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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ θ. 

Γηαλλαθφπνπιν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο κνπ. Δπίζεο, επραξηζηψ φινπο ηνπο  ππφινηπνπο θαζεγεηέο κνπ , γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ 

κεηέδσζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Πάλσ απ‟ φια, είκαη επγλψκσλ ζηνπο γνλείο κνπ, 

Γεψξγην θαη Κσλζηαληίλα Γακηθνχθα θαζψο θαη ζηελ αδειθή κνπ Μάγδα γηα ηελ γηα ηελ ζηήξημή 

ηνπο ζηελ δηεμαγσγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ην θαηλφκελν ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη κηα ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο θαη κηα εκπεηξηθή έξεπλα. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ηηο νπνίεο θαιείηαη 

λα δηεξεπλήζεη ε έξεπλα, είλαη νη εμήο: «Η νξγαλσζηαθή ζησπή επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ 

εξγαδφκελνπ», «Η ζηάζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ εξγαδφκελσλ λα κελ 

εθθξάδνληαη» θαη «Η χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο επεξεάδεη ηε δέζκεπζε κε ηνλ νξγαληζκφ». 

Η έξεπλα έγηλε κε ηε ζπκκεηνρή 111 εξγαδνκέλσλ, 43 αλδξψλ θαη 68 γπλαηθψλ, νη νπνίνη 

ζπκπιήξσζαλ έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην on line. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζαλ 

γεληθφ ζπκπέξαζκα πσο ην θαηλφκελν ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο επηδξά ζε θάπνηεο κφλν απφ ηηο 

ζπληζηψζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Μεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ εθθξάδεη φηη 

επηζπκεί λα δίλεη ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηεο ζηελ εξγαζία θαζψο θαη φηη νθείινπλ πνιιά ζηελ εηαηξεία 

γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη αλεμάξεηηα απφ ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζησπήο. Η αλεζπρία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα απψιεηα ηεο εξγαζίαο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ 

άλεζεο πνπ ληψζνπλ λα εθθξαζηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ή ελψπηνλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά κε 

ην γεγνλφο φηη δελ ληψζνπλ άλεζε ζην λα έρνπλ κηα θφληξα κε ηε δηνίθεζε. Τν θαηλφκελν ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζησπήο παξνπζηάδεηαη λα επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Τέινο, 

παξαηεξείηαη φηη ε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο, ηδηαίηεξα ε ζηήξημε απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν, 

 επεξεάδεη ηνλ βαζκφ έθθξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Οξγαλσζηαθή ζησπή, νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, έθθξαζε εξγαδνκέλσλ, έξεπλα.  
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ABSTRACT 

This paper analyzes the phenomenon of organizational silence and its effect on the employees‟ 

organizational commitment. It includes a systematic literature review of the subject, as well as an 

empirical survey. The investigatory cases analyzed by the survey are the following: "Organizational 

silence affects a worker's mental health.", "Senior management attitude affects the choice of workers 

not to express themselves." and "The existence of organizational silence influences the commitment 

to the organization". The survey was carried out with the participation of 111 employees, 43 men and 

68 women, who filled in a structured questionnaire  on line. The results of the survey led to the 

general conclusion that the phenomenon of organizational silence affects only some of the 

components of organizational commitment. A large majority of employees express both their 

willingness to do their best at work and the fact that they owe a lot to the company for the education 

received, regardless of the phenomenon of organizational silence. The employees' concern about 

losing their job is not related to the degree of comfort they feel expressing themselves at work or in 

front of their colleagues, but to the fact that they do not feel comfortable contradicting the 

administration. The phenomenon of organizational silence appears to affect the employees‟ mental 

health. Finally, it is noted that the attitude of the administration, especially the support from the 

immediate superior, affects the employees‟ degree of expression. 

Key words: Organizational silence, organizational commitment, employee expression, research. 
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1.ΔΙΑΓΧΓΗ  

Σε έλα ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν γίλεηαη δηαξθψο πην πεξίπινθν, ε επηθνηλσλία 

κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο γίλνληαη πην ζχλζεηεο. Σε απηέο 

ηηο ζπλζήθεο, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ελφο νξγαληζκνχ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

θαη εηδηθφηεξα εξγαδφκελνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμή ηνπ κε λέεο ηδέεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα. Οη εξγαδφκελνη απνηεινχλ κηα πεγή αλαηξνθνδφηεζεο ελέξγεηαο θαη 

πιεξνθφξεζεο κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ιχζε πξνβιεκάησλ (Morrison and Milliken, 2000).   

Σηηο  δπζθνιίεο  θαη  ηηο  πξνθιήζεηο  πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο θαη νη νξγαληζκνί κέζα ζε 

έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνζηεζεί ζχγρξνλα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηκεκάησλ. Πνιινί εξγαδφκελνη 

δηζηάδνπλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα θάπνηα δεηήκαηα κε απνηέιεζκα λα ζσπαίλνπλ θαη λα 

απνκνλψλνληαη. Ο θφβνο έθθξαζεο νδεγεί ζηε ζησπή θαη ζηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

Η νξγαλσζηαθή ζησπή απνηππψζεθε πξψηε θνξά απφ ηνπο Morrison & Milliken (2000) ζχκθσλα 

κε ηνπο νπνίνπο ε εκθάληζή ηεο ζε έλαλ νξγαληζκφ, γίλεηαη κε ηελ επηινγή ησλ εξγαδφκελσλ λα 

απνζησπνχλ ζεκαληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφλ. Η νξγαλσζηαθή 

ζησπή ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Οη 

Vakola & Bouradas (2005) αλαθέξνπλ φηη παξφιν πνπ ε νξγαλσζηαθή ζησπή είλαη δηαδεδνκέλε 

θαηάζηαζε ζηνπο νξγαληζκνχο, δελ ππάξρεη παξά κφλν πεξηνξηζκέλε εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε γηα ηε 

θχζε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηε δεκηνπξγνχλ (Vakola & Bouradas, 2005). 

 

1.1 ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Η ζεκαληηθφηεηα ζηε δηεξεχλεζε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ζπλεπάγεηαη 

κηα πιεζψξα ζπλεπεηψλ. Οη ζπλέπεηεο είλαη ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν θαη 

ζχκθσλα κε έξεπλεο ε χπαξμε ηνπ δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη παξακέλεη ζηελ 

αθάλεηα. Η ζησπή απνηειεί έλα ζχκπησκα πνπ επεξεάδεη θαη άιιεο κεηαβιεηέο ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Μηα απφ ηηο κεηαβιεηέο ζηελ νπνία αζθεί επίδξαζε ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

είλαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ε νπνία εθθξάδεη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ηνπο ζπλδέεη κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπο (Allen & Meyer,1997). 
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Η παξνχζα εξγαζία δίλεη έκθαζε ζηελ χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο πνπ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο δελ γίλεηαη αληηιεπηή θαη αθφκα θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη αγλννχλ ηελ χπαξμε ηεο 

θαη ζεσξνχλ ην θφβν έθθξαζεο κηα ζπλεζηζκέλε εξγαζηαθή θαηάζηαζε. Τνλίδεη επίζεο ηε 

ζεκαληηθφηεηα εληνπηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηφζν ηνλ ίδην 

ηνλ εξγαδφκελν κε αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ην αθνινπζνχλ θαη εθηφο εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, αιιά βιάπηεη θαη ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Τν άηνκν ληψζεη απνκνλσκέλν  κε 

επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή ηνπ πγεία αθνχ πνιιέο θνξέο νδεγεί αθφκα θαη ζε θαηάζιηςε ε βίσζε κηαο 

ηέηνηαο θαηάζηαζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Greed, 2003). H επηρείξεζε πνπ απαξηίδεηαη απφ 

εξγαδφκελνπο πνπ <<πλίγνπλ>> ηελ έθθξαζε ηνπο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα απεηιείηαη απφ απνπζία 

θαηλνηνκίαο θαη κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιφγσ ηεο ρακειήο απφδνζεο ησλ αλζξψπσλ ηεο 

(Φξαγθνχιε, 2009). Λφγσ ησλ ζνβαξψλ απηψλ επηπηψζεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηελ 

επηρείξεζε πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ην πξφβιεκα, λα γλσζηνπνηεζεί ε χπαξμε ηνπ θαη λα 

αληηκεησπηζηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη. 

1.2 ΒΑΙΚΔ ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην θαηλφκελν ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο κέζα απφ δεπηεξνγελή 

έξεπλα πνπ βαζίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο, θαη κέζα απφ 

πξσηνγελή έξεπλα βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Η 

δνκή ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη έλα ζεσξεηηθφ θαη έλα εκπεηξηθφ κέξνο. 

Σην ζεσξεηηθφ κέξνο αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, κέζα απφ αλαζθφπεζε 

έγθπξσλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. Σε απηφ ην κέξνο γίλεηαη πξνζέγγηζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζηφρσλ πνπ 

είλαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, ε  

επηζθφπεζε ηνπ κνληέινπ „‟spiral of silence‟‟, κειέηε ησλ εκπνδίσλ ηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ε επηζθφπεζε ηεο κνληεινπνίεζεο 

ηεο ζρέζεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. 

Με ζηφρν απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζηφρσλ γίλεηαη πεξηγξαθή θαη αλάιπζε γηα ην  

πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, φπσο θαη πνηεο είλαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζην ίδην ην 

άηνκν θαη ζηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ. Αλαιχεηαη επίζεο, πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο ζηελ χπαξμε ελφο θιίκαηνο ζησπήο ζηνλ νξγαληζκφ. Οξίδνληαη πνηεο είλαη νη κνξθέο ηεο 

νξγαλσζηαθήο κνξθήο θαη πνηα είλαη ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ. Γίλεηαη αλαζθφπεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ζηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο απηή 

εμαξηάηαη, φπσο θαη ζηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη έλαο νξγαληζκφο ζηελ επηθνηλσλία 
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κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ. Έλαο φξνο πνπ ζηελ βηβιηνγξαθία ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή ζησπή 

είλαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Σην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε, 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηεο ηφζν ζηνλ νξγαληζκφ φζν θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Δξεπλάηαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο, κειέηε πνπ ζπγθεληξψλεη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ.  

1.3 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

Η νξγαλσζηαθή ζησπή κπνξεί λα απνηειεί παιηφ νξγαλσζηαθφ θαηλφκελν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

αιιά απνηειεί ζχγρξνλε έλλνηα πνπ άξρηζε λα απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μεηά 

ηε δηαηχπσζή ηνπ νξηζκνχ έγηλαλ ιίγεο ζε αξηζκφ έξεπλεο γηα ηε δηεξεχλεζή ηεο χπαξμεο ζησπήο 

ζηνπο νξγαληζκνχο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο έθθξαζεο ηνπ εξγαδφκελνπ 

βειηηψλεη ηελ απφδνζή ηνπ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ ζηελ εξγαζία, ελψ απνηξέπεη δηαηαξαρέο 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (LePine &Van Dyne,1998). 

Σην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε ηε βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίσλ. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

εξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν λα επηβεβαησζνχλ ή λα 

απνξξηθζνχλ νη αξρηθέο ππνζέζεηο.  Τν πξψην κέξνο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ θάλεη 

κηα πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ 

εξσηεζέλησλ, κε θχξην ζθνπφ λα πξνζεγγίζεη ηνλ πξψην εξεπλεηηθφ ζηφρν πνπ είλαη λα  δηεξεπλεζεί 

ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζηνπο νξγαληζκνχο. Δπίζεο, ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε επεμεξγάδεηαη ηηο κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ 

χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ, άμνλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην δεχηεξν θαη ηξίην εξεπλεηηθφ ζηφρν. Σην 

πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο δηεξεπλά ην βαζκφ απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο σο παξάγνληαο δέζκεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηνλ νξγαληζκφ, ζέκα πνπ απνηειεί ηνλ ηέηαξην εξεπλεηηθφ ζηφρν. 
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1.4 ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Η έξεπλα εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα γηαηί ζηνλ ηδησηηθφ θιάδν ελδερνκέλσο 

λα παξαηεξνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ δεηήκαηα ιεπηά πξνο ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ 

ζέκαηα ακνηβψλ θαη αδηθηψλ ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνζησπνχληαη. Σε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο απνζησπνχληαη πνιχ ζπρλά έλα επξχ θάζκα δεηεκάησλ γηα ηα νπνία νη εξγαδφκελνη 

δηζηάδνπλ λα απνηππψζνπλ ηελ έθθξαζε ηνπο κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ ζηελ αθάλεηα. Πνιιέο 

θνξέο δηζηάδνπλ αθφκα θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε 

δηνίθεζε θαη αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Η έξεπλα δηεμάγεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. Τν 

εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ έξεπλα ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο εξγαζίαο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα.   

1.5 ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ φξνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο σο 

ππαξθηήο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο. Δίλαη έλαο φξνο πνπ ιίγνη γλσξίδνπλ θαζψο ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο πνπ ηελ αθνξνχλ θαη απνηειεί έλαλ νξηζκφ πνπ απνηππψζεθε ζηε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά πξφζθαηα. Απνηειεί έλα δήηεκα πνπ επεξεάδεη πνιιέο πηπρέο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, επηδξά ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη κηα θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη θαη άιιεο εξγαζηαθέο ζηάζεηο φπσο 

ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε δέζκεπζε κε ηνλ νξγαληζκφ φπσο έρεη απνηππσζεί κέζα απφ 

έξεπλεο πνπ ηελ εμέηαζαλ. Η νξγαλσζηαθή ζησπή πξνθαιεί έλα θαχιν θχθιν ζπλεπεηψλ πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηνλ εξγαδφκελν θαη θαηαιήγνπλ ζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Οη 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

γίλνπλ γλσζηέο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πξηλ πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. 

Η πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε πνζνηηθή θαη φρη ε 

πνηνηηθή ψζηε λα ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα θαη αθξίβεηα κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ο 

ιφγνο πνπ δελ επηιέγεηαη ε πνηνηηθή κέζνδνο είλαη φηη ε ιεπηφηεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ εξεπλάηαη είλαη 

δχζθνιν λα αλαιπζεί κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ γηαηί ελδέρεηαη λα θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ελψ έλα αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην ζα απνηξέςεη κηα ηέηνηα πεξίπησζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη ρξήζε online εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη ζπκπιήξσζε ηνπο κε ηε 

θπζηθή παξνπζία ησλ εξγαδφκελσλ. Η έξεπλα ζθνπεχεη λα εληνπίζεη ηελ χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζησπήο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεμάγεηαη, ζηα αίηηα πνπ ηε δεκηνπξγνχλ, ζην ξφιν ηεο αλψηαηεο 
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δηνίθεζεο ζηελ χπαξμε ηεο, ζηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγεί θαη ζην πφζν επεξεάδεη ηε δέζκεπζε κε 

ηνλ νξγαληζκφ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Τα επξήκαηα δίλνπλ ζεκαληηθέο απαληήζεηο ζε απηά ηα 

εξσηήκαηα κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηεί εμνινθιήξνπ ην πξφβιεκα θαη λα δνζεί κειινληηθά 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαη ηελ επίιπζε ηνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα άηνκα 

πνπ ηηο απαξηίδνπλ 

 

 

1.6 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

1
νο 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ 

Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο 

2
oο

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ 

Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ κνληέινπ „‟spiral of silence‟‟ 

3
νο

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ 

Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ εκπνδίσλ ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

4
νο

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ 

Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο κνληεινπνίεζεο ηεο ζρέζεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

1.7 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

1
νο 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

Να δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζηνπο νξγαληζκνχο 

Η δηεξεχλεζε χπαξμεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αθφκα θαη αλ ππάξρεη δελ αλαγλσξίδεηαη νχηε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά νχηε θαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο (Ινξδαλφγινπ , 2008). Δίλαη κηα θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή γηαηί βιάπηεη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηφζν ην άηνκν φζν θαη ηελ επηρείξεζε. 
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2
νο

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

Να δηεξεπλεζνχλ νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην άηνκν  

Σχκθσλα κε κειέηεο ε νξγαλσζηαθή ζησπή έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή 

πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ. Πξνθαιψληαο δηαηαξαρέο φπσο θαηάζιηςε, άγρνο, δηέμνδν ζην πνηφ θαη 

ζηηο νπζίεο, απνκφλσζε πνπ αθνινπζνχλ ηνλ εξγαδφκελν αθφκα θαη εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

ηνπ (Greed, 2003). Δίλαη ζπλέπεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ θαη ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ γηαηί ε θαηαπίεζε έθθξαζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ην νδεγεί λα 

μεζπά ζε άηνκα ηνπ ζπγγεληθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο (Kassing & Avtgis, 1999). Κξίλεηαη 

ινηπφλ απαξαίηεην λα εληνπηζζνχλ απηέο νη επηπηψζεηο αθνχ κπνξνχλ λα απνβνχλ κνηξαίεο γηα ηελ 

ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ θαη παξνπζηάδνπλ αληίθηππν αθφκα θαη έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζηαθήο δσήο. 

3
νο

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

Να δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ 

χπαξμε ή κε ηνπ θαηλνκέλνπ 

Πνιιέο κειέηεο αζρνιήζεθαλ κε ην ξφιν ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηελ απνηξνπή ή ζηελ εχλνηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Σχκθσλα κε έξεπλεο ε αλψηαηε δηνίθεζε έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία κηαο 

θνπιηνχξαο ζησπήο πνπ δελ δίλεη ην βήκα έθθξαζεο ζηνλ εξγαδφκελν γηα θαλέλα δήηεκα 

(Moasa,2011).Ο θφβνο ηεο δηνίθεζεο γηα αξλεηηθφ ζρνιηαζκφ δελ αθήλεη πεξηζψξηα ειεχζεξεο 

έθθξαζεο θαη πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη κεηαθέξνπλ ηα αξλεηηθά κελχκαηα δηαθνξνπνηεκέλα 

γηα λα απνηξέςνπλ ηε δπζαξέζθεηα ησλ δηεπζπληψλ (Saunders et all, 1992). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ δηεπζπληψλ θαζψο απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεγέο ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο επηθξάηεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζηνπο νξγαληζκνχο. 

 

4
νο

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

Να δηεξεπλεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο σο παξάγνληαο δέζκεπζεο κε ηνλ 

νξγαληζκφ 

Η επηθνηλσλία απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο θαη απνηειεί ηελ 

πην ζεκαληηθή νξγαλσζηαθή κεηαβιεηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
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ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί αλ ε αλνηρηή επηθνηλσλία ζε έλαλ νξγαληζκφ 

επεξεάδεη ηε δέζκεπζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε απηφλ. Η δέζκεπζε εμαξηάηαη απφ πνιιέο ζπληζηψζεο ε 

επηθνηλσλία είλαη κηα απφ απηέο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε απνπζία δηαχισλ επηθνηλσλίαο απμάλεη ηα 

πνζνζηά απνρσξήζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο (Buelens, Van Den Broeck, 

Vanderheyden, Kreitner & Kinicki, 2006).  

 

 

1.8 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 

Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο; 

Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζην ίδην ην άηνκν; 

Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηελ χπαξμε ελφο θιίκαηνο ζησπήο ζηνλ νξγαληζκφ; 

Πσο επεξεάδεη ε νξγαλσζηαθή ζησπή ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ; 

Πνηα είλαη ηα αίηηα ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο; 

Πνηέο είλαη νη κνξθέο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο; 

Πνηνη παξάγνληεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ επηρείξεζε 

Τη είλαη ην ζπεηξνεηδέο θαηλφκελν (spiral of silence); 

Πνηά θξηηηθή αζθήζεθε ζην ζπεηξνεηδέο θαηλφκελν; 

Πνηεο νη δηαζηάζεηο ηνπ ζπεηξνεηδνχο θαηλνκέλνπ; 

Απφ πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζε έλαλ νξγαληζκφ; 

Τη είλαη ε επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ; 

Πνηα είλαη ηα βαζηθά εκπφδηα ηεο επηθνηλσλίαο; 

Τη είλαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε; 

Πνηνί επηζηήκνλεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο; 
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Απφ πνηνπο παξάγνληεο θαζνξίδεηαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε; 

Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο; 

Πνηα ε ζρέζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη νξγαλσζηαθήο ηθαλνπνίεζεο; 

Τη είλαη ε ζησπή ηνπ θιίκαηνο; 

Πνηα ε ζρέζε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο; 

Απφ πνηνπο έγηλε ε κνληεινπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο; 

 

1.9 ΓΟΜΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Η έξεπλα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (7) θεθάιαηα. Σην πξψην θεθάιαην αλαπηχζζνληαη νη ιφγνη, ην 

εξεπλεηηθφ ππφβαζξν, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο, ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο έξεπλαο θαη απνηειεί ηελ εηζαγσγή. Σην δεχηεξν γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη 

αλαπηχζζνληαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, ε έλλνηα ηεο, ηα αίηηα δεκηνπξγίαο 

ηεο, νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη θαη‟επέθηαζε θαη ζηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε θαζψο επίζεο, παξνπζηάδνληαη θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Τν ηξίην 

θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο. Σην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επξεκάησλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμήρζεθαλ, νη πεξηνξηζκνί 

θαη νη ζθέςεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Τέινο, αθνινπζνχλ ην έθην  θαη ην έβδνκν θεθάιαην πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ην ζχζηεκα Harvard, θαη ηα παξαξηήκαηα 

κε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. 
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2.ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

2.1 Η ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ 

2.1.1 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ην θαηλφκελν ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο έρεη απαζρνιήζεη κεγάιν αξηζκφ 

εξεπλεηψλ Σην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ην γεγνλφο χπαξμήο ηνπ ή κε ζηηο 

επηρεηξήζεηο (Wilmer, 1996). Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε χπαξμε ηεο ζησπήο δελ γίλεηαη αληηιεπηή 

νχηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, γηαηί πνιιέο θνξέο απνηειεί ζπλεζηζκέλε εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε ιφγσ  ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ (Ινξδαλφγινπ , 2008). 

Ο φξνο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηππψζεθε ζηε βηβιηνγξαθία ην 2000    

χζηεξα απφ κειέηεο ησλ Morrison & Milliken (2000) ζηε ζπλέρεηα ε ζησπή ησλ εξγαδνκέλσλ 

θέξδηζε ην ελδηαθέξνλ φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εξεπλεηψλ. Η νξγαλσζηαθή ζησπή εθδειψλεηαη ζε 

έλαλ νξγαληζκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη πλίγνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο ζε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφλ. H απνζηψπεζε ησλ πξαγκαηηθψλ απφςεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ νξγαλσηηθέο πεξηζηάζεηο θαη νξγαλσηηθά κέιε απνηειεί ζηάζε ζησπήο (Fletcher 

& Watson, 2007). Οη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ χπαξμε ηεο απνζηψπεζεο δεηεκάησλ ζε 

έλαλ νξγαληζκφ είλαη  αηνκηθνί , θνηλσληθνί  θαη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

εχλνηα ηεο χπαξμήο ηεο απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.(Henriksen & Dayton,2006)  

Η επηθξάηεζε ηνπ θιίκαηνο ζησπήο ζε έλαλ νξγαληζκφ βαζίδεηαη ζε δχν αληηιήςεηο ζχκθσλα κε 

ηελ πξψηε δελ αμίδεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα πξνβιήκαηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ελψ ε δεχηεξε θαζηζηά 

ηελ  έθθξαζε απφςεσλ θαη αλεζπρηψλ σο επηθίλδπλε. Έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ δείρλεη 

πσο ζπκβαίλνπλ πνιχ ζπρλά αδηθίεο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ εθθξάδνληαη πνηέ. (Edwards, Ashkanasy 

and,Gardner,2009) 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξάμεσλ πνπ απνζησπνχληαη πεξηιακβάλνπλ δηαπξνζσπηθή 

θαθνκεηαρείξηζε φπσο ν εθθνβηζκφο, ε αγέλεηα, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, ε ζσκαηηθή βία, 

θαζψο θαη ηα επεηζφδηα ηεο απάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε θινπή, θαη ε δνιηνθζνξά (Fox & Spector, 

2005). Οη εξγαδφκελνη πνιιέο θνξέο γίλνληαη κάξηπξεο ηέηνησλ πξάμεσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

ηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ ην δίιεκκα ηεο έθθξαζεο ή ηεο απνζηψπεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ. Σηε 

δηαδηθαζία ιήςεο κηαο ηέηνηαο απφθαζεο επηδξνχλ δηαθξηηά ζπλαηζζήκαηα φπσο ν ζπκφο, ε ελνρή, ν 

θφβνο, ε ληξνπή πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πξφβιεςε γηα ζησπειή ζηάζε. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 
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παξαηεξεηέο ηέηνησλ πξάμεσλ επηιέγνπλ λα παξακέλνπλ ζησπεινί θαη λα κε γλσζηνπνηνχλ ηα 

πεξηζηαηηθά. Η ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ γίλεηαη κάξηπξαο ζε ηέηνηα 

ζπκβάληα δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζεη.(Edwards, Ashkanasy 

and Gardner,2009) 

Πνιιέο θνξέο  απνζησπνχληαη επίζεο ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζνπλ 

ηξηβή ή ξήμε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζπδήηεζε (Dyne & Botero,2003). 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ  δεηεκάησλ πνπ απνθεχγνληαη λα ζπδεηεζνχλ αθνξνχλ απφςεηο ησλ 

εξγαδφκελσλ γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία , δεηήκαηα πιεξσκψλ ησλ εξγαδφκελσλ, 

αλέιημεο ησλ εξγαδφκελσλ ζε θάπνηα αλψηεξε ζέζε, ζέκαηα ζπγθξνχζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο επηρείξεζεο, ζέκαηα δίθαηεο κεηαρείξηζεο φπσο αθφκα θαη ιεπηά 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ζην θχιν, ηελ εζληθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα πνπ 

απνθξχπηνληαη. (Βαθφια & Νηθνιάνπ). Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ίδηνη νη νξγαληζκνί εγθισβίδνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε ζησπή θαζηζηψληαο ηνπο δηζηαθηηθνχο ζηελ έθθξαζε απφςεσλ ή αλεζπρηψλ 

ζηνπο εξγνδφηεο ηνπο (Morrison & Milliken, 2000). 

 

2.1.2 ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ 

Ο αληίθηππνο ηεο ζησπήο ζην άηνκν ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ θέξεη ζπλέπεηεο ηφζν ζε αηνκηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Δλδέρεηαη λα γίλεη αξθεηά επηβιαβήο γηα ηνλ νξγαληζκφ 

γηαηί πξνθαιεί έλα απμαλφκελν επίπεδν δπζαξέζθεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ, εθφζνλ ε 

επηθνηλσλία πιήηηεηαη θαη ην γεγνλφο απηφ απεηιεί ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Άιια 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη ε εμαθάληζε ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη θαθνί 

ζρεδηαζκνί. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε επηθξάηεζε ηεο ζησπήο θαζηζηά ηνλ εξγαδφκελν λα 

απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαζψο ράλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα απηή θαη κεηψλεηαη ε 

πνηφηεηά ηεο (Bagheri, 2012). Οη ζπλέπεηεο πνπ θέξεη ε ζησπή ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ζα 

γίλνπλ αληηιεπηέο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα απφ ηελ απφδνζε ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ηε ζηειερψλνπλ (Φξαγθνπιε, 2009). Η θαηαπίεζε ηεο έθθξαζεο θαη ην αίζζεκα ηνπ 

θφβνπ πνπ ληψζεη ην άηνκν λα κηιήζεη έρεη επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή (Greed, 2003). 

Η θσλή ηνπ εξγαδφκελνπ αληίζεηα κε ηε ζησπή απνηειεί πξφθιεζε γηα ηε ιχζε δεηεκάησλ. Η 

ειεχζεξε έθθξαζε δίλεη ιχζεηο ζε πνιιά πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, γηαηί νη νξγαληζκνί 

νδεγνχληαη ζηελ επηηπρία ηνπο έρνληαο γλψζε ησλ απνηπρηψλ ηνπο θαη απηή ηε γλψζε ηε δίλεη ν 

ίδηνο ν εξγαδφκελνο φηαλ εθθξάδεηαη ειεχζεξα (Rosen and Tesser,1970). Σπγθεθξηκέλα νη Van 



16 
 

Dyne θαη Lépine ( 1998 ) νξίδνπλ ηε θσλή σο επνηθνδνκεηηθή πξφθιεζε θαη ζε αληίζεζε κε ηε 

ζησπή είλαη εθείλε πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ έλαο εξγαδφκελνο επηιέγεη ηε ζησπή αληί ηεο θσλήο ελδέρεηαη λα ραζνχλ 

θάπνηεο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο φηαλ νη εξγαδφκελνη επηιέγνπλ λα κε 

κηινχλ απεηιείηαη ε νξγαλσζηαθή ηνπο απφδνζε (Edmodson, 1999). 

Σηνλ βαζκφ πνπ βιάπηεη ε επηθξάηεζε θιίκαηνο ζησπήο ηνλ νξγαληζκφ βιάπηεη θαη ην ίδην ην 

άηνκν. Τα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο δελ αθήλνπλ αλεπεξέαζηε θαη ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ, πξνθαιψληαο δηαηαξαρέο ζηελ ςπρηθή ηνπ πγεία φπσο θαηάζιηςε 

ή αθφκα θαη πξνζθπγή ζην αιθνφι θαη ζηα ράπηα σο <<ζεξαπεία>> γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο (Greed, 2003).Πνιιέο θνξέο ε επηθξάηεζε ζησπήο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο νδεγεί 

ην άηνκν λα μεζπά ζε άηνκα ηνπ θηιηθνχ ή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ 

πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο (Kassing & Avtgis, 1999).H ζησπή ησλ 

εξγαδνκέλσλ επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ , απμάλεη ην άγρνο θαη ηνπο 

<<αλαγθάδεη>> λα αηζζάλνληαη έλνρνη , βηψλνληαο ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη άξλεζε 

πηζηέςνπλ ζηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο (Tangirala, 

2008).  

Η επηθξάηεζε ηνπ ζησπεινχ θιίκαηνο ζε έλαλ νξγαληζκφ θάλεη ην άηνκν λα ληψζεη απνμελσκέλν 

απφ απηφλ. Αηζζάλεηαη θφβν λα εθθξάζεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ ηδέεο γηα έλα δήηεκα γηαηί ππάξρεη ην 

ελδερφκελν λα πάςεη λα είλαη αξεζηφ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ή λα αληηηίζεηαη ζηελ ππάξρνπζα 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Σηελ πξνζπάζεηα ηνπ ν εξγαδφκελνο λα κελ εθζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

πξνηηκά λα κελ εθθξάδεηαη θαη λα απνκνλψλεηαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, γεγνλφο πνπ έρεη 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγία ηνπ.(Greed, 2003) 

Oη ςπρνινγηθέο απηέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ζην άηνκν ε κε έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπ, επεξεάδεη 

θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπ απφδνζε γηαηί ε θαηαπίεζε πνπ βηψλεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν κεηψλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηε δηάζεζε ηνπ λα είλαη παξαγσγηθφ.(Φξαγθνχιε, 2009) 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 1 Η νξγαλσζηαθή ζησπή επεξεάδεη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ. 
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2.1.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΑΝΧΣΑΣΗ ΓΙΟΙΚΙΗ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΣΗ ΙΧΠΗ ΣΟΤ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

Οη δηεπζπληέο θαηέρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εχλνηα ελφο θιίκαηνο απνπζίαο έθθξαζεο, γηαηί  

δεκηνπξγνχλ ηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη ηηο θνπιηνχξεο ζησπήο θαη ζχκθσλα κε απηά 

πξνζαξκφδνληαη νη ππάιιεινη ηνπ θάζε νξγαληζκνχ.(Moasa,2011) 

O θφβνο ησλ δηεπζπληψλ λα δερηνχλ αξλεηηθά ζρφιηα πεξηνξίδεη ηελ έθθξαζε ησλ εξγαδφκελσλ 

επηθέξνληαο ηε ζησπή ζηελ επηρείξεζε.  Πνιιέο θνξέο ζχκθσλα κε κειέηεο νη εξγαδφκελνη 

πξνηηκνχλ λα αιινηψλνπλ ηα αξλεηηθά κελχκαηα γηα λα απνθχγνπλ αληηδξάζεηο ησλ αλσηέξσλ ηνπο 

θαη λα απνηξέςνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αξλεηηθνχ απηνχ κελχκαηνο (Saunders et all, 1992). 

Oη ππάιιεινη αξλνχληαη λα κεηαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αξλεηηθή είδεζε πνπ ζα απεηιήζεη ηνπο ίδηνπο 

θαη ην θιίκα ηεο επηρείξεζεο. Η απνζηψπεζε φκσο ηεο έθθξαζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ πιαηζηψλνπλ 

ηνλ νξγαληζκφ αληηηίζεηαη ζηηο βαζηθέο ζεσξίεο δηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε 

ε άπνςε ησλ εξγαδφκελσλ γηα ηε δηάπιαζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. (Rossen & Tesser, 

1970)  

H ζηάζε πνπ θξαηά ε εγεζία επεξεάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ιφγσ ηεο 

δχλακεο πνπ έρνπλ νη δηεπζπληέο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ηνπ εξγαδφκελνπ ή αθφκα 

θαη ζηελ επηβνιή πνηλψλ (Carroll,1987). Η θνπιηνχξα κηαο εξγαζηαθήο νκάδαο δεκηνπξγείηαη απφ 

ηνπο δηεπζπληέο νη νπνίνη θαη δηακνξθψλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδφκελσλ. Οη νκνηφηεηεο θαη 

νη δηαθνξέο ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζην θχιν θαη ηελ ειηθία κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη 

πθηζηακέλσλ επεξεάδνπλ ηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηέηνηεο δηαθνξέο 

πξνθαινχλ δπζπηζηία ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε .(Cox, 1993) 

Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δεκνγξαθηθέο δηαθνξέο κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη πθηζηάκελσλ επεξεάδεη ηε 

ζηάζε πνπ θξαηνχλ νη πξψηνη απέλαληη ζηηο απφςεηο ησλ εξγαδφκελσλ (Morrison & Milliken, 2000) 

H βαζηθή πεγή δπζπηζηίαο κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ είλαη ε δηαθνξά ξφισλ ηνπο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Η ηεξαξρία ησλ ζέζεσλ θαη ε ππνηειήο ζρέζε ηνπ πθηζηάκελνπ απέλαληη 

ζηνλ δηεπζπληή θαζηζηά ηε ζέζε ηνπ εξγαδφκελνπ δχζθνιε ζηε κεηαθνξά κελπκάησλ 

(Panahi,Veiseh,Divkhar,Kamari,2012). Οη ηδέεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο έρνπλ άκεζν αληίθηππν 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδφκελσλ (Cropanzano, 1997). Σηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη 
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αλαθαιχπηνπλ φηη νη δηεπζπληέο ηνπο δελ ηνπο δείρλνπλ εκπηζηνζχλε αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Υπάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ βαζίδνληαη ζηηο εμήο ππνζέζεηο 1- ν 

εξγαδφκελνο είλαη πεηζκαηάξεο 2- νη δηεπζπληέο είλαη νη θαιχηεξνη 3- ε νξγαλσηηθή αληίζεζε είλαη 

αλεπηζχκεηε, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο νξγαληζκνχο, νη δηεπζπληέο δεκηνπξγνχλ πνιηηηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ νπνηαδήπνηε αληίδξαζε ηνπ εξγαδφκελνπ. Γχν απφ ηα θνηλά δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηέηνησλ νξγαληζκψλ είλαη ε πξνζνρή ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε 

έιιεηςε κεραληζκψλ επίζεκεο αλαηξνθνδφηεζεο. Όηαλ νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη νη εξγαδφκελνη 

εθθξάδνπλ ηηο αληηζέζεηο ηνπο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ έλαο εξγαδφκελνο εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν απηφ ζεσξείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο κεγάιε 

πξφθιεζε. Παξά φια απηά φκσο απνξξίπηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο αγλννχλ σο αλεπηζχκεηα 

κελχκαηα. (Morrison & Milliken, 2000)  

 

Oη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα αιιειεπηδξνχλ κε άηνκα πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο ηδέεο θαη  αληηιήςεηο, 

ππάξρεη κεγαιχηεξε εχλνηα επηθνηλσλίαο φηαλ ππάξρεη ζχκπλνηα απφςεσλ γηαηί ελζαξχλνληαη λα ηηο 

εθθξάδνπλ πην εχθνια. H νξγαλσζηαθή ζησπή δεκηνπξγείηαη ζηνλ νξγαληζκφ φηαλ δελ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εθθξάζνπλ ηελ θξίζε ηνπο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηνλ νξγαληζκφ. Η ζηαζεξφηεηα ησλ ζέζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ βαζίδεηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο 

δίλνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή (Albrecht, 2010). Οη 

εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δηεπζπληψλ ηνπο θαη απηφ απνηειεί έλα απφ ηα θπξίαξρα δεηήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ νξγαλσζηαθή 

ζησπή. Οη αλψηαηνη δηεπζπληέο (super managers) δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δερηνχλ αξλεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ελψ ηα κεζαία ζηειέρε (middle managers) είλαη πην δεθηηθά ζην λα ιάβνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο 

παξαηεξήζεη πσο ν πξντζηάκελφο ηνπ αληηδξά φηαλ εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ ηφηε δελ εθθξάδεηαη 

γηα θαλέλα δήηεκα πνπ αθνξά ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ε νξγαλσζηαθή ζησπή κπνξεί λα απμεζεί ζηνλ νξγαληζκφ (Morrison & Milliken, 2000). 

Κάζε νξγαληζκφο αθνινπζεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν εγεζίαο. Η εζηθή εγεζίαο ηνπ θάζε manager 

ζπλδέεηαη κε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη κε ηελ αλαηξνθή πνπ ηνπ δφζεθε. (De Hoogh 

and Den Hartog, 2008) Τα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά εκπίπηνπλ ζε πέληε νκάδεο ηνπ εγέηε πνπ 

είλαη ν εγέηεο πνπ έρεη θνηλσληθή επζχλε, ν εγέηεο κε εζηθφ-λνκηθφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, ν 

εγέηεο πνπ ληψζεη εζσηεξηθή ππνρξέσζε θαη ν εγέηεο πνπ ηξέθεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο θαη 
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αλεζπρία γηα ηηο ζπλέπεηεο αιιά θάλεη θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ (Kanungo,2008). Έλαο manager κε 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά εγεζίαο. Οη εζηθνί εγέηεο 

είλαη δίθαηνη, αμηφπηζηνη, εηιηθξηλείο απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο δίλνληαο ηνπο ρψξν έθθξαζεο 

δεηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ.(Brown,2005) 

Σχκθσλα κε ηνπο Deter θαη Burris (2007) ε εγεζία ηεο δηαθάλεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε θσλή ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σπγθεθξηκέλα κειέηεζαλ πφζν ε ζπκπεξηθνξά εγεζίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε ηνπ πθηζηάκελνπ. Όηαλ ε εγεζία δείρλεη ελδηαθέξνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο, δίλεη ην θίλεηξν 

ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εθθξαζηνχλ. Έηζη θαηαιήγνπλ ζηηο εμήο ππνζέζεηο: ππάξρεη κηα ζρέζε 

κεηαμχ εζηθήο εγεζίαο θαη ζησπήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο εζηθήο 

εγεζίαο θαη ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Cemal Zehir Ebru Erdogan,2011)  

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 2: Η ζηάζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ 

εξγαδφκελσλ λα κελ εθθξάδνληαη. 

 

2.1.4 ΟΙ ΜΟΡΦΔ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ 

Οη ιφγνη θαη ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηνλ εξγαδφκελν λα ζησπά δηαθέξνπλ θαζηζηψληαο ηηο κνξθέο 

ηεο ζησπήο δηαθνξεηηθέο. Η έλλνηα  ηεο ζησπήο πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη κε ηελ παζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  δελ νθείινληαη φιεο νη κνξθέο ηεο ζησπήο 

ζηελ παζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Η ζησπή κπνξεί λα είλαη ελεξγή, ζπλεηδεηή, εζθεκκέλε θαη ζθφπηκε. 

(Pinder & Harlos,2001) 

Άιινη εξεπλεηέο θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο κνξθέο ηεο ζησπήο σο εμήο: ε ζησπή κπνξεί λα είλαη 

ζπγθαηαβαηηθή, ακπληηθή, πξνζηαηεπηηθή θαη ππέξ ηεο θνηλσλίαο ζησπή. Η ζπγθαηαβαηηθή ζησπή 

αθνξά ηελ ζπλεηδεηή επηινγή ησλ ππαιιήισλ λα κελ εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ πνπ εξγάδνληαη. Η ακπληηθή ζησπή αθνξά ηελ ακπληηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη 

ζηελ έθθξαζε ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ κε ζθνπφ λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα επηιέγεη ηη ζα 

εθθξάδεη θαη ηη ζα απνθξχπηεη ζε θάζε πεξίζηαζε. Η πξνζηαηεπηηθή ζησπή έρεη λα θάλεη κε ηελ 

επηινγή ηνπ αηφκνπ λα κελ εθθξάδεηαη, γηα λα απνθχγεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ αλ ε δηθή ηνπ άπνςε αληηηίζεηαη ζε κηα άιιε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ. Η ππέξ ηεο θνηλσλίαο ζησπή αθνξά ηε ζηξνθή ηνπ αηφκνπ ζηνπο άιινπο κε ζθνπφ 

λα κνηξαζηεί ηηο επζχλεο θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κε ηα ππφινηπα άηνκα πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ. Έηζη πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο ζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ 

ρψξν φπνπ ν θαζέλαο αλάινγα κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ιφγνπο αθνινπζεί ηε δηθή ηνπ ζηάζε 

απνζησπψληαο ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ (Deniz, Royan, Eortosun,2013). 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ έρνπλ δείμεη  φηη ε ζησπή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη δηάρπηε, πνιπδηάζηαηε, 

κπνξεί αμηφπηζηα λα κεηξεζεί, θαη έρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε άιιεο ζεκαληηθέο νξγαλσζηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Brinsfield, 2009). 
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2.1.5 Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ 

Η ειεχζεξε έθθξαζε κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηξέπεη δηαηαξαρέο ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (LePine 

&Van Dyne,1998). H επηθνηλσλία ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε πιήξεο απνπζία επηθνηλσλίαο ζε έλα 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κεηψλνπλ ηα θίλεηξα ηνπ εξγαδφκελνπ λα απνδψζνπλ. Η θαιχηεξε απφδνζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ βξίζθεηαη ζε αλνηθηά θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη απηφ επηηπγράλεηαη κέζα ζε νκάδεο ζπλεξγαζίαο φπνπ ηα άηνκα ζπδεηνχλ θαη 

κνηξάδνληαη νκαδηθή εξγαζία. Η ζπκκεηνρή ζε κηα ηέηνηα νκάδα δίλεη ηελ επθαηξία αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ. Η ζρέζε κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ κπνξεί λα βειηησζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ηελ απφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα. 

(Panahi,Veiseh,Divkhar,Kamari,2012) 

H εγεζία ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ην ίδην θαη ε θαιή επηθνηλσλία θαη επεηδή ε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία λα απνδίδεη ε εξγαζία ηνπο (Ullah et al., 2011) Οη δηεπζπληέο θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα 

ψζηε λα θάλνπλ δίθαηεο επηινγέο, λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα 

έρνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο. Η ζεηηθή ζηάζε ηνπ εξγαδφκελνπ απέλαληη ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ ζπκβάιεη θαη ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο θαζψο έρεη ηε δηάζεζε λα γίλεηαη πην 

παξαγσγηθφο θαη λα πξνζθέξεη φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί. Σην επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο βνεζά 

ε δηαθαλήο θαη αλνηθηή επηθνηλσλία. Έηζη πξνθχπηεη ε ππφζεζε φηη ηφζν ε ζησπή φζν θαη ε θσλή 

ησλ εξγαδφκελσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζή ηνπο κέζα απφ ηηο εζηθέο εγεζίαο πνπ εθαξκφδνληαη 

θαη έηζη πξνθχπηεη ην παξαθάησ ελλνηνινγηθφ κνληέιν πνπ απεηθνλίδεη ηε ζπζρέηηζή ηνπο. Οη 

ζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο ή ζησπήο πνπ αθνινπζεί έλαο εξγαδφκελνο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

απφδνζε ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ (De Hoogh & Den Hartog,2008). 
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2.1.6 ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ 

Οη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην θιίκα ζησπήο ζε κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα νθείινληαη ζηνλ 

θφβν ησλ εξγαδφκελσλ λα εθθξαζηνχλ, ζηελ ακεραλία πνπ κπνξεί λα ληψζνπλ, ζηελ έιιεηςε 

επθαηξηψλ γηα θσλή θαη ζηελ έιιεηςε νξγαλσηηθψλ πνιηηηθψλ δεμηνηήησλ 

(Richard,2003).Υπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ιφγνη γηα ηελ εκθάληζε ηεο ζησπήο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Η χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

χπαξμε κηαο θνπιηνχξαο πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ. 

Μηα ηέηνηα θνπιηνχξα απνζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζηειερψλνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα 

εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηελ άπνςε ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ή δεηήκαηα πνπ 

παξαηεξνχλ πσο ζπκβαίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη δελ ηα εθθξάδνπλ. (Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012)  

Κάζε νξγαληζκφο πηνζεηεί ηελ δηθή ηνπ θνπιηνχξα. Σε πεξίπησζε πνπ ε θνπιηνχξα απηή δελ 

ελζσκαηψλεη ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη επηθξαηνχλ αδηθίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκθαληζηεί έλα θιίκα ζησπήο (Hofstede, 1980). Έλα άδηθν πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλνπο επνπηηθνχο ειέγρνπο, γίλνληαη ζπλερείο αμηνινγήζεηο 

επηδφζεσλ θαη επηθξαηνχλ ζπγθξνχζεηο, επλνεί ηελ χπαξμε ηνπ θιίκαηνο ζησπήο ζηνλ νξγαληζκφ 

(Victor et all,1988). Μηα πξνθαλήο αηηία ηεο ζησπήο είλαη ν θφβνο ησλ δηεπζπληψλ γηα αξλεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Όηαλ ν εξγαδφκελνο πξνηείλεη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ κηα δηθή ηνπ ηδέα γηα έλα 

δήηεκα θαη απηή απνξξηθζεί ηφηε ην θιίκα ζησπήο έρεη ήδε εκθαληζηεί ζηνλ νξγαληζκφ γηαηί ν 
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εξγαδφκελνο ζα δηζηάζεη λα εθθξάζεη μαλά ηελ άπνςή ηνπ είηε απφ θφβν είηε απφ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ζηηο απφςεηο ηνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη νη 

απφςεηο ηνπο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ζα απνξξίπηνληαη. Τν απνηέιεζκα 

απηνχ νλνκάδεηαη απνθιίλνπζα θσλή ε νπνία ζπκβάιεη ζηε ζησπή ησλ εξγαδνκέλσλ. Η 

απνθιίλνπζα θσλή είλαη ε έθθξαζε ηεο άπνςεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηα πιαίζηα ηνπ 

νξγαληζκνχ αλ αθνπζηεί. Οη δηεπζπληέο απνθεχγνπλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ηελ απνθιίλνπζα θσλή 

κέζσ ηνπ ζηπι δηαρείξηζεο πνπ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνρξεψλνπλ ηνλ 

εξγαδφκελν ζε ζπκβηβαζκνχο θαη ζε απνηξνπή ηεο έθθξαζεο ηνπ ψζηε λα απνθεπρζεί λα αθνπζηεί 

νπνηαδήπνηε άπνςε πνπ ζα πξνθαιέζεη πξφβιεκα. (Greenberg, 2007) 

Οη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ επίζεο ζησπεινί ιφγσ ηεο απεηιήο πνπ ληψζνπλ φηη αλ εθθξαζηνχλ 

θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Πνιιέο θνξέο θνβνχληαη λα εθθξαζηνχλ 

γηαηί δελ ζέινπλ λα θαλεί ε άπνςή ηνπο σο επηθξηηηθή ζπκβνπιή ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ν 

δηεπζπληήο ηνπο θαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ειινρεχεη ν θίλδπλνο αθφκα θαη ηεο απφιπζεο. 

(Tangirala, 2008) 

Αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελφο ηέηνηνπ θιίκαηνο είλαη ε 

πεξίπησζε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζηνλ νξγαληζκφ φπνπ ππάξρεη ε αλάγθε είηε απνηξνπήο ηνπο 

είηε αλαδήηεζεο γξήγνξσλ ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν 

εξγαδφκελνο ελδέρεηαη λα αηζζαλζεί πσο δελ ππάξρεη θακία ειπίδα επίιπζεο ηνπο θαη αλ απηφ 

ζπκβεί παξαηηείηαη απφ θάζε πξνζπάζεηα θαη δελ εθθέξεη θακία άπνςε θξαηψληαο κηα νπδέηεξε 

ζηάζε πνπ βιάπηεη θαη ηνλ ίδην αιιά θαη ηνλ νξγαληζκφ. Γεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πσο είηε εθθξαζηνχλ είηε φρη δελ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αιιαγή ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο. (Vakolla & Bouradas, 2005) 

Η νξγαλσζηαθή ζησπή πξνθαιείηαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπγθεληξσηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ηνπο κεραληζκνχο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηελ αληίζηαζε ησλ 

δηεπζπληψλ ελάληηα ζηνπο εξγαδφκελνπο φηαλ απηνί γίλνληαη πνκπνί αξλεηηθψλ κελπκάησλ. (Panahi 

et all 2012) 

 

2.1.7 Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΟΤ ΠΔΙΡΟΔΙΓΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ 

Η εμσηεξίθεπζε ηεο άπνςεο ηνπ αηφκνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα επεξεάδεηαη άκεζα απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο απφςεηο ηνπ ζπλφινπ γηα ην ίδην δήηεκα. Η ζηάζε 
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πνπ ζα αθνινπζεζεί πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θέξεη ηνλ θίλδπλν ηεο απνκφλσζεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο απφ ηνλ πεξίγπξν, κηα πνιχ ιεπηή γξακκή δηαθπιάζζεη ην άηνκν απφ κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε. Τελ ζεσξία ηνπ ζπεηξνεηδνχο θαηλνκέλνπ ηελ αλέπηπμαλ εθηελψο νη Bowen & 

Blackmon (2003). Σχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία ην άηνκν αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα λα εθθξάζεη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψκε ηδηαίηεξα φηαλ απηή δε ζπλάδεη κε ηε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο (Bowen & 

Blackmon,2003). Ο θφβνο γηα θνηλσληθή απνκφλσζε απνηειεί θπγφθεληξν δχλακε πνπ επηηαρχλεη 

ηελ ζπείξα ηεο ζησπήο. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ηαπηίδνληαη κε ην ληθεηή πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ απνκφλσζε. Γηα παξάδεηγκα, κεηά απφ κηα ζεκαληηθή λίθε ζηηο εθινγέο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ αλαθέξνπλ φηη ζηήξημαλ ην ληθεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηελ επηινγή ηνπο ζηελ απφθαζε ηεο 

πιεηνςεθίαο. Η πξνζπάζεηα αλαξξίρεζεο ζε απηφ πνπ απνθαζίδεη ην ζχλνιν γίλεηαη γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο θαη απνηειεί ακπληηθή ζηξαηεγηθή γηα λα απνθεπρζεί ε 

πεξηζσξηνπνίεζε. Υπάξρεη κεγαιχηεξε πξνζπκία έθθξαζεο απφςεσλ φηαλ ηα άηνκα κε ηα νπνία ηηο 

κνηξαδφκαζηε ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ καδί καο παξά φηαλ δηαθσλνχλ. Δπηπιένλ ην ζάξξνο ηεο 

γλψκεο καο θαη ε εκπηζηνζχλε ζηα ιεγφκελα καο έρεη ζπλάθεηα κε ηε ζηάζε πνπ επηιέγνπκε λα 

θξαηήζνπκε. Ο φξνο ηεο ζπείξαο ηεο ζησπήο αλαθέξεηαη ζηελ απμαλφκελε πίεζε πνπ νη άλζξσπνη 

αηζζάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθξχςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο φηαλ λνκίδνπλ φηη απηέο αλήθνπλ ζηε 

κεηνςεθία.Oη άλζξσπνη ηείλνπλ λα παξακέλνπλ ζησπεινί φηαλ αηζζάλνληαη φηη νη απφςεηο ηνπο 

απνθιίλνπλ απφ απηή πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην ζχλνιν. Όζν πην θνληά πηζηεχεη έλα άηνκν φηη είλαη 

ε γλψκε ηνπ κε ηελ επηθξαηνχζα θνηλή γλψκε , ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη πξφζπκν λα απνθαιχςεη 

αλνηρηά ηε γλψκε απηή ζην θνηλφ. Σηε ζπλέρεηα , εάλ ην δεκφζην αίζζεκα αιιάδεη , ην άηνκν ζα ην 

αλαγλσξίζεη θαη ζα είλαη ιηγφηεξν πξφζπκν λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ ζην θνηλφ . Γεδνκέλνπ φηη ε 

αληηιεπηή απφζηαζε κεηαμχ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο κεγαιψλεη , ηφζν πην 

απίζαλν είλαη λα εθθξαζηεί ε πξνζσπηθή άπνςε. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

ζπεηξνεηδνχο θαηλνκέλνπ νη άλζξσπνη δνπλ ζε δηαξθή θφβν ηεο απνκφλσζεο ηνπο θαη παξαηεξνχλ 

πξνζεθηηθά ην πεξηβάιινλ γηα λα δηαπηζηψζνπλ πφζν δεκνθηιήο είλαη κηα άπνςε. Αλ ζεσξνχλ φηη 

νη απφςεηο ηνπο θπξηαξρνχλ ηφηε ζα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα ζε δεκφζην επίπεδν αλ ζεσξνχλ φηη νη 

απφςεηο ηνπο έρνπλ κηθξφ αξηζκφ ππνζηεξηθηψλ ηφηε δελ απνθαιχπηνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Απηφ 

εγθισβίδεη ζε κηα δηαδηθαζία ζπείξαο ηεο ζησπήο φπνπ νη πξαγκαηηθέο απφςεηο πνπ απνθιίλνπλ απφ 

ηε κάδα δε ζα απνηππσζνχλ πνηέ. 

 ( Noelle & Newman, 1991) 
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Απηφ ζεκαίλεη πσο ε θνηλή γλψκε επεξεάδεη ην άηνκν ζηε δηαηχπσζε ησλ δηθψλ ηνπ ζθέςεσλ. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε γλψκε ηνπ αηφκνπ απνθιίλεη απφ απηή ηνπ ζπλφινπ ππάξρεη o θφβνο ηεο 

θνηλσληθήο απνκφλσζήο ηνπ απφ ην ζχλνιν. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ηέηνηα θαηάζηαζε 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε, δειαδή 

ηελ άπνςε εθείλε πνπ έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο. Έηζη ηα δνκηθά ζηνηρεία θαηαζθεπήο 

ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπεηξνεηδνχο κνληέινπ βαζίδνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα κεηξήζεη ηελ 

ηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ζηνλ θφβν ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη ηε δηζηαθηηθφηεηα έθθξαζεο 

απφςεσλ ηεο κεηνςεθίαο,  (Noelle & Newman, 1974) 

 
Source: Noelle-Neumann (1991) 

O θφβνο ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο πξνθχπηεη απφ ηελ ηδέα φηη κηα θνηλσληθή νκάδα ζα κπνξνχζε 

λα απνθιείζεη ηα κέιε ηεο εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπο απφςεσλ θαη απηφο ν θφβνο είλαη πνπ 

νδεγεί ζηελ ζησπή. Καηά ηνπο Noelle & Neumann ν θφβνο ηεο απνκφλσζεο είλαη ε θπγφθεληξνο 

δχλακε πνπ επηηαρχλεη ηνλ θχθιν ηεο ζησπήο.(Noelle & Neumann,1991) 

H κάδα απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηαηί απφ απηή δηακνξθψλεηαη ε επηθξαηέζηεξε 

άπνςε, δειαδή ε άπνςε κε ηελ νπνία φινη ζπκθσλνχλ. To θπζηθφ επαθφινπζν ηνπ «spiral of 

silence» είλαη λα επηθξαηεί ε άπνςε κηαο κφλν νκάδαο αηφκσλ αθνχ νη δηαθνξεηηθέο γλψκεο 

απνζησπνχληαη. (Schedfelle et all,2001) 

Όηαλ ην άηνκν παξαηεξεί φηη ε δηθή ηνπ πξνζσπηθή γλψκε, εμαπιψλεηαη θαη αληηιακβάλεηαη απφ 

ηνπο γχξσ ηνπ ηελ ζεηηθή ηνπο ζηάζε σο πξνο απηή, ηφηε ζα ηελ εθθξάζεη κε απηνπεπνίζεζε ζην 

θνηλφ. Αληίζεηα , ηα άηνκα πνπ παξαηεξνχλ φηη νη δηθέο ηνπο απφςεηο ράλνπλ έδαθνο , έρνπλ ηελ 

ηάζε λα πηνζεηήζνπλ κηα πην επηθπιαθηηθή ζηάζε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ φηη νη 

απφςεηο ηνπο έρνπλ ράζεη ππνζηεξηθηέο, θνβνχληαη λα εθθξαζηνχλ θαη θξχβνπλ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο απφ ην θνηλφ. Τν γεγνλφο φηη ε κηα νκάδα εθθξάζηεθε κε απηνπεπνίζεζε θαη είρε ηζρπξή 



25 
 

απήρεζε ζην θνηλφ ελψ νη ππφινηπεο παξέκεηλαλ ζησπειέο απηφ ζα ελζαξξχλεη θαη άιινπο λα 

εθθξαζηνχλ ή λα ζηγήζνπλ θαη αλαπηχζζεη κηα ζπεηξνεηδή δηαδηθαζία. Οη Noelle & Newman 

εθπιήζζνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αληηιακβάλεηαη ην θιίκα ηεο θνηλήο γλψκεο. Οη 

άλζξσπνη εθηφο απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο κε ηηο νπνίεο αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, 

δηαζέηνπλ ηελ ιεγφκελε έθηε αίζζεζε κε ηελ νπνία αληρλεχνπλ ην θιίκα ηεο θνηλήο γλψκεο. Η 

ηθαλφηεηα απηή ηνπ αλζξψπνπ λα αληρλεχεη ηελ θνηλή γλψκε δελ ρξεζηκνπνηείηαη επηπφιαηα, 

απαηηείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θνηλσληθψλ ηάζεσλ. Η πξνζπάζεηα 

πνπ δαπαλάηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη κηθξφηεξν ηίκεκα απφ ην λα ράζεη ην 

άηνκν ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ θαηέρεη δηαθνξεηηθή άπνςε απφ 

απηνχο. Τα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Noelle & Neumann γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

κνληέινπ ηεο θνηλήο γλψκεο είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη ν άλζξσπνο λα θαηαγξάθεη ηηο εμειίμεηο ηνπ 

δεκνζίνπ αηζζήκαηνο, ν θφβνο πνπ ληψζεη γηα θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ε δηζηαθηηθφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηεο κεηνςεθίαο. (Noelle & Neumann,1991) 

 

Η ζεσξία ινηπφλ ηνπ ζπεηξνεηδνχο θαηλνκέλνπ ζπλνςίδεηαη σο εμήο: ηα άηνκα πνπ πηζηεχνπλ πσο 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο κηα άπνςε ηεο κεηνςεθίαο ζε έλα δεκφζην δήηεκα δελ ζα ηελ εθθξάζνπλ, 

ζε αληίζεζε κε εθείλνπο πνπ ζεσξνχλ πσο ε δηθή ηνπο άπνςε ζπκπίπηεη κε απηή ηεο πιεηνςεθίαο, 

γεγνλφο πνπ ζηνπο ελζαξξχλεη λα ηελ δηαηππψζνπλ. (West et all, 2010).  

 

2.1.8 Η ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ 

Οη επηθξηηέο ηεο ζεσξίαο ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα ππεξαζπηζηεί 

κε ζζέλνο ηηο δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο αδηαθνξψληαο αλ αλήθνπλ ζηε κεηνςεθία, αλ ζα 

πεξηζσξηνπνηεζνχλ θαη αλ δερηνχλ αξλεηηθή θξηηηθή απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Δθθξάδνπλ ηελ 

δηθή ηνπο άπνςε κε νπνηνδήπνηε θφζηνο αδηαθνξψληαο γηα ην πφζν ε επηθξαηέζηεξε άπνςε 

απνθιίλεη απφ ηε δηθή ηνπο. Ο κφλνο ηξφπνο λα πάςεη λα επηθξαηεί κία γλψκε είλαη ην ζάξξνο 

έθθξαζεο δηαθνξεηηθψλ απφ απηή απφςεσλ. Οη επηθξηηέο επίζεο εζηηάδνπλ ζηελ ακθηβνιία γηα ηα 

αίηηα ηεο ηάζεο ησλ αηφκσλ λα παξακέλνπλ ζησπειά, ίζσο κεξηθνί άλζξσπνη λα παξακέλνπλ 

ζησπεινί πεξηζζφηεξν απφ άιινπο ιφγσ ζπζηνιήο, αδηαθνξίαο, ή επηζπκίαο λα κελ θέξνπλ ζε 

δχζθνιε ζέζε έλα άηνκν κε κηα αληηηηζέκελε άπνςε. Αθφκα έλα ζεκείν πνπ πξνηείλεηαη λα 

ειεγρζεί πεξαηηέξσ ζε κειινληηθή έξεπλα γηαηί ππάξρνπλ θελά ζην ζπεηξνεηδέο κνληέιν είλαη ε 

πξνζπκία ησλ αλζξψπσλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο απφςεηο ηνπο. Τν πφζν πξφζπκν είλαη έλα 
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άηνκν λα ηηο εθθξάζεη ελδέρεηαη θαη λα απέρεη απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ γηα θφβν θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. Τέινο ε ζεσξία ζηέθεηαη ζην ζεκείν ηεο δχλακεο ηεο επηξξνήο 

απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ελψ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ αζθνχλ ηελ κεγαιχηεξε 

άζθεζε πίεζεο ζηελ έθθξαζε πξαγκαηηθψλ απφςεσλ. Μηα πξφζθαηε κειέηε έδεημε φηη νη 

αληηιήςεηο ηεο θνηλήο γλψκεο αζθνχλ ζην άηνκν ιηγφηεξε πίεζε απφ απηή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

θίισλ. Τν νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινπλ επεξεάδνπλ θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν ην άηνκν λα 

εθθξαζηεί θαη ην θφζηνο κηαο δηαθνξεηηθήο άπνςεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ φηη ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. (Csikszentmihal,1997) 

 

 

 

 

 

2.1.9 ΟΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΙΡΟΔΙΓΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ 

 

Σε επίπεδν εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ην spiral of silence ζα παξνπζηαζηεί ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εκθαληζηεί ε απεηιή απνκφλσζεο ηνπ αηφκνπ απφ κηα νκάδα εξγαζίαο (Νoelle & Newmann, 1974). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ κηα εξγαζηαθή νκάδα δηαθξίλεηαη απφ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ν 

θίλδπλνο γηα ηελ εκθάληζε ηεο ζπείξαο ηεο ζησπήο είλαη κεγαιχηεξνο. Η χπαξμε απηψλ ησλ 

δηαθνξψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηθξφηεξσλ νκάδσλ (ππφ-νκάδσλ)  κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

νκνηνγέλεηα απφςεσλ. Μηα νκάδα εξγαζίαο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη θνηλέο απφςεηο ζα επηηχρεη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ εξγαζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηνπο έρνπλ 

αλαηεζεί. Τα άηνκα ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

εληάζζνληαη ζε νκάδεο φπνπ ηα κέιε ηνπο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη θνηλέο πεπνηζήζεηο κε 

απηά. Σηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο νκάδαο φπνπ ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ, επλνείηαη 

ε επηθνηλσλία. (Tajfel & Turner, 1986) Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο παξφιν πνπ ε εηεξνγέλεηα κηαο 

νκάδαο εκπνδίδεη ηελ αλνηθηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ έρεη ην πιενλέθηεκα φηη νη 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζπλεηζθέξνπλ ζε έλα πην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

πξνσζνχλ ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ νη νκάδεο πνπ 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξέο δίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα αλ ηα εξγαζηαθά ζέκαηα 

πνπ ηνπο έρνπλ αλαζέζεη λα επηιχζνπλ απαηηνχλ ηελ πνηθηιία ησλ ηδεψλ ηνπο. Σχκθσλα κε έξεπλεο 

φκσο ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ νκάδσλ πξνθαιεί πφισζε κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ην γεγνλφο απηφ 

εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ αηφκσλ. 

Τν ζπεηξνεηδέο θαηλφκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν δηαζηάζεηο ηελ θάζεηε θαη ηελ νξηδφληηα. Η 

θάζεηε δηάζηαζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επέθηαζε ηεο ζησπήο ζηνλ νξγαληζκφ κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. Όηαλ έλα άηνκν απνθαζίδεη λα κείλεη ζησπειφ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζηνλ 

νξγαληζκφ πνπ εξγάδεηαη, ε ζησπή ηνπ απηή ελδέρεηαη λα επεθηαζεί θαη ζε φια ηα ππφινηπα 

δεηήκαηα. Η νξηδφληηα δηάζηαζε ηνπ ζπεηξνεηδνχο θαηλνκέλνπ αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ ζηα 

ππφινηπα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Η ζησπή ελφο εξγαδνκέλνπ επηθέξεη ζησπή θαη ζε 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο θαζψο ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο αξρίδεη θαη γίλεηαη κφληκε θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηα κέιε ηνπ δελ εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. H νξηδφληηα θαη ε θάζεηε δηάζηαζε 

επηβεβαηψλνπλ ηελ δπλακηθή ηεο εμάπισζεο ηεο ζησπήο ηφζν ζηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα ζηνλ 

νξγαληζκφ φζν θαη ζηα άηνκα πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ. (Φξαγθνχιε, 2009) 

 

2.2 ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 

2.2.1 Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Η επηθνηλσλία απφ ηελ άιιε πιεπξά απνηειεί ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, κε κνξθή 

ηφζν ιεθηηθή φζν θαη κε ιεθηηθή, ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ. Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα 

απαξηίδεηαη απφ ππαιιήινπο απφ δηάθνξα κέξε ηεο θνηλσλίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ελψζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε επηθνηλσλία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Η επηθνηλσλία 

εκπεξηέρεη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη είλαη αλαγθαία ζηα 

πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ. Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζην ρψξν εξγαζίαο εμαζθαιίδεη φηη 

επηηπγράλνληαη φινη νη νξγαλσηηθνί ζηφρνη. (Gruning et all, 1992). Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επηθνηλσλία ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη: Ο ηξφπνο ηεο επηθνηλσλίαο: Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη 

εθιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη 

πξέπεη λα γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ φινπο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη απιή θαη ζαθήο. Καηά ηελ παξνπζίαζε δσηηθήο ζεκαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε εηθφλσλ  ζα βνεζήζεη ζηελ εχθνιε θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ πνπ 
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κεηαδίδνληαη . Η ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζεσξείηαη ηδαληθή θαζψο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αληαιιάζζνληαη γίλνληαη ην ίδην θαηαλνεηέο ηφζν απφ ηνλ πνκπφ φζν θαη απφ ην δέθηε. Οη 

εξσηήζεηο θαη νη δηεπθξηλήζεηο βνεζνχλ δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηθνηλσλία. (Henson, 

2007) 

Τν πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Τν επίπεδν ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θνηλνχ λα ηηο θαηαλνήζεη (Kynaston,1979). Γίλνληαο πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνπκε ππάξρεη πεξίπησζε λα κεησζεί ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ δέθηε θαη λα κείλεη αδηάθνξνο ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπδήηεζε. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, 

δηαδξακαηίδεη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε νπνία πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή απφ φινπο. 

(Sudden, 2007) 

H ζπρλφηεηα θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία ζε έλαλ νξγαληζκφ έρεη πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αληαιιάζζνληαη ηελ θαηάιιειε ψξα ρσξίο 

πεξηηηέο ζπλαληήζεηο θαη ε ελεκέξσζε ησλ εξγαδφκελσλ γηα θξίζηκα ζέκαηα πξέπεη λα γίλεηαη 

έγθαηξα ρσξίο θαζπζηεξήζεηο πνπ ζα βιάςνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο. (Picardi, 2001) 

Η επηηπρία ηεο κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ επηθνηλσλεί 

ην κήλπκα. Τέηνηεο ηθαλφηεηεο είλαη νη δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, νη δεμηφηεηεο 

δηεπθφιπλζεο ηεο νκάδαο λα θαηαλνήζεη θαη νη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο . Η επηηπρήο 

επηθνηλσλία εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη. Απηφ απαηηεί ηελ παξνρή ζηνπο εξγαδφκελνπο θάπνησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ , φπσο νηθνλνκηθψλ ,πσιήζεσλ , θεξδνθνξίαο θαη άιισλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα 

ηνλ θιάδν πνπ ππεξεηεί. (Person, 2007) 

 

2.2.2 ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 

Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ ηε 

δπζρεξαίλνπλ. Τα εκπφδηα απηά ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ είηε απφ ηνλ πνκπφ είηε απφ ην δέθηε αιιά 
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κπνξεί αθφκα λα πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηαδξακαηίδνληαη. Τα πην ζεκαληηθά 

απφ ηα εκπφδηα απηά πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία είλαη ηα εμήο: (Μπνπξαληάο, 1992) 

Αζάθεηα ζηφρνπ: Σε πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο ηνπ κελχκαηνο πνπ επηθνηλσλείηε δελ δίλεηαη κε 

ζαθήλεηα ζην δέθηε, δελ επηηπγράλεηαη ε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε δηαζαθήληζε ησλ ζαθψλ ζηφρσλ ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη. 

Λαλζαζκέλα κελχκαηα: Πνιιέο θνξέο ν πνκπφο δελ δηακνξθψλεη ην κήλπκα φπσο ζα έπξεπε κε 

απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία λα ζηεξείηαη αθξίβεηαο θαη ζαθήλεηαο. Η δηακφξθσζε ελφο ιάζνπο 

κελχκαηνο απνηειεί εκπφδην ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. 

Έιιεηςε αμηνπηζηίαο: Η έιιεηςε αμηνπηζηίαο έρεη λα θάλεη κε ηηο ειιηπείο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνκπνχ ή αθφκα θαη κε ηελ αλαμηφπηζηε θξίζε ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ έλα 

αλψηεξν ζηέιερνο δίλεη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ είλαη αλέθηθηε ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

Φφβνο γηα επηθνηλσλία: Ο θφβνο γηα επηθνηλσλία επηθξαηεί θπξίσο κεηαμχ αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ 

ζηειερψλ. Τα αλψηεξα ζηειέρε θνβνχληαη πσο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξαρσξήζνπλ ζηνπο 

πθηζηάκελνχο ηνπο, νη ηειεπηαίνη ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθηήζνπλ πην 

ηζρπξφ ιφγν απέλαληη ζηνπο πξψηνπο. Έλαο αθφκα θφβνο είλαη πσο κε ηελ παξαρψξεζε θάπνησλ 

πιεξνθνξηψλ νη πθηζηάκελνη ζα δεηνχλ λα ηνπο παξέρνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο. Δπίζεο ειινρεχεη 

ν θίλδπλνο δηαξξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη ζηνπο πθηζηάκελνπο ζε πξφζσπα πνπ ελδέρεηαη 

λα αλήθνπλ ζηνπο αληαγσληζηέο ή γεληθφηεξα ζε άηνκα πνπ δελ ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ. 

Σχκθσλα κε κειέηεο θάπνηα άηνκα αηζζάλνληαη θφβν λα επηθνηλσλήζνπλ πξνθνξηθά. Τνλ θφβν 

απηφ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνλ δηαρεηξίδνληαη κέλνληαο ζησπεινί ζεσξψληαο πσο δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε έθθξαζε ηνπο γηα λα έρνπλ πην απνηειεζκαηηθή απφδνζε. (Robbins & Judge, 2011) 

 

Λαλζαζκέλε επηινγή ρξφλνπ θαη ρψξνπ: Ο θαηάιιεινο ρξφλνο θαη ρψξνο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα λα ππάξμεη κηα ζσζηή επηθνηλσλία, θαζψο ζε ιάζνο ρξφλν θαη ρψξν ηα ζηειέρε δελ 

είλαη ζε ζέζε λα αθνχζνπλ απνηειεζκαηηθά ν έλαο ηνλ άιινλ. 

Λαλζαζκέλε επηινγή ηξφπνπ θαη κέζνπ: Ο ηξφπνο θαη ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ επηιέγνπκε ψζηε 

λα κεηαθέξνπκε κελχκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζε γξαπηή, πξνθνξηθή κνξθή ή κέζσ ηειεθψλνπ θαη 
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κε πνιινχο άιινπο ηξφπνπο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο ζε θάζε πεξίζηαζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 

ε επηθνηλσλία. Αλ γίλεη ιάζνο επηινγή δελ επηηπγράλεηαη ζσζηή επηθνηλσλία. 

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο: Πνιιέο θνξέο ν δέθηεο ζηεξείηαη ελδηαθέξνληνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλεη. Απηφ ζπκβαίλεη είηε γηαηί δελ έρεη ηε δηάζεζε λα ηηο αθνχζεη είηε γηαηί δελ δηαζέηεη ηηο 

ηθαλφηεηεο ζπγθέληξσζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη. Σε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ην κήλπκα πνπ κεηαθέξεηαη θηλδπλεχεη λα αιινησζεί θαη ν πνκπφο απνζαξξχλεηαη λα 

ζπλερίζεη ηελ επηθνηλσλία. 

Βεβηαζκέλα ζπκπεξάζκαηα: Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν δέθηεο θξαηάεη ηηο πξψηεο πιεξνθνξίεο ηνπ 

κελχκαηνο αδηαθνξψληαο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ θαη θαηαιήγεη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα γηα ην λφεκα 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ έιαβε. Έλα ηέηνην γεγνλφο δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηδηαίηεξα ζε 

επηρεηξεζηαθνχο ρψξνπο φπνπ ν ρξφλνο πηέδεη. 

Πξνδηάζεζε/πξνθαηάιεςε: Οη πξνθαηαιήςεηο θαη νη πξνδηαζέζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εκπφδην 

ηεο επηθνηλσλίαο. Τν απνηέιεζκα ηεο ππεξίζρπζεο ηνπο ζε κηα ζπδήηεζε είλαη ε ιαλζαζκέλε 

θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο πνπ κεηαδφζεθε. Η επηθνηλσλία ζα έπξεπε λα κέλεη αλεπεξέαζηε απφ 

πξνδηαζέζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο θαη ν δέθηεο λα ιακβάλεη ην κήλπκα θξαηψληαο νπδέηεξε ζηάζε. 

Υπεξεπαηζζεζία: Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φηαλ κεηαθέξεηαη έλα κήλπκα δίλεηαη έκθαζε ζε θάπνηα 

γεγνλφηα ιφγσ ππεξεπαηζζεζίαο ηνπ πνκπνχ ζε απηά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δνζεί έκθαζε ζε 

απηά ηα γεγνλφηα ηνπ κελχκαηνο θαη λα κε δνζεί πξνζνρή ζηηο ππφινηπεο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλεη. 

Γηαθνξέο αληηιήςεσλ: Οη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη 

ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Οη αληηιήςεηο πνπ έρεη δηακνξθψζεη θάζε άλζξσπνο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εξκελεχνληαη ηα ίδηα κελχκαηα. Αλάινγα κε απηέο ηηο αληηιήςεηο αμηνινγνχλ 

δηαθνξεηηθά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ίδηνπ κελχκαηνο γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηδηαίηεξα ηελ 

επηθνηλσλία. 

Σρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ: Σεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ επηθνηλσλία απνηεινχλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ αληαιιάδνπλ πιεξνθνξίεο. Σηνλ εξγαζηαθφ ρψξν νη δηαθνξέο ηεο 

βαζκίδαο ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο απνηειεί εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία γηαηί θαηαπηέδεηαη ε ειεχζεξε 

έθθξαζε. Η απηαξρηθή εμνπζία ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ δπζρεξαίλεη ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο. 

Δπίζεο αλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε επηθνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αληαγσληζκφ ή απφ ζπκθέξνληα δελ επλνείηαη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 
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Οξγαλσηηθέο δνκέο/δηαδηθαζίεο: Σε εξγαζηαθφ επίπεδν νη δνκέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πτνζεηνχληαη 

παξεκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Σε απηέο 

ηηο δνκέο ζπγθαηαιέγεηαη ε δηάθξηζε ησλ ζέζεσλ ζε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

επηιέγνληαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πεξηπιέθνπλ ηελ επηθνηλσλία γηαηί πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ρξφλνη θαη ηξφπνη αλάινγα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηρείξεζεο. 

Φφξησζε πιεξνθνξηψλ: Όηαλ ηα άηνκα ππεξθνξηψλνληαη απφ πιεξνθνξίεο δπζθνιεχνληαη λα ηηο 

επεμεξγαζηνχλ κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα ηηο επεμεξγάδνληαη ιάζνο. Οη πνιιέο πιεξνθνξίεο 

επίζεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη πνιιέο θνξέο θάπνηεο 

ζπιιακβάλνληαη θαη θάπνηεο απνξξίπηνληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ, επηιέγνληαο πνηεο ζα θξαηήζεη. 

Τν θιίκα θαη ε παηδεία ηεο επηρείξεζεο: Τν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ θάζε επηρείξεζε θαη ε παηδεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ πξνσζνχλ ή εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία αλάινγα κε ην αλ είλαη αξλεηηθά ή 

ζεηηθά. 

Οη θψδηθεο επηθνηλσλίαο: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί θάζε άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθφο. 

Σηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θηλήζεηο ησλ αλζξψπσλ φηαλ κηινχλ θαη νη 

ιέμεηο θαη ηα ζχκβνια πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ. Απηνί νη θψδηθεο δελ θαηαλννχληαη απφ 

φινπο ηδηαίηεξα απφ εξγαδφκελνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. Οη ιέμεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ θάζε άλζξσπν αθφκα θαη αλ είλαη αθξηβψο νη ίδηεο. 

Ο θψδηθαο επηθνηλσλίαο δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν αλάινγα κε ηα βηψκαηα ηνπ θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη απνηειεί εκπφδην γηα λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

Γηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ησλ αηφκσλ θαζηζηνχλ ηηο δηαθνξέο απηέο αθφκα πην έληνλεο. Οη ιέμεηο 

έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ θνπιηνχξα ζε θνπιηνχξα, απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν θαζέλαο δίλεη 

δηαθνξεηηθή εξκελεία ζε θάζε ιέμε. Δπίζεο πνιιέο θνξέο ε κεηάθξαζε ησλ ιέμεσλ δελ απνδίδεη 

ηελ αθξηβή ζεκαζία ηνπο θαη δελ κεηαθξάδνληαη φιεο νη ιέμεηο απφ γιψζζα ζε γιψζζα. Σε άηνκα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ επηηνληζκφ πνπ 

πξνθχπηνπλ επίζεο θαη απφ ηελ πεξίζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε. Γηαθνξεηηθφο είλαη ν ηφλνο καο 

φηαλ απεπζπλφκαζηε ζηνλ πξντζηάκελφ καο θαη φηαλ απεπζπλφκαζηε ζε θάπνην θίιν καο. Η 

δηαθνξά ζηελ θνπιηνχξα θαζηζηά δηαθνξεηηθφ ηνλ ηφλν κε ηνλ νπνίν επηιχνπλ ηα άηνκα ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. Έηζη ηα άηνκα πνπ ε θνπιηνχξα ηνπο είλαη αηνκηζηηθή έξρνληαη ζε άκεζε 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο, ζε αληίζεζε κε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο 

θνπιηνχξεο θαη απνθεχγνπλ ηελ άκεζε ζχγθξνπζε. (White and Mazur,1995)   
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Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο: Οη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα κεηαδίδεη έλα κήλπκα, δειαδή κε ηνλ ηξφπν πνπ ην δηακνξθψλεη ψζηε 

λα γίλεηαη θαηαλνεηφ, αιιά θαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπιιακβάλεη ην κήλπκα πνπ δέρεηαη. Οη 

ηθαλφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη κε ηηο θπζηθέο 

ηθαλφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζπιιακβάλνπλ ην κήλπκα δειαδή κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο. 

Οη θαλφλεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε ζέζε ησλ ζπλνκηιεηψλ: Σηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο πξέπεη λα ηεξνχληαη θάπνηνη θαλφλεο γηα λα επηθνηλσλνχλ ηα άηνκα 

κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

επηθνηλσλία. 

Η ζέζε πνπ θαηέρεη ν θάζε ζπλνκηιεηήο απνηειεί αθφκα έλα θξαγκφ επηθνηλσλίαο γηαηί αλ ηα άηνκα 

πνπ θαηέρνπλ πςειή ζέζε θξαηνχλ ζε απφζηαζε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο, εθείλνη δελ κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο φπσο ζα έθαλαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. 

Σησπή: Σπρλά παξαηεξνχληαη πεξηζηαηηθά ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ πνπ δελ απνθαιχπηνληαη 

απφ ηα άηνκα πνπ γίλνληαη κάξηπξεο ζε απηά. Η επηινγή γηα κηα ζησπειή ζηάζε νθείιεηαη ζηα 

αλψηεξα ζηειέρε πνπ απνζαξξχλνπλ ηελ έθθξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηξέπνπλ θαη ηνπο 

ππφινηπνπο ππαιιήινπο γηα κειινληηθή έθθξαζε αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ. (Robbins & Judge, 2011) 

Πνιηηηζκηθφ πιαίζην: Σε νξηζκέλεο θνπιηνχξεο ε επηθνηλσλία δελ βαζίδεηαη ζηηο ιέμεηο. Σηηο 

θνπιηνχξεο απηέο απαξαίηεην θξηηήξην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη ε εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ φπσο θαη ε βαζκίδα πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο ζηελ επηρείξεζε. Η 

επηθνηλσλία απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ δηαθέξεη θαη απηφ απνηειεί εκπφδην γηα άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην. (Robbins & Judge, 2011) 

Σηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ ε επηθνηλσλία δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ απφδνζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Η επηθνηλσλία ζα βειηησζεί κε ηε 

δηάζεζε γηα αθξφαζε θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. (Kay Kent, 1996) 
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2.3 ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ 

 

2.3.1 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ 

Η νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απνηειεί κία έλλνηα, ε νπνία απνζαθελίδεη ηε ζρέζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε 

ηνλ νξγαληζκφ. Τα ηειεπηαία ρξφληα ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαηέρεη θπξίαξρν ξφιν 

ζηε δηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο θαη ηεο αλαγθαηφηεηάο ηεο γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ (Nehmeh, 2009).  

Η αξρηθή ηδέα φκσο βαζίδεηαη ζηνπο Mowday, Steers & Porter (1982) ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απνηειείηαη απφ ηξία ζηνηρεία: α) ην πφζν απνδέρεηαη ην άηνκν ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, β) ηελ δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα εξγαζηεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γηα 

ηνλ νξγαληζκφ, θαη γ) ηελ δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα εμαθνινπζήζεη λα εξγάδεηαη θαη ζην κέιινλ γηα 

ηνλ νξγαληζκφ απηφ. Σπκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο δελ 

απνηειεί κηα απιή παζεηηθή πίζηε γηα ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο αιιά πεξηιακβάλεη θαη 

ζηνηρεία ελεξγεηηθήο ζρέζεο, κε ηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπ (Mowday, Porter, & 

Steers, 1982). 

Η χπαξμε νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο απφ κέξνπο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα πινπνηεζεί ε ζηξαηεγηθή ελφο νξγαληζκνχ, ε νπνία 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Οη επηδησθφκελνη  ζηφρνη ελφο 

νξγαληζκνχ, νη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, νη κέζνδνη επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη θηλδπλεχνπλ λα 

απνηχρνπλ, εάλ απεπζπλζνχλ ζε εξγαδφκελνπο, πνπ δηαζέηνπλ ρακειά επίπεδα δέζκεπζεο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο. Η απνπζία ηεο δέζκεπζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηπρία πινπνίεζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ νξίζηεθε  θαζψο ε ζσζηή ηεο εθαξκνγή εμαξηάηαη ηφζν απφ ην ζχλνιν ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ θαζψο αθφκα θαη ν ηειεπηαίνο ζηελ ηεξαξρία 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα ηελ επεξεάζεη αξλεηηθά. Η ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ λα εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ νξίζηεθε, κέζσ ηεο δξάζεο ηνπο θαη ησλ απνθάζεσλ 

ηνπο, έρεη ζπλάθεηα κε ηε δέζκεπζε πνπ αηζζάλνληαη γηα απηφλ (Meyer et al., 1993). 

Οη νξγαλσζηαθνί επηζηήκνλεο έρνπλ αλαπηχμεη πνιιέο απνρξψζεηο ηνπ νξηζκνχ ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη πνιιέο θιίκαθεο γηα ηε κέηξεζή ηεο. Τν κνληέιν ησλ Meyer & Allen ελζσκαηψλεη 
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πνιινχο νξηζκνχο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη εκπινπηίδεη ηε βηβιηνγξαθία αθφκα 

πεξηζζφηεξν. (Keiningham, Frennea, Aksoy, Buoye, Mittal, 2015) 

Ο πην δηαδεδνκέλνο νξηζκφο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο απνηππψλεηαη απφ ηνπο Μeyer & Allen 

(1993), ν νξηζκφο απηφο εμεγεί ηελ δέζκεπζε σο κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ ζπλδέεη ηνλ 

εξγαδφκελν κε ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη (Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2014)  

 

2.3.2 ΟΙ ΤΝΙΣΧΔ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ 

Σχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Meyer & Allen (1991) ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε πεξηέθιεηε ηξείο 

δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Η πξψηε 

ζπληζηψζα είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε. Ο εξγαδφκελνο πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

δεζκεπκέλνο ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη επηζπκεί λα παξακείλεη κέξνο ηεο 

νξγάλσζεο. (Meyer & Allen,1991) 

Αθφκα θαη ζε πεξίπησζε δπζαξέζθεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ, ε δέζκεπζε ηνπ γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο 

ιφγνπο κε ηνλ νξγαληζκφ δελ ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα λα ζθεθηεί λα ηνλ εγθαηαιείςεη. (Βαθφια & 

Νηθνιάνπ, 2012) 

Η δεχηεξε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο είλαη ε εζηθή δέζκεπζε. Τν άηνκν 

δεζκεχεηαη λα παξακείλεη ζηνλ νξγαληζκφ ιφγσ ηνπ αηζζήκαηνο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνρξέσζεο. Τν 

ζπλαίζζεκα απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ζηηγκή ηεο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζηνλ νξγαληζκφ. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο νξγαληζκφο πνπ επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, δεκηνπξγεί ηελ εζηθή 

δέζκεπζε ηεο παξακνλήο ζηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα «εμνθιεζεί ην ρξένο». Η εζηθή απηή δέζκεπζε 

κπνξεί επίζεο λα πξνθχπηεη απφ θάπνην πξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ, ην νπνίν ν εξγαδφκελνο δελ ζέιεη 

λα πξνδψζεη δίλνληαο ηνλ θαιχηεξν ηνπ εαπηφ γηα λα απνδψζεη.( Wiener, 1982) 

Η ηξίηε ζπληζηψζα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο είλαη ε ππνινγηζηηθή δέζκεπζε. Η ππνινγηζηηθή 

δέζκεπζε ζρεηίδεηαη κε ηηο δεκηέο ή ηηο απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλ ν εξγαδφκελνο 

απνρσξήζεη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ εξγάδεηαη. Ο εξγαδφκελνο ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ, ζα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθφ θφζηνο, θνηλσληθφ θφζηνο, θφζηνο επαλεθπαίδεπζεο θαη 

άιια πνιιά ηα νπνία ππνινγίδεη πξηλ πάξεη ηελ απφθαζε ηνπ. (Becker, 1960) 
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2.3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΙΓΡΟΤΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ 

Κάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ θαζνξίδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (Oliver, 1990) 

Τα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αθαδεκατθφ ηνπ επίπεδν, 

ηελ ειηθία ηνπ, ην θχιν ηνπ θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία επεξεάδνπλ ηε δέζκεπζε κε ηνλ 

νξγαληζκφ. Δίλαη δηαθνξεηηθά ηα επίπεδα δέζκεπζεο κε ηνλ νξγαληζκφ αλάινγα κε ηε κφξθσζε πνπ 

έρεη ιάβεη ν εξγαδφκελνο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηνλ νξγαληζκφ δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζε απηφ ην επίπεδν, ε δέζκεπζε ηνπ κε ηνλ νξγαληζκφ είλαη αξλεηηθή. Η ειηθία ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 

ε εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηε δέζκεπζε 

φζν απμάλνληαη, γηαηί νη επθαηξίεο γηα αιιαγή εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κεηψλνληαη. Τν θχιν ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαζηζηά ηα επίπεδα δέζκεπζεο δηαθνξεηηθά ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. (Βαθφια 

& Νηθνιάνπ,2012) 

Τα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ν θάζε εξγαδφκελνο ζηνλ νξγαληζκφ επηδξνχλ ζηα 

πςειά ή ρακειά επίπεδα δέζκεπζεο. Τν ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ εξγαζία πνπ 

αλαιακβάλεη απνηειεί παξάγνληα πςειήο δέζκεπζεο κε ηνλ νξγαληζκφ. Αληίζεηα φηαλ ππάξρεη 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη επηθξαηνχλ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ε δέζκεπζε κε ηνλ νξγαληζκφ 

είλαη κεησκέλε. (Allen & Meyer, 1990) 

Δίλαη ζπλεπψο έλαο φξνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ζεηηθψλ αηζζεκάησλ γηα ηελ εξγαζία. Τα 

αηζζήκαηα απηά πξνθαινχληαη απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο (φπσο ε ειεπζεξία πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

εξγαδφκελν απφ ηε δηνίθεζε), ελψ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απνιαβέο θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο επηδξνχλ ιηγφηεξν. (Arnold, 1982). 

 

 

2.3.4 ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ  

Μηα απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. Μεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη πνπ βηψλνπλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

αλαπηχζζνπλ ηζρπξφηεξε δέζκεπζε γηα ην έξγν ηνπο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Η ηθαλνπνίεζε απνηειεί 

αμηφπηζην πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο δέζκεπζεο.(Dirani & kuchinke, 2011) 
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Πνιινί νξγαληζκνί επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ εχλνηα ηεο χπαξμεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ψζηε λα αλαπηπρζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο ε δέζκεπζε κε ηελ εξγαζία ηνπο. (Τett & 

Meyer, 1993) 

H δεχηεξε κεηαβιεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη ε εξγαζηαθή απφδνζε. Η 

δέζκεπζε κε ηνλ νξγαληζκφ θαζηζηά ηνλ εξγαδφκελν πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ ζηελ εξγαζία ηνπ 

κεηψλνληαο ηηο απνπζίεο αιιά θαη ηηο πηζαλφηεηεο παξαίηεζεο ηνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ (Brooke et all 

1988).Υπάξρεη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο ππνινγηζηηθήο δέζκεπζεο ε 

πξψηε θαζηζηά ην άηνκν πην παξαγσγηθφ ελ αληηζέζεη κε ηε δεχηεξε πνπ δελ επηδξά ζηελ απφδνζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ. Η ππνινγηζηηθή δέζκεπζε θξαηά ην άηνκν ζηνλ νξγαληζκφ ιφγσ ζπλζεθψλ φπσο 

ε αλεξγία πνπ επηθξαηεί θαη ε αδπλακία ηνπ λα απνξξνθεζεί θάπνπ αιινχ γηα απηφ θαη δελ είλαη 

ηφζν ηζρπξή φζν ε ζπλαηζζεκαηηθή. (Albrecht ,2010) 

Μηα αθφκα ζπλέπεηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο απνηειεί επίζεο ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδφκελσλ πνπ επεξεάδεηαη αξλεηηθά φηαλ ππάξρεη δέζκεπζε κε ηνλ νξγαληζκφ. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδφκελσλ κεηψλεηαη θαη ηα άηνκα πνιιέο θνξέο νδεγνχληαη ζηελ 

απνζηψπεζε παξάλνκσλ πξάμεσλ ή αλήζηθσλ πξαθηηθψλ ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη θαη νη ίδηνη λα 

ζπκκεηέρνπλ. (Kreitner, Kinicki & Buelens,2006) 

 

2.4 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ ΚΑΙ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ 

ΓΔΜΔΤΗ 

 

2.4.1 Η  ΥΔΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ ΜΔ ΣΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΣΗ 

ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

 

Οη Morrison & Milliken (2000) έδεημαλ φηη απνηειέζκαηα ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο είλαη νη 

κεηαβιεηέο ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο, ησλ ρακειψλ θηλήηξσλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

δέζκεπζεο. Η έξεπλα ησλ Vakolla & Bourantas (2005) εζηηάδεη ζηηο κεηαβιεηέο ηεο δέζκεπζεο θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο σο ζπλέπεηεο ηνπ θιίκαηνο ζησπήο. Σπγθεθξηκέλα ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

απνηειεί κηα ζηάζε πνπ αληαλαθιά ηε ζχλδεζε ηνπ ππαιιήινπ κε ηνλ νξγαληζκφ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην άηνκν ηαπηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
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θαη επηζπκεί λα απνηειεί κέινο ηνπ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Υπνζηεξίδεηαη φηη ε 

δέζκεπζε ζπρλά θαζηεξψλεη κηα ζρέζε αληαιιαγήο ζηελ νπνία ηα ίδηα ηα άηνκα απνδίδνπλ ζηελ 

νξγάλσζε κε αληάιιαγκα νξηζκέλσλ αληακνηβψλ (Buchanan, 1974). Τα άηνκα έξρνληαη ζε 

νξγαληζκνχο κε νξηζκέλεο αλάγθεο , δεμηφηεηεο , ηηο πξνζδνθίεο θαη ειπίδνπλ λα βξνπλ έλα 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα ηθαλνπνηνχλ 

ηηο αλάγθεο ηνπο. Όηαλ έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα παξέρεη απηέο ηηο επθαηξίεο ,ε πηζαλφηεηα ηεο 

ηζρπξνπνίεζεο ηεο δέζκεπζεο απμάλεηαη. Η δέζκεπζε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε κηα ηζρπξή απνδνρή ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζέιεζε ηνπ αηφκνπ λα αζθήζεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ, κία ηζρπξή 

επηζπκία λα δηαηεξήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νξγάλσζε. (Vakolla & Bourantas, 2005). Η  

δέζκεπζε είλαη κηα πην ζθαηξηθή αληίιεςε, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη κηα γεληθή ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε γηα ηνλ νξγαληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

αληηπξνζσπεχεη ηελ απφθξηζε ηνπ αηφκνπ ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ζηελ απφδνζε ηνπ. Η  νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε αλαπηχζζεηαη αξγά, αιιά φηαλ δεκηνπξγεζεί νη εξγαδφκελνη δελ αιιάδνπλ ηελ 

πξνζήισζή ηνπο ζηηο νξγάλσζε εχθνια. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

αληαλαθιά πην άκεζεο αληηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο 

εξγαζηαθνχ θιίκαηνο, πιεξσκψλ θ.ιπ. Αλ θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία δηαθέξεη απφ ηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, θαη νη δχν κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ σο ζπλέπεηεο ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζησπήο (Mowday et al., 1982). 

Η νξγαλσζηαθή ζησπή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο ,έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ θαη έιιεηςε αλάιπζεο ησλ ηδεψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ , ν 

νξγαληζκφο ζα ππνθέξεη απφ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, ε 

νξγαλσζηαθή ζησπή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε ειέγρνπ, ζε γλσζηηθή αζπκθσλία θαη ζε 

αίζζεκα ππνηίκεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ. Όινη απηνί νη παξάγνληεο νδεγνχλ ζε 

ρακειή δέζκεπζε θαη ηθαλνπνίεζε (Morrison and Milliken , 2000). 

Σε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο πξνθχπηεη ε ππφζεζε φηη νη αληηιεπηέο δηαζηάζεηο ηνπ 

θιίκαηνο ζησπήο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηηο ζηάζεηο εξγαζίαο 

φπσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. (Vakolla & Bourantas, 2005) 
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2.4.2 Η ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΥΔΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΙΧΠΗ ΚΑΙ ΣΗ 

ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ 

 

Υπάξρεη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, θαζψο απνηειεί κηα ζρέζε πνπ δελ έρεη ζπλεπή επξήκαηα. 

Απνηειεί πεδίν ηδηαίηεξνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηαηί παξά ην γεγνλφο ηεο απνδεδεηγκέλεο 

χπαξμεο ζησπήο ζηνπο νξγαληζκνχο δελ ππάξρνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ λα δείρλνπλ ζπζρέηηζε κε ηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Σε έξεπλα πνπ δηεμήρζε γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο 

απνδείρηεθε πσο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εξγαζηαθψλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ νξγαληζκφ, 

θαζψο θαζεκία απφ απηέο δηαηεξεί ζηάζε ζησπήο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Η εμάιεηςε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επλννχλ ηε ζηάζε ζησπήο θαη ε εχλνηα ησλ αλνηρηψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο ζα 

δεκηνπξγήζεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζεηηθά αηζζήκαηα θαη ζα επηηεπρζεί ε δέζκεπζε κε ηνλ 

νξγαληζκφ.  

Σε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Vakola & Bourantas (2005),αθνινπζψληαο ην πξνγελέζηεξν 

κνληέιν ησλ Morrison & Miliken,εμεηάζηεθε ε ππφζεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ζησπήο θαη 

ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη αληηιεπηέο δηαζηάζεηο θιίκαηνο ζησπήο ζπζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά κε ηηο ζηάζεηο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε.  

Γηα ινγαξηαζκφ ηεο έξεπλαο κνηξάζηεθαλ θαη απαληήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε ηδησηηθφ 

λνζνθνκείν. Τα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ζπζρέηηζε κφλν κηαο κνξθήο ηεο ζησπήο κε ηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Μφλν ε ακπληηθή κνξθή ζησπήο βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Η ελ ιφγσ κνξθή ζησπήο απνηειεί ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ 

εξγαδφκελνπ λα κελ επηθνηλσλήζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη. Τν 

ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη πσο επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή ππφζεζε αθνχ πξνθχπηεη ζπζρέηηζε 

έζησ θαη κηαο κνξθήο  νξγαλσζηαθήο ζησπήο κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Τν παξαθάησ 

δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηε ζρέζε ηεο ακπληηθήο ζησπήο κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. (Deniz, 

Noyan,Ertosun,2013). Η πξνζσπηθή επηινγή ηνπ αηφκνπ λα κελ εθθξάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ έρεη 

άκεζε ζπζρέηηζε κε ηε δέζκεπζε ηνπ κε ηνλ νξγαληζκφ. Σε απηφ ην δηάγξακκα ε ζηάζε ζησπήο 

απεηθνλίδεηαη ζε ηέζζεξηο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο φπνπ κφλν κηα απφ απηέο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε κε ηνλ νξγαληζκφ. Δλψ νη άιιεο ζηάζεηο ζησπήο θαίλνληαη λα επηδξνχλ 

κελ αιιά λα κελ έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε απηή. 
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Source: The relationship between employee silence and organizational commitment in a 

private healthcare company.(2013) 

Οη Morisson & Milliken (2000), έδεημαλ πσο ζε νξγαληζκνχο πνπ επηθξαηεί νξγαλσζηαθή ζησπή 

παξαηεξνχληαη κεησκέλα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη κεησκέλα επίπεδα δέζκεπζεο κε ηνλ 

νξγαληζκφ. Οη ζπλέπεηεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ηνλ εξγαδφκελν ζε ρακειά επίπεδα δέζκεπζεο κε ηνλ νξγαληζκφ. Τν θιίκα ζησπήο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ δελ επηηξέπεη ηε δηάδνζε λέσλ ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ, ην θιίκα απηφ επηδξά ζηελ 

ςπρνινγία ηνπ εξγαδφκελνπ ν νπνίνο απνκνλψλεηαη θαη θαηαπηέδεη ηελ έθθξαζή ηνπ. Απνηέιεζκα 

ησλ παξαγφλησλ απηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη κε ηελ χπαξμε ζησπήο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ε 

κεησκέλε δέζκεπζε κε ηνλ νξγαληζκφ. (Μνrrison&Milliken,2000) 

Ο πην ζεκαληηθφο δείθηεο πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη ε δχλακε ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ζηνλ νξγαληζκφ. Γίλνληαο ζπλέρεηα ζην πξνγελέζηεξν κνληέιν ησλ 

Morrison & Milliken(2000) νη Vakolla & Bourantas θαηέιεμαλ ζηηο εμήο ππνζέζεηο: Σχκθσλα κε 

ηελ πξψηε ππφζεζε νη δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο ζησπήο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο έρνπλ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ζεηηθέο εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε νξγαλσζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. Σχκθσλα κε ηελ δεχηεξε ππφζεζε ε ζηάζε ζησπήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπζρεηίδεηαη 

επίζεο αξλεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή ηθαλνπνίεζε. Οη ππνζέζεηο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 
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Τν θιίκα δεκηνπξγεί ζηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ πξνδηαζέζεσλ πξνο θάηη. 

Ο φξνο ηνπ θιίκαηνο ζησπήο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Senge (1999) ππνδεηθλχνληαο πσο ζε 

νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ηέηνην θιίκα νη εξγαδφκελνη ηνπο ηείλνπλ λα ρεηξίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο κφλνη ηνπο ρσξίο αιιειεπίδξαζε. Ωο απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα 

ζπδεηνχλ ηα ζέκαηά ηνπο κφλν ζε ηδησηηθφ επίπεδν. Οξηζκέλνη εξγαδφκελνη κάιηζηα έρνπλ 

παξακείλεη ηφζν κεγάιν δηάζηεκα ζε ρψξνπο εξγαζίαο φπνπ ν θφβνο ν εθθνβηζκφο θαη ε ζησπή 

απνηεινχλ θαλφλεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε 

ελαιιαθηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο. (Senge,1999) 

 Σε έλαλ νξγαληζκφ νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο φισλ απηψλ είλαη ε αλψηαηε δηνίθεζε. Η εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ επηθξάηεζε επράξηζηνπ θιίκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ. Γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ δηεμήρζε έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ρψξν ηεο ηερλνινγίαο. Δξσηήζεθε έλα δείγκα 677 ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη ηξείο 

δηαζηάζεηο ηεο ζησπήο ζε ζρέζε κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ζησπήο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηθαλνπνίεζεο. Οη δηαζηάζεηο ζησπήο ζπλδένληαη κε 

ηελ νξγαλσηηθή αθνζίσζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε νξγαλσζηαθή 

ζησπή είλαη ππαξθηή ζε νξγαληζκνχο, ππάξρεη πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία πνπ αλαιχεη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Τν θιίκα ηεο ζησπήο έρεη αληίθηππν ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νξγαλψζεσλ λα 
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εληνπίδνπλ ηα ζθάικαηά ηνπο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο 

(Vakola& Bourantas, 2005).  

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 3: Η χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο επεξεάδεη ηε δέζκεπζε κε ηνλ 

νξγαληζκφ. 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Tν πην ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε εμαξηάηαη απφ 

ην βαζκφ ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζε 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ππάξρεη επλντθφ θιίκα επηθνηλσλίαο ηα επίπεδα δέζκεπζεο κε ηνλ 

νξγαληζκφ είλαη πςειά.(Φξαγθνχιε,2009) Η κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απμάλεη ηα πνζνζηά 

ησλ απνρσξήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Buelens, Van Den Broeck, Vanderheyden, Kreitner & Kinicki, 

2006). Η επηθνηλσλία θαηέρεη  πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φζν θαη 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηήλ. (Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012)  

Η νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο ζησπήο. Η έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν σο κνλάδα αλάιπζεο θαη πξνζπαζεί λα 

αλαιχζεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θιίκαηνο ηεο ζησπήο φπσο απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο αηνκηθά. Η 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζησπήο απνηειεί ην ζχκπησκα ελφο ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο (Zhou and George, 

2001). Οη έλλνηεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο 

αλαιχνληαη ζε έλα πιαίζην αιιαγήο, ζε πιαίζην νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ. Η επηινγή δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ζε έλα ηέηνην πιαίζην γίλεηαη γηαηί ζε κηα επνρή αιιαγψλ ππάξρεη κεγαιχηεξε πίεζε γηα λα 

εθθξάδνληαη νη απφςεηο θαη νη ηδέεο. Καηά ηε δηάξθεηα νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ νη εξγαδφκελνη 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο φπσο ν θφβνο ηεο πηζαλήο απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο , ε 
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αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην λέν δηεπζπληή ή ησλ λέσλ κειψλ ηεο νκάδαο , ε απψιεηα ηεο 

θαηάζηαζεο ειέγρνπ θαη άιια. Δάλ ε ζησπή θπξηαξρεί, ε αιιαγή είλαη ζε θίλδπλν 

ην ζεηηθφ θιίκα επηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δπζάξεζηε θαηάζηαζε 

θαρππνςίαο θαη δπζπηζηίαο. (Appelbaum et al., 2000) 

 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Ο φξνο έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ή γλψζεο, κε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαη ζχζηεκα.  Καηά ηνπο Redman θαη Mory (1923), ε έξεπλα πεξηγξάθεηαη σο 

ε ζπζηεκαηνπνηεκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο.  Κάζε έξεπλα δηεμάγεηαη έρνληαο 

σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ή θαη λα αλαθαιχςεη λέα ζηνηρεία γηα έλα θαηλφκελν, ή αθφκα θαη λα 

επηβεβαηψζεη ζηνηρεία πνπ πξνγελέζηεξνη κειεηεηέο έρνπλ αλαδείμεη. Ο εξεπλεηήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμάγεη ηελ έξεπλα γηα ην εθάζηνηε ζέκα πνπ εξεπλά, αλαδεηά θαη ζπγθεληξψλεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο.  Γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο πνηθίινη νξηζκνί 

θαη πξνζεγγίζεηο. Όπσο αλαθέξεη ν Greenfield (1996) ε έξεπλα είλαη κηα ηέρλε, ε νπνία θηάλεη ζε 

απνηειέζκαηα, ππνβνεζνχκελε απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδίνπ, ηε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο θαη κέηξεζεο δεδνκέλσλ, θαζψο  θαη ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Σε 

κηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε, ν Noltingk (1965) νξίδεη ηελ έξεπλα σο απάληεζε ζε εξσηήζεηο, ε 

νπνία γίλεηαη κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ψζηε λα αλαθαιχςεη κηα λέα 

γλψζε γχξσ απφ ηνλ θφζκν πνπ πξνθχπηεη φηαλ ζπλδπαζηνχλ νη ηδέεο θαη ηα γεγνλφηα. 

Σηνλ ηξφπν θαη ηε κέζνδν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν  δηεμάγεηαη ε έξεπλα θαη θαηαιήγεη ζε 

ζπκπεξάζκαηα, έηζη ψζηε λα ζεκειηψζεη κηα θαιχηεξε αληίιεςε ηεο  αλαθέξεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνπο Pole θαη Lampard (2002). Η έξεπλα είλαη, θαηά ηνπο ίδηνπο, κηα ζπλερήο 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Σρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ ζηε βηβιηνγξαθία, έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζε ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

θαηαιήγνληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη βαζηζκέλε ζε  δνθηκαζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νη νπνίεο έρνπλ 

εθαξκνζηεί δηαρξνληθά. Σην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο, 

αθνινπζψληαο κηα ζπζηεκαηηθή αιιεινπρία.   
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3.1 Η ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ο φξνο θηινζνθία ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εξεπλεηήο βιέπεη έλα 

θαηλφκελν θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε απηφ. Σηελ νπζία, πίζσ απφ κηα έξεπλα βξίζθεηαη 

κηα ζπγθεθξηκέλε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε πνπ ζθηαγξαθεί ην πιαίζην ηεο βαζηθήο κεζνδνινγίαο θαη 

ηεο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ έξεπλα, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θχξησλ εξσηεκάησλ πξνο δηεξεχλεζε.   (Guba & Lincoln, 1994).  

Η θηινζνθία πνπ αθνινπζείηαη ζε θάζε έξεπλα ελαπφθεηηαη  ζηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο 

απνθαζίδεη πνηνο ζα είλαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ δηεξεπλά. Οη  δχν επηθξαηέζηεξεο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο έξεπλαο είλαη ν ζεηηθηζκφο θαη ε θαηλνκελνινγία. 

(Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2011) 

Ο ζεηηθηζκφο, σο επηζηεκνινγηθή βάζε, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο αξρέο ηνπ D.Hume (1711-1776), αιιά 

εμειίρζεθε θαη έιαβε απνζηάζεηο απφ ηελ ηδεαιηζηηθή θηινζνθία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, φπνπ θαη άξρηζε λα ζπγθιίλεη κε ην ξεχκα ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο. Η 

θηινζνθία ηνπ ζεηηθηζκνχ ζεσξεί φηη κηα πξφηαζε έρεη λφεκα σο επηζηεκνληθή, κφλν φηαλ απηή 

κπνξεί λα επαιεζεπηεί κε αλαιπηηθέο ή θαη εκπεηξηθέο κεζφδνπο. Σχκθσλα κε απηήλ ηελ ζεψξεζε, 

νη ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζεηηθηζκνχ ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα 

πξφηαζε δελ κπνξεί λα επαιεζεπηεί επηζηεκνληθά ηφηε απηή ζηεξείηαη επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Σαλ απφξξνηα απηνχ, νη ζεηηθηζηέο απνξξίπηνπλ ηε κεηαθπζηθή, εθφζνλ ζηεξείηαη 

επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, αιιά έρεη ηε βάζε ηεο ζε απιέο πεπνηζήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

φκσο, ζχκθσλα κε ηνπο Cornforth (1977) θαη Frankel  (1991), αθφκα θαη αλ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

ζεηηθηζκνχ ηζρπξίδνληαη πσο δελ βαζίδνληαη ζε θακία κεηαθπζηθή ζεσξία, εληνχηνηο, κηα ηέηνηα 

αλαδήηεζε ησλ αθεηεξηαθψλ βάζεσλ ηνπ θφζκνπ ζηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα, ζηελ νπζία 

ζπκβαίλεη.  

Ο ζεηηθηζκφο ππνζηεξίδεη φηη ν άλζξσπνο δεη ζε έλαλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη 

γλσζηφο ζε απηφλ, κέζα απφ ινγηθέο ζηξαηεγηθέο, έρνληαο θαηά λνπ ηνλ ηειηθφ ζηφρν πνπ είλαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν είλαη βαζηθφ ζηε ζεσξία ηνπ ζεηηθηζκνχ, 
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είλαη ε νπδεηεξφηεηα ηνπ εξεπλεηή ζηελ έξεπλα, ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ή ηε ζεσξία ηελ νπνία 

κειεηά.  Σχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ ζεηηθηζκνχ, ν εξεπλεηήο δελ επεξεάδεηαη απφ θαλελφο 

είδνπο ππνθεηκεληθφηεηα ή πξνθαηάιεςε, θαη παξαηεξεί ηελ έξεπλα ρσξίο κεξνιεςία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ιφγσ ησλ κεγάισλ εμειίμεσλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, εκθαλίζηεθε κηα 

δηαθνξνπνίεζε ζηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε. (Ληνδάθεο Γηψξγνο, 1992). Ο ζεηηθηζκφο άξρηζε πιένλ 

λα πηνζεηεί νπηηθέο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, κε ηελ έλλνηα φηη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηειεί 

κηα παξαηεξήζηκε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη γεληθεχζεηο κε παξφκνην ηξφπν φπσο απηέο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Remenyi et al. 

1998).  

Έηζη, ιφγσ ησλ επηξξνψλ πνπ δέρηεθε ν ζεηηθηζκφο απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, δηακνξθψζεθε σο 

κηα επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε, εθαξκφδνληαο κεζφδνπο δαλεηζκέλεο απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο,  

πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη  πηπρέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. (Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 

2011). Με απηήλ ηελ νπηηθή, νη ζεηηθηζηέο θάλνπλ ρξήζε αληηθεηκεληθψλ κεζφδσλ γηα λα 

απεηθνλίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Unlin, Robinson & Tolley, 2004). Γίλεηαη ρξήζε πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη φξσλ, φπσο θαη κειέηε ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο, ψζηε δηακνξθσζνχλ θαη 

λα εμεγεζνχλ ηα γεγνλφηα, κέζα απφ πνιπκεηαβιεηέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, πξάγκα πνπ απνηειεί 

πιενλέθηεκα γηα ηελ έξεπλα (Unlin, Robinson & Tolley, 2004). Η αληηθεηκεληθή θαη νπδέηεξε 

ζηάζε ηνπ εξεπλεηή θαη ε επηζηξάηεπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, θαζψο επίζεο θαη νη ηθαλφηεηέο 

ηνπ έρνπλ κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηνλ νξζνινγηζκφ ηεο έξεπλαο. Σε 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, νη  εξεπλεηέο ζρεδηάδνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηελ έξεπλα, παίξλνληαο  

απνθάζεηο γηα ην ηη ελέξγεηεο ζα θάλνπλ θαη πνηνο ζα είλαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο (Habil, 2011). 

Σχκθσλα κε ηνλ Myers (1997, p. 4) ν ζεηηθηζκφο πεξηγξάθεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: «νη 

ζεηηθηζηέο γεληθά ππνζέηνπλ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα απνδίδεηαη αληηθεηκεληθά θαη κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί κε κεηξήζηκεο ηδηφηεηεο νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ παξαηεξεηή θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί».  

Σηνλ αληίπνδα ηνπ ζεηηθηζκνχ βξίζθεηαη ε άιιε θηινζνθηθή  πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο, απηή ηεο 

θαηλνκελνινγίαο. Σχκθσλα κε ηε θαηλνκελνινγία ε κειέηε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

γίλεηαη δηαηεξψληαο κηα ππνθεηκεληθή ζηάζε. Έηζη, ε πξνζέγγηζε ηεο θαηλνκελνινγίαο θάλεη 

θπξίσο ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ, αληίζεηα κε απηή ηνπ ζεηηθηζκνχ, ν νπνίνο θαηά θχξην ιφγν 

ρξεζηκνπνηεί πνζνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο. Οη εξεπλεηέο πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

πνηνηηθή έξεπλα παξαηεξνχλ ηνλ θφζκν θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο  πνπ δεκηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο ηα 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα (Maxwell, 2006 Bogdan & Biklen, 1992 Guba and Lincoln, 1985 Merriam, 
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1988). Η κέζνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη σο εξκελεπηηθή θαη απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε ελφο 

ηδηαίηεξνπ θαηλνκέλνπ (Farzanfar, 2005). Σχκθσλα κε ηνπο Unlin, Robinson θαη Tolley (2004) ε 

πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή επαθή αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνλ ζπκκεηέρνληα 

ζηελ έξεπλα. Ο Gilbert (1993) ππνζηεξίδεη φηη ε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηλνκελνινγίαο είλαη 

ε θαηάιιειε γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε κηα ζεσξίαο απφ θάηη πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα λέν θαηλφκελν (Gilbert, 1993).  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηελ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε θηινζνθηθή 

νπηηθή ηνπ ζεηηθηζκνχ. Η επηινγή απηήο ηεο κεζφδνπ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζεη ζηελ έξεπλα 

ηελ αληηθεηκεληθή δηάζηαζε θαη ηελ ακεξφιεπηε πξνζέγγηζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κειέηε 

ηνπ θαηλνκέλνπ. Η απαιιαγκέλε απφ θάζε ππνθεηκεληθφηεηα πξνζέγγηζε ηνπ ζεηηθηζκνχ, ε νπνία 

είλαη βαζηζκέλε ζηελ αθξίβεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θξίζεθε ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ 

έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  Σχκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, θαη κεηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, έγηλε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ηα νπνία επεμεξγάζηεθαλ κε 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ηέηνηεο πνπ ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ  νη παξαδνρέο θαη νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο.  

 

3.2 ΔΡΔΤΝΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

Ο εξεπλεηήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηινζνθηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, επηιέγεη ηελ 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο. Οη δπν θχξηεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε παξαγσγηθή 

(deductive) θαη ε επαγσγηθή (inductive). Ο Trochim (2006) αλαθέξεηαη ζε απηέο σο δπν επξείεο 

κεζφδνπο ζπιινγηζκνχ θαη αηηηνιφγεζεο. Αλαθέξεηαη ζηελ επαγσγηθή κέζνδν σο ηνλ ζπιινγηζκφ 

απφ θάηη εηδηθφ πξνο κηα γεληθφηεξε ζεσξία, ελψ νξίδεη ηελ παξαγσγηθή κέζνδν σο εθείλε πνπ 

μεθηλάεη κε ην γεληθφ θαη θαηαιήγεη ζην εηδηθφ (Trochim 2006).  Σε κηα παξαγσγηθή πξνζέγγηζε, ν 

εξεπλεηήο, αθνχ έρεη κειεηήζεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ ζέκαηνο πνπ ηνλ απαζρνιεί, θαηαιήγεη 

ζε θάπνηεο ππνζέζεηο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εμεηάζεη, θαη ζχκθσλα κε απηέο ζπιιέγεη θαη 

επεμεξγάδεηαη ηα θαηάιιεια δεδνκέλα. Αληηζέησο, ζε κηα επαγσγηθή πξνζέγγηζε, αθνχ ν εξεπλεηήο 

ζπιιέμεη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ έξεπλά ηνπ, θαηφπηλ δεκηνπξγεί κηα ζεσξία ή δηεξεπλά ηελ 

ηαχηηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ κε κηα ππάξρνπζα ζεσξία.  Δπίζεο, ε επαγσγηθή πξνζέγγηζε,  κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο ελφο θαηλνκέλνπ, κπνξεί λα δψζεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδψζεη ζε 
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απηφ ην θαηλφκελν δηαθνξεηηθέο εξκελείεο απφ φζεο έρνπλ δηαηππσζεί κέρξη ζήκεξα 

(Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2011). Δλψ ε επαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα είλαη ε πην 

θαηάιιειε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζεσξηψλ, ε παξαγσγηθή έξεπλα είλαη ε θαηάιιειε πξνζέγγηζε 

γηα λα αλαπηχμεη ν εξεπλεηήο κηα ε πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο, κέζα απφ παξαηήξεζε, θαη λα ηηο 

ειέγμεη (Saunders & et al., 2003, Lancaster, 2005).  

Σηα πιαίζηα επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγηθήο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηελ 

δηαηχπσζε κηαο ζεσξίαο ή ππφζεζεο ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη εκπεηξηθά, θπξίσο κε 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο (Gill & Johnson, 1997, 2002).  Η αληίζεηε ζεηξά είλαη απηή πνπ αθνινπζείηαη 

ζπλήζσο ζε κηα επαγσγηθή πξνζέγγηζε, φπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ  Lancaster, ( 2005: p. 25) «ε 

επαγσγηθή έξεπλα ζηελ νπζία αληηζηξέθεη ηε δηαδηθαζία πνπ απαληάηαη ζηελ παξαγσγηθή έξεπλα».  

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε πνηνηηθή κέζνδνο ζπγθιίλεη κε ηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε, δεδνκέλνπ 

φηη επηθεληξψλεηαη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ σο κνλαδηθνχ θαη φρη 

ηφζν ζηε γελίθεπζή ηνπ (Unlin, Robinson and Tolley, 2004). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ζεηηθηζκφο θαη 

νη πνζνηηθέο κέζνδνη ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθή πξνζέγγηζε, αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Neuman 

(2003) ε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε  αξρίδεη κε ηελ  παξαηήξεζε θαη ζπλερίδεη κε επηβεβαίσζε ησλ 

λφκσλ ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνινπζεί ηελ 

παξαγσγηθή πξνζέγγηζε. Μέζα απφ ηελ ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, 

ηέζεθαλ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο ειέγρζεθαλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζνχλ ή λα απνξξηθζνχλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αθνινπζνχλ ζην επφκελν 

θεθάιαην. 

3.3 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΗΚΗ 

 

Η εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ν εξεπλεηήο  γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (Φξάγθνο, 2004). Δίλαη ην ζρέδην πνπ έρεη ν εξεπλεηήο γηα λα απαληήζεη ζηα 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ έξεπλα (Saunders et al., 2003).  Η εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

επηιεγεί κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή, νπφηε θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζα είλαη παξαγσγηθή, 

αθνινπζψληαο ζεηηθηζηηθή θηινζνθία, ή κπνξεί λα είλαη πνηνηηθή κε επαγσγηθή πξνζέγγηζε, νπφηε 

επηιέγεηαη είλαη ε θαηλνκελνινγία σο θηινζνθία έξεπλαο (Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2011). 
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Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη θάπνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα: 

Έξεπλα δξάζεο: Ο Denscombe (2010) δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο έξεπλαο δξάζεο ζαλ κηα εξεπλεηηθή 

ζηξαηεγηθή ε νπνία έρεη ζηφρν λα επηιχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη λα παξέρεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ θαιχηεξν ηξφπν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Denscombe 2010). 

Σχκθσλα κε ηνλ Ebbut (1985) ε έξεπλα δξάζεο είλαη εθείλν ην είδνο έξεπλαο πνπ απνηειεί 

ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη ηελ νπνία ν εξεπλεηήο ζπδπάδεη κε δξάζε. Όηαλ ν εξεπλεηήο επηιέμεη ηελ 

έξεπλα δξάζεο, ηελ ζπλδπάδεη κε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη απεηθφληζε κέζσ ηεο 

επαλαδηαηχπσζεο. Απνηειεί κηα δηαδηθαζία εθκάζεζεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη είλαη θαηά βάζε 

έξεπλα ζπλεξγαζίαο, κε ηνπο εξεπλεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ λα ζπλεξγάδνληαη (Cohen, Manion, 1980 

& Morrison, 2000).  

Ναηνπξαιηζηηθή θαη εζλνγξαθηθή έξεπλα: Η ζηξαηεγηθή ηεο λαηνπξαιηζηηθήο θαη εζλνγξαθηθήο 

έξεπλαο βαζίδεηαη ζην φηη ν εξεπλεηήο παξαηεξεί απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

(Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2011). Οη έλλνηεο γχξσ απφ ηελ έξεπλα πεξηιακβάλνληαη ζηα 

θαηλφκελα θαη νη εξεπλεηέο θαινχληαη λα εξκελεχζνπλ θαη λα απνθαιχςνπλ ηηο έλλνηεο απηέο 

(LeCompte & Preissle, 1993).  Έηζη, ν εξεπλεηήο δελ επηρεηξεί λα ειέγμεη απηφ πνπ ζπκβαίλεη, αιιά 

ζηακαηά ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή. Η εζλνγξαθία πξνέξρεηαη απφ ηελ Κνηλσληνινγία 

(Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία) θαη πεξηιακβάλεη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο θνπιηνχξαο κηαο θνηλσληθήο 

νκάδαο, (LeCompte θαη Preissle 1993, Abercrombie θ.α. 2006, φπ. αλ. ζηελ Βαζηινπνχινπ 2016). Η 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζην θπζηθφ ηνπο πιαίζην κε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, φπσο είλαη ε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ε ζπλέληεπμε, ε δηαδηθαζία αλάιπζήο ηνπο είλαη επαγσγηθή θαη 

αλαδεηθλχεη ηελ ππνθείκελε ζεσξία (Βαζηινπνχινπ 2016). 

Πεηξακαηηθή έξεπλα:  Μέζσ ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ  εξεπλεηή λα 

εθηηκήζεη ηηο ζπλέπεηεο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ην νπνίν κεηαβάιιεηαη (κεηαβιεηή) πάλσ ζε κηα 

άιιε κεηαβιεηή, κε δείγκαηα  πνπ επηιέγνληαηη απφ γλσζηνχο πιεζπζκνχο. Τα δείγκαηα πνπ έρνπλ 

θάζε θνξά επηιερζεί, ειέγρνληαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. (Φξάγθνο, 2004). 

Δίλαη ε έξεπλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζε 

πεξηβάιινλ φπνπ ε επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ είλαη ζε ζπλζήθεο ειέγρνπ. Ο ζθνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο ζρέζεο αηηίαο θαη αηηηαηνχ (Κπξηαδφπνπινο 

& Σακαληά, 2011). 

Παξαηήξεζε: Σηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο παξαηήξεζεο, ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη πξσηνγελή ζηνηρεία ηα 

νπνία έρνπλ θάπνηνπ είδνπο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη  αθνχ ηα παξαηεξήζεη, θαηαιήγεη ζηα 
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ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Η κέζνδνο θαηαγξάθεη δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή εξκελεία ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαηλνκέλνπ ή ηνπ γεγνλφηνο πνπ παξαηεξείηαη 

(Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2011). Σηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο παξαηήξεζεο ζηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο δελ ηίζεληαη εξσηήζεηο απφ ηνλ εξεπλεηή, αιιά παξαηεξνχληαη. Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

φηαλ ρξεηάδεηαη λα θαηαγξαθνχλ ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα πνπ δελ ζα είραλ αλαθεξζεί απφ ηνπο 

εξεπλψκελνπο ζηελ δηαδηθαζία κηαο ζπλέληεπμεο. Οη DeWalt θαη DeWalt (2002) αλαθέξνπλ φηη ν 

ζηφρνο κηαο έξεπλαο παξαηήξεζεο είλαη ην λα αλαπηχμεη ν εξεπλεηήο κηα νιηζηηθή αληίιεςε ησλ 

θαηλνκέλσλ ππφ εμέηαζε. Υπνζηεξίδνπλ φηη ε παξαηήξεζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ηξφπν 

ελδπλάκσζεο ηεο εγθπξφηεηαο κηαο κειέηεο αθνχ ηα αληηθείκελα ηεο παξαηήξεζεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνλ εξεπλεηή λα απνθηήζεη κηα θαιχηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ 

πιαηζίνπ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ππφ εμέηαζε (DeWalt & DeWalt, 2002). 

 

Έξεπλα επηζθόπεζεο: Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη κε ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ 

απφ ηνλ εξεπλεηή θαη κε ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο. Τν πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ε επειημία ηεο, θαζψο δίλεη ζηνλ 

εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η έξεπλα επηζθφπεζεο 

πζηεξεί ζην γεγνλφο αδπλακίαο ησλ αηφκσλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο γηα ιφγνπο φπσο 

ε έιιεηςε γλψζεσλ, ε απξνζπκία θαη δηάθνξνη άιινη ιφγνη πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ έξεπλα. 

(Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά,2011) 

 

Έξεπλα επηζθόπεζεο: Πξφθεηηαη γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία δηεμάγεηαη κε 

ππνβνιή εξσηεκάησλ ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζνπλ ηνλ 

εξεπλεηή ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Η επειημία ηεο έξεπλαο είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζεηηθά 

ηεο ζηνηρεία, δεδνκέλνπ φηη δίλεη κεγάιν βαζκφ επειημίαο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

γηα πνιιαπιά ζέκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη πεξηνξηζκνχο, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο ησλ εξσηψκελσλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο, είηε απφ 

απξνζπκία, είηε απφ έιιεηςε γλψζεσλ ή γηα άιινπο ιφγνπο (Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2011). Η 

έξεπλα επηζθφπεζεο ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ηππνπνηεκέλεο θαη παξνπζηάδεη 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, αλαδεηψληαο θαλνληθφηεηεο, λφξκεο, ζπζρεηίζεηο, θαη θάλνληαο νκαδνπνίεζε 

παξαγφλησλ, έρνληαο κεγάιεο δπλαηφηεηεο γελίθεπζεο  (Βαζηινπνχινπ 2016). Ο Kraemer (1991) 

πξνζδηφξηζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο επηζθφπεζεο. Πξψηνλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
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πεξηγξάςεη πνζνηηθά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιεζπζκνχ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ. Γεχηεξνλ, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ απαληήζεηο αλζξψπσλ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, ππνθεηκεληθά. Τξίηνλ, κηα έξεπλα 

επηζθφπεζεο γίλεηαη ζπλήζσο ζε έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο γεληθεχνληαη 

ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ πιεζπζκφ. 

Μειέηε πεξίπησζεο: Δίλαη κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή. Η κέζνδνο απηή αθνξά ηε κειέηε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, ή ελφο κηθξνχ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο 

θάπνηνπ είδνπο ζπλάθεηα. (Φξάγθνο,2004). Μηα κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη σο 

αληηθείκελα άηνκα, νκάδεο, νξγαληζκνχο θνξείο ή ηδξχκαηα αθφκα θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ή 

γεγνλφηα (Stake1995, Robson 2007). Η πεξίπησζε είλαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κηα νιφθιεξε νκάδα απφ θαηλφκελα. Η κειέηε είλαη νιηζηηθή, θαη ζπρλά 

πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο (Thomas 2011). Δπίζεο, κηα κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί 

λα ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά πεδία (Shaw, 1999). 

Ο Stake (1995) θαηαηάζζεη ηα είδε κειέηεο πεξίπησζεο  σο αθνινχζσο: εγγελή (intrinsic case 

study), εξγαιεηαθή (instrumental case study) θαη ζπιινγηθή ή πνιιαπιή (collective case study) 

κειέηε πεξίπησζεο. Σηελ εγγελή κειέηε πεξίπησζεο ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή ζηξέθεηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (άηνκν, νκάδα ή νξγαληζκφ), γηα ην νπνίν ν εξεπλεηήο επηδηψθεη λα κάζεη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα.  Σηελ εξγαιεηαθή κειέηε πεξίπησζεο, απφ ηελ άιιε, δελ ζηξέθεη ην 

εξεπλεηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ ζηελ πεξίπησζε θαζεαπηή αιιά πξνζπαζεί λα εηζρσξήζεη κε ην λα 

αλαιχζεη ηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο πνπ ηελ ζπλζέηνπλ (Hancock & Algozzine, 2014). Τν ηειεπηαίν είδνο 

ηεο ζπιινγηθήο κειέηεο πεξίπησζεο έρεη λα θάλεη κε ηε δηεξεχλεζε πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ θαη 

πνπ κπνξεί λα κειεηνχληαη είηε θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, είηε ε κία κεηά ηελ άιιε. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνινπζείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο έξεπλαο επηζθφπεζεο. Η 

επηινγή έγηλε επεηδή ζεσξείηαη σο ε πην θαηάιιειε κέζνδνο λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγήο ηνπ 

απαξαίηεηνπ πιήζνπο ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δίλαη ε πην 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο έξεπλαο, θαζφηη δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη κηα εθηελή 

εμφξπμε ηεο γλψζεο κε ην λα ζέηεη εξσηήζεηο θαη λα ιακβάλεη απαληήζεηο πνπ ζα ηνπ δψζνπλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα ειέγμεη ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ ππνζέζεηο ή θαη λα απαληήζεη ζηα 

εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα.  
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3.3.1 ΔΙΓΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Η  πεηξακαηηθή έξεπλα απνηειεί ηνλ πεηξακαηηθφ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηνπ εξεπλεηή. Σε απηφ ην 

είδνο έξεπλαο ν εξεπλεηήο εθαξκφδεη έλα πείξακα κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη αλ ε ππφζεζή ηνπ έρεη 

ηζρχ. Ο εξεπλεηήο ειέγρεη ηε ζπζρέηηζε δχν κεηαβιεηψλ θάησ απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο. 

Σε πεξίπησζε πνπ νη κεηαβιεηέο δελ ζρεηίδνληαη, δειαδή ε κεηαβνιή ηεο κηαο δελ επεξεάδεη ηε 

κεηαβνιή ηεο άιιεο, ε ππφζεζε δελ είλαη έγθπξε.  

Τν είδνο ηεο έξεπλαο ηνπ ππφ εμέηαζεο ζέκαηνο είλαη ε πεξηγξαθηθή έξεπλα θαζψο ζα γίλεη κηα 

πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζα θαηαγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζσ ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

ζα γίλνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Τν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηά ηεο αθνχ είλαη απαιιαγκέλε απφ θάζε είδνπο κεξνιεςία. 

 

Η έξεπλα απνηειείηαη απφ ηξία είδε: ηελ πεξηγξαθηθή έξεπλα, ηελ δηεξεπλεηηθή θαη ηελ πεηξακαηηθή 

έξεπλα. (Φίιηαο,2001) 

Η πεξηγξαθηθή αλαθέξεηαη ζε απιή παξαηήξεζε ησλ γεγνλφησλ, απφ ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο ηα 

θαηαγξάθεη κε νπδέηεξν θαη ακεξφιεπην ηξφπν. Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γίλεηαη κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν πιάλν. Η πεξηγξαθηθή έξεπλα εθαξκφδεηαη φηαλ ην ζέκα πξνο δηεξεχλεζε είλαη 

μεθάζαξα νξηζκέλν. Δίλαη θαηάιιειε γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη γελίθεπζε ζεσξηψλ κέζα ζε έλα 

κεγάιν πιεζπζκφ, κέζσ ηεο επηινγήο ελφο δείγκαηνο απφ έλαλ πιεζπζκφ   (Saunders & et al., 

2012). 

Η δηεξεπλεηηθή έξεπλα, φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, είλαη εθείλν ην είδνο έξεπλαο ην νπνίν 

θπξίσο ζηνρεχεη λα δηεξεπλήζεη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, παξά λα δψζεη ιχζεηο θαη απαληήζεηο ζε 

ππάξρνληα πξνβιήκαηα (Saunders & et al., 2012).  Μειεηά έλα θαηλφκελν γηα ην νπνίν ν εξεπλεηήο 

δελ έρεη ηδηαίηεξε γλψζε, νπφηε ζηνρεχεη ζην λα δεκηνπξγήζεη κηα βαζηθή αληίιεςε γχξσ απφ απηφ. 

Η  πεηξακαηηθή έξεπλα είλαη ζηελ νπζία ν  πεηξακαηηθφο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ εξεπλεηή. Ο 

εξεπλεηήο δηεμάγεη έλα πείξακα ψζηε λα ειέγμεη αλ ε ππφζεζή ηνπ έρεη ηζρχ θαη δηεξεπλά ηε 

ζπζρέηηζε δπν ραξαθηεξηζηηθψλ  θάησ απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
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κπνξεί λα απνθαλζεί γηα ηελ νξζφηεηα ηεο ππφζεζεο. Μηα εηδηθφηεξε πεξίπησζε είλαη ε αηηηνινγηθή 

έξεπλα, θαηά ηελ νπνία, ν εξεπλεηήο  θαζνξίδεη ηελ παξαπάλσ ζπζρέηηζε λα είλαη κηα ζρέζε αηηίνπ-

απνηειέζκαηνο. Απηφ ην είδνο έξεπλαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληνπίζεη ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ έρεη κηα κεηαβιεηή πάλσ ζε κηα άιιε. Σπλήζσο απηφ ην είδνο έξεπλαο 

επηθεληξψλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη αλαιχεη επηδξάζεηο πνπ έρνπλ αιιαγέο πάλσ ζε 

ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο (Zikmund et al., 2012). 

Τν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθηθή. 

Γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, θαη θαηαγξάθνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε κεηξήζεηο κέζσ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζε έλα δείγκα 

θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη. Η επηινγή ηεο κεζφδνπ έγηλε ηφζν επεηδή είλαη ζπκβαηή κε 

ην είδνο ηεο κειέηε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φζν θαη δηφηη είλαη αληηθεηκεληθή, θαηαγξαθή ηεο 

γλψκεο ησλ αηφκσλ, ρσξίο θακία κεξνιεςία.  

3.3.2  ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη θαηαηάζζνληαη, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνπλ ζε δπν 

θχξηεο θαηεγνξίεο: Τελ πνζνηηθή (quantitative) θαη ηελ πνηνηηθή (qualitative). Υπάξρεη θαη ε 

θαηεγνξία πνπ ζπλδπάδεη ηηο δπν πξνεγνχκελεο: ε κηθηή (mixed) κέζνδνο.  

Η πνζνηηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε κεηξήζεηο θαη εθαξκφδεηαη ζε εθείλα ηα θαηλφκελα πνπ ν 

εξεπλεηήο κπνξεί λα εθθξάζεη κε φξνπο πνζφηεηαο (Rekha Pahuja, 2014). Έλαο πεξηεθηηθφο 

νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Creswell (1994) είλαη φηη ε πνζνηηθή κέζνδνο είλαη έλα είδνο έξεπλαο ε 

νπνία επεμεγεί θαηλφκελα κε ην λα ζπιιέγεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία αλαιχνληαη κε ηελ 

ρξήζε καζεκαηηθψλ κεζφδσλ, θπξίσο ηεο ζηαηηζηηθήο. Ο Cohen (1980), αλαθέξεη φηη ε πνζνηηθή 

έξεπλα ρξεζηκνπνηεί εκπεηξηθέο κεζφδνπο θαη εκπεηξηθέο δειψζεηο. Οξίδεη κηα εκπεηξηθή δήισζε σο 

κηα πεξηγξαθηθή πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηη «είλαη» κηα θαηάζηαζε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη 

φρη ηη «ζα έπξεπε λα είλαη». Καηά θαλφλα, νη εκπεηξηθέο δειψζεηο / πξνηάζεηο εθθξάδνληαη κε 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Δπίζεο, ε πνζνηηθή έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φηη ζε απηήλ εθαξκφδνληαη 

εκπεηξηθέο αμηνινγήζεηο, δειαδή ηερληθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν 

αθνινπζνχληαη ελδεδεηγκέλεο πξαθηηθέο θαη επηηπγράλνληαη θαζνξηζκέλα πξφηππα. Ο εξεπλεηήο ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κηα πνζνηηθή κέζνδν έρεη ζαλ ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

πνπ πεγάδνπλ απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. Μέζσ ηεο 

πνζνηηθήο κεζφδνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη εθηεηακέλν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα 
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έρεη κεγάιν εχξνο ζηελ έξεπλά ηνπ.  Η πνζνηηθή κέζνδνο, θπξίσο κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο έξεπλαο γηα ηελ αλάιπζε θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ, θάηη πνπ  νθείιεηαη ζηε δπλαηφηεηα κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ 

κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ηνπο (Κπξηαδή, 2002). 

Η πνηνηηθή κέζνδνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη ζαλ ζθνπφ ην λα παξέρεη κηα βαζηά θαηαλφεζε ησλ 

ππφ εμέηαζε θαηλνκέλσλ. Οη πνηνηηθέο ηερληθέο βαζίδνληαη ζε ιέμεηο, ηδέεο, θαηαλνήζεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, παξά ζε αξηζκνχο, έρνληαο σο αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή πνηνηηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Τα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπλεληεχμεηο, ζπδεηήζεηο, θαη νκάδεο (focus groups) θαη ν 

ζηφρνο είλαη λα ειινρεχνληα αηζζήκαηα, πξνζέζεηο, ζθέςεηο θαη θίλεηξα. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αθαίξεζε (abstraction) θαη ηε γελίθεπζε (generalization) (Monette et al., 2005). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο  είλαη κηα δχζθνιε 

εξγαζία θαη ζπλίζηαηαη ε ζπλεξγαζία κε  ςπρνιφγν γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εξεπλεηή. (Rekha 

Pahuja, 2014) 

H κηθηή κέζνδνο απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ δχν κεζφδσλ ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. 

Σπρλά ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν «ηξηγσλνπνίεζε» (triangulation) (Creswell, 2009). 

Η κηθηή κέζνδνο πξνζθέξεη εχξνο ζηελ έξεπλα κέζσ ησλ πνζνηηθψλ ηερληθψλ θαη βάζνο, κέζσ ησλ 

πνηνηηθψλ. Δπίζεο, έλα πιενλέθηεκα ηεο κηθηήο κεζφδνπ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη λα 

δηεξεπλεζνχλ πνιιά δηαθνξεηηθά γεγνλφηα, κέζα απφ κηα κειέηε. (Onwuegbuzie and  Johnson, 

2006). 

 

Η κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πνζνηηθή. Η επηινγή έγηλε 

δηφηη ν ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα, βαζηζκέλε ζηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη φρη λα παξάγεη λέα κνληέια ή λέα ζεσξία. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ελ 

ιφγσ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ε πνζνηηθή έξεπλα πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζα δψζεη αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα βαζηζκέλα ζε πνζνηηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, έλαο 

ιφγνο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ην πιενλέθηεκα πνπ νθείιεηαη ζηελ αλσλπκία ηεο 

ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ. Έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν κνηξάδεηαη θαη ζπγθεληξψλεηαη αλψλπκα 

είλαη πην πξνζηηφ απφ άιιεο ηερληθέο, φπσο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα θέξνπλ 

ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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3.4 ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Η έξεπλα πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πνπ δηαθξίλνληαη ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή. Τα πξσηνγελή 

δεδνκέλα είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ πεγή θαη αθνξνχλ ην ζέκα ππφ εμέηαζε 

(Καδαδήο, 2000). Μηα πξσηνγελήο έξεπλα δηεμάγεηαη επηζθφπεζε, κέζα απφ αλαιχζεηο θαη 

πεηξάκαηα, θαη κε θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ. Τν πην δηαδεδνκέλν εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή 

πξσηνγελνχο έξεπλαο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην.  

Τα δεπηεξνγελή δεδνκέλα απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ήδε ππάξρνπζεο 

θαη θαηνρπξσκέλεο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Τα θξηηήξηα γηα ηε ρξήζε ηέηνησλ πεγψλ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ ζπλάθεηα ησλ ζηνηρείσλ κε ην ππφ κειέηε ζέκα. Οη 

πεγέο απηέο κπνξεί λα είλαη βηβιία, κειέηεο ή άιιεο  έγθπξεο δεκνζηεπκέλεο πεγέο είηε απφ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, κπνξεί λα απνηειέζκαηα εξεπλψλ απφ εηαηξείεο 

έξεπλαο (Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2011). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δεπηεξνγελή δεδνκέλα ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πξσηνγελή δεδνκέλα, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 

3.5 ΥΔΓΙΑΜΟ – ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

Τν εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ έξεπλα ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο 

ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα.   

Η πξψηε νκάδα εξσηήζεσλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ην θχιν ε ειηθία θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, αθνινπζνχκελα απφ δπν εξσηήζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε θαη ην ρξφλν εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε. Αλ θαη πνιχ ζπρλά νη 

δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην ηέινο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

επηιέμακε λα πξνεγεζνχλ απφ ηηο θπξίσο εξσηήζεηο. Ο ιφγνο είλαη επεηδή ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κηα 
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εηζαγσγή, επηηξέπνληαο ζηνπο εξσηψκελνπο λα εγθιηκαηηζηνχλ ζηελ δηαδηθαζία  ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ρσξίο λα μεθηλήζνπλ απφηνκα κε εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ην ζέκα ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζησπήο, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα ζεσξείηαη επαίζζεην. 

Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ψζηε απηέο λα κελ ζίγνπλ  ηνπο 

εξσηεζέληεο θαη λα κελ ηνπο θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε, πεηπραίλνληαο φκσο ηνλ ζθνπφ πνπ είλαη 

λα απνζπάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο έηζη ψζηε λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο. 

Ο πξψηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο «Να δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο 

ζηνπο νξγαληζκνχο». Οη εξσηήζεηο 1 θαη 2 ζθνπφ έρνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Η εξψηεζε 6 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλά ηπρφλ ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ αλαθέξνπλ νη 

εξσηεζέληεο, έηζη ψζηε νη απαληήζεηο λα κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη λα δψζνπλ απαληήζεηο γηα ηνλ δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηφρν πνπ είλαη 

«Να δηεξεπλεζνχλ νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην άηνκν». 

Η εξψηεζε 4 δηεξεπλά ηηο κνξθέο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία. Απνζθνπεί λα απεηθνλίζεη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα ζπγθαηαβαηηθή ζησπή 

κε ζπλεηδεηή επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζησπνχλ, εθείλεο πνπ ππνδεηθλχνπλ κηα ακπληηθή κνξθή 

ζησπήο, ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη εθθξάδνπλ κηα πξνζηαηεπηηθή κνξθή νξγαλσζηαθήο 

ζησπήο  απνθεχγνληαο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα επηθέξεη ε έθθξαζε ησλ 

απφςεψλ ηνπο θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα  ηελ ππέξ ηεο θνηλσλίαο ζησπή  (Deniz, 

Royan, Eortosun,2013). 

Ο ηξίηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο «Να δηεξεπλεζεί ε ζπλεηζθνξά ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ 

χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ» είλαη αληηθείκελν ηεο νκάδαο εξσηήζεσλ 5. Τέινο ν ηέηαξηνο εξεπλεηηθφο 

ζηφρνο «Να δηεξεπλεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο σο παξάγνληαο δέζκεπζεο κε ηνλ 

νξγαληζκφ», δηεξεπλάηαη κε ηελ εξψηεζε 7. Η ηειεπηαία απηή εξψηεζε είλαη δηακνξθσκέλε ψζηε 

λα δηεξεπλά ηηο ζπληζηψζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.  Οη εξσηήζεηο 7.1 θαη 7.2 αληρλεχνπλ  ην 

θαηά πφζν  πθίζηαηαη ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ εηαηξία. Οη εξσηήζεηο 7,3 

θαη 7.4 δηεξεπλνχλ ηελ χπαξμε εζηθήο δέζκεπζεο θαη ηέινο νη εξσηήζεηο 7.5 θαη 7.6  έρνπλ ζθνπφ 

λα απνθαιχςνπλ ηελ ππνινγηζηηθή δηάζηαζε ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη φιεο θιεηζηνχ ηχπνπ νη νπνίεο ήηαλ 

δνκεκέλεο θαη άκεζεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί  ε νξζφηεηα ηεο ζπκπιήξσζεο. Η κέηξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξσηήζεηο έγηλε κε ηελ θιίκαθα Likert κε πέληε επίπεδα, πνπ 

θαηά πεξίπησζε εξεπλνχλ είηε ην επίπεδν ζπκθσλίαο ηνπ εξσηψκελνπ ζε δεδνκέλεο πξνηάζεηο θαη 

απνηειείηαη απφ ηηο δπλαηέο απαληήζεηο «Σπκθσλψ απφιπηα, Σπκθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ, Γηαθσλψ θαη Γηαθσλψ απφιπηα» είηε ην επίπεδν άλεζεο ηνπ εξσηψκελνπ ζε ζέκαηα ηεο 

έξεπλαο  κε δπλαηέο απαληήζεηο «Καζφινπ άλεηα, Λίγν άλεηα, Οχηε άλεηα, νχηε κε δπζθνιία, 

Αξθεηά άλεηα, Καλέλα πξφβιεκα / πνιχ άλεηα».  Δπίζεο, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ΝΑΙ/ΟΦΙ θαη 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή θαη πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. 

 

3.6  ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία κηαο έξεπλαο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ είλαη εθηθηφ λα κειεηεζεί νιφθιεξνο  

ν πιεζπζκφο, νπφηε ε έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζηε κειέηε ελφο δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ, γίλεηαη 

δειαδή δεηγκαηνιεςία.  Η δεηγκαηνιεςία απνηειεί κηα εξεπλεηηθή ηερληθή  θαηά ηελ νπνία 

επηιέγεηαη έλα δείγκα ππνθεηκέλσλ (αηφκσλ ή θαηαζηάζεσλ)  θαη ηίζεληαη ζε δηαδηθαζία 

δηεξεχλεζεο (Φξάγθνο, 2004) 

Η δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: (Φξάγθνο, 2004) 

 Σπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηα άηνκα πνπ δηαηίζεληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ 

 Ταρπδξνκηθέο δεηγκαηνιεςίεο κέζσ ηεο απνζηνιήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

 Γεηγκαηνιεςίεο κε ζπλέληεπμε. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο έιιεηςεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηεο χπαξμεο κεξνιεςίαο ζηε ζπλέληεπμε. 

 Δπαλαιακβαλφκελε δεηγκαηνιεςία. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δεηγκαηνιεςία έρεη κεγάιν θφζηνο, 

θαη ζπλήζσο αλαιακβάλεηαη απφ ηελ Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία. 

Τα δείγκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ είλαη ηα πηζαλά θαη ηα κε πηζαλά 

δείγκαηα. Η δεηγκαηνιεςία κε πηζαλά δείγκαηα αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή δείγκαηνο απφ έλαλ 

πιεζπζκφ, ζηνλ νπνίν φια ηα ζηνηρεία έρνπλ κηα κε κεδεληθή πηζαλφηεηα λα επηιεγνχλ ζην δείγκα 
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θαη απηή ε πηζαλφηεηα είλαη γλσζηή ζηνλ εξεπλεηή (ή ν εξεπλεηήο ηελ έρεη πξνζδηνξίζεη) εθ ησλ 

πξνηέξσλ.  Σε απηφλ ην ηχπν δεηγκαηνιεςίαο, θαλέλα ζηνηρείν ηνπ πιεζπζκνχ δελ απνθιείεηαη απφ 

ην λα κπνξεί λα επηιεγεί ζην δείγκα θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο επηινγήο είλαη ην ζηνηρείν 

πνπ εγγπάηαη ηελ ηπραηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σηα πηζαλά δείγκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία: Απνηειεί ηε κέζνδν επηινγήο δείγκαηνο, φπνπ  θάζε ζηνηρείν 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμεηάδεηαη έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα επηιεγεί (Φξάγθνο, 2004). Η 

ηπραηφηεηα  δηαζθαιίδεη ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην δείγκα (Κπξηαδφπνπινο & 

Σακαληά, 2011). 

 Σηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία: Σχκθσλα κε ηελ ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, ν 

πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο δηαηξείηαη ζε ζηξψκαηα (strata). Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

φηαλ ν πιεζπζκφο είλαη αλνκνηφκνξθνο θαη ζηνρεχεη λα πεηχρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

νκνηνκνξθία κέζα ζην θάζε ζηξψκα θαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αλνκνηνκνξθία κεηαμχ 

ησλ ζηξσκάησλ. Η δεηγκαηνιεςία γίλεηαη κέζα απφ ην θάζε ζηξψκα, σο απιή ηπραία 

δεηγκαηνιεςία. Τν ηειηθφ δείγκα πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα είλαη αλαινγηθφ ή κε αλαινγηθφ. 

Τν ζπγθεθξηκέλν δείγκα επηιέγεηαη κε ζθνπφ λα εκθαλίδνληαη ζην δείγκα κε αξηζκεηηθά 

ζηνηρεία άηνκα ή αληηθείκελα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμεηάδεηαη. Τα άηνκα απηά ή ηα 

αληηθείκελα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δείγκα επηιέγνληαη ηπραία. (Φξάγθνο, 2004).  

 Γείγκα ζπζηάδσλ (cluster sample): Σηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο ζπζηάδσλ ν πιεζπζκφο 

δηαηξείηαη ζε  ζπζηάδεο (clusters). Η θάζε ζπζηάδα απνηειεί έλα λέν πιεζπζκφ. Η 

δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο γίλεηαη ζε δπν βήκαηα, ζην πξψην επηιέγνληαη ζηνηρεία ηνπ 

δείγκαηνο απφ ηηο ζπζηάδεο κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη ζην δεχηεξν γίλεηαη 

απνγξαθή ησλ ζπζηάδσλ. Αληίζεηα κε ηελ ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, ζε απηήλ ηελ 

κέζνδν ν εξεπλεηήο επηδηψθεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή νκνηνκνξθία αλάκεζα ζηηο ζπζηάδεο 

θαη ηελ  κηθξφηεξε κέζα ζηελ θάζε ζπζηάδα.  Σην ζπγθεθξηκέλν δείγκα επηιέγνληαη άηνκα ή 

ζηνηρεία απφ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηαηί ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ. 

(Φξάγνο, 2004) 

Τα κε πηζαλά δείγκαηα είλαη εθείλα πνπ δελ δηέπνληαη απφ ηνπ θαλφλεο ησλ πηζαλνηήησλ, αιιά ζηα 

νπνία παξεκβαίλνπλ ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο. Τέηνηνη παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο θαη επθνιία. Τα κε πηζαλά δείγκαηα 

πεξηιακβάλνπλ: 
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 Γεηγκαηνιεςία πνζνζηψζεσλ: Η ζπγθεθξηκέλε δεηγκαηνιεςία απνηειεί ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο κηαο ππφ-νκάδαο. (Κπξηαδφπνπινο & Σακαληά, 2011) 

 Γεηγκαηνιεςία επθνιίαο ( ή επθαηξίαο): Απνηειεί ην δείγκα πνπ επηιέγεηαη κε θξηηήξην ηελ 

εχθνιε πξφζβαζε ζε άηνκα πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο 

απάληεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. (Φξάγθνο, 2004). Σηνρεχεη ζηελ ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο. Έλα παξάδεηγκα δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο ζα έρνπκε αλ έλαο 

εξεπλεηήο ζηαζεί ζε έλαλ δξφκν ηεο πφιεο θαη δίλεη εξσηεκαηνιφγηα πξνο ζπκπιήξσζε ζε 

φπνηνλ πεξλά απφ κπξνζηά ηνπ θαη δέρεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα. 

 Γεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο: Σηε δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο ν εξεπλεηήο επηιέγεη ζην 

δείγκα θάπνηα άηνκα απφ ηνλ πιεζπζκφ  θαη απφ απηά ζπιιέγεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Σηε 

ζπλέρεηα, απηά ηα άηνκα κεζνιαβνχλ  γηα ηελ εχξεζε θαη άιισλ αηφκσλ. Μηα ηέηνηα κνξθή 

δεηγκαηνιεςίαο είλαη απαξαίηεηε φηαλ είλαη δχζθνιε ε εχξεζε αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

εμεηάδεηαη. (Φξάγθνο, 2004) 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζα αθνινπζεζεί 

ε κε-πηζαλνινγηθή κέζνδνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλδπαζκφο ηνπ δείγκαηνο επθνιίαο θαη ηνπ 

δείγκαηνο ρηνλνζηηβάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο απνηειεί ε 

επθνιία πξφζβαζεο ζε επηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ γλσζηψλ, πνπ δηαζπλδένληαη κε απηέο 

θαη ε κεζνιάβεζε ηνπο ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ψζηε λα απμεζεί ην δείγκα θαη λα είλαη πην 

αμηφπηζηα ηα απνηειέζκαηα.  

 

3.7  ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Όπσο αλαιχζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε έξεπλα γηα ηελ παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζε 

δεπηεξνγελή θαη πξσηνγελή δεδνκέλα. Τα πξψηα πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Η επηινγή ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο έγηλε κε θξηηήξην ηε 

ζπλάθεηα ησλ πεγψλ θαη ηελ ζπλεηζθνξά πνπ ζα έρνπλ γηα ηελ κειέηε θαη ηελ  πιεξέζηεξε 

πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, θαζψο 
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επίζεο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε νξγαλσζηαθή ζησπή ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Τα πξσηνγελή δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ  έξεπλα πνπ ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο κε 

ζπιινγή κέζσ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Τν εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ θαη ν δηακνηξαζκφο ηνπ ζηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε παξάδνζε απηνπξνζψπσο θαη κε 

απνζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζε εξγαδφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο. 

Η κέζνδνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δείγκαηνο επθνιίαο θαη δείγκαηνο 

ρηνλνζηηβάδαο. Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο απαληήζεσλ θαη δεδνκέλνπ 

φηη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηειεί έλα ιεπηφ δήηεκα, άξα θαη δχζθνιν λα πεηχρεη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ιφγσ ηνπ δηζηαγκνχ πνπ έρνπλ, ε κέζνδνο απηή θξίζεθε σο ε 

πην θαηάιιειε, παξφιν πνπ ζηεξεί απφ άπνςε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο.  

Η έξεπλα πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ παξνχζα εξγαζία αθνινπζεί κηα παξαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη 

βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ ζεηηθηζκνχ. Απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζα 

πξνθχςνπλ ζηνηρεία ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ην κέζν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ. Έλα απφ ηα θχξηα κειήκαηα γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ έξεπλα είλαη ε αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε πξνζέγγηζε, ζηνηρεία πνπ  

εμαζθαιίδνληαη απφ ηε κεζνδνινγία ηεο ζεσξίαο ηνπ ζεηηθηζκνχ. Μέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηζθφπεζεο ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο θη νη απαληήζεηο ηνπο, φπσο απηέο 

νξγαλψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη, ζα καο δψζεη ηελ επθαηξία λα αληιήζνπκε πνιχηηκε γλψζε. Η 

πεξηγξαθηθή έξεπλα είλαη ην είδνο ηελ έξεπλαο πνπ αθνινπζείηαη, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  

πνζνηηθή κέζνδν, ρξεζηκνπνηεί δνθηκαζκέλεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, γηα λα θαηαιήμεη ζε 

ζπκπεξάζκαηα.  

Οη απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ειέγρζεθαλ γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο, 

θσδηθνπνηήζεθαλ  θαη θαηαρσξήζεθαλ ειεθηξνληθά. Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS v20 (ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππνινγηζηηθφ 

θχιν excel, θπξίσο γηα κνξθνπνηήζεηο πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ). 
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3.8  ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Η κεζνδνινγία πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ είλαη ν ζεηηθηζκφο, 

ζπλεπάγεηαη ηελ επηζθφπεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ρσξίο ηελ ζπλεηζθνξά ζηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο ζεσξίαο. Τν γεγνλφο απηφ απνηειεί πεξηνξηζκφ ζηελ έξεπλα θαζψο δε 

ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ή ηε δεκηνπξγία κηαο ζεσξίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο. 

Πεξηνξηζκφ ζηελ έξεπλα απνηειεί επίζεο ην δείγκα ην νπνίν ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ. Η δπζθνιία εδψ ζπλίζηαηαη θαη ζην γεγνλφο απξνζπκίαο ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

απαληήζνπλ γηα έλα επαίζζεην δήηεκα φπσο ε νξγαλσζηαθή ζησπή.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα κέζσ 

ηνπ δείγκαηνο ηεο ρηνλνζηηβάδαο λα απμεζεί θαηά πνιχ ην δείγκα γηα λα δψζεη πην αληηθεηκεληθά 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή ρσξίο λα ζίγεη ηνπο 

εξσηεζέληεο θαη λα ηνπο θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε. 

 

 

 

3.9 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΣΡΟΠΧΝ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΤ ΘΑ 

ΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ 

 

Η αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο ζπληειεζηή alpha ηνπ 

Cronbach. Ο ζπληειεζηήο Cronbach alpha είλαη έλα κέηξν κε ην νπνίν ν εξεπλεηήο κπνξεί λα 

ειέγμεη ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν ζπληειεζηήο είλαη 

κεηαμχ 0 (κεδέλ) θαη 1 (έλα). Ιδαληθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή γηα κηα έξεπλα είλαη νη κεγαιχηεξεο ηνπ 

0,9. Έλαο ζπληειεζηήο πνπ έρεη ππνινγηζηεί κεηαμχ 0,8 θαη 0,9 είλαη πνιχ θαιφο, νη ηηκέο κεηαμχ 0,7 

θαη 0,8 είλαη απνδεθηέο ηηκέο, ελψ κηθξφηεξεο ηηκέο απφ 0,6 (θαη εηδηθφηεξα <0,5) κπνξνχλ λα 

ππνδειψλνπλ ειιηπή εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο.  

Αλάινγα κε ηελ αλάιπζε πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο 

θαη ηνλ έιεγρν / απαληήζεηο ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηγξαθηθέο κέζνδνη, 
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κε ηε ρξήζε κνλνκεηαβιεηψλ, αιιά θαη ζχλζεηεο κέζνδνη ειέγρνπ ππνζέζεσλ κε δηκεηαβιεηέο 

αλαιχζεηο. Σπγθεθξηκέλα,  αλαθνξηθά κε ηηο πεξηγξαθηθέο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο 

ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ (frequencies), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα πεξηγξαθή ηφζν ηνπ 

δείγκαηνο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, φζν θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ηα 

άηνκα ηνπ δείγκαηνο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η πεξηγξαθή απηή δίλεη κηα γεληθή 

εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη απαληάεη ζε θάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο δεκηνπξγήζεθαλ 

δηαγξάκκαηα (ξάβδνπ θαη θπθιηθά), ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα ιάβεη κε κηα καηηά ηελ εηθφλα 

ηεο πεξηγξαθήο ηεο θάζε κεηαβιεηήο πνπ παξνπζηάδεηαη. Τα ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ 

θαηεγνξηθά δεδνκέλα (θπξίσο κεηξεκέλα ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα Likert), θαη σο εθ ηνχηνπ ν 

ππνινγηζκφο κέηξσλ ζέζεο (κέζνο, δηάκεζνο) θαη δηαζπνξάο (δηαθχκαλζε, ηππηθή απφθιηζε) δελ ζα 

είραλ λφεκα σο ακηγψο αξηζκεηηθά ζηνηρεία (γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο φξνο ηνπ «πνιχ=4» θαη ηνπ 

«πάξα πνιχ=5»). Παξφια απηά, γίλεηαη ρξήζε ηνπο, θπξίσο ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θάπνηεο ζπγθξίζεηο, ή φηαλ ρξεηάδεηαη λα δηαπηζησζεί θάπνηα 

ηάζε, επίζεο ζηηο εξσηήζεηο ελλνηνινγηθνχ δηαθνξηζκνχ. 

Δπηπιένλ ησλ κνλνκεηαβιεηψλ αλαιχζεσλ έγηλε θαη αλάιπζε ζπζρέηηζεο (correlation), αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο,  θαζψο θαη παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis) έηζη ψζηε λα απνθαιπθζνχλ 

ζπζρεηίζεηο πνπ  ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο. Απηέο νη κέζνδνη δίλνπλ ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη απαληήζεηο ζηα 

εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα θαη λα ειέγμεη αλ κπνξεί λα επαιεζεχζεη ή λα δηαςεχζεη ηηο εξεπλεηηθέο 

ηνπ ππνζέζεηο. Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλά καο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ςπρηθήο πγείαο εξγαδνκέλσλ, ηεο ζπλεηζθνξάο 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηεο ζρέζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε, ζρέζεηο πνπ ζρέζεηο πνπ είλαη ην 

αληηθείκελν ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο κειέηε. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ πεξηγξάθεη θάζε κηα απφ ηηο έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη είλαη κεγάινο, θξίζεθε ζθφπηκν λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο παξαγφλησλ γηα ηηο έλλνηεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζησπήο, θαη ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. Η κέζνδνο γηα ηελ εμαγσγή παξαγφλησλ 

είλαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis). Η παξαγνληηθή αλάιπζε ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ν εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα κεηψζεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, έηζη ψζηε αληί λα εξγάδεηαη 

κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ κεηαβιεηψλ, λα κπνξεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ ιηγφηεξεο, νη νπνίεο 
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φκσο δηαηεξνχλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη δπλαηφλ. Δπίζεο, ε 

παξαγνληηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κεηαβιεηψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχκε 

λα αλαγλσξίζνπκε θάπνηεο κε κεηξήζηκεο ηδηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειθπζηηθφηεηα ελφο 

πξντφληνο, ή ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε νξγαλσζηαθή ζησπή θαη δέζκεπζε κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Η ρξήζε ηεο κεζφδνπ έγθεηηαη αθφκα ζην λα κπνξέζνπκε λα εμεγήζνπκε ζπζρεηίζεηο 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα δεδνκέλα θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη ππνζέζεηο γηα ην πνπ 

νθείινληαη.   

Η παξαγνληηθή αλάιπζε έγηλε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ παξάγνληεο γηα ηελ νξγαλσζηαθή ζησπή θαη 

ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Οη κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο είλαη κεηαβιεηέο ελλνηνινγηθνχ δηθνξηζκνχ, νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη 

σο αξηζκεηηθέο - φπσο νη κεηαβιεηέο interval. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία (ηξίηε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε), φπνπ νη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα καο νδεγήζνπλ ζε 

θάπνην ζπκπέξαζκα, ε αλάιπζε ζπλέρηζε κε ειέγρνπο ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ 

κεηαβιεηψλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο δεχηεξεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, (Η ζηάζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη 

ηελ επηινγή ησλ εξγαδφκελσλ λα κελ εθθξάδνληαη), ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 

Γηαηαθηηθή Παιηλδξφκεζε (Ordinal Regression- ή Polytomous Universal Model-PLUM). Η επηινγή 

γηα ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ έγηλε δηφηη νη κεηαβιεηέο πνπ εκπιέθνληαη θαη ζηνπο δπν παξάγνληεο 

είλαη δηαηάμηκεο (ordinal). Η κέζνδνο απηή θαηαζθεπάδεη έλα κνληέιν πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ 

θαηεγνξηθή θχζε ηεο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηήο θαη ηε δηάηαμε πνπ ππάξρεη ζηηο ηηκέο ηεο θαη δίλεη 

ην κέηξν ζην νπνίν ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή εμεγείηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο. 

Παξφιν πνπ δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο κέζσ αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), απηή 

δελ θξίζεθε θαηάιιειε, ιφγσ ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Σην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Τα δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 111 εξγαδφκελνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ  ην εξσηεκαηνιφγην.  
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4.1 ΑΝΑΛΤΗ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Η ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο είλαη 43 άλδξεο (πνζνζηφ 38,7%) θαη 68 γπλαίθεο (πνζνζηφ 61,3%). Η 

θαηαλνκή ηεο ειηθίαο γηα ηνπο άλδξεο εκθαλίδεη ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία λα είλαη απηή ησλ 

25-34 εηψλ (27,9% ησλ αληξψλ), αθνινπζνχκελε απφ ηελ θαηεγνξία 35-44 εηψλ (25,6%). Τξίηε ζε 

ζπρλφηεηα είλαη ε θαηεγνξία 55-64 (18,6%) θαη αθνινπζεί ε 45-54 (16,3%). Μηθξφηεξεο 

ζπρλφηεηεο παξνπζηάδνπλ νη αθξαίεο θαηεγνξίεο (18-24 εηψλ 7% θαη άλσ ησλ 65 εηψλ 4,7%). Γηα 

ηηο γπλαίθεο ε πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία είλαη ε 35-44 εηψλ κε πνζνζηφ 35,3% επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ γπλαηθψλ, αθνινπζεί ε 25-34 εηψλ κε πνζνζηφ 33,8% θαη ε θαηεγνξία 45-54 εηψλ (23,5% ησλ 

γπλαηθψλ), ελψ νη άιιεο θαηεγνξίεο έρνπλ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα (πίλαθεο 1 θαη 2, δηαγξάκκαηα 1 

θαη 2). 

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ην θύιν ζαο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άλδξαο 43 38,7 38,7 38,7 

Γπλαίθα 68 61,3 61,3 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθας 1- Φύιο 
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Δηάγρακκα 1 - θύιο 

 

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ηελ ειηθηαθή ζαο νκάδα * Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ην θύιν ζαο Crosstabulation 

 Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ην θύιν ζαο Total 

Άλδξαο Γπλαίθα 

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε 

ηελ ειηθηαθή ζαο νκάδα 

18-24 

Count 3 3 6 

% within θύιν  7,0% 4,4% 5,4% 

25-34 

Count 12 23 35 

% within θύιν 27,9% 33,8% 31,5% 

35-44 

Count 11 24 35 

% within θύιν 25,6% 35,3% 31,5% 

45-54 Count 7 16 23 



64 
 

% within θύιν 16,3% 23,5% 20,7% 

55-64 

Count 8 1 9 

% within θύιν 18,6% 1,5% 8,1% 

65 θαη 

άλσ 

Count 2 1 3 

% within θύιν 4,7% 1,5% 2,7% 

Total 

Count 43 68 111 

% within θύιν 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίλαθας 2- Ηιηθία αλά θύιο 
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Δηάγρακκα 2- Ηιηθία αλά θύιο 

 

 

 

 

 

 

Σρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη 

ΑΔΙ/ΤΔΙ (55%), 26,1% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ/δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, 16,2% είλαη 

απφθνηηνη ΙΔΚ / ΤΔΔ / ΚΔΚ θαη ηέινο 2,7% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ. Γελ ππάξρνπλ ζην δείγκα 

απφθνηηνη Γεκνηηθνχ / Γπκλαζίνπ. 
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Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λύθεην 3 2,7 2,7 2,7 

ΙΕΚ / ΤΕΕ / ΚΕΚ 18 16,2 16,2 18,9 

ΑΕΙ/ ΤΕΙ 61 55,0 55,0 73,9 

Μεηαπηπρηαθό /Δηδαθηνξηθό 29 26,1 26,1 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθας 3   Επίπεδο ζποσδώλ 
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Δηάγρακκα 3   Επίπεδο ζποσδώλ 

 

4.2 ΑΝΑΛΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΜΔΧ ΓΔΙΚΣΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΝΔΠΔΙΑ alpha ηνπ 

Cronbach  

 

Η αλάιπζε αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κέζσ ηνπ δείθηε ζπλέπεηαο Cronbach alpha. 

Σηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ζπκκεηείραλ νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κεηξηνχληαη ζηελ 

θιίκαθα Likert  θαη νη εξσηήζεηο πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη εξσηήζεηο πνπ 

θαηαγξάθνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη εθείλεο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο είλαη κε δηαηάμηκεο 

(νλνκαζηηθέο – nominal- κεηαβιεηέο).  

Ο δείθηεο alpha γηα ην εξσηεκαηνιφγην ππνινγίζηεθε ζε 0,906, πνπ είλαη έλα πνιχ θαιφ επίπεδν 

αμηνπηζηίαο. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,906 21 

Πίλαθας  4  - Cronbach alpha ερφηεκαηοιογίοσ 

 

Γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο εξσηήζεσλ, ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο Cronbach alpha νη νπνίνη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.  
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Reliability Statistics 

Οκάδα εξσηήζεσλ  Cronbach's 

Alpha 

Επηθνηλσλία ζηελ εηαηξεία  0,899 

Οξγαλσζηαθή ζησπή θαη έθθξαζε 

άπνςεο εξγαδνκέλσλ 
0,943 

Σηήξημε εξγαδνκέλσλ από ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 
0,868 

Εξγαζηαθή δέζκεπζε 0,794 

Πίλαθας  5  - Cronbach alpha αλά οκάδα ερφηήζεφλ 

 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ ηηκέο ηνπ δείθηε alpha, πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή.  

 

 

 

4.3. ΑΝΑΛΤΗ ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ  

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ 

δεδνκέλσλ  πνπ αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηνπ ν ειέγρνπ Δγθπξφηεηαο Δλλνηνινγηθήο 
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Καηαζθεπήο (Construct validity). Σε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ν έιεγρνο ζηεξίρζεθε ζην θαηά πφζν 

ππήξρε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ παξεκθεξείο εξσηήζεηο. 

Γπν νκάδεο εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζπκκεηείραλ ζηνλ ελ ιφγσ έιεγρν. Απηέο είλαη: 

(α) νη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

εηαηξεία θαη ην πφζν απηή ελζαξξχλεηαη απφ ηε δηνίθεζε (επηθνηλσλία) 

(β) νη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Με εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παξαγνληηθήο αλάιπζεο έγηλε εμαγσγή δπν παξαγφλησλ. Απφ ηελ πξψηε 

απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο δεκηνπξγήζεθε ν παξάγνληαο επηθνηλσλία θαη απφ ηε δεχηεξε νκάδα ν 

παξάγνληαο έθθξαζε-άπνςεο (νξγαλσζηαθή ζησπή).  

Η χπαξμε ή κε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ εξσηαπαληήζεσλ ηεο θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο-

παξάγνληεο έγηλε κε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r).  

Απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα 6 κπνξνχκε λα δνχκε φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηαηε ( 

r=0,627   p<0,001) ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί γηα κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα 

απνθαλζνχκε ζεηηθά γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

Correlations 

 Παξάγνληαο 

Επηθνηλσλία-

Έθθξαζε 

Παξάγνληαο 

Οξγαλσζηαθή 

Σησπή 

Παξάγνληαο Επηθνηλσλία-

Έθθξαζε 

Pearson Correlation 1 ,627
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 111 111 
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Παξάγνληαο Οξγαλσζηαθή 

Σησπή 

Pearson Correlation ,627
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 111 111 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Πίλαθαο  6 -  ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r) κεηαμύ παξαγόλησλ 

 

 

 

4.4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Σε απηήλ ηελ  παξάγξαθν ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (ζέζε 

εξγαζίαο θαη έηε ζηελ επηρείξεζε) θαη κηα πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί 

γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Θα γίλεη ρξήζε πηλάθσλ ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ, θαζψο θαη δηαγξακκάησλ γηα ησλ αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σθνπφο απηνχ 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο αλάιπζεο είλαη λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη ηα 

άηνκα ηνπ δείγκαηνο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί θαη λα ππνγξακκηζηεί πνηεο ήηαλ νη 

επηθξαηνχζεο απαληήζεηο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε εξγαζίαο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, παξαηεξνχκε απφ ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα 7 θαη ην αληίζηνηρν θπθιηθφ δηάγξακκα 4, φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ (80%) είλαη 

ππάιιεινη. 5,5% είλαη πξντζηάκελνη/ππεχζπλνη θαη ηζάξηζκνη είλαη δηεπζπληέο/ηκεκαηάξρεο. Τέινο, 

9,1% ηνπ δείγκαηνο είλαη αλψηεξα ζηειέρε. 
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Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ηε ζέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε / νξγαληζκό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Υπάιιεινο 88 79,3 80,0 80,0 

Πξντζηάκελνο / Υπεύζπλνο 6 5,4 5,5 85,5 

Δηεπζπληήο / Τκεκαηάξρεο 6 5,4 5,5 90,9 

Αλώηεξν ζηέιερνο 10 9,0 9,1 100,0 

Total 110 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 111 100,0   

Πίλαθαο 7   -   ζέζε εξγαζίαο 
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Δηάγξακκα 4   -   ζέζε εξγαζίαο 

 

 

Σρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε / νξγαληζκφ, νη 

εξσηήζεηο είλαη αξθεηά κνηξαζκέλεο. Η επηθξαηνχζα ηηκή είλαη 3-6 έηε (26,1%) θαη αθνινπζεί ε 

νκάδα 7-10 έηε (25,2%) θαη ε 0-2 έηε (22,5%). Μηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο παξνπζηάδνπλ νη 

εξγαδφκελνη κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ (10-15 έηε 12,6% θαη πεξηζζφηεξα 

απφ 15 έηε 13,6%).  

 

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε πόζν ρξόλν εξγάδεζηε  ζηελ επηρείξεζε / νξγαληζκό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0-2  έηε 25 22,5 22,5 22,5 

3-6 έηε 29 26,1 26,1 48,6 

7-10 έηε 28 25,2 25,2 73,9 

10-15 έηε 14 12,6 12,6 86,5 

Πεξηζζόηεξα από 15 έηε 15 13,5 13,5 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 8   -   Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε πόζν ρξόλν εξγάδεζηε  ζηελ επηρείξεζε / νξγαληζκό 
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Δηάγξακκα 5   -   Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε πόζν ρξόλν εξγάδεζηε  ζηελ επηρείξεζε / νξγαληζκό 

 

 

 

 

Η επφκελε νκάδα εξσηήζεσλ (νκάδα 1) εμεηάδεη ηνλ βαζκφ πνπ νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ ή 

δηαθσλνχλ ζε κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ έθθξαζε ησλ ππαιιήισλ ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπο θαη ην βαζκφ πνπ αηζζάλνληαη άλεηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. 

 

Σηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ην βαζκφ πνπ νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ ζηε δήισζε φηη 

ζηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη νη ππάιιεινη εθθξάδνληαη αλνηρηά γηα ηα ζέκαηα εξγαζίαο νη 

απαληήζεηο είλαη κνηξαζκέλεο (πίλαθαο 9 θαη δηάγξακκα 6) κε ηελ επηθξαηνχζα απάληεζε (40,5%) 

λα είλαη φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. Οη δηαθσλνχληεο κε ηελ πξφηαζε απνηεινχλ ην 

31,5% (Γηαθσλψ θαη Γηαθσλψ απφιπηα) θαη εθείλνη πνπ ζπκθσλνχλ είλαη ην 27,9% (Σπκθσλψ θαη 

Σπκθσλψ απφιπηα). Η δηάκεζνο ησλ απαληήζεσλ ηεο 5-βαζκεο θιίκαθαο Likert απφ 1 έσο 5, είλαη 

δ=3 θαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο x =2,95, κε ηππηθή απφθιηζε ζ=0,903. 
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1. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε 

θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο[1.1  Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη νη ππάιιεινη 

εθθξάδνληαη αλνηρηά γηα ηα ζέκαηα εξγαζίαο] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 5 4,5 4,5 4,5 

Δηαθσλώ 30 27,0 27,0 31,5 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
45 40,5 40,5 72,1 

Σπκθσλώ 28 25,2 25,2 97,3 

Σπκθσλώ απόιπηα 3 2,7 2,7 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 9   -   Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη νη ππάιιεινη εθθξάδνληαη αλνηρηά γηα ηα ζέκαηα εξγαζίαο 

 



75 
 

 

Δηάγξακκα 6   -   Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη νη ππάιιεινη εθθξάδνληαη αλνηρηά γηα ηα ζέκαηα 

εξγαζίαο 

 

Σηελ εξψηεζε «Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο αθνχγνληαη θαη ιακβάλνληαη 

ππ‟ φςηλ» ε επηθξαηέζηεξε απάληεζε είλαη δηαθσλψ (36%) θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο Οχηε 

δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ (32,4%) θαη Σπκθσλψ (27%). (πίλαθαο 10 θαη δηάγξακκα 7). Η ηζνξξνπία 

ησλ απαληήζεσλ (κε κηα θιίζε πξνο ηε δηαθσλία απεηθνλίδνληαη απφ ην δηάγξακκα θαη απφ ηηο ηηκέο 

ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ ησλ απαληήζεσλ x =2,86, δηακέζνπ δ=3 θαη κηθξήο ηππηθήο απφθιηζεο 

ζ=0,893). 

1. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε 

κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [1.2  Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο 

αθνύγνληαη θαη ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 4 3,6 3,6 3,6 

Δηαθσλώ 40 36,0 36,0 39,6 
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Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
36 32,4 32,4 72,1 

Σπκθσλώ 30 27,0 27,0 99,1 

Σπκθσλώ απόιπηα 1 ,9 ,9 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθας 10   -   Σηελ εηαηρία ποσ εργάδοκαη οη δηαθορεηηθές απόυεης αθούγοληαη θαη ιακβάλοληαη σπ’ 

όυηλ 

 

 

 

Δηάγξακκα 7   -   Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο αθνύγνληαη θαη ιακβάλνληαη 

ππ’ όςηλ 
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Αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο γηα ην αλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, παξαηεξείηαη κηα νπδέηεξε ζηάζε κε ζρεδφλ έλαλ ζηνπο δπν 

λα δειψλνπλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ (πνζνζηφ 47,7%). Η νπδεηεξφηεηα απηή θαίλεηαη 

θαη απφ ηε ζχκπησζε ηνπ x  =2,97 ησλ απαληήζεσλ κε ηε δ=3 (ζ=0,879). Τν πιήζνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκθσλεί (21,6%) δελ δηαθέξεη ηδηαίηεξα απφ ην πιήζνο εθείλσλ πνπ δηαθσλνχλ 

(22,5%). Παξφκνηα απνηειέζκαηα ζεκεηψλνληαη γηα ηηο απαληήζεηο Γηαθσλψ απφιπηα (4,5%) θαη 

Σπκθσλψ απφιπηα (3,6%), δίλνληαο κηα θαλνληθή κνξθή ζην δηάγξακκα ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

– δηάγξακκα 8. 

 

 

  

 

 

 

 

1. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε 

θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [1.3  Υπάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 5 4,5 4,5 4,5 

Δηαθσλώ 25 22,5 22,5 27,0 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
53 47,7 47,7 74,8 

Σπκθσλώ 24 21,6 21,6 96,4 
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Σπκθσλώ απόιπηα 4 3,6 3,6 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 11   -   Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη Υπάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

 

 

 

Δηάγξακκα 8   -   Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη Υπάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

 

 

 

 

Γηαθνξεηηθή παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηελ άπνςε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο  γηα ην θαηά πφζν ζπκθσλνχλ φηη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία. Η επηθξαηέζηεξε απάληεζε είλαη δηαθσλψ 36,9%) θαη ην αζξνηζηηθφ 
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πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ Γηαθσλψ θαη Γηαθσλψ απφιπηα αλέξρεηαη ζην 41,4%. Τν πνζνζηφ ησλ 

εξσηψκελσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκθσλνχλ είλαη 29,6% (Σπκθσλψ + Σπκθσλψ απφιπηα). Τα 

επξήκαηα απηά απνηππψλνπλ κηα άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηείλεη λα είλαη αξλεηηθή γηα ηελ 

ελζάξξπλζε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηε δηνίθεζε ψζηε λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά (πίλαθαο 12). 

Τα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην αληίζηνηρν δηάγξακκα 9. ( x =2,9, δ=3, ζ=1,009) 

 

 

1. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε 

θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [1.4 Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ελζαξξύλεη ηελ 

επηθνηλσλία.] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 5 4,5 4,5 4,5 

Δηαθσλώ 41 36,9 36,9 41,4 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
31 27,9 27,9 69,4 

Σπκθσλώ 28 25,2 25,2 94,6 

Σπκθσλώ απόιπηα 6 5,4 5,4 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθας 12   -   Σηελ εηαηρία ποσ εργάδοκαη Η δηοίθεζε ηες εηαηρείας ελζαρρύλεη ηελ επηθοηλφλία 
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Δηάγξακκα 9   -   Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ελζαξξύλεη ηελ επηθνηλσλία 

 

 

 

Η δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ δηεξεπλά ην πφζν άλεηα ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπ δείγκαηνο 

ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Οη απαληήζεηο δίλνληαη 

ζε κηα 5-βαζκε θιίκαθα (Καζφινπ άλεηα 

Λίγν άλεηα, Οχηε άλεηα- νχηε κε δπζθνιία, Αξθεηά άλεηα, Καλέλα πξφβιεκα / πνιχ άλεηα). 

 

Σρεηηθά κε ην πφζν άλεηα αηζζάλνληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο, ε 

απάληεζε πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη Λίγν άλεηα (42,3%) κε δεχηεξε ηελ 

νπδέηεξε απάληεζε (Οχηε άλεηα- νχηε κε δπζθνιία) κε πνζνζηφ 25,2%. Αζξνηζηηθά ην πνζνζηφ 

πνπ έρνπλ ζεηηθή άπνςε (Αξθεηά άλεηα + Καλέλα πξφβιεκα / πνιχ άλεηα = 27,9%) είλαη θαηά πνιχ 

κηθξφηεξν απφ εθείλν ησλ εξγαδφκελσλ πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθή άπνςε (Καζφινπ άλεηα + Λίγν 

άλεηα = 46,8%), παξνπζηάδνληαο κηα έιιεηςε άλεζεο ζηελ έθθξαζε κέζα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

(πίλαθαο 13, δηάγξακκα 10). ( x =2,84, δ=3, ζ=1,040) 
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2. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, επηιέμηε γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, 

ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα [2.1 Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε γεληθά 

ηε γλώκε ζαο ζην ρώξν εξγαζίαο ζαο;] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ άλεηα 5 4,5 4,5 4,5 

Λίγν άλεηα 47 42,3 42,3 46,8 

Ούηε άλεηα, νύηε κε 

δπζθνιία 
28 25,2 25,2 72,1 

Αξθεηά άλεηα 23 20,7 20,7 92,8 

Καλέλα πξόβιεκα / πνιύ 

άλεηα 
8 7,2 7,2 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθας 13   -   Πόζο άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθράζεηε γεληθά ηε γλώκε ζας ζηο τώρο εργαζίας ζας 
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Δηάγξακκα 10   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε γεληθά ηε γλώκε ζαο ζην ρώξν εξγαζίαο ζαο 

 

 

Αθφκα κηθξφηεξε άλεζε έθθξαζεο εκθαλίδνπλ νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Πφζν άλεηα 

αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνλ πξντζηάκελφ ζαο;», κε ηελ επηθξαηνχζα νκάδα λα 

είλαη εθείλε πνπ απαληά Καζφινπ άλεηα (37,8%) θαη αζξνηζηηθά κε ηελ απάληεζε Λίγν άλεηα λα 

ζπγθεληξψλνπλ έλα (αξλεηηθφ) πνζνζηφ 56,8%. Απφ απηά ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξγαδφκελνπο ζην δείγκα δελ αηζζάλνληαη άλεηα λα εθθξαζηνχλ ζηνλ 

πξντζηάκελφ ηνπο θαη κφλν έλα πνζνζηφ 21,6% (14,4% + 7,2%) δειψλεη άλεζε (αξθεηά ή πιήξσο, 

αληίζηνηρα). Τα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 14 θαη ζην δηάγξακκα 11. Η αξλεηηθή 

ηάζε ζηηο απαληήζεηο θαλεξψλεηαη θαη απφ ηα κέηξα ζέζεο ( x =2,34, δ=2,  κε απμεκέλε ηππηθή 

απφθιηζε ζ=1,311 πνπ δειψλεη αλνκνηνκνξθία ζηηο απαληήζεηο). 
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2. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, επηιέμηε γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, 

ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα [2.2  Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε ηε 

γλώκε ζαο ζηνλ πξντζηάκελό ζαο;] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ άλεηα 42 37,8 37,8 37,8 

Λίγν άλεηα 21 18,9 18,9 56,8 

Ούηε άλεηα, νύηε κε 

δπζθνιία 
24 21,6 21,6 78,4 

Αξθεηά άλεηα 16 14,4 14,4 92,8 

Καλέλα πξόβιεκα / πνιύ 

άλεηα 
8 7,2 7,2 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 14   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε ηε γλώκε ζαο ζηνλ πξντζηάκελό ζαο 
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Δηάγξακκα 11   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε ηε γλώκε ζαο ζηνλ πξντζηάκελό ζαο 

 

 

 

 

Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα 

εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;», ζεκεηψλνπκε ηελ πξνθαλή δηαθνξά ζηελ άλεζε 

έθθξαζεο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο απαληήζεηο ζηηο δπν πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο. 

Ο πίλαθαο 15 θαη ην δηάγξακκα 12 πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνπλ φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

(51,3%) εξγαδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο δειψλνπλ άλεζε (42,3% αξθεηά άλεηα θαη 9% πνιχ άλεηα) 

ζην λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη αξθεηά κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ 

εθείλσλ πνπ δειψλνπλ ιίγν (15,3%) ή θαζφινπ (2,7%) άλεζε. Σρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο δειψλεη 

νπδέηεξε ζηάζε (30,6% νχηε άλεηα νχηε κε δπζθνιία). Η ζεηηθή ζηάζε ησλ απαληήζεσλ 

απνηππψλεηαη απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν ησλ απαληήζεσλ, ν νπνίνο είλαη απμεκέλνο ζπγθξηηηθά κε 

ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο, x =3,4 θαη ηε δηάκεζν δ=4, (ζ=0,947).  
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2. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, επηιέμηε γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, 

ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα [2.3  Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε ηε 

γλώκε ζαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ άλεηα 3 2,7 2,7 2,7 

Λίγν άλεηα 17 15,3 15,3 18,0 

Ούηε άλεηα, νύηε κε 

δπζθνιία 
34 30,6 30,6 48,6 

Αξθεηά άλεηα 47 42,3 42,3 91,0 

Καλέλα πξόβιεκα / πνιύ 

άλεηα 
10 9,0 9,0 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθας 15   -   Πόζο άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθράζεηε ηε γλώκε ζας ζηοσς ζσλαδέιθοσς ζας 
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Δηάγξακκα 12   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε ηε γλώκε ζαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο 

 

 

Σηελ εξψηεζε «Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε έλα πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία;» νη 

απαληήζεηο είλαη αξθεηά κνηξαζκέλεο, δειψλνληαο έλα κέζν επίπεδν άλεζεο αλαθνξηθά κε 

ζπδεηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία. Η επηθξαηέζηεξε απάληεζε είλαη 

Αξθεηά άλεηα (34,2%) αθνινπζνχκελε απφ ηελ απάληεζε Λίγν άλεηα (30,6%). Αζξνηζηηθά νη 

απαληήζεηο Αξθεηά άλεηα θαη Πνιχ άλεηα δφζεθαλ απφ ην 42,3% θαη νη απαληήζεηο Καζφινπ άλεηα 

θαη Λίγν άλεηα δφζεθαλ απφ ην 36%. ( x =3,09, δ=3, ζ=1,092).  

2. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, επηιέμηε γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, 

ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα [2.4 Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε έλα 

πξόβιεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία;] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ άλεηα 6 5,4 5,4 5,4 
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Λίγν άλεηα 34 30,6 30,6 36,0 

Ούηε άλεηα, νύηε κε 

δπζθνιία 
24 21,6 21,6 57,7 

Αξθεηά άλεηα 38 34,2 34,2 91,9 

Καλέλα πξόβιεκα / πνιύ 

άλεηα 
9 8,1 8,1 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 16   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε έλα πξόβιεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία; 

 

Δηάγξακκα 13   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε έλα πξόβιεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία; 

 

Σηελ εξψηεζε πφζν άλεηα αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη ηνπ δείγκαηνο λα ζπδεηήζνπλ κηα ηδέα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή ηάζε πξνο 

ην λα κελ αηζζάλνληαη ηδηαίηεξα άλεηα κε κέζν απαληήζεσλ x =2,95, θαη απμεκέλε ηππηθή 

απφθιηζε , ζ=1,178 (δ=3). Η επηθξαηνχζα απάληεζε είλαη Λίγν άλεηα κε πνζνζηφ 36%, πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηελ απάληεζε Αξθεηά άλεηα κε δέθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο ιηγφηεξν (26,1%).  
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2. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, επηιέμηε γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, 

ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα [2.5 Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε κηα λέα 

ηδέα ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζία ζαο;] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ άλεηα 9 8,1 8,1 8,1 

Λίγν άλεηα 40 36,0 36,0 44,1 

Ούηε άλεηα, νύηε κε 

δπζθνιία 
21 18,9 18,9 63,1 

Αξθεηά άλεηα 29 26,1 26,1 89,2 

Καλέλα πξόβιεκα / πνιύ 

άλεηα 
12 10,8 10,8 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 17   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε κηα λέα ηδέα ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζία 

ζαο; 
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Δηάγξακκα 14   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε κηα λέα ηδέα ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζία 

ζαο; 

Τα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε κηα 

δηαθσλία ζαο γηα έλα δήηεκα εξγαζίαο;» δείρλνπλ απμεκέλν δηζηαγκφ ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

εθθξάζνπλ δηαθσλίεο γηα δεηήκαηα εξγαζίαο. Τν εχξεκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηε δηάκεζν (δ=2), θαη 

ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν ησλ απαληήζεσλ x =2,67, θαη απφ ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ (53,1%) ησλ 

απαληήζεσλ „Καζφινπ άλεηα‟ θαη „Λίγν άλεηα‟ (12,6% θαη 40,5% αληίζηνηρα) ην νπνίν δείρλεη φηη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξγαδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο δελ αηζζάλνληαη άλεηα λα εθθξάζνπλ 

κηα δηαθσλία ηνπο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία. Αληίζεηα, ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ εθείλσλ πνπ 

αηζζάλνληαη „Αξθεηά άλεηα‟ θαη „Πνιχ άλεηα‟ είλαη 23,4%. 

2. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, επηιέμηε γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, 

ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα [2.6 Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε κηα 

δηαθσλία ζαο γηα έλα δήηεκα εξγαζίαο;] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καζόινπ άλεηα 14 12,6 12,6 12,6 

Λίγν άλεηα 45 40,5 40,5 53,2 
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Ούηε άλεηα, νύηε κε 

δπζθνιία 
26 23,4 23,4 76,6 

Αξθεηά άλεηα 16 14,4 14,4 91,0 

Καλέλα πξόβιεκα / πνιύ 

άλεηα 
10 9,0 9,0 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 18   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε κηα δηαθσλία ζαο γηα έλα δήηεκα εξγαζίαο; 

 

Δηάγξακκα 15   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε κηα δηαθσλία ζαο γηα έλα δήηεκα εξγαζίαο; 

 

Οη απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξψηεζε «Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα θάλεηε 

θξηηηθή γηα κηα απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία δηαθσλείηε;» αλαδεηθλχνπλ ηνλ πνιχ κηθξφ 

βαζκφ άλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ λα θάλνπλ θξηηηθή ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. Απφ ηνλ πίλαθα 

19 θαη ην δηάγξακκα 16 παξαηεξνχκε φηη πεξηζζφηεξνη απφ δπν ζηνπο ηξεηο εξγαδφκελνπο (69,3%)  

δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη Καζφινπ άλεηα ή Λίγν άλεηα λα θάλνπλ θξηηηθή ελψ κφιηο 10,8% 

αηζζάλνληαη Αξθεηά άλεηα ή Πνιχ άλεηα. Γηα ηα επξήκαηα απηά ζπλεγνξνχλ θαη νη ηηκέο ζέζεο %. (

x =2,01, δ=2). (ζ=1,100). 
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2. Σε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, επηιέμηε γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ηελ 

απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα [2.7 Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα θάλεηε θξηηηθή γηα κηα απόθαζε 

ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία δηαθσλείηε;] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καζόινπ άλεηα 48 43,2 43,2 43,2 

Λίγν άλεηα 29 26,1 26,1 69,4 

Ούηε άλεηα, νύηε κε 

δπζθνιία 
22 19,8 19,8 89,2 

Αξθεηά άλεηα 9 8,1 8,1 97,3 

Καλέλα πξόβιεκα / πνιύ 

άλεηα 
3 2,7 2,7 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 19   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα θάλεηε θξηηηθή γηα κηα απόθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ 

νπνία δηαθσλείηε; 
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Δηάγξακκα 16   -   Πόζν άλεηα αηζζάλεζηε λα θάλεηε θξηηηθή γηα κηα απόθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ 

νπνία δηαθσλείηε; 

 

 

 

 

Η ηξίηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδεη πνηνη είλαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο νη 

πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν άλεζεο (θαη σο εθ ηνχηνπ ην επίπεδν 

εξγαζηαθήο ζησπήο) πνπ έρνπλ γηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηελ εξγαζία ηνπο. Τν 

εξσηεκαηνιφγην δεηάεη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα επηιέμνπλ έλαλ κφλν απφ ηνπο επηά παξάγνληεο. 

Η επηθξαηνχζα (28,2%) απάληεζε είλαη φηη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε αληίδξαζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ, θαη αθνινπζεί ν παξάγνληαο αλεζπρία κήπσο επεξεαζηεί ε εξγαζία ή κήπσο ηελ 

ράζεη ν εξγαδφκελνο (23,3%) θαη ν παξάγνληαο ηεο ζέζεο ηνπ εξγαδφκελνπ 22,3% (ε ζέζε εξγαζίαο 

κνπ, παιαηφηεηα θαη ε εκπεηξία κνπ ζηελ επηρείξεζε).  
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3. Από ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, πνηνο είλαη ν πην ζεκαληηθόο πνπ 

επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο άλεζεο πνπ έρεηε λα εθθξάζεηε ηε γλώκε ζαο ζηελ εξγαζία ζαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3.1 Η επηρεηξεζηαθή 

θνπιηνύξα  θαη ην πόζν 

ελζαξξύλεη ηελ επηθνηλσλία / 

ζπκκεηνρή 

8 7,2 7,8 7,8 

3.2 Η αληίδξαζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ κνπ 
29 26,1 28,2 35,9 

3.3 Η ζέζε εξγαζίαο κνπ, 

παιαηόηεηα θαη ε εκπεηξία 

κνπ ζηελ επηρείξεζε 

23 20,7 22,3 58,3 

3.4 Αλεζπρία γηα ηελ 

νξζόηεηα ηεο άπνςήο κνπ 
8 7,2 7,8 66,0 

3.5 Αλεζπρία, κήπσο 

επεξεαζηεί ε εξγαζία κνπ ή 

κήπσο ηε ράζσ 

24 21,6 23,3 89,3 

3.6 Οη ηππηθνί θαλόλεο θαη 

δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο 
3 2,7 2,9 92,2 

3.7 Τν επίπεδν ηεο επηξξνήο 

πνπ έρεη ε έθθξαζε ηεο 

άπνςεο (επεξεάδεη ή όρη ηελ 

εξγαζία) 

8 7,2 7,8 100,0 

Total 103 92,8 100,0  

Missing System 8 7,2   
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Total 111 100,0   

Πίλαθαο 20   -   ν πην ζεκαληηθόο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο άλεζεο πνπ έρεηε λα εθθξάζεηε ηε 

γλώκε ζαο ζηελ εξγαζία ζαο 

 

 

Δηάγξακκα 17   -   ν πην ζεκαληηθόο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο άλεζεο πνπ έρεηε λα εθθξάζεηε ηε 

γλώκε ζαο ζηελ εξγαζία ζαο 
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Η ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηάεη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο λα 

επηιέμνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έκεηλαλ ζησπεινί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έθαλαλ. Δίλαη κηα 

εξψηεζε πνιιαπιψλ απαληήζεσλ, δειαδή νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Σηελ εξψηεζε απάληεζαλ 109 απφ ηα 111 άηνκα ηνπ δείγκαηνο. Η 

επηθξαηνχζα απάληεζε ε νπνία δφζεθε  απφ 80 εθ ησλ 109 αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ 22,4% 

ησλ απαληήζεσλ, 73,4% ηνπ δείγκαηνο) είλαη «Δπηιέγσ πνηα ζέκαηα εθθξάδσ θαη πνηα απνθξχπησ 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο κνπ». Αθνινπζεί ε απάληεζε «Αηζζάλνκαη πην πξνζηαηεπκέλνο/ε φηαλ νη 

απφςεηο κνπ ζπκβαδίδνπλ κε απηέο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ» κε 14,8% ησλ απαληήζεσλ 

θαη 48,6% ηνπ δείγκαηνο θαη ε απάληεζε «Όηαλ δελ εθθξάδσ ηε γλψκε κνπ, κπνξψ λα απνθχγσ 

ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο» κε 14,0% ησλ απαληήζεσλ θαη 45,9% ηνπ δείγκαηνο. 

$reasons_silence Frequencies 

 Responses Percent of 

Cases 

N Percent 

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

παξακέλεηε θαηά θύξην 

ιόγν ζησπεινί γηα 

ζέκαηα ζηελ εξγαζία 

ζαο, παξαθαιώ 

επηιέμηε ηνπο ιόγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ην 

θάλεηε (όια όζα 

ηαηξηάδνπλ) 
a
 

4.1- Δελ επηζπκώ λα εθθξάδσ ηηο απόςεηο 

κνπ ζηνλ νξγαληζκό πνπ εξγάδνκαη 
45 12,6% 41,3% 

4.2- Είλαη επηινγή κνπ λα κελ επηθνηλσλώ ηηο 

ηδέεο κνπ ζηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνκαη 
40 11,2% 36,7% 

4.3 – Επηιέγσ πνηα ζέκαηα εθθξάδσ θαη πνηα 

απνθξύπησ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο κνπ 
80 22,4% 73,4% 

4.4 – Τν λα κελ κνηξάδνκαη ηηο πεπνηζήζεηο 

κνπ, είλαη έλα είδνο άκπλαο γηα κέλα 
20 5,6% 18,3% 

4.5 – Αηζζάλνκαη πην πξνζηαηεπκέλνο/ε όηαλ 

νη απόςεηο κνπ ζπκβαδίδνπλ κε απηέο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

53 14,8% 48,6% 
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4.6 – Όηαλ δελ εθθξάδσ ηε γλώκε κνπ, 

κπνξώ λα απνθύγσ ηπρόλ αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο 

50 14,0% 45,9% 

4.7 – Όηαλ νη απόςεηο κνπ είλαη θνηλέο κε ησλ 

πεξηζζόηεξσλ εξγαδνκέλσλ, ηόηε δελ 

επσκίδνκαη κόλνο ηηο επζύλεο 

30 8,4% 27,5% 

4.8 – Τν λα ζηξέθνκαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

κνπ, κνπ δίλεη έλα αίζζεκα ζηγνπξηάο 
39 10,9% 35,8% 

Total 357 100,0% 327,5% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίλαθαο 21   -   Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο παξακέλεηε ζησπεινί 

 

 

 

 

 

Δηάγξακκα 18   -   Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο παξακέλεηε ζησπεινί 

 

12,6%

11,2%

22,4%

5,6%

14,8%

14,0%

8,4%

10,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Δεν επικυμϊ να εκφράηω τισ απόψεισ μου ςτον οργανιςμό 
που εργάηομαι

Είναι επιλογι μου να μθν επικοινωνϊ τισ ιδζεσ μου ςτθν 
εταιρεία που εργάηομαι

Επιλζγω ποια κζματα εκφράηω και ποια αποκρφπτω ςτον 
χϊρο εργαςίασ μου

Το να μθν μοιράηομαι τισ πεποικιςεισ μου, είναι ζνα είδοσ 
άμυνασ για μζνα

Αιςκάνομαι πιο προςτατευμζνοσ/θ όταν οι απόψεισ μου 
ςυμβαδίηουν με αυτζσ τθσ πλειοψθφίασ των εργαηομζνων

Όταν δεν εκφράηω τθ γνϊμθ μου, μπορϊ να αποφφγω τυχόν 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ

Όταν οι απόψεισ μου είναι κοινζσ με των περιςςότερων 
εργαηομζνων, τότε δεν επωμίηομαι μόνοσ τισ ευκφνεσ

Το να ςτρζφομαι ςτουσ ςυναδζλφουσ μου, μου δίνει ζνα 
αίςκθμα ςιγουριάσ

Λόγοι για τουσ οποίουσ παραμένετε ςιωπηλοί
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Η πέκπηε νκάδα εξσηήζεσλ εξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ άκεζν 

πξντζηάκελφ ηνπο θαη κε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.  

Η πξψηε εξψηεζε ηεο νκάδαο θαηαγξάθεη ηνλ βαζκφ πνπ νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ 

κε ηελ πξφηαζε «Ο πξντζηάκελφο κνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απφςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο». Η 

επηθξαηνχζα απάληεζε είλαη Οχηε δηαθσλψ - νχηε ζπκθσλψ κε πνζνζηφ 36,4%, αθνινπζνχκελε 

απφ ηελ απάληεζε Γηαθσλψ (31,8%). Τν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αζξνηζηηθά δηαθσλεί (ή 

δηαθσλεί απφιπηα) κε ηελ πξφηαζε είλαη 41,8%, ελψ ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ζπκθσλνχλ ή 

ζπκθσλνχλ απφιπηα είλαη ζρεδφλ ην κηζφ (21,8%), γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεη κηα ηάζε πξνο 

δηαθσλία κε ηελ πξφηαζε φηη ν πξντζηάκελνο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απφςεηο ησλ εξσησκέλσλ. ( x

=2,74, δ=3, ζ=0,992). 

 

5. Σε ζρέζε κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελό ζαο θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε 

ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: [5.1  Ο 

πξντζηάκελόο κνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απόςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 11 9,9 10,0 10,0 

Δηαθσλώ 35 31,5 31,8 41,8 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
40 36,0 36,4 78,2 

Σπκθσλώ 20 18,0 18,2 96,4 

Σπκθσλώ απόιπηα 4 3,6 3,6 100,0 

Total 110 99,1 100,0  
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Missing System 1 ,9   

Total 111 100,0   

Πίλαθαο 22  -  Σεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5.1  Ο πξντζηάκελόο κνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απόςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο] 

 

Δηάγξακκα 19  -  Σεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5.1  Ο πξντζηάκελόο κνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απόςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο] 

 

 

 

 

Σηελ δεχηεξε εξψηεζε ηεο πέκπηεο νκάδαο «ζεκεηψζηε ην βαζκφ πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: 

[5.2 Η αλψηαηε δηνίθεζε ηεο  εηαηξείαο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απφςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο]», ε 

δηαθσλία είλαη αθφκα πην πξνθαλήο κε 44,6% ησλ εξσηψκελσλ λα δηαθσλνχλ ή λα δηαθσλνχλ 
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απφιπηα θαη 15,4% λα ζπκθσλνχλ ή λα ζπκθσλνχλ απφιπηα. Η επηθξαηνχζα απάληεζε είλαη ε 

νπδέηεξε (Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ) κε πνζνζηφ 40%. ( x =2,66, δ=3, ζ=0,921). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Σε ζρέζε κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελό ζαο θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε ην 

βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: [5.2 Η αλώηαηε 

δηνίθεζε ηεο  εηαηξείαο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απόςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 9 8,1 8,2 8,2 

Δηαθσλώ 40 36,0 36,4 44,5 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
44 39,6 40,0 84,5 

Σπκθσλώ 13 11,7 11,8 96,4 

Σπκθσλώ απόιπηα 4 3,6 3,6 100,0 

Total 110 99,1 100,0  
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Missing System 1 ,9   

Total 111 100,0   

Πίλαθαο 23  -  Σεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5.2  Η αλώηαηε δηνίθεζε ηεο  

εηαηξείαο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απόςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο] 

 

 

 

 

Δηάγξακκα 20  -  Σεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5.2  Η αλώηαηε δηνίθεζε ηεο  

εηαηξείαο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απόςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο] 

 

Παξφκνηα εηθφλα εηθφλα παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ηελ ηξίηε εξψηεζε ηεο πέκπηεο νκάδαο 

(ζεκεηψζηε ην βαζκφ πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5.3 Λακβάλσ ζπρλά ηε ζηήξημε ηεο 

δηεχζπλζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρσ εθθέξεη γλψκε]). Η άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ηείλεη λα είλαη φηη 

δελ ζπκθσλνχλ κε ην φηη ιακβάλνπλ ηε ζηήξημε ηεο δηεχζπλζεο φηαλ εθθέξνπλ γλψκε, κε κηθξή 
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αλνκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο (ζ=0,859). Η επηθξαηνχζα απάληεζε είλαη ε νπδέηεξε (46,8%) θαη 

αθνινπζεί ε απάληεζε δηαθσλψ κε πνζνζηφ 33,9%, ελψ εθέηλνη πνπ ζπκθσλνχλ είλαη 11,9% θαη 

εθείλνη πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα είλαη 5,5%. ( x =2,85, δ=3). 

 

5. Σε ζρέζε κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελό ζαο θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε 

ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: [5.3 Λακβάλσ 

ζπρλά ηε ζηήξημε ηεο δηεύζπλζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ έρσ εθθέξεη γλώκε] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 2 1,8 1,8 1,8 

Δηαθσλώ 37 33,3 33,9 35,8 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
51 45,9 46,8 82,6 

Σπκθσλώ 13 11,7 11,9 94,5 

Σπκθσλώ απόιπηα 6 5,4 5,5 100,0 

Total 109 98,2 100,0  

Missing System 2 1,8   

Total 111 100,0   

Πίλαθαο 24  -  Σεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5. 3 Λακβάλσ ζπρλά ηε ζηήξημε 

ηεο δηεύζπλζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ έρσ εθθέξεη γλώκε] 
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Δηάγξακκα 21  -  Σεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5. 3 Λακβάλσ ζπρλά ηε ζηήξημε 

ηεο δηεύζπλζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ έρσ εθθέξεη γλώκε] 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηέηαξηε εξψηεζε απφ ηελ πέκπηε νκάδα (ζεκεηψζηε ην βαζκφ πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε: [Οη εξγαδφκελνη πνπ εθθέξνπλ άπνςε έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε απφ ηε δηνίθεζε]), νη 

απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ έληνλε δηαθσλία ησλ εξγαδνκέλσλ. Έλα πνζνζηφ 45,5% δηαθσλνχλ κε 

ηελ πξφηαζε θαη ην ζχλνιν ησλ δηαθσλνχλησλ (αζξνηζηηθά κε ηελ απάληεζε Γηαθσλψ απφιπηα) 

είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (54,5%). Τν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκθσλνχλ ή 

ζπκθσλνχλ απφιπηα είλαη κφιηο 10,9%. Δθείλνη πνπ νχηε ζπκθσλνχλ – νχηε δηαθσλνχλ είλαη 

34,5%. ( x =2,51, δ=2, ζ=0.896). Τα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε δίλνπλ 

κηα μεθάζαξε εηθφλα ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ληψζνπλ φηη φηαλ εθθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο δελ 

ιακβάλνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. (πίλαθαο 25 θαη 

δηάγξακκα 22) 
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5. Σε ζρέζε κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελό ζαο θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε 

ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: [5.4 Οη 

εξγαδόκελνη πνπ εθθέξνπλ άπνςε έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε από ηε δηνίθεζε] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 10 9,0 9,1 9,1 

Δηαθσλώ 50 45,0 45,5 54,5 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
38 34,2 34,5 89,1 

Σπκθσλώ 8 7,2 7,3 96,4 

Σπκθσλώ απόιπηα 4 3,6 3,6 100,0 

Total 110 99,1 100,0  

Missing System 1 ,9   

Total 111 100,0   

Πίλαθαο 25  -  Σεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5. 4 Οη εξγαδόκελνη πνπ εθθέξνπλ 

άπνςε έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε από ηε δηνίθεζε] 
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Δηάγξακκα 22 -  Σεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [5. 4 Οη εξγαδόκελνη πνπ 

εθθέξνπλ άπνςε έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε από ηε δηνίθεζε] 

 

 

Η έθηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (πνιιαπιψλ απαληήζεσλ) εμεηάδεη δηαηαξαρέο ή 

ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη νη εξγαδφκελνη (ή πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί) ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. 

Η επηθξαηνχζα απάληεζε πνπ δφζεθε απφ 91 εθ ησλ 111 εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο (37,3% ησλ 

απαληήζεσλ, 82% ηνπ δείγκαηνο) είλαη ην εξγαζηαθφ ζηξεο/άγρνο. Αθνινπζεί ε απάληεζε  

„Δλαιιαγέο ηεο δηάζεζεο, ρσξίο πξνθαλείο ιφγνπο‟  κε απαληήζεηο 17,2% επί ησλ απαληήζεσλ θαη 

37,8% ηνπ δείγκαηνο θαη ε απάληεζε „Γηαηαξαρέο ζηνλ χπλν‟ (16,8%, 36,9% αληίζηνηρα). 11 άηνκα 

(4,5% ησλ απαληήζεσλ, 9,9% ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ φηη δελ είραλ θαλέλα απφ ηα αλαθεξφκελα 

ζπκπηψκαηα). 

 

$symptoms Frequencies 
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 Responses Percent of 

Cases 

N Percent 

Πνηεο από ηηο παξαθάησ 

δηαηαξαρέο / ζπκπηώκαηα  

έρεηε παξαηεξήζεη (ή έρεηε 

δηαγλσζηεί) λα έρεηε 

ηειεπηαία; 

6.1 Εξγαζηαθό ζηξεο / άγρνο 91 37,3% 82,0% 

6.2 Θπκό, αγαλάθηεζε θαη 

αηζζήκαηα αδηθίαο 
35 14,3% 31,5% 

6.3 Ελαιιαγέο ηεο δηάζεζεο, 

ρσξίο πξνθαλείο ιόγνπο 
42 17,2% 37,8% 

6.4 Καηάζιηςε 24 9,8% 21,6% 

6.5 Δηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν 41 16,8% 36,9% 

6.6 Τίπνηα από ηα 

παξαπάλσ) 
11 4,5% 9,9% 

Total 244 100,0% 219,8% 

 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίλαθαο 26  -  Πνηεο από ηηο παξαθάησ δηαηαξαρέο / ζπκπηώκαηα  έρεηε παξαηεξήζεη (ή έρεηε 

δηαγλσζηεί) λα έρεηε ηειεπηαία; 
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Δηάγξακκα 23  -  Πνηεο από ηηο παξαθάησ δηαηαξαρέο / ζπκπηώκαηα  έρεηε παξαηεξήζεη (ή έρεηε 

δηαγλσζηεί) λα έρεηε ηειεπηαία; 

Η ηειεπηαία νκάδα εξσηήζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία θαη ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Η πξψηε απφ ηηο εξσηήζεηο θαηαγξάθεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ ή 

δηαθσλνχλ νη εξγαδφκελνη κε ηελ πξφηαζε « Δπηζπκψ λα παξακείλσ κέξνο ηεο νκάδαο / νξγάλσζεο 

ηεο εηαηξείαο». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε δηάκεζνο ησλ απαληήζεσλ (ζηελ θιίκαθα 1-5) είλαη δ=4 

(θαη ν κέζνο πνιχ θνληά x =3,78, ζ=0.985), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ 

δίλεη απαληήζεηο ςειά ζηελ θιίκαθα. Πξαγκαηηθά, έλα πνζνζηφ 52,3% ζπκθσλεί φηη επηζπκεί λα 

παξακείλεη κέινο ηεο νκάδαο θαη έλα πνζνζηφ 20,7% φηη ζπκθσλεί απφιπηα. Τν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ δηαθσλεί είλαη αζξνηζηηθά 11,7%.  

7. Σρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο θαη ηελ παξακνλή ζαο ζε απηήλ, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [7.1  Επηζπκώ λα παξακείλσ κέξνο ηεο 

νκάδαο / νξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 4 3,6 3,6 3,6 

Δηαθσλώ 9 8,1 8,1 11,7 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε ζπκθσλώ 17 15,3 15,3 27,0 

Σπκθσλώ 58 52,3 52,3 79,3 

37,3%

14,3%

17,2%

9,8%

16,8%

4,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Εργαςιακό ςτρεσ / άγχοσ

Θυμό, αγανάκτθςθ και αιςκιματα αδικίασ

Εναλλαγζσ τθσ διάκεςθσ, χωρίσ προφανείσ λόγουσ

Κατάκλιψθ

Διαταραχζσ ςτον φπνο

Τίποτα από τα παραπάνω

Διαταραχέσ - Συμπτώματα
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Σπκθσλώ απόιπηα 23 20,7 20,7 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 27  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [7.1  Επηζπκώ λα παξακείλσ κέξνο 

ηεο νκάδαο / νξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο] 

 

Δηάγξακκα 24  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [7.1  Επηζπκώ λα παξακείλσ 

κέξνο ηεο νκάδαο / νξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο] 

Δπίζεο πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ζπκθσλίαο ζηελ πξφηαζε «Θεσξψ φηη ηαπηίδνκαη κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο εηαηξείαο», κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο εξγαδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο (52,2%) λα 

ζπκθσλνχλ (ή λα ζπκθσλνχλ απφιπηα), νπφηε θαη ε δηάκεζνο ησλ απαληήζεσλ λα έρεη ηηκή δ=4. 

Έλα κηθξφ πνζνζηφ 11,7% δειψλνπλ φηη δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ απφιπηα ( x =3,49, ζ=0.872). Τα 

επξήκαηα απηά δειψλνπλ έλαλ απμεκέλν βαζκφ εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. 

7. Σρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο θαη ηελ παξακνλή ζαο ζε απηήλ, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε ην 

βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [7.2  Θεσξώ 

όηη ηαπηίδνκαη κε ηνπο ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο] 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 2 1,8 1,8 1,8 

Δηαθσλώ 11 9,9 9,9 11,7 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
40 36,0 36,0 47,7 

Σπκθσλώ 47 42,3 42,3 90,1 

Σπκθσλώ απόιπηα 11 9,9 9,9 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 28  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [7.2  Θεσξώ όηη ηαπηίδνκαη κε ηνπο 

ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο] 

 

Δηάγξακκα 25  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [7.2  Θεσξώ όηη ηαπηίδνκαη κε 

ηνπο ζηόρνπο ηεο εηαηξείαο] 
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Η εξγαζηαθή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο απεηθνλίδεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ 

ηξίηε εξψηεζε ηεο ηειεπηαίαο νκάδαο (Νηψζσ φηη «νθείισ» πνιιά ζηελ εηαηξεία κνπ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη). Απηφ θαηαγξάθεηαη απφ ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ζπκθσλνχλ (64%), θαη δηαγξακκαηηθά απφ ηνλ θχξην φγθν ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο 26, πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη ζηηο δεμηφηεξεο ξάβδνπο.  

( x =3,70, δ=4, ζ=1,050). 

7. Σρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο θαη ηελ παξακνλή ζαο ζε απηήλ, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [7.3  Νηώζσ όηη «νθείισ» πνιιά 

ζηελ εηαηξεία κνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 4 3,6 3,6 3,6 

Δηαθσλώ 11 9,9 9,9 13,5 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
25 22,5 22,5 36,0 

Σπκθσλώ 45 40,5 40,5 76,6 

Σπκθσλώ απόιπηα 26 23,4 23,4 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 29  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [7.3  Νηώζσ όηη «νθείισ» πνιιά 

ζηελ εηαηξεία κνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη] 
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Δηάγξακκα 26  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [7.3  Νηώζσ όηη «νθείισ» πνιιά 

ζηελ εηαηξεία κνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη] 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη ζπκθσλεί (50,5%)λή 

ζπκθσλεί απφιπηα (42,3%) κε ηελ πξφηαζε «Δπηζπκψ λα δίλσ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ κνπ ζηελ 

εξγαζία κνπ», ελψ θαλέλαο δελ δηαθσλεί απφιπηα θαη πνιχ κηθξά πνζνζηά δηαθσλνχλ (1,8%) ή 

έρνπλ νπδέηεξε άπνςε (5,4%). Απηά ηα απνηειέζκαηα,  πνπ πεξηγξάθνπλ πςεινχ βαζκνχ 

εξγαζηαθή δέζκεπζε, εληζρχνπλ ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα ζε απηήλ ηελ νκάδα εξσηήζεσλ. Οη 

απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιε νκνηνκνξθία (ζ=0,665), ελψ ν κέζνο ησλ απαληήζεσλ ηεο 5-

βαζκεο θιίκαθαο Likert ηείλεη ζην κέγηζην.( x =4,33, δ=4). 

7. Σρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο θαη ηελ παξακνλή ζαο ζε απηήλ, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε ην 

βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [7.4  Επηζπκώ 

λα δίλσ ηνλ θαιύηεξν εαπηό κνπ ζηελ εξγαζία κνπ.] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Δηαθσλώ 2 1,8 1,8 1,8 
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Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
6 5,4 5,4 7,2 

Σπκθσλώ 56 50,5 50,5 57,7 

Σπκθσλώ απόιπηα 47 42,3 42,3 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθας 30  -  ζεκεηώζηε ηο βαζκό ποσ ζσκθφλείηε ή δηαθφλείηε: [7.4  Επηζσκώ λα δίλφ ηολ 

θαιύηερο εασηό κοσ ζηελ εργαζία κοσ.] 

 

Δηάγξακκα 27  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [7.4  Επηζπκώ λα δίλσ ηνλ 

θαιύηεξν εαπηό κνπ ζηελ εξγαζία κνπ.] 

 

Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «ζεκεηψζηε ην βαζκφ πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε: [7.5  Αλεζπρψ, 

φηη αλ ράζσ ηελ εξγαζία κνπ ζα  έρσ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.]» έρνπλ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηηο 

ζεηηθέο δειψζεηο (53,2% ζπκθσλψ θαη 30,6% ζπκθσλψ απφιπηα). Η πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ 

αλεζπρεί φηη ζα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αλ ράζεη ηελ εξγαζία ηνπ. Τα απνηειέζκαηα 

απηά πνιχ πηζαλφλ ζπλδένληαη κε ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ απηή 

πξνμελεί, ιφγσ επίζεο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο. ( x =4,08, δ=4, ζ=0,822). 
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7. Σρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο θαη ηελ παξακνλή ζαο ζε απηήλ, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε ην βαζκό 

πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [7.5  Αλεζπρώ, όηη αλ 

ράζσ ηελ εξγαζία κνπ ζα  έρσ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 1 ,9 ,9 ,9 

Δηαθσλώ 5 4,5 4,5 5,4 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
12 10,8 10,8 16,2 

Σπκθσλώ 59 53,2 53,2 69,4 

Σπκθσλώ απόιπηα 34 30,6 30,6 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 31  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε:[7.5  Αλεζπρώ, όηη αλ ράζσ ηελ 

εξγαζία κνπ ζα  έρσ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.] 
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Δηάγξακκα 28  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε:[7.5  Αλεζπρώ, όηη αλ ράζσ ηελ 

εξγαζία κνπ ζα  έρσ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.] 

 

Οη εξγαδφκελνη θαηά πιεηνςεθία ζπκθσλνχλ φηη δελ ζα ήζειαλ  λα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηαηί 

ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηνχλ μαλά γηα κηα λέα (Σπκθσλψ: 36,9% θαη ζπκθσλψ απφιπηα: 31,5%). 

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε αλεζπρία ησλ εξγαδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο είλαη κεγαιχηεξε φηαλ αλαινγίδνληαη ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ (εξψηεζε 7.5) ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάγθε γηα επαλεθπαίδεπζε 

(παξνχζα εξψηεζε 7.6). Τν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε 

είλαη 19,8% (10,8% δηαθσλεί απφιπηα θαη 9% δηαθσλεί). ( x =3,69, δ=4, ζ=1,299). 

7. Σρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο θαη ηελ παξακνλή ζαο ζε απηήλ, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο [7.6  Δελ ζα ήζεια λα ράζσ ηελ 

εξγαζία κνπ γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηώ μαλά γηα κηα λέα] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Δηαθσλώ απόιπηα 12 10,8 10,8 10,8 

Δηαθσλώ 10 9,0 9,0 19,8 

Ούηε δηαθσλώ, νύηε 

ζπκθσλώ 
13 11,7 11,7 31,5 

Σπκθσλώ 41 36,9 36,9 68,5 

Σπκθσλώ απόιπηα 35 31,5 31,5 100,0 

Total 111 100,0 100,0  

Πίλαθαο 32  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε:[ 7.6  Δελ ζα ήζεια λα ράζσ ηελ 

εξγαζία κνπ γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηώ μαλά γηα κηα λέα] 
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Δηάγξακκα 29  -  ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε:[ 7.6  Δελ ζα ήζεια λα ράζσ ηελ 

εξγαζία κνπ γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηώ μαλά γηα κηα λέα] 

 

4.5 Έιεγρνο Δξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη κε βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε είλαη:  

Δξεπλεηηθή ππφζεζε 1:  Η νξγαλσζηαθή ζησπή επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ. 

 

Δξεπλεηηθή ππφζεζε 2:  Η ζηάζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ εξγαδφκελσλ 

λα κελ εθθξάδνληαη. 

Δξεπλεηηθή ππφζεζε 3:  Η χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο επεξεάδεη ηε δέζκεπζε κε ηνλ 

νξγαληζκφ. 

 

 

4.5.1 Απνηειέζκαηα ειέγρσλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

 

Δξεπλεηηθή ππφζεζε 1:  Η νξγαλσζηαθή ζησπή επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή ζησπή, έγηλε εμαγσγή απφ έλαλ παξάγνληα (Παξάγνληαο 

Οξγαλσζηαθή-Σησπή).  

Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξάγνληα είλαη (ελλνηνινγηθνχ δηαθνξηζκνχ): 

2.1 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε γεληθά ηε γλψκε ζαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο; 

2.2  Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνλ πξντζηάκελφ ζαο; 

2.3  Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; 

2.4 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε έλα πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία; 

2.5 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα ζπδεηήζεηε κηα λέα ηδέα ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζία ζαο; 

2.6 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα εθθξάζεηε κηα δηαθσλία ζαο γηα έλα δήηεκα εξγαζίαο; 

2.7 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα θάλεηε θξηηηθή γηα κηα απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία 

δηαθσλείηε; 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ 33 (ηνπ παξαξηήκαηνο), παξαηεξείηαη φηη νη αλά δπν ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ ελφηεηα 

«ζησπή», είλαη πνιχ ηζρπξέο, (ζηελ πιεηνςεθία >0,57, θαη έλα κφλν δεχγνο 2.3 κε 2.7 παξνπζηάδεη 

r=0.416) θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0,001. Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα 34-α κπνξνχκε λα δνχκε φηη 

ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηνπ Kaiser-Meyer-Olkin είλαη πνιχ πςειφ (0,906), γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί 

ζηελ πςειή ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ εμαγσγή παξάγνληα. Ο 

παξάγνληαο πνπ εμήρζεθε εμεγεί ην 74,9% (πίλαθαο 34-β) ηεο δηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν ηεο εξγαζηαθήο ζησπήο. 

Ο έιεγρνο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζπκπηψκαηα ή ηηο δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ 

παξαηεξήζεη νη εξγαδφκελνη, δελ αλέδεημε ηθαλνπνηεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, θαζηζηψληαο ηελ 

εμαγσγή παξάγνληα κε εθηθηή (απφ ηνλ πίλαθα 35 παξαηεξνχκε φηη κφλν ε θαηάζιηςε έρεη κηα 

αλίζρπξε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην ζηξεο, ην ζπκφ θαη ηηο δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, 

επίζεο  ΚΜΟ=0,635 απφ ηνλ πίλαθα 36). Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε θάζε κηα εξψηεζε εμεηάζηεθε 

μερσξηζηά (ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα Οξγαλσζηαθή –Σησπή (ν 

νπνίνο απνηειεί ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηνλ ελ ιφγσ έιεγρν).  Τα ζπκπηψκαηα / δηαηαξαρέο 

πνπ εμεηάδνληαη είλαη: Δξγαζηαθφ ζηξεο - άγρνο,  Θπκφο-αγαλάθηεζε-θαη-αηζζήκαηα αδηθίαο, 

Δλαιιαγέο ηεο δηάζεζεο  ρσξίο πξνθαλείο ιφγνπο, Καηάζιηςε, θαη Γηαηαξαρέο ζηνλ χπλν (Η 

ηειεπηαία δπλαηή απάληεζε είλαη „Τίπνηα απφ ηα παξαπάλσ‟). 

Η κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε είλαη ηα κε παξακεηξηθά ηεζη  Kendall's tau_b, θαη Spearman's rho 

(εθφζνλ ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα δελ  

είλαη θαλνληθή (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test p<0,01 γηα φιεο, πίλαθαο 37).  

Τα κε παξακεηξηθά ηεζη έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη:  



116 
 

Δξγαζηαθφ ζηξεο - άγρνο,  (rk=-,347, rs=-,423, p<0,001) 

Θπκφο-αγαλάθηεζε-θαη-αηζζήκαηα αδηθίαο, (rk-,204, rs=-,249,  p<0,001) 

Καηάζιηςε, (rk=-,343, rs=-,418, p<0,001) 

Γηαηαξαρέο ζηνλ χπλν(rk=-,310, rs=-,378, p<0,001).  

Δλψ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο θαη ηεο 

„Δλαιιαγήο ηεο δηάζεζεο ρσξίο πξνθαλείο ιφγνπο‟ (rk=-,146, rs=-,178, p<0,062).  

Ο αξλεηηθφ πξφζεκν ζηνπο ζπληειεζηέο ππνδειψλεη φηη ηα άηνκα πνπ δειψλνπλ κεγαιχηεξεο 

ελδείμεηο ζησπήο ηείλνπλ λα απαληνχλ φηη φλησο εθδειψλνπλ ζπκπηψκαηα, κε πην ηζρπξή ζπζρέηηζε 

λα παξνπζηάδεη ην ζχκπησκα ηνπ ζηξεο.  

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ελψ κελ νη εθδειψζεηο ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

ζπκπησκάησλ ειάρηζηα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (έλα άηνκν ηνπ δείγκαηνο πνπ δειψλεη κηα 

δηαηαξαρή, δελ δειψλεη, αλ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη θάπνηα άιιε), είλαη ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ 

εξγαζηαθή ζησπή, γεγνλφο πνπ θάλεη απνδεθηή ηελ πξώηε εξεπλεηηθή ππόζεζε Δξεπλεηηθή 

ππόζεζε 1:  Η νξγαλσζηαθή ζησπή επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ εξγαδόκελνπ. 

 

Δξεπλεηηθή ππφζεζε 2:  Η ζηάζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ εξγαδφκελσλ 

λα κελ εθθξάδνληαη. 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ππφζεζε έγηλε ε αλάιπζε γηα ην πφζν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ νη 

δηάθνξεο εθθξάζεηο ηεο ζηάζεο ηεο δηνίθεζεο (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο): 

5.1  Ο πξντζηάκελφο κνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απφςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο  

5.2 Η αλψηαηε δηνίθεζε ηεο  εηαηξείαο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απφςεηο κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο  

5.3 Λακβάλσ ζπρλά ηε ζηήξημε ηεο δηεχζπλζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρσ εθθέξεη γλψκε   

5.4 Οη εξγαδφκελνη πνπ εθθέξνπλ άπνςε έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε απφ ηε δηνίθεζε 

θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο) επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθθξαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ: 

1.1  Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη νη ππάιιεινη εθθξάδνληαη αλνηρηά γηα ηα ζέκαηα εξγαζίαο 

1.2  Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο αθνχγνληαη θαη ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ  

1.3  Υπάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

1.4 Οη δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία. 
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Η κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε είλαη ε Γηαηαθηηθή Παιηλδξφκεζε (Ordinal Regression- ή Polytomous 

Universal Model-PLUM).  

Σχκθσλα κε απηήλ ειέγρεηαη θαηά πφζν ε θάζε κηα απφ ηηο εθθξάζεηο επηθνηλσλίαο „1.1, 1.2, 1.3, 

1.4‟ εμεγείηαη (ή επεξεάδεηαη) απφ ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηηο 

πξνηάζεηο 5.1, 5.2, 5.3 θαη 5.4.   

Αξρηθά παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν ησλ παξαγφλησλ πνπ εθθξάδνπλ ηε ζηάζε ηε δηνίθεζεο έρεη 

κηα θαιή εθαξκνγή αλαθνξηθά κε ην πφζν επεξεάδεη ηελ αλνηρηή έθθξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζέκαηα εξγαζίαο.  (Model Fitting Information Sig.0,00 θαη Goodness-of-Fit- Pearson Sig.= ,994 --

πίλαθαο 42-α ηνπ παξαξηήκαηνο). Απφ απηφ ην κνληέιν εμεγείηαη ην 37% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 1.1. 

Απφ ηνλ πίλαθα 42-β, θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ, ε παξάκεηξνο πνπ έρεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα είλαη ε ζηήξημε απφ ηνλ πξντζηάκελν (p=0,006), φπσο επηθνπξηθά επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ην Spearman's rho ηεζη (rs=0,549, p=0,00 – πίλαθαο 46). 

Σρεηηθά κε ηελ πξφηαζε „νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο αθνχγνληαη θαη ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ‟ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ δηαηαθηηθήο παιηλδξφκεζεο ηεο ζηάζεο ηεο δηνίθεζεο είλαη (Model 

Fitting Information Sig.0,00 θαη Goodness-of-Fit- Pearson Sig.= ,888 --πίλαθαο 43-α ηνπ 

παξαξηήκαηνο) θαη εμεγνχλ ην 39,6% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 1.2. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν 

παξάγνληαο πνπ έρεη ππνινγηζηεί λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p=0,008) είλαη ε ζηήξημε απφ ηνλ 

πξντζηάκελν (πίλαθαο 43-β), ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζηήξημεο πξντζηάκελνπ θαη ηνπ βαζκνχ πνπ νη 

απφςεηο αθνχγνληαη είλαη rs=0,536, p=0,00 – πίλαθαο 47).  

Γηα ην θαηά πφζν ε χπαξμε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (1.3) επεξεάδεηαη απφ ηε ζηάζε ηεο 

δηνίθεζεο  ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ έδσζαλ φηη ππάξρεη κηα θαιή εθαξκνγή ((Model Fitting 

Information Sig.0,00 θαη Goodness-of-Fit- Pearson Sig.= ,989 --πίλαθαο 44-α ηνπ παξαξηήκαηνο) 

πνπ εμεγεί ην ην 20,4% ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ 1.3, παξφιν πνπ θαλέλαο απφ ηνπο παξάγνληεο δελ 

εθηηκάηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p>0,05 γηα φινπο – πίλαθαο 44β). 

Τέινο, γηα ην θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε ελζάξξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο απφ ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο, ε 

εθαξκνγή έδσζε έλα κνληέιν πνπ εθαξκφδεη θαιά, αλ θαη φρν ηφζν θαιά φζν ηα πξνεγνχκελα 

(Model fitting sig=0,00, θαη  Goodness-of-Fit- Pearson Sig.= ,065 --πίλαθαο 45-α ηνπ 

παξαξηήκαηνο). Τν κνληέιν εμεγεί ην 36,6% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ελζάξξπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο 

(1.4), θαη ν παξάγνληαο πνπ εθηηκήζεθε σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p=0,02)  είλαη ε άπνςε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο ζην αλ „νη εξγαδφκελνη πνπ εθθέξνπλ άπνςε έρνπλ ίζε 

κεηαρείξηζε απφ ηε δηνίθεζε‟. Απηφο ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ( rs=0,465, p=0,00) κε ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο (πίλαθαο 48).  

Σπλνπηηθά, δερόκαζηε ηελ ππόζεζε όηη «Η ζηάζε ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ 

επηινγή ησλ εξγαδόκελσλ λα κελ εθθξάδνληαη», κε θπξίαξρν παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηε 

ζηάζε ηεο δηνίθεζεο λα είλαη ε ζηήξημε (ή κε) από ηνλ πξντζηάκελν. Απηφ απνηππψλεη φηη ζηα 

κάηηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε ζηήξημε πνπ 

αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ηνπο, δειαδή ηε κέζε δηνίθεζε. Δπηπιένλ, ε 

άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην αλ νη εξγαδφκελνη πνπ εθθέξνπλ άπνςε έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε απφ 
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ηε δηνίθεζε, επεξεάδεηαη (φπσο ζα ήηαλ θαη αλακελφκελν) απφ ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην πφζν ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία. 

 

Δξεπλεηηθή ππφζεζε 3:  Η χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο επεξεάδεη ηε δέζκεπζε κε ηνλ 

νξγαληζκφ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ηελ ηξίηε ππφζεζε, έγηλε δηεξεχλεζε 

εμαγσγήο ηνπ παξάγνληα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.  Οη πξνηάζεηο / κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απηφλ ηνλ ιφγν είλαη: 

 

7.1  Δπηζπκψ λα παξακείλσ κέξνο ηεο νκάδαο / νξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο   

7.2  Θεσξψ φηη ηαπηίδνκαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο   

7.3  Νηψζσ φηη «νθείισ» πνιιά ζηελ εηαηξεία κνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη   

7.4  Δπηζπκψ λα δίλσ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ κνπ ζηελ εξγαζία κνπ.   

7.5  Αλεζπρψ, φηη αλ ράζσ ηελ εξγαζία κνπ ζα  έρσ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.   

7.6  Γελ ζα ήζεια λα ράζσ ηελ εξγαζία κνπ γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηψ μαλά γηα κηα λέα 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ 49 (ηνπ παξαξηήκαηνο), παξαηεξείηαη φηη νη αλά δπν ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ 

ελφηεηα «νξγαλσζηαθή δέζκεπζε», είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p<0,05 γηα φια ηα δεχγε). Η 

πξφηαζε κε ηηο κηθξφηεξεο ζπζρεηίζεηο είλαη ε 7.5 (Αλεζπρψ, φηη αλ ράζσ ηελ εξγαζία κνπ ζα  έρσ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα), θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε εμαγσγή ηνπ παξάγνληα έγηλε ρσξίο λα 

πεξηιεθζεί. Οη ζπζρεηίζεηο αλά δεχγνο απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο / κεηαβιεηέο είλαη κεηαμχ 

rs=0,236 θαη rs=0,694. Η βειηίσζε ηνπ παξάγνληα, αχμεζε ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο πνπ 

εμεγείηαη απφ ηνλ παξάγνληα απφ 50,2% ζε 56% θαη έδσζε έλα ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηνπ Kaiser-

Meyer-Olkin 0,743, επηηξέπνληαο ηελ απνηίκεζε ηνπ παξάγνληα σο θαηάιιεινπ γηα πεξεηαίξσ 

επεμεξγαζία.  (πίλαθεο 50-α θαη 50β).  

Τν κε παξακεηξηθφ ηεζη ζπζρέηηζεο Spearman's rho εκθαλίδεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ζησπήο θαη δέζκεπζεο (rs= - ,021, p=,831, πίλαθαο 

51), γεγνλόο ην νπνίν δελ καο επηηξέπεη λα δερηνύκε όηη ε νξγαλσζηαθή ζησπή επεξεάδεη ηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζπλνιηθά. Παξφια απηά, επί κέξνπο ζπζρεηίζεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ ζησπή θαη απηψλ πνπ εθθξάδνπλ ηε δέζκεπζε (πίλαθαο 52). Η 

πξφηαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νξγαλσζηαθή ζησπή είλαη: 
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“Γελ ζα ήζεια λα ράζσ ηελ εξγαζία κνπ γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηψ μαλά γηα κηα λέα”. Οη 

απαληήζεηο ζε απηήλ παξνπζηάδνλ ηηο αθφινπζεο ζπζρεηίζεηο  (φιεο κε αξλεηηθφ πξφζεκν), κε ηηο 

απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο νκάδαο «Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα»: 

2.1 …εθθξάζεηε γεληθά ηε γλψκε ζαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο; (rs= -,315, p=,001) 

2.2  …εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνλ πξντζηάκελφ ζαο; (rs= - ,332, p=,000) 

2.3  …εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; (rs= -,230, p=,015) 

2.4  …ζπδεηήζεηε έλα πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία; (rs= -,282, p=,003) 

2.5 …ζπδεηήζεηε κηα λέα ηδέα ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζία ζαο;  (rs= -,250, p=,008) 

2.6 …εθθξάζεηε κηα δηαθσλία ζαο γηα έλα δήηεκα εξγαζίαο; (rs= -,314, p=,001) 

2.7 …θάλεηε θξηηηθή γηα κηα απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία δηαθσλείηε; (rs= -,429, p=,000) 

Τν αξλεηηθφ πξφζεκν ζηηο ζπζρεηίζεηο δειψλεη φηη νη εξγαδφκελνη ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη 

δειψλνπλ φηη εθθξάδνληαη ιηγφηεξν άλεηα, ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν κε ην φηη δελ ζα 

ήζειαλ λα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηαηί ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ μαλά.  

Σηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (ιηγφηεξν ηζρπξέο) παξαηεξνχκε κεηαμχ ηεο πξφηαζεο «Θεσξψ 

φηη ηαπηίδνκαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο» θαη: 

2.1 …εθθξάζεηε γεληθά ηε γλψκε ζαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο; (rs=,187, p=,049) 

2.2  …εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνλ πξντζηάκελφ ζαο; (rs=  ,194, p=,041) 

2.3  …εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; (rs=,231, p=,015) 

2.5  …ζπδεηήζεηε κηα λέα ηδέα ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζία ζαο;  (rs=,258, p=,006) 

Τν ζεηηθφ πξφζεκν ησλ ζπζρεηίζεσλ εξκελεχεηαη: Οη εξγαδφκελνη πνπ δειψλνπλ κηα κεγαιχηεξε 

άλεζε ζην λα εθθξάδνληαη, ηείλνπλ λα δειψλνπλ κεγαιχηεξε ηαχηηζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο, αιιά απηφ δελ ηζρχεη γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαθσλίεο πνπ ηπρφλ έρνπλ (2,4, 2.6 θαη 

2.7) 

 

Οη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφηαζε «Δπηζπκψ λα παξακείλσ κέξνο ηεο νκάδαο / νξγάλσζεο 

ηεο εηαηξείαο» παξνπζηάδνπλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε: 

2.1 …εθθξάζεηε γεληθά ηε γλψκε ζαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο; (rs=,238, p=,012) 

2.5  …ζπδεηήζεηε κηα λέα ηδέα ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζία ζαο;  (rs=,255, p=,007) 
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Οη εξγαδφκελνη πνπ δειψλνπλ κηα κεγαιχηεξε άλεζε ζην λα εθθξάδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο, ή λα 

ζπδεηνχλ κηα λέα ηδέα γηα ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο, ηείλνπλ λα δειψλνπλ πεξηζζφηεξν φηη 

επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ κέξνο ηεο νκάδαο. 

 

Οη απαληήζεηο ζηηο πξνηάζεηο «Νηψζσ φηη “νθείισ” πνιιά ζηελ εηαηξεία κνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη» θαη «Δπηζπκψ λα δίλσ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ κνπ ζηελ εξγαζία κνπ» δελ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε θακία απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο, θαη σο 

εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη δελ επεξεάδνληαη απφ απηήλ (p>0,05).  

Δπηπξφζζεηα, ε αλεζπρία γηα ηελ απψιεηα ηεο εξγαζίαο ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (ε νπνία, 

σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, απνθιείζηεθε απφ ηνλ παξάγνληα δέζκεπζεο) ειέγρεηαη γηα ηελ 

δηαπίζησζε ζπζρεηίζεσλ κε ηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσζηαθή ζησπή.  

Απφ ηνλ πίλαθα 53 ηνπ παξαξηήκαηνο, κεηά απφ έλα Spearman‟s rho ηεζη πνπ δηελεξγήζεθε, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε αλεζπρία γηα απψιεηα εξγαζίαο δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ άλεζε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη λα εθθξαζηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ή ελψπηνλ 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ή κε ην λα εθθξάζνπλ κηα ηδέα ή λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα (p>0,05). 

Αληηζέησο, παξνπζηάδεηαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηήο ηεο αλεζπρία θαη ηεο 

άλεζεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν (rs= - ,187, p=,049), ηεο έθθξαζεο δηαθσλίαο 

(rs= -,216, p=,023) 

θαη ηεο άζθεζεο θξηηηθήο γηα απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο (rs= - ,265, p=,005). Η εξκελεία απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ δελ ληψζνπλ άλεζε ζην λα έρνπλ κηα θφληξα κε ηε 

δηνίθεζε (γλψκε, δηαθσλία, θξηηηθή) ηείλνπλ λα αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν φηη αλ ζα ράζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο ζα έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.  

 

 

 

 

 

 

4.5. ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 

Σηνλ πίλαθα ζεκαηνπνίεζεο έρνπλ παξαηεζεί νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηνπο. 
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Εξεπλεηηθόο Σηόρνο Εξεπλεηηθή Υπόζεζε  Απνηέιεζκα 

1ος Ερεσνητικός 

Να δηεξεπλεζεί ε ύπαξμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζησπήο ζηνπο νξγαληζκνύο 

 

  

2οςΕρεσνητικός 

Να δηεξεπλεζνύλ νη ςπρνινγηθέο 

επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην 

άηνκν 

Η1-0: Η νξγαλσζηαθή ζησπή 
επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ 
εξγαδόκελνπ. 

 

 

Επηβεβαηώλεηαη 

3οςΕρεσνητικός 

Να δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ζηελ ύπαξμε 

ή κε ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

Η2-0:  Η ζηάζε ηεο αλώηαηεο 
δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή 
ησλ εξγαδόκελσλ λα κελ 
εθθξάδνληαη. 

 

 

Επηβεβαηώλεηαη 

4οςΕρεσνητικός 

Να δηεξεπλεζεί ν βαζκόο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο σο 

παξάγνληαο δέζκεπζεο κε ηνλ 

νξγαληζκό 

 

Η3-0 Η ύπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο 
ζησπήο επεξεάδεη ηε δέζκεπζε κε 
ηνλ νξγαληζκό. 

 

 

Δελ επηβεβαηώλεηαη 

ζπλνιηθά 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η παξνχζα έξεπλα έγηλε ζε 111 εξγαδφκελνπο κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην θαηλφκελν ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζησπήο δελ παξνπζηάδεη άκεζε ζρέζε κε ηε δέζκεπζε κε ηνλ νξγαληζκφ, ε νπνία 

θαίλεηαη λα ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ απηή. Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ άλεζε πνπ ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ή ηηο ηδέεο ηνπο ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο κε ηε δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην αίζζεκα φηη 

νθείινπλ πνιιά ζηελ εηαηξεία γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη, νχηε κε ηε ζέιεζε λα δίλνπλ ηνλ 

θαιχηεξν εαπηφ ηνπο.  

Παξαηεξείηαη νπδεηεξφηεηα ζηηο απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί πσο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ νη 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο αθνχγνληαη. Δπίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθσλεί φηη ε δηνίθεζε 

ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη δελ ληψζεη άλεζε ζηελ έθθξαζε απφςεσλ. Απηέο νη απαληήζεηο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηζηαθηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ πξφηαζε κηαο λέαο ηδέαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία 

θαη ηελ απνθπγή έθθξαζεο απφςεσλ ζηνλ πξντζηάκελν, εληζρχνπλ ηελ χπαξμε ελφο θιίκαηνο 

ζησπήο ζηνπο νξγαληζκνχο. Η ππεξίζρπζε απηψλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη εξγαδφκελνη δελ εθθξάδνληαη ειεχζεξα θαη πσο ε νξγαλσζηαθή 

ζησπή είλαη πξάγκαηη ππαξθηή. 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη επηζπκεί λα δίλεη ηνλ 

θαιχηεξν εαπηφ ηεο ζηελ εξγαζία θαη απηφ είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ χπαξμε ηνπ θιίκαηνο  ζησπήο. 

Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ηείλεη λα ζπκθσλεί φηη νθείιεη πνιιά ζηελ εηαηξεία γηα 

ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη, αλεμάξηεηα, πάιη, απφ ηελ χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο. Η 

αλεζπρία γηα ην φηη αλ ππάξμεη απψιεηα ηεο εξγαζίαο νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, παξνπζηάδεηαη αλεμάξηεην κε ην βαζκφ άλεζεο πνπ ληψζνπλ λα εθθξαζηνχλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ή ελψπηνλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ελψπηνλ ηεο εγεζίαο ηεο 

εηαηξείαο. Οη εξγαδφκελνη πνπ δελ ληψζνπλ άλεζε λα έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηε δηνίθεζε ή λα 
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εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο, ηε δηαθσλία ηνπο, ηελ θξηηηθή ηνπο ηείλνπλ λα αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν 

φηη αλ ζα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζα έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.  

Τν θαηλφκελν ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο παξνπζηάδεηαη λα επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αθνχ ζπζρεηίδεηαη κε πνηθίια ζπκπηψκαηα (Θπκφο-αγαλάθηεζε-θαη-αηζζήκαηα 

αδηθίαο,  θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο χπλνπ). Οη 91 απφ ηνπο 111 ηνπ δείγκαηνο  μερσξίδεη ην άγρνο απφ 

ηηο ππφινηπεο δηαηαξαρέο, έηζη ην ζπγθεθξηκέλν ζχκπησκα απνθηά ηε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε σο 

επίπησζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ιφγσ απνζηψπεζεο ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ εξγαδφκελν. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο, παξαηεξείηαη φηη απηή επεξεάδεη ηελ έθθξαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ μερσξίδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ πξντζηάκελνπ σο θχξην 

παξάγνληα απνζηψπεζεο δεηεκάησλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί  ν παξάγνληαο 

αλεζπρίαο κήπσο επεξεαζηεί ή θηλδπλεχζεη ε ζέζε ηνπ. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε πφζν ζεκαληηθφο είλαη 

ν ξφινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζησπήο ζηνπο νξγαληζκνχο, νη εξγαδφκελνη 

δηζηάδνπλ λα εθθξαζηνχλ γηα λα απνθχγνπλ ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ηεο αληίδξαζεο ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο. 

Σπλνςίδνληαο ησλ πην ζεκαληηθψλ εθ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα 

επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο. Έλαο  απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ θιίκαηνο ζησπήο απνηειεί ε αλψηαηε δηνίθεζε αθνχ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

έθθξαζε ησλ εξγαδφκελσλ. Πξνθχπηεη επίζεο φηη δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ ςπρνινγία ηνπ 

εξγαδφκελνπ, αθνχ παξνπζηάδεη ζπζρέηηζε κε δηαηαξαρέο ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο. Η δέζκεπζε κε 

ηνλ νξγαληζκφ θαίλεηαη λα έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ην αίζζεκα επγλσκνζχλεο πνπ ληψζεη ν 

εξγαδφκελνο γηα φζα ηνπ πξνζέθεξε ν νξγαληζκφο ηνπ, ελψ δελ θαίλεηαη άκεζε επίδξαζε ηεο απφ 

ηελ χπαξμε θιίκαηνο ζησπήο. 

 

5.1 ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΧΝ ΔΤΡΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΘΔΧΡΙΑ 

Η έξεπλα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζηνπο νξγαληζκνχο κέζσ  

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ, νη νπνίεο θάλνπλ αληηιεπηή 

ηελ χπαξμε ηεο ζηνπο νξγαληζκνχο. Η χπαξμε ηεο ή κε απαζρφιεζε ηε ζεσξία θαζψο 

παξνπζηάδεηαη δπζθνιία ζηελ αληίιεςε ηεο χπαξμεο ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

εξγαζηαθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ κε  απνηέιεζκα θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη λα ηελ αγλννχλ 

(Ινξδαλφγινπ , 2008). 
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Η νξγαλσζηαθή δέζκεπζε παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα σο έλαο παξάγνληαο πνπ 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθφκα θαη αλ επηθξαηεί θιίκα ζησπήο ζηελ επηρείξεζε. Τν αίζζεκα απηφ 

πνπ ζπλδέεη ηνλ εξγαδφκελν κε ηνλ νξγαληζκφ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ηζρπξφ ψζηε λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ πξνθαιεί ε ζησπή ζην ρψξν εξγαζίαο. Η νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε απνηειεί κηα πνιχ ηζρπξή κεηαβιεηή, αθνχ ν εξγαδφκελνο δέλεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ γηα 

φια φζν ηνπ πξνζέθεξε (εξγαζηαθή εκπεηξία, εθπαίδεπζε θ.α.) θαη αηζζάλεηαη έλα αίζζεκα 

επγλσκνζχλεο πνπ δελ επεξεάδεηαη εχθνια. Τν ζεκείν απηφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηε ζεσξεηηθέο πεγέο πνπ θαηαγξάθνπλ φηη ην επίπεδν δέζκεπζεο κε ηνλ νξγαληζκφ 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηε δχλακε ηεο επηθνηλσλίαο (Morrison & Milliken, 2000), (Vakolla & 

Bourantas, 2005). Σηελ έξεπλα δελ θαίλεηαη ε επηθξάηεζεο θιίκαηνο ζησπήο λα επηδξά αξλεηηθά ζην 

αίζζεκα δέζκεπζεο πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Σπλεπψο δελ επηβεβαηψλεηαη 

ε εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη ε νξγαλσζηαθή ζησπή ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. 

Σηηο ζπλέπεηεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ ηεο έξεπλαο δηέθξηλε ην άγρνο, κε ηα ππφινηπα ζπκπηψκαηα λα αθνινπζνχλ. 

Απνδεηθλχεηαη έηζη πσο έλα θιίκα ζησπήο δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ ςπρνινγία ησλ 

εξγαδφκελσλ. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην πνπ απαζρφιεζε ηε βηβιηνγξαθία ε νπνία 

αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηελ πιεζψξα ησλ ςπρνινγηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε 

θαηαπίεζε ηεο έθθξαζεο ζην άηνκν. Έηζη παξνπζηάδεηαη ζχλδεζε κε ηηο ζεσξεηηθέο πεγέο νη νπνίεο 

θαηαγξάθνπλ φηη ην θιίκα ζησπήο επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ , 

απμάλνληαο ην άγρνο θαη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζην άηνκν (Tangirala, 2008). Η έξεπλα 

επηβεβαηψλεη ζην ζεκείν απηφ ηελ βηβιηνγξαθία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νξγαλσζηαθή ζησπή 

πξνθαιεί  ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο  θαζψο επίζεο θαη ηελ ππφζεζε φηη επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία 

ηνπ αηφκνπ. 

Δπίζεο έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη κέζσ ηεο έξεπλαο απνηειεί ν ξφινο ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηελ εχλνηα ηεο χπαξμεο ηνπ θιίκαηνο ηεο ζησπήο. Σχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ιφγν πνπ επλνεί ηε ζηάζε ζησπήο. Τν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ηεο έξεπλαο απαληά φηη ην επίπεδν άλεζεο έθθξαζήο  

επεξεάδεηαη απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ πξντζηακέλνπ. Οη εξγαδφκελνη δηζηάδνπλ λα εθθξαζηνχλ ιφγσ 

ηνπ αηζζήκαηνο θφβνπ πνπ αηζζάλνληαη. Ο θφβνο έθθξαζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αληίδξαζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη ν πξντζηάκελνο πνπ κπνξεί λα ηνλ βξίζθεη αληίζεην ζε απηή (Tangirala, 2008).  

Η έξεπλα δείρλεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ζηάζεο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ χπαξμε ζησπήο πνπ εληζρχεη 

ηηο ζέζεηο ηεο ζεσξίαο. Απφ ηηο απαληήζεηο γηα ην πφζν άλεηα αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη λα 



125 
 

εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηνπο δηεπζπληέο ηνπο, ε πιεηνςεθία απαληά αξλεηηθά. Αληίζεηα ππάξρεη 

πιεζψξα ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ άλεζε κε ηελ νπνία εθθξάδνληαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Έηζη 

θαίλεηαη θαη ε δηαθνξά άλεζεο έθθξαζεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηνπο πξντζηακέλνπο. Δδψ 

επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε φηη ε ζηάζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ 

εξγαδφκελσλ λα κελ εθθξάδνληαη. 

Σχκθσλα κε ηνπο Deter θαη Burris (2007) φηαλ ε εγεζία δείρλεη ελδηαθέξνλ ζηνπο πθηζηάκελνπο, 

ηνπο δίλεη ην θίλεηξν  λα εθθξαζηνχλ. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη πσο είλαη ππαξθηφ ην θιίκα 

ζησπήο θαη νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη πσο δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο απφςεηο ηνπο απφ 

πιεπξάο δηνίθεζεο, αθνχ ε πιεηνςεθία ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δίλεη αξλεηηθή απάληεζε. Έηζη 

ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο δηνίθεζεο γηα ηηο απφςεηο ησλ εξγαδφκελσλ νδεγεί ζηελ 

απνζηψπεζή ηνπο, έηζη επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία θαη ζε απηφ ην ζεκείν κέζα απφ ηελ έξεπλα. 

  

 

5.2 ΤΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Μηα κειινληηθή έξεπλα γηα ηελ νξγαλσζηαθή ζησπή ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη, ζε πηζαλέο πξαθηηθέο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλ απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα 

νη εξγαδφκελνη γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ρσξίο λα ππάξρεη θφβνο έθθξαζεο. Όπσο 

επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αιιά επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο 

ε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έθθξαζε ή ηελ απνζηψπεζε δεηεκάησλ. 

Δπεηδή απνηειεί ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο νξγαλσζηαθήο ζησπήο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ ζε κηα κειινληηθή έξεπλα. Έηζη κηα κειινληηθή κειέηε ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη 

πεξηζζφηεξν ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη απηή ε δηζηαθηηθφηεηα έθθξαζεο απέλαληη ζηα 

αλψηεξα ζηειέρε θαη πσο ζα κπνξνχζε απηφ λα αληηκεησπηζηεί.  

 Οη έξεπλεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη πεξηνξηζκέλεο γηαηί ε νξγαλσζηαθή ζησπή 

απνηειεί κηα νξγαλσζηαθή θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη αθφκα θαη αλ 

πθίζηαηαη, δχζθνια αλαγλσξίδεηαη σο πξφβιεκα. Γελ παχεη λα απνηειεί φκσο έλα ζνβαξφ 

πξφβιεκα πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ ςπρνινγία ηνπ εξγαδφκελνπ αιιά ελδέρεηαη λα βιάςεη θαη ηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζε φζν εμαπιψλεηαη. Όηαλ νη εξγαδφκελνη πνπ πιαηζηψλνπλ έλαλ νξγαληζκφ δελ 

κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ απηφ επηδξά θαη ζηελ απφδνζε ηνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη φιε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα πινπνηεζεί θαη 

κηα έξεπλα πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, πνπ πξνθχπηνπλ 
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φηαλ δελ αθνχγνληαη λέεο πξνηάζεηο θαη ηδέεο θαη φηαλ νη εξγαδφκελνη βηψλνπλ κηα ηφζν δπζάξεζηε 

θαηάζηαζε. Οη έξεπλεο ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ γηαηί πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε πνπ δξα 

αιπζηδσηά θαη επεξεάδεη ηφζν ηνλ εξγαδφκελν φζν θαη ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 

 

 

 

 

5.3 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Σηελ παξνχζα έξεπλα ππάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξεπλεηηθή κειέηε. Τα δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα ζπιιέρζεθαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη φρη κέζα ζε βάζνο ρξφλνπ φπνπ ζα δίλνληαλ πην ξεαιηζηηθά απνηειέζκαηα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί φηη κηα ειεθηξνληθή έξεπλα κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πεξηνξίδεη ηηο 

απαληήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ. Δπίζεο πεξηνξηζκφ ζηελ έξεπλα απνηειεί ην δείγκα ην 

νπνίν ελδέρεηαη λα κελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ. Η δπζθνιία εδψ έγθεηηαη θαη ζην γεγνλφο 

απξνζπκίαο ησλ εξγαδνκέλσλ λα απαληήζνπλ γηα έλα ιεπηφ δήηεκα φπσο ε νξγαλσζηαθή ζησπή. Η 

απξνζπκία εηιηθξηλψλ απαληήζεσλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ άξλεζε ησλ ίδησλ ησλ εξγαδφκελσλ λα 

πξνβνχλ ζηελ παξαδνρή επηθξάηεζεο κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Ωο 

απνηέιεζκα, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα κελ ήηαλ απφιπηα εηιηθξηλήο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα. Τέινο κηα κειινληηθή έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ νξγαλσζηαθή ζησπή, ίζσο ζα πξέπεη 

λα επηιέμεη κηα πνηνηηθή ή κηθηή κέζνδν γηα λα ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθφηεξε ζθνπηά επί ηνπ 

ζέκαηνο. 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο 

 

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ην θύιν ζαο: 

Άλδξαο    Γπλαίθα   

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ηελ ειηθηαθή ζαο νκάδα: 

18-24   

25-34   

35-44   

45-54   

55-64   

65 θαη άλσ  

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε: 

Γεκνηηθφ / Γπκλάζην      ΑΔΙ/ ΤΔΙ    

Λχθεην        Μεηαπηπρηαθφ /Γηδαθηνξηθφ  

ΙΔΚ / ΤΔΔ / ΚΔΚ   

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε ηε ζέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε / νξγαληζκό: 



135 
 

Υπάιιεινο     

Πξντζηάκελνο / Υπεχζπλνο   

Γηεπζπληήο / Τκεκαηάξρεο   

Αλψηεξν ζηέιερνο    

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε πόζν ρξόλν εξγάδεζηε  ζηελ επηρείξεζε / νξγαληζκό: 

0-2  έηε    

3-6 έηε    

7-10 έηε    

10-15 έηε    

Πεξηζζφηεξα απφ 15 έηε  

 

1. ε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε 

θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο (ζεκεηώζηε κε √):: 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

δηαθσλψ, 

νχηε 

ζπκθσλψ 

Σπκθσλψ Σπκθσλψ 

απφιπηα 

1.1  Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη 

νη ππάιιεινη εθθξάδνληαη 

αλνηρηά γηα ηα ζέκαηα εξγαζίαο 

     

1.2  Σηελ εηαηξία πνπ εξγάδνκαη 

νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

αθνχγνληαη θαη ιακβάλνληαη 

ππ‟ φςηλ. 

     

1.3  Υπάξρεη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία 

     

1.4 Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία. 
     

 

2. ε ζρέζε κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, επηιέμηε γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ηελ 

απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα (ζεκεηώζηε κε √): 

 Καζφιν

π άλεηα 

Λίγν 

άλεηα 

Οχηε 

άλεηα, 

Αξθεηά 

άλεηα 

Καλέλα 

πξφβιεκα / 
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νχηε κε 

δπζθνιία 

πνιχ άλεηα 

2.1 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα 

εθθξάζεηε γεληθά ηε γλψκε ζαο 

ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο; 

     

2.2  Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα 

εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνλ 

πξντζηάκελφ ζαο; 

     

2.3  Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα 

εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο; 

 

     

2.4 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα 

ζπδεηήζεηε έλα πξφβιεκα πνπ 

αθνξά ηελ εξγαζία; 

     

2.5 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα 

ζπδεηήζεηε κηα λέα ηδέα ζαο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο εξγαζία ζαο; 

     

2.6 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα 

εθθξάζεηε κηα δηαθσλία ζαο γηα 

έλα δήηεκα εξγαζίαο; 

     

2.7 Πφζν άλεηα αηζζάλεζηε λα 

θάλεηε θξηηηθή γηα κηα απφθαζε 

ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία 

δηαθσλείηε; 

     

 

 
     

 

3. Από ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, πνηνο είλαη ν πην ζεκαληηθόο πνπ 

επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο άλεζεο πνπ έρεηε λα εθθξάζεηε ηε γλώκε ζαο ζηελ εξγαζία ζαο; 

(επηιέμηε κε έλα √ κόλν κηα απάληεζε). 

3.1 Η επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα  θαη ην πφζν ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία / ζπκκεηνρή  

3.2 Η αληίδξαζε ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ   

3.3 Η ζέζε εξγαζίαο κνπ, παιαηφηεηα θαη ε εκπεηξία κνπ ζηελ επηρείξεζε    

3.4 Αλεζπρία γηα ηελ νξζφηεηα ηεο άπνςήο κνπ  

3.5 Αλεζπρία, κήπσο επεξεαζηεί ε εξγαζία κνπ ή κήπσο ηε ράζσ  

3.6 Οη ηππηθνί θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο  

3.7 Τν επίπεδν ηεο επηξξνήο πνπ έρεη ε έθθξαζε ηεο άπνςεο (επεξεάδεη ή φρη ηελ 

εξγαζία) 
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4. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξακέλεηε θαηά θύξην ιόγν ζησπεινί γηα ζέκαηα ζηελ εξγαζία ζαο, 

παξαθαιώ επηιέμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θάλεηε (επηιέμηε κε √ όια όζα ηαηξηάδνπλ). 

4.1 – Γελ επηζπκψ λα εθθξάδσ ηηο απφςεηο κνπ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ εξγάδνκαη  

4.2 – Δίλαη επηινγή κνπ λα κελ επηθνηλσλψ ηηο ηδέεο κνπ ζηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνκαη  

4.3 – Δπηιέγσ πνηα ζέκαηα εθθξάδσ θαη πνηα απνθξχπησ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο κνπ  

4.4 – Τν λα κελ κνηξάδνκαη ηηο πεπνηζήζεηο κνπ, είλαη έλα είδνο άκπλαο γηα κέλα  

4.5 – Αηζζάλνκαη πην πξνζηαηεπκέλνο/ε φηαλ νη απφςεηο κνπ ζπκβαδίδνπλ κε απηέο 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

4.6 – Όηαλ δελ εθθξάδσ ηε γλψκε κνπ, κπνξψ λα απνθχγσ ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο   

4.7 – Όηαλ νη απφςεηο κνπ είλαη θνηλέο κε ησλ πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε δελ 

επσκίδνκαη κφλνο ηηο επζχλεο θαη ηηο ζπλέπεηεο. 

 

4.8 – Τν λα ζηξέθνκαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, κνπ δίλεη έλα αίζζεκα ζηγνπξηάο   

 

5. ε ζρέζε κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελό ζαο θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, παξαθαιώ , 

ζεκεηώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

δηαθσλψ, 

νχηε 

ζπκθσλψ 

Σπκθσλψ Σπκθσλψ 

απφιπηα 

5.1  Ο πξντζηάκελφο κνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο απφςεηο 

κνπ ζε ζέκαηα εξγαζίαο 

     

5.2 Η αλψηαηε δηνίθεζε ηεο  

εηαηξείαο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο 

απφςεηο κνπ ζε ζέκαηα 

εξγαζίαο 

     

5.3 Λακβάλσ ζπρλά ηε ζηήξημε 

ηεο δηεχζπλζεο ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ έρσ εθθέξεη γλψκε 

     

5.4 Οη εξγαδφκελνη πνπ 

εθθέξνπλ άπνςε έρνπλ ίζε 

κεηαρείξηζε απφ ηε δηνίθεζε  
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6. Πνηεο από ηηο παξαθάησ δηαηαξαρέο / ζπκπηώκαηα  έρεηε παξαηεξήζεη (ή έρεηε δηαγλσζηεί) 

λα έρεηε ηειεπηαία; (επηιέμηε κε έλα √ όια όζα ηαηξηάδνπλ). 

6.1 Δξγαζηαθφ ζηξεο / άγρνο  

6.2 Θπκφ, αγαλάθηεζε θαη αηζζήκαηα αδηθίαο  

6.3 Δλαιιαγέο ηεο δηάζεζεο, ρσξίο πξνθαλείο ιφγνπο  

6.4 Καηάζιηςε  

6.5 Γηαηαξαρέο ζηνλ χπλν  

6.6 Τίπνηα απφ ηα παξαπάλσ  

 

7. ρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζαο θαη ηελ παξακνλή ζαο ζε απηήλ, παξαθαιώ , ζεκεηώζηε ην 

βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

δηαθσλψ, 

νχηε 

ζπκθσλψ 

Σπκθσλψ Σπκθσλψ 

απφιπηα 

7.1  Δπηζπκψ λα παξακείλσ 

κέξνο ηεο νκάδαο / νξγάλσζεο 

ηεο εηαηξείαο 

     

7.2  Θεσξψ φηη ηαπηίδνκαη κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο 

     

7.3  Νηψζσ φηη «νθείισ» πνιιά 

ζηελ εηαηξεία κνπ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ κνπ έρεη 

πξνζθέξεη  

     

7.4  Δπηζπκψ λα δίλσ ηνλ 

θαιχηεξν εαπηφ κνπ ζηελ 

εξγαζία κνπ. 

     

7.5  Αλεζπρψ, φηη αλ ράζσ ηελ 

εξγαζία κνπ ζα  έρσ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

     

7.6  Γελ ζα ήζεια λα ράζσ ηελ 

εξγαζία κνπ γηαηί ζα ρξεηαζηεί 
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λα εθπαηδεπηψ μαλά γηα κηα λέα 
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