταθερά 3,010 0,192 15,689 0,000 

Οργανωσιακή επικοινωνία 0,193 0,054 3,552 0,001 

F (p) 12,620 (0,001) 

R
2 0,093 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης με τη χρήση της 

μεθόδου OLS σχετικά με την επίδραση του επιπέδου εργασιακού άγχους που βιώνουν 

οι εργαζόμενοι προς το επίπεδο της εργασιακής τους απόδοσης. Παρατηρείται ότι 

αυτή δεν καθίσταται στατιστικά σημαντική επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα της 

αντίστοιχης συσχέτισης κατά Pearson (Πίνακας 8). Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής 

β του επιπέδου εργασιακού άγχους, παρουσιάζει παρατηρηθέν επίπεδο 
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σημαντικότητας ίσο με 0,625, ενώ παράλληλα, ο συντελεστής προσδιορισμού είναι 

εξαιρετικά χαμηλός (R
2
=0,002).  

 

Πίνακας 8: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης του εργασιακού άγχους στην εργασιακή απόδοση 

Εξαρτημένη μεταβλητή: 

Εργασιακή απόδοση 
Συντελεστές Τυπικά Σφάλματα t p 

Σταθερά 3,597 0,175 20,592 0,000 

Εργασιακό άγχος 0,024 0,050 0,489 0,625 

F (p) 0,239 (0,625) 

R
2 0,002 

Επίσης, προκύπτει ότι ο αντίστοιχος συντελεστής β στην περίπτωση πού τίθεται ως 

εξαρτημένη μεταβλητή το εργασιακό άγχος και ως ανεξάρτητη η οργανωσιακή 

επικοινωνία, είναι επίσης μη στατιστικά σημαντικός (β=-0,142, p=0,169), 

σηματοδοτώντας τη μη επίδραση της οργανωσιακής επικοινωνίας στα διαμορφωμένα 

επίπεδα εργασιακού άγχους (Πίνακας 9). Παράλληλα, το ποσοστό 

επεξηγηματικότητας των διακυμάνσεων της ανεξάρτητης μεταβλητής στις 

διακυμάνσεις της εξαρτημένης είναι χαμηλό καθώς ισούται με 1,5%. 

Πίνακας 9: Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης της οργανωσιακής επικοινωνίας στο εργασιακό 

άγχος 

Εξαρτημένη μεταβλητή: 

Εργασιακό άγχος 
Συντελεστές Τυπικά Σφάλματα t p 

Σταθερά 3,944 0,363 10,854 0,000 

Οργανωσιακή επικοινωνία -0,142 0,103 -1,385 0,169 

F (p) 1,917 (0,169) 

R
2 0,015 

Στη συνέχεια της μελέτης, και με βάση τα αποτελέσματα των αντίστοιχων ελέγχων t 

για ανεξάρτητα δείγματα (Πίνακας 10), προκύπτει ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους σε σχέση με τους 

άνδρες (p=0,043). Αντίθετα, δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

των μέσων βαθμολογιών των ερωτηθέντων με βάση το φύλο για τις διαστάσεις της 

οργανωσιακής επικοινωνίας (p=0,863) και της εργασιακής απόδοσης (p=0,838). 
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Πίνακας 10: Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα των μέσων βαθμολογίων των διαστάσεων με 

βάση το φύλο 

 

Φύλο    

Άνδρας Γυναίκα    

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t BE p 

Οργανωσιακή επικοινωνία 3,47 0,56 3,49 0,68 -0,173 123 0,863 

Εργασιακό άγχος 3,28 0,76 3,55 0,69 -2,044 123 0,043 

Εργασιακή απόδοση 3,67 0,42 3,69 0,39 -0,205 123 0,838 

Παράλληλα, με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 11, προκύπτει ότι δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση των διαστάσεων της οργανωσιακής 

επικοινωνίας, του εργασιακού άγχους και της εργασιακής απόδοσης με την ηλικία 

των ερωτηθέντων. Σε κάθε περίπτωση το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας είναι 

ανώτερο του α=0,05. 

Πίνακας 11: Έλεγχοι συσχετίσεων κατά Pearson των μέσων βαθμολογίων των διαστάσεων και 

της ηλικίας 

 Οργανωσιακή επικοινωνία Εργασιακό άγχος Εργασιακή απόδοση 

Ηλικία 
r -0,014 0,107 0,166 

p 0,880 0,236 0,064 

Επιπρόσθετα, κρίνεται ότι το επίπεδο εργασιακής απόδοσης των εργαζομένων, βάσει 

των αποτελεσμάτων αυτοαξιολόγησης της, διαφοροποιείται με γνώμονα το επίπεδο 

εκπαίδευσης τους (p=0,022). Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι απόφοιτοι 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, με τους 

αποφοίτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους κατόχους μεταπτυχιακή ή 

διδακτορικού τίτλου σπουδών να σημειώνουν ελαφρώς χαμηλότερη βαθμολογία 

εργασιακής απόδοσης και τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ σαφώς χαμηλότερη. 

Αντίθετα, δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις των μέσων 

βαθμολογιών των διαστάσεων της οργανωσιακής επικοινωνίας (p=0,556) και του 

εργασιακού άγχους (p=0,896) με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων 

(Πίνακας 12). 
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Πίνακας 12: Έλεγχοι ANOVA των μέσων βαθμολογίων των διαστάσεων με βάση το επίπεδο 

εκπαίδευσης 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης    

Απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 

Απόφοιτος επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Κάτοχος 

μεταπτυχιακού/ 

διδακτορικού τίτλου 

   

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. F BE p 

Οργανωσιακή επικοινωνία 3,44 0,62 3,75 0,54 3,43 0,71 3,50 0,57 0,696 124 0,556 

Εργασιακό άγχος 3,46 0,67 3,57 0,62 3,39 0,69 3,49 0,82 0,239 124 0,869 

Εργασιακή απόδοση 3,74 0,38 3,85 0,36 3,56 0,38 3,77 0,41 30,327 124 0,022 

Εν συνεχεία, βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακα 13, ότι τα επίπεδα οργανωσιακής 

επικοινωνίας (p=0,002) και εργασιακής απόδοσης (p=0,005), που αναγνωρίζουν οι 

ερωτηθέντες, διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά με βάση το επίπεδο της θέσης 

που κατέχουν στον οργανισμό που εργάζονται. Πιο συγκεκριμένα, κρίνεται ότι οι 

εργαζόμενοι των ανώτερων οργανωσιακών κλιμακίων, αναγνωρίζουν υψηλότερα 

επίπεδα ικανοποιητικής οργανωσιακής επικοινωνίας, αλλά και εργασιακής απόδοσης 

σε σχέση αρχικά με τους εργαζόμενους μέσου επιπέδου και κυρίως σε σχέση με τους 

εργαζόμενους κατώτερου επιπέδου. Αντίθετα, δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση του επιπέδου εργασιακού άγχους με βάση τη θέση των 

εργαζομένων στην ιεραρχία του οργανισμού που απασχολούνται (p=0,795). 

Πίνακας 13: Έλεγχοι ANOVA των μέσων βαθμολογίων των διαστάσεων με βάση τη θέση στην 

ιεραρχία 

 

Θέση στον οργανισμό που εργάζεστε    

Κατώτερο επίπεδο Μέσο επίπεδο Ανώτερο επίπεδο    

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. F BE p 

Οργανωσιακή επικοινωνία 3,05 0,65 3,49 0,64 3,69 0,51 6,746 124 0,002 

Εργασιακό άγχος 3,39 0,73 3,43 0,71 3,52 0,78 0,230 124 0,795 

Εργασιακή απόδοση 3,44 0,32 3,68 0,40 3,81 0,38 5,515 124 0,005 
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Τέλος, όπως παρουσιάζεται στους Πίνακες 14 και 15, οι εργαζόμενοι οι οποίοι 

σημειώνουν περισσότερα χρόνια εργασίας στο κλάδο (r=0,231, p=0,009), αλλά και 

τον οργανισμό που απασχολούνται (r=0,206, p=0,021), χαρακτηρίζονται και από 

υψηλότερα επίπεδα εργασιακής απόδοσης και το αντίστροφο. Αντίθετα, δεν 

προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των ετών εργασίας στον κλάδο και στον 

οργανισμό που απασχολούνται οι εργαζόμενοι με το παρατηρηθέν επίπεδο 

σημαντικότητας να είναι σταθερά ανώτερο του α=0,05. 

Πίνακας 14: Έλεγχοι συσχετίσεων κατά Pearson των μέσων βαθμολογίων των διαστάσεων και 

των ετών εργασίας στον κλάδο 

 Οργανωσιακή επικοινωνία Εργασιακό άγχος Εργασιακή απόδοση 

Χρόνος εργασίας στον 

κλάδο 

r -0,010 0,093 0,231 

p 0,913 0,303 0,009 

 

Πίνακας 15: Έλεγχοι συσχετίσεων κατά Pearson των μέσων βαθμολογίων των διαστάσεων και 

των ετών εργασίας στον οργανισμό 

 Οργανωσιακή επικοινωνία Εργασιακό άγχος Εργασιακή απόδοση 

Χρόνος εργασίας στον 

οργανισμό 

r -0,111 0,162 0,206 

p 0,218 0,071 0,021 

 

4.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Η στατιστική ανάλυση που εφαρμόσθηκε, ανέδειξε ότι το επίπεδο της ποιοτικής 

οργανωσιακής επικοινωνίας στους ελληνικούς οργανισμούς είναι ικανοποιητικό, 

καθώς κρίνεται ότι παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλός βαθμός ομαδικότητας και 

συνεργατικότητας στην εργασία, γεγονός που ευνοεί την ικανότητα των ατόμων να 

μπορούν να διευθετούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Παράλληλα, 

ικανοποιητική είναι και η εργασιακή απόδοση του δείγματος, καθώς χαρακτηρίζεται 

από υψηλά πρότυπα και ποιότητα, ενώ παρά το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες κρίνουν 

ότι η χρήση της νομοθεσίας σχετικά με την απουσία από την εργασία είναι 

αδιαπραγμάτευτη, ο βαθμός εφαρμογής της είναι χαμηλός. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήθηκαν σημαντικά επίπεδα εργασιακού άγχους το οποίο συνδέεται κατά 

κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της εργασίας και σε χαμηλότερο επίπεδο από την 

εντατικοποίηση της.  
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Από τη μελέτη των υποθέσεων της έρευνας, αρχικά προέκυψε ότι η πρώτη 

ερευνητική υπόθεση που θεωρεί την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ εργασιακής 

παραγωγικότητας και της ικανοποιητικής οργανωσιακής επικοινωνίας 

επιβεβαιώνεται. Πιο συγκεκριμένα, τόσο μέσω της ανάλυσης συσχετίσεων κατά 

Pearson, όσο και μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης OLS, προέκυψε ότι τα υψηλά 

επίπεδα ποιοτικής οργανωσιακής επικοινωνίας συνδέονται με βελτιωμένη εργασιακή 

απόδοση. Εξάλλου, η βιβλιογραφία που αφορά τη σχέση της οργανωσιακής 

επικοινωνίας και της εργασιακής απόδοσης, διαπιστώνει την ευθεία σχέση μεταξύ 

των εν λόγω διαστάσεων. Μάλιστα, οι Litterst & Eyo (1982), συνδέουν την 

αποτελεσματική επικοινωνία εντός του χώρου εργασίας, με την αντίληψη της 

συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, δεδομένου του ρόλου τους ως 

μέλη εργασιακών ομάδων, στοιχείο που είναι ιδιαίτερα αντιληπτό από το δείγμα της 

παρούσας έρευνας. Μάλιστα, τα ικανοποιητικά επίπεδα υποστήριξης από το 

εργασιακό περιβάλλον, που παρατηρούνται στην παρούσα μελέτη, δύνανται να 

οδηγούν σε υψηλά επίπεδα εργασιακής απόδοσης, όπως άλλωστε διαπιστώνουν και 

οι Duncan & Moriaty (1998). Επίσης, δεδομένου ότι τα άτομα του δείγματος της 

έρευνας, παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο της αδυναμίας να διευθετούν προβλήματα 

που προκύπτουν στην εργασία τους, δικαιολογούνται επίσης και τα αυξημένα επίπεδα 

στην παραγωγικότητα τους, γεγονός που συμφωνεί με τη θεώρηση των Chen et al. 

(2006), οι οποίο τονίζουν ότι η αναβαθμισμένη ικανότητα επίτευξης των ατομικών 

και οργανωσιακών στόχων μπορεί να επιδράσει θετικά στην παρουσία βελτιωμένης 

εργασιακής απόδοσης.  

Σε ότι αφορά τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση της μελέτης η οποία θεωρεί ότι 

παρουσιάζεται αρνητική σχέση μεταξύ της ικανοποιητικής οργανωσιακής 

επικοινωνίας και του επιπέδου εργασιακού άγχους, προκύπτει ότι αυτή δεν 

επιβεβαιώνεται. Πιο συγκεκριμένα, ο αντίστοιχος συντελεστής συσχέτισης κατά 

Pearson, μολονότι παρουσίασε αρνητικό πρόσημο σηματοδοτώντας την παρουσία 

αντίστροφης σχέσης μεταξύ των διαστάσεων του εργασιακού άγχους και της 

οργανωσιακής επικοινωνίας, κρίθηκε μη στατιστικά σημαντικός, οδηγώντας στην 

αδυναμία γενίκευσης του συγκεκριμένου αποτελέσματος στον πληθυσμό. Το 

παραπάνω αποτέλεσμα, έρχεται σε αντίθεση με εκείνα των Ray (1991), Goris (2007) 

και Diggens & Chesson (2014), οι οποίοι διαπιστώνουν στατιστικά σημαντική και 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των προαναφερθέντων διαστάσεων. Παρόλα αυτά, τα 
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προαναφερθέντα αποτελέσματα συμφωνούν με εκείνα των Ayatse & Ikyanyon 

(2012), οι οποίοι θεωρούν ότι ο βαθμός συσχέτισης της επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων και του επιπέδου του εργασιακού άγχους, είναι κατά τεκμήριο ασθενής, 

καθώς οι βασικοί παράγοντες εμφάνισης του εργασιακού όπως η εντατικοποίηση της 

εργασίας, η μισθολογική ανασφάλεια και η επαγγελματική αβεβαιότητα 

υπερκαλύπτουν τις θετικές επιδράσεις της κουλτούρας ποιοτικής επικοινωνίας εντός 

των οργανισμών. Η συγκεκριμένη θεώρηση, επιβεβαιώνεται και από τον ιδιαίτερα 

χαμηλό συντελεστή προσδιορισμού που παρουσιάζει το αντίστοιχο υπόδειγμα 

παλινδρόμησης, σηματοδοτώντας τον ισχυρό ρόλο του διαταρακτικού όρου στο 

επίπεδο προσδιορισμού του εργασιακού άγχους. Μάλιστα, οι Kumar & Giri  (2009), 

χρησιμοποιώντας επίσης την τεχνικής της παλινδρόμησης με τη χρήση της μεθόδου 

των Ελαχίστων Τετραγώνων, αποτυπώνουν ότι μόνο ορισμένες από τις πτυχές 

προσδιορισμού της ποιοτικής οργανωσιακής επικοινωνίας επιδρούν θετικά στη 

μείωση του εργασιακού άγχους, ενώ παράλληλα κρίνουν επίσης με τη σειρά τους την 

παρουσία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ των δύο διαστάσεων μη στατιστικά σημαντική. 

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση της μελέτης η οποία θεωρεί την ύπαρξη αρνητικής 

σχέσης μεταξύ της εργασιακής παραγωγικότητας και του επιπέδου εργασιακού 

άγχους, επίσης δεν επιβεβαιώνεται. Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι όπως 

ισχυρίζονται οι Chang & Chen (2016), το εργασιακό άγχος σχετίζεται σημαντικά με 

τον αυξημένο φόρτο εργασίας σε συνδυασμό με τον μειωμένο χρόνο διεκπεραίωσης 

των καθηκόντων που έχουν στη διάθεση τους οι εργαζόμενοι. Υπό αυτή την έννοια, 

δεδομένου ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν παρατηρείται στο δείγμα της παρούσας 

έρευνας, κρίνεται ότι η χαμηλή ανεπάρκεια του διαθέσιμου εργασιακού χρόνου 

επιδρά στην παρουσία χαμηλού και μη στατιστικά σημαντικού βαθμού συσχέτισης 

του εργασιακού άγχους και της εργασιακής παραγωγικότητας. Στην ίδια κατεύθυνση, 

με γνώμονα τον ισχυρισμό του Meneze (2005), ότι υψηλά επίπεδα επαγγελματικού 

άγχους οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και υψηλό βαθμό απουσίας 

από την εργασία και δεδομένου, ότι το δείγμα της παρούσας έρευνας δεν 

χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα απουσίας από την εργασία, κρίνεται ότι η 

σύνδεση του εργασιακού άγχους και της παραγωγικότητας περιστέλλεται σημαντικά. 

Παράλληλα, με βάση τον ισχυρισμό των Rahman & Shah (2012), ότι η επίδραση του 

άγχους στην απόδοση των εργαζομένων διαμεσολαβείται από μια σειρά στοιχεία που 

σχετίζονται με τις οικονομικές απολαβές και άλλους χαρακτηριολογικούς παράγοντες 
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των εργαζομένων, εξηγείται η σημαντική επίδραση του διαταρακτικού όρου όταν 

επιχειρείται η διερεύνηση της επίδρασης του εργασιακού άγχους προς την εργασιακή 

απόδοση. 

Τέλος, από τη διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών και επαγγελματικών 

χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων στα επίπεδα της ποιοτικής οργανωσιακής 

επικοινωνίας, του εργασιακού άγχους και της εργασιακής απόδοσης, αρχικά 

επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα των Gardiner & Tiggemann  (1999) και Dar et al. 

(2011), που παρατηρούν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

εργασιακού άγχους σε σχέση με τους άνδρες, τα οποία εδράζονται τόσο στο γεγονός 

ότι καλούνται να εργασθούν θέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένο επίπεδο 

ευθυνών, όσο και λόγω του διπλού ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν ως 

εργαζόμενες και νοικοκυρές. Ακόμη, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, 

συνδέονται με εκείνα του Pincus (1986), ο οποίος τονίζει ότι η ποιοτική οργανωσιακή 

επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα παραγωγικότητας. 

Τέλος, η θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση των ετών προϋπηρεσίας των 

εργαζομένων και του επιπέδου της εργασιακής απόδοσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

η αυξημένη γνώση των απαιτήσεων της εργασίας και των καθηκόντων των 

εργαζομένων οδηγεί σε βελτίωση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών τους 

συνολικά με θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα τους (Goris, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μελέτη της παραγωγικότητας της εργασίας, αποτελεί ζήτημα το οποίο απασχολεί 

τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο καθότι είναι 

μοχλός αύξησης της αποδοτικότητας των οργανισμών, αλλά και της 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και εταιρικών πρακτικών. Υπό αυτή την 

έννοια, ο προσδιορισμός των παραγόντων που συνδράμουν στην αύξηση της 

απόδοσης των εργαζομένων εξαιρετικά ιδιαίτερα σημαντικός,  ιδιαίτερα δεδομένης 

της έντασης του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων σε τοπικό, κλαδικό και διεθνές 

επίπεδο. Επίσης, κρίνεται ότι η βελτιωμένη εργασιακή απόδοση, μπορεί να 

αποτελέσει παράγοντα προσδιορισμού της εργασιακής ευημερίας των εργαζομένων η 

οποία συνδέεται με τα χαμηλά επίπεδα άγχους που σχετίζεται με την επαγγελματική 

δραστηριότητα των ατόμων. Εξάλλου, όπως έχει αποδειχθεί, τόσο το εργασιακό 

άγχος μπορεί να περισταλεί μέσω της αποτελεσματικής οργανωσιακής επικοινωνίας, 

όσο και η εργασιακή απόδοση να βελτιωθεί σημαντικά.  

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία είχε σκοπό την αποτύπωση της σχέσης 

ανάμεσα στην εργασιακή απόδοση, ως στοιχείο προσδιορισμού της 

παραγωγικότητας, την οργανωσιακή επικοινωνία και το εργασιακό άγχος, μέσω της 

μελέτης της υπάρχουσας έως σήμερα βιβλιογραφίας, αλλά και της εφαρμογής 

αντίστοιχης στατιστικής ανάλυσης. Τα θεωρητικά ευρήματα της μελέτης οδηγούν στο 

συμπέρασμα της στενής σύνδεσης της παραγωγικότητας, του εργασιακού άγχους και 

της οργανωσιακής επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν στοιχεία της που προσδιορίζουν 

την ύπαρξη ή μη θετικού κλίματος εντός του χώρου εργασίας. Το θετικό εργασιακό 
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κλίμα, αποτελεί στοιχείο της οργανωσιακής κουλτούρας των οργανισμών, η οποία 

καλλιεργείται και είναι αποτέλεσμα τόσο των αντιλήψεων και των συμπεριφορών 

των ανώτερων ιεραρχικά κλιμακίων των επιχειρήσεων συνολικά, όσο και των 

αλληλεπιδράσεων που συνιστούν την ποιότητα των καθημερινών σχέσεων των 

εργαζομένων μεταξύ τους.  

Σαν βασικό συμπέρασμα της παρούσας μελέτης, προκύπτει η ανάγκη από μέρους των 

οργανισμών για την περιστολή φαινομένων που συνδέονται με την άκριτη απόρριψη 

των μεθόδων, εργαλείων και πρακτικών διοίκησης που αναπτύσσονται στον κόσμο 

των επιχειρήσεων και αποσκοπούν στην βελτίωση της οργανωσιακής επικοινωνίας 

και την περιστολή του εργασιακού άγχους. Οι επιχειρήσεις, ως ανοιχτοί οργανισμοί 

που δρουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θα πρέπει να προχωρούν την 

υιοθέτηση σύγχρονων προσεγγίσεων που αναδεικνύουν εναλλακτικούς τρόπους 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας τους, λειτουργώντας σε ένα εξελικτικό πλαίσιο 

που χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες προκλήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτής της σκέψης είναι η ανάπτυξη των νέων μοντέλων οργανωσιακής ηγεσίας, τα 

οποία δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και πνευματική καθοδήγηση των ανθρώπινων 

πόρων, μία προσέγγιση που υιοθετείται ολοένα και πιο συχνά από τις επιχειρήσεις 

σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση πρακτικών που 

αποσκοπούν στην περιστολή του εργασιακού άγχους και τη βελτίωση της 

οργανωσιακής επικοινωνίας, βάση ανάπτυξης σύγχρονων και αποτελεσματικών 

διοικητικών προσεγγίσεων, οι οποίες θα μπορούν συνδυάζουν την καλλιέργεια 

θετικού κλίματος εντός του χώρου εργασίας και την αποτελεσματικότητα των 

λειτουργιών τους. 

Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαιτερότητες 

του εκάστοτε οργανισμού, οι οποίες καθιστούν ακατάλληλη την άκριτη ενσωμάτωση 

των αναφερθέντων πρακτικών και μεθόδων χωρίς την εκ των προτέρων αξιολόγηση 

της χρησιμότητας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των οργανισμών βρίσκεται 

πάντα στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου, της εκπαιδευτικής έρευνας και της 

αντίστοιχης πολιτικής ατζέντας, καθώς αναπτύσσονται διαφορετικές και πολλές 

φορές αντικρουόμενες απόψεις αναφορικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης πρακτικών 

που δεν θέτουν στο επίκεντρο την άμεση βελτίωση του όγκου της παραγωγής αλλά 

εστιάζουν στην έμμεση και σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας σε 
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μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεδομένης της συνεχούς ανάπτυξης των επιστημονικών 

μεθόδων διοίκησης των οργανισμών, η παρούσα συζήτηση παραμένει ανοιχτή, ενώ 

παράλληλα, σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας στην διαδικασία καλλιέργειας 

της επιχειρησιακής κουλτούρας των οργανισμών είναι και το επίπεδο της οικονομικής 

μεγέθυνσης καθώς επίσης και η εκάστοτε οικονομική συγκυρία. 

 

5.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η εμπειρική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω εργασία, 

χαρακτηρίζεται από μια σειρά περιορισμούς και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της 

δεν θα πρέπει να γενικεύονται άκριτα, παρά να προσεγγίζονται με προσοχή. Αρχικά ο 

πρώτος περιορισμός της έρευνας αφορά τη χρονική στιγμή κατά την οποία 

διενεργήθηκε η δειγματοληψία των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες καραντίνας λόγω της υγειονομικής 

κρίσης που οφείλεται στην εμφάνιση του CoViD – 19 και η οποία ενδέχεται να 

επέδρασσε στις αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με τα στοιχεία που διέπουν τον 

επαγγελματικό τους βίο. Ένας δεύτερος περιορισμός που αφορά την έρευνα, είναι η 

χρήση της μεθόδου δειγματοληψίας ευκολίας, η οποία είναι μη πιθανοτική μέθοδος 

και περιστέλλει το βαθμό αμεροληψίας των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν έχει εστιάσει σε κάποιο συγκεκριμένο 

κλάδο και το δείγμα αποτελείται από εργαζόμενους τόσο οργανισμών του δημοσίου 

όσο και του ιδιωτικού τομέα, τα χαρακτηριστικά της εργασίας των οποίων ενδέχεται 

να διαφέρουν σημαντικά. Τέλος, αποτελεί σημαντικό περιορισμό του δείγματος το 

γεγονός ότι δεν μελετήθηκε η επίδραση στο επίπεδο της εργασιακής απόδοσης, του 

εργασιακού άγχους και της ποιότητας της οργανωσιακής επικοινωνίας, εξωγενών 

παραγόντων όπως η φύση της εργασίας (χειρωνακτική, πνευματική κλπ), το 

μισθολογικό επίπεδο και το εβδομαδιαίο ωράριο, καθώς και χαρακτηριολογικών 

στοιχείων των εργαζομένων όπως το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, ο 

βαθμός ικανότητας ανάληψης επαγγελματικών ευθυνών, αλλά και το επίπεδο της 

ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την εργασία. 
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5.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Βάσει των παραπάνω περιορισμών η μελλοντική έρευνα σχετικά με το ζήτημα της 

σχέσης ανάμεσα στην παραγωγικότητα, την οργανωσιακή επικοινωνία και το 

εργασιακό άγχος θα πρέπει να εστιάσει αρχικά στην εφαρμογή μελετών που 

ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα με τη στρωματοποίηση του 

δείγματος των εργαζομένων ώστε να επιτευχθεί η δημογραφική και γεωγραφική 

αντιπροσωπευτικότητα. Ακόμη, κρίνεται απαραίτητη η προσπάθεια για την ανάπτυξη 

διαχρονικών μελετών ώστε να περιορίζεται η παρουσία μεθοδολογικών ανεπαρκειών 

οι οποίες εδράζονται στους οικονομικούς, κοινωνικούς και οργανωσιακούς 

παράγοντες που επιδρούν στις στάσεις και αντιλήψεις των εργαζομένων. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί κομβικό σημείο για τη μελλοντική έρευνα η στάθμιση στην 

ελληνική γλώσσα ερευνητικού εργαλείου το οποίο να αναφέρεται στην αποτύπωση 

των παραγόντων που επιδρούν παραγωγικότητα. Η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί 

την δόμηση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου το οποίο θα προσδιορίσει τους 

παράγοντες προσδιορισμού της παραγωγικότητας μέσω των τεχνικών της 

Επεξηγηματικής και Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων, ενώ απαραίτητη 

κρίνεται και η επάρκεια των διαγνωστικών δεικτών των στοιχείων που θα 

προκύψουν. Τέλος, η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει επίσης στην 

παράθεση των απόψεων των διευθυντών επιχειρήσεων, σχετικά με τη σχέση της 

παραγωγικότητας, την οργανωσιακή επικοινωνία και του εργασιακού άγχους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Με το έντυπο αυτό καλείστε να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη 

συμμετοχή σας σε έρευνα που αφορά στην σχέση της παραγωγικότητας, της 

οργανωσιακής επικοινωνίας και του εργασιακού άγχους. Αν συγκαταθέσετε, θα 

κληθείτε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο μέσης διάρκειας συμπλήρωσης 10 

περίπου λεπτών σχετικά με τις απόψεις και εμπειρίες σας για το υπό εξέταση ζήτημα. 

Η έρευνα είναι πλήρως ανώνυμη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναφέρετε ή 

να δηλώσετε κάπου τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι απαντήσεις σας είναι 

εμπιστευτικές και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς. Η συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα είναι εθελοντική και μπορείτε 

οποιαδήποτε στιγμή να αποσυρθείτε από αυτήν.  

 

Κατερίνα Κωνσταντοπούλου 
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Α Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

Α1 Φύλο 
 Άνδρας 

 Γυναίκα 

Α2 Ηλικία ______ 

Α3 Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου 

 Απόφοιτος επαγγελματικής εκπαίδευσης 

 Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου 

Α4 Θέση στον οργανισμό που εργάζεστε 

 Κατώτερο επίπεδο 

 Μέσο επίπεδο 

 Ανώτερο επίπεδο 

Α5 Χρόνος εργασίας στον κλάδο (έτη) ______ 

Α6 Χρόνος εργασίας στον οργανισμό (έτη) ______ 

 

 

Β Οργανωσιακή επικοινωνία 

 
Παρακαλώ αποτυπώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις 

παρακάτω προτάσεις: 

1: Διαφωνώ απόλυτα 

2: Διαφωνώ 

3: Ούτε διαφωνώ – Ούτε συμφωνώ 

4:  Συμφωνώ 

5: Συμφωνώ απόλυτα 

Β1 Αισθάνομαι πραγματικά ότι ανήκω σε μια ομάδα 1 2 3 4 5 

Β2 
Ανυπομονώ να είμαι με τα μέλη της ομάδας εργασίας μου 

κάθε μέρα 
1 2 3 4 5 

Β3 Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και ενθάρρυνση στην εργασία 1 2 3 4 5 

Β4 
Είναι πολύ δύσκολο να διευθετήσω προβλήματα στην 

εργασία μου 
1 2 3 4 5 

Β5 
Τα άτομα με τα οποία συνεργάζομαι, με βοηθούν για να 

ολοκληρώσουν τη δουλειά 
1 2 3 4 5 

Β6 
Οι συνάδελφοι μου διατηρούν τις σκέψεις τους στον εαυτό 

τους, αντί να διακινδυνεύουν να μιλήσουν 
1 2 3 4 5 

Β7 Δουλεύω συχνά σε ομάδες ως μέρος της δουλειάς μου 1 2 3 4 5 

Γ Εργασιακό άγχος 

 
Παρακαλώ αποτυπώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις 

παρακάτω προτάσεις: 

1: Διαφωνώ απόλυτα 

2: Διαφωνώ 

3: Ούτε διαφωνώ – Ούτε συμφωνώ 

4:  Συμφωνώ 

5: Συμφωνώ απόλυτα 
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Γ1 Έχω αρκετό χρόνο για να κάνω τη δουλειά μου σωστά 1 2 3 4 5 

Γ2 Υπάρχει πολύ άγχος στη δουλειά μου 1 2 3 4 5 

Γ3 
Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου αισθάνονται εξουθενωμένοι 

από τη δουλειά 
1 2 3 4 5 

Γ4 Νιώθω ότι εργάζομαι συνεχώς υπό πίεση 1 2 3 4 5 

Γ5 Οι απαιτήσεις της εργασίας μου είναι πολύ υψηλές 1 2 3 4 5 

Γ6 Η δουλειά μου συνεπάγεται πολύ άγχος 1 2 3 4 5 

Γ7 Νομίζω ότι ο φόρτος εργασίας μου είναι υπερβολικός 1 2 3 4 5 

Δ Εργασιακή απόδοση 

 
Παρακαλώ αποτυπώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις 

παρακάτω προτάσεις: 

1: Διαφωνώ απόλυτα 

2: Διαφωνώ 

3: Ούτε διαφωνώ – Ούτε συμφωνώ 

4:  Συμφωνώ 

5: Συμφωνώ απόλυτα 

Δ1 
Το επίπεδο απόδοσης μου στην εργασία είναι το καλύτερο 

δυνατό 
1 2 3 4 5 

Δ2 
Είναι δικαίωμά μου να χρησιμοποιώ ολόκληρη την 

αναρρωτική μου άδεια όταν είναι απαραίτητο 
1 2 3 4 5 

Δ3 
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν μόνο ότι είναι 

απαραίτητο για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους 
1 2 3 4 5 

Δ4 Προσπαθώ να μην απουσιάζω από την εργασία μου 1 2 3 4 5 

Δ5 Είμαι ένας από τους καλύτερους υπαλλήλους της εταιρίας 1 2 3 4 5 

Δ6 Είμαι ένας από τους πιο αργούς υπαλλήλους της εταιρίας 1 2 3 4 5 

Δ7 Έχω θέσει πολύ υψηλά πρότυπα για τη δουλειά μου 1 2 3 4 5 

Δ8 Η δουλειά μου είναι πάντα υψηλής ποιότητας 1 2 3 4 5 

Δ9 Είμαι περήφανος για την απόδοση μου στην δουλειά 1 2 3 4 5 


