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Περίληψη
Η

παρούσα

εργασία

πραγματοποιήθηκε

στα

πλαίσια

του

διατμηματικού

μεταπτυχιακού

προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Στόχος της είναι να ερευνήσει την έννοια της εικόνας που σχηματίζουν οι εργαζόμενοι για τα τμήματα
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) των οργανισμών τους και να διαπιστώσει πως οι οπτικές
τους μπορούν να επηρεάσουν δύο εργασιακές στάσεις, την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή
δέσμευση.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ποσοτικής έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου που μετρούσε τις τρεις βασικές μεταβλητές της
έρευνας, την εικόνα της ΔΑΔ, την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση. Το
ερωτηματολόγιο ήταν σε ηλεκτρονική μορφή και διανεμήθηκε αποκλειστικά σε εργαζόμενους
οργανισμών που διέθεταν τμήματα ΔΑΔ. Μάλιστα, για την αποφυγή απαντήσεων από άτομα εκτός
αγοράς εργασίας ή που εργάζονται σε οργανισμούς που δεν διαθέτουν τμήματα ΔΑΔ προβλέφθηκαν
ερωτήσεις δικλίδες στην ενότητα των δημογραφικών που δεν επέτρεπαν στον συμμετέχοντα να
ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ των διαστάσεων της εικόνας της
ΔΑΔ και των εργασιακών στάσεων που μελετήθηκαν. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες φαίνεται να έχουν
μια ουδέτερη εικόνα για τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους, παρόλο που εμφάνισαν σχετικά
χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
Ο κόσμος των επιχειρήσεων αποτελείται από οργανισμούς με βασικό στόχο και λόγο ύπαρξης την
κερδοφορία. Η αστάθεια λόγω των ραγδαίων και συνεχόμενων μεταβολών σε όλα τα επίπεδα είναι το
βασικό χαρακτηριστικό του κόσμου αυτού, στον οποίο οι οργανισμοί προσπαθούν να επιβιώσουν και
να επιτύχουν τον προαναφερθέντα στόχο. Ανταγωνιστές τους σε αυτή την προσπάθεια δε είναι μόνο
οι άλλοι οργανισμοί αλλά και οι ίδιοι τους οι εαυτοί. Στη προσπάθεια απόκτησης διατηρήσιμου
ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος,

οι

οργανισμοί

θα

πρέπει

πριν

αποφασίσουν

την

αποτελεσματικότερη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, να μελετήσουν τόσο το εξωτερικό, όσο και
το εσωτερικό περιβάλλον των οργανισμών τους (Παπαδάκης, 2016). Οι εσωτερικοί πόροι που μπορεί
να διαθέτει ένας οργανισμός αποτελούν στοιχείο που θα του δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ
βασικότερος από κάθε άλλο πόρο είναι το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών. Έτσι, σιγά σιγά, η
στροφή προς των ανθρώπινο παράγοντα γίνεται από όλο και περισσότερους οργανισμούς και φυσικά
το κλειδί για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων είναι τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΔΑΔ).
Οι επαγγελματίες της ΔΑΔ στοχεύουν στην αξιοποίηση με κάθε τρόπο των εργαζομένων ενός
οργανισμού, εφαρμόζοντας πρακτικές και διαδικασίες που θα οδηγήσουν στο υψηλότερο επίπεδο
παραγωγικότητας. Παρά τις προσπάθειες τους αυτές όμως, για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα κι αν
αναγνωρίζονταν η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για τις επιχειρήσεις, δεν αναγνωρίζονταν η
συνεισφορά των τμημάτων ΔΑΔ. Σε αυτό, έπαιξε σημαντικό ρόλο η αδυναμία που είχαν τα τμήματα
ΔΑΔ να μεταφράσουν ποσοτικά την αποτελεσματικότητά τους. Πολλοί μελετητές ΔΑΔ, προεξέχοντος
του Ulrich (1997, 1998), προσπάθησαν να φέρουν στο προσκήνιο την αξία που μπορούν να φέρουν τα
τμήματα ΔΑΔ στους οργανισμούς τους, τονίζοντας όμως και στους επαγγελματίες της ΔΑΔ ότι αυτό
δε θα συμβεί αν δεν αλλάξουν και δεν προσαρμοστούν στις επιταγές της επιχειρηματικής
πραγματικότητας.
Παρόλο όμως που οι διοικήσεις άρχισαν να βλέπουν τα αποτελέσματα που έφερναν τα τμήματα ΔΑΔ
στις επιχειρήσεις τους, αφού οι επαγγελματίες της ΔΑΔ άρχισαν να μιλούν μέσω των έργων τους, οι
υπόλοιπες ομάδες ενδιαφέροντος δε συμμερίζονταν με το ίδιο σθένος αυτή την άποψη, καθώς οι
αντιλήψεις που είχαν διαμορφωθεί τις περασμένες δεκαετίες για τα τμήματα ΔΑΔ και τους
ανθρώπους τους φαινόνταν να είναι τόσο βαθιά ριζωμένες που θα χρειαζόταν επιπρόσθετη δουλειά
και προσπάθεια για ν’ αλλάξουν. Έτσι, ξεκίνησε και η μελέτη των οπτικών των διάφορων ομάδων
ενδιαφερόντων και η αναζήτηση τρόπων επιρροής τους. Οι οπτικές αυτές ήρθαν στο προσκήνιο αφού
αυτές ήταν το μέσο για να επηρεαστούν εν τέλει οι συμπεριφορές οποιασδήποτε ομάδας
ενδιαφέροντος.
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1.1 Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης
Η παρούσα λοιπόν, έρευνα πραγματοποιήθηκε με πρωταρχικό στόχο τη μελέτη και διερεύνηση του
πεδίου των οπτικών και των αντιλήψεων σχετικά με τα τμήματα ΔΑΔ. Για να συμβεί αυτό ήταν
απαραίτητη η προσεκτική εξέταση όλων των εννοιών που μπορεί να σχετίζονται με το συγκεκριμένο
ερευνητικό αντικείμενο. Επιπλέον, πέραν της κατανόησης του τι σημαίνουν οπτικές και αντιλήψεις
για τη ΔΑΔ κρίθηκε απαραίτητη και η μελέτη μεθόδων επιρροής των παραπάνω εννοιών. Πρώτα
λοιπόν επιλέχθηκαν οι εργαζόμενοι μεταξύ των διάφορων ομάδων ενδιαφέροντος που σχετίζονται με
τη ΔΑΔ, για να μελετηθεί η εικόνα που έχουν για τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους. Ο λόγος
που επιλέχθηκαν οι εργαζόμενοι έναντι άλλων ομάδων ενδιαφέροντος είναι γιατί αυτοί θεωρήθηκαν
οι άμεσοι «πελάτες» των τμημάτων ΔΑΔ (Ulrich, 1997), όπως θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια.
Έπειτα, επιλέχθηκαν σαν δυνητικά μέσα επιρροής των οπτικών οι εργασιακές στάσεις της
ικανοποίησης και της δέσμευσης, οι οποίες αποτελούν τους κύριους παράγοντες διαμόρφωσης των
συμπεριφορών των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξακριβωθεί
αν οι δύο αυτές εργασιακές στάσεις μπορούν να συσχετιστούν με τις οπτικές και τις αντιλήψεις των
εργαζομένων για τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών στους οποίους εργάζονται.
1.2 Δομή της Εργασίας
Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας καταπιάνεται με την βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με
όλες τις έννοιες που σχετίζονται με τα ζητήματα που αναφέραμε. Ειδικότερα, γίνεται εκτενής
αναφορά στο πως τα τμήματα ΔΑΔ μετεξελίχθηκαν σε τμήματα που φέρνουν αξία σε έναν οργανισμό,
καθώς και τη σημασία του ξεχωριστού κλάδου της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Επίσης, εξετάζονται οι έννοιες της εικόνας της ΔΑΔ και των οπτικών που σχηματίζουν οι διάφορες
ομάδες ενδιαφέροντος, σε κάθε τους έκφανση που μπορούν να επηρεάσουν έναν οργανισμό. Τέλος, η
βιβλιογραφική επισκόπηση ολοκληρώνεται με τις δύο εργασιακές στάσεις που επιλέχθηκαν ως
παράγοντες πιθανής επιρροής των οπτικών των εργαζομένων.
Το επόμενο κομμάτι της εργασίας, ασχολείται με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη
του ερευνητικού ερωτήματος, μέσω της χρήσης ποσοτικών μεθόδων έρευνας. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ τέλος, ακολουθεί η
συζήτηση των αποτελεσμάτων, οι περιορισμοί και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Σκοπός του παρακάτω κεφαλαίου αποτελεί η καθοδήγηση του αναγνώστη στις θεματικές με τις
οποίες πρόκειται να ασχοληθεί η παρούσα έρευνα. Η εξοικείωση με τις έννοιες που μελετώνται είναι
κομβικής σημασίας και παρά το γεγονός ότι αποτελούν καθημερινές έννοιες που συναντά
οποιοσδήποτε μελετητής της ΔΑΔ, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν τους προσδίδει
διαφορετικές σημασίες, η επεξήγηση των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η
ΔΑΔ μέσα από τα μάτια ορισμένων ερευνητών και γιατί έχει αξία η μελέτη της για τους σύγχρονους
οργανισμούς. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στη στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τις
θεματικές της, εστιάζοντας στο πως αυτό το ξεχωριστό παρακλάδι της ΔΑΔ διαμορφώθηκε και
απέκτησε τη δική του ατζέντα, ώστε να λογίζεται σήμερα ως κομβικό χαρακτηριστικό κάθε
σύγχρονου τμήματος ΔΑΔ. Ακόμα, θα αναφερθούμε στο πως η ΔΑΔ αποτελεί ένα μετρήσιμο μέγεθος
που μπορεί να φέρει αξία σε έναν οργανισμό και θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει ορισμένα
προβλήματα και προκλήσεις που για χρόνια απασχολούν τα τμήματά του, ενώ θα δούμε και ποιες
ομάδες ενδιαφέροντος είναι αυτές στις οποίες θα στρέψει τη προσοχή της. Έπειτα, θα επικεντρωθούμε
στην έννοια της εικόνας της ΔΑΔ, η οποία αποτελεί το βασικό πυλώνα της παρούσας έρευνας, αλλά
και στις οπτικές που σχηματίζουν οι εργαζόμενοι για τις πρακτικές και τις λειτουργίες της ΔΑΔ. Οι
οπτικές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία για πληθώρα ζητημάτων που αφορούν την εικόνα της ΔΑΔ.
Τέλος, θα γίνει μια αναφορά στις εργασιακές στάσεις και ειδικότερα σε αυτές της εργασιακής
ικανοποίησης και της εργασιακής δέσμευσης που είναι και οι στάσεις που θα μας απασχολήσουν στην
έρευνα που θα ακολουθήσει.
2.1 Αξία και σημασία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αν και η ΔΑΔ αποτελεί στις μέρες μας ένα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονου οργανισμού,
παλιότερα δεν υπήρχε τόση σιγουριά σχετικά με την σημασία της. Οι προσδοκίες που είχαν οι
εργοδότες από τα τμήματα ΔΑΔ δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλές, παρόλο που όλοι αντιλαμβάνονταν την
αναγκαιότητα τους. Αιτία αυτού ήταν η δυσπιστία που υπήρχε σχετικά με τη συμβολή της ΔΑΔ στην
οργανωσιακή αποτελεσματικότητα (Ulrich, 1998). Οι επαγγελματίες και οι ερευνητές της ΔΑΔ όμως,
κατάφεραν να φέρουν στο προσκήνιο το θέμα του πως μπορεί από ένα τμήμα ΔΑΔ να προκύψουν
απτά αποτελέσματα στη λειτουργία και τα κέρδη ενός οργανισμού, αφήνοντας στην άκρη τις
παραδοσιακές λειτουργίες που ήταν συνδεδεμένες με τα τμήματα ΔΑΔ. Για να το κάνουν αυτό έπρεπε
να πολεμήσουν τις βασικές αιτίες της δυσπιστίας προς τα τμήματα ΔΑΔ, δηλαδή την
αναποτελεσματικότητα και την ανικανότητα που συχνά παρουσίαζαν, σε συνδυασμό με το οικονομικό
κόστος που είχαν για τον οργανισμό (Ulrich, 1998).
Οι επαγγελματίες της ΔΑΔ έπρεπε να πάψουν να μιλούν απλά για έννοιες όπως το ηθικό των
εργαζομένων, η ικανοποίηση και η δέσμευσή τους με αοριστίες και να προσθέσουν αποδείξεις στις
υποθέσεις τους, ιδέες που να φέρνουν αποτελέσματα και οπτικές που να μπορούν να αξιολογηθούν
(Ulrich, 1997). Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι εργαζόμενοι στα τμήματα ΔΑΔ αποζητούσαν
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υστεροφημία και σεβασμό μέσα στους οργανισμούς, για τη δουλειά τους. Σε εποχές μείωσης του
προσωπικού, αναδιοργάνωσης και εξωτερικής ανάθεσης, η πεποίθηση των επαγγελματιών της ΔΑΔ
ότι η συνεισφορά των τμημάτων τους ήταν κομβικής σημασίας για την επιτυχία του οργανισμού δε
γίνονταν το ίδιο αποδεκτή από τους συναδέλφους τους που ήταν άμεσοι προϊστάμενοι σε άλλα
τμήματα (Wright, Mcmahan, Snell, & Gerhart, 2001). Αυτή η δυσπιστία αποτέλεσε έναν ακόμη
παράγοντα που οδήγησε στη προσπάθεια ανάδειξης της αξίας που έχει το τμήμα ΔΑΔ για έναν
οργανισμό. Η όλη προσπάθεια θα είχε σαν στόχο να πείσουν τους προϊστάμενους ότι η αξία που
φέρνει το τμήμα ΔΑΔ τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τον
οργανισμό το ίδιο ενεργά όπως και άλλα τμήματά του (Wright et al., 2001).
Η άποψη ότι οι πρακτικές ΔΑΔ ήταν συνδεδεμένες με τα επιχειρησιακά αποτελέσματα υπήρχε
πάντοτε στο προσκήνιο. Αυτό όμως που δε συνέβαινε ήταν η άποψη αυτή να συνοδεύεται από
ερευνητικά αποτελέσματα τέτοια, ώστε να μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από μια θεωρητική
προσέγγιση. Τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησαν οι πρώτες ερευνητικές προσπάθειες που είχαν να
κάνουν με τη σύνδεση πρακτικών ΔΑΔ και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα των
ερευνών αυτών ήταν αρκετά διφορούμενα μεταξύ τους, καθώς παρόλο που οι πρακτικές ΔΑΔ
φαίνονταν θεωρητικά να έχουν σημασία και αξία για έναν οργανισμό, η σχέση μιας επένδυσης και της
προσοχής που πρέπει να δίνεται στις πρακτικές ΔΑΔ έμοιαζε αρκετά «ομιχλώδης» (Ulrich, 1997), και
εξαρτιόνταν σε μεγάλο βαθμό από το δείγμα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για να την
εξετάσουν.
Αυτό που ήταν ξεκάθαρο πάντως, είχε να κάνει με τη προσπάθεια να μεταφραστεί ο αντίκτυπος των
τμημάτων ΔΑΔ σε ποσοτικά αποτελέσματα τα οποία θα έδειχναν το περιθώριο οικονομικών κερδών
που υπήρχε για τους οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στη σύνδεση των πρακτικών ΔΑΔ με
συγκεκριμένα φαινόμενα που αφορούσαν τον ανθρώπινο παράγοντα και επηρέαζαν τους οργανισμούς
(Ulrich, 1997). Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η παραγωγικότητα και ο ρυθμός
αποχωρήσεων των εργαζομένων. Η παραγωγικότητα συνδέθηκε με τη μορφοποίηση των εργασιακών
σχέσεων μέσω πρακτικών ΔΑΔ όπως προγράμματα για ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής,
εκπαίδευση και συστήματα αμοιβών στηριζόμενα στη παροχή κινήτρων (Cutcher-Gershenfeld, 1991).
Ο ρυθμός αποχωρήσεων των εργαζομένων συνδέθηκε με την ασφάλεια που μπορεί να αισθάνεται ο
εργαζόμενος στην εργασία του, την ύπαρξη ενός σωματείου εργαζομένων, το σύστημα αμοιβών αλλά
και τα δημογραφικά στοιχεία (Arnold & Feldman, 1982; Baysinger & Mobley, 1983).
Μια άλλη μερίδα ερευνητών στράφηκε στη μελέτη συγκεκριμένων κλάδων προκειμένου να βρεθεί
μια σύνδεση των πρακτικών ΔΑΔ με οικονομικά αποτελέσματα (Ulrich, 1997). Ενδεικτικά είναι τα
αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ισχυρή σχέση μεταξύ προοδευτικών πρακτικών ΔΑΔ και
οικονομικών αποτελεσμάτων στη μεταποιητική βιομηχανία (Delaney, 1996), συνεργατικών και
πρωτοποριακών πρακτικών ΔΑΔ και παραγωγικών αποτελεσμάτων στη χαλυβουργεία (Ichniowski,
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Shaw, & Prennushi, 1993), καθώς και σειρά ολοκληρωμένων πρακτικών ΔΑΔ και υψηλών ποιοτικών
και παραγωγικών αποτελεσμάτων στο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας (MacDuffie, 1995).
Η σημαντικότερη προσπάθεια σύνδεσης και υποστήριξης της άποψης ότι οι πρακτικές ΔΑΔ
συνδέονται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη ενός οργανισμού, πραγματοποιήθηκε περί τα μέσα της
δεκαετίας του 1990 από την Society for Human Resource Management και την CCH Incorporated
(CCH, Inc., 1995). Μέσα από αυτή την έρευνα προέκυψαν τόσο γενικά συμπεράσματα γύρω από τη
ΔΑΔ όσο και πιο συγκεκριμένα. Τα γενικά συμπεράσματα έδειχναν ότι οι επαγγελματίες της ΔΑΔ
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αφορούν τη ΔΑΔ ως προβλήματα που επηρεάζουν την
αποδοτικότητα του οργανισμού. Επιπλέον, στηρίχθηκε η θέση ότι οι άμεσοι προϊστάμενοι πρέπει να
είναι συνυπεύθυνοι για τις πρακτικές ΔΑΔ και να συμμετέχουν περισσότερο στην υλοποίηση αυτών,
η χρήση των οποίων ποικίλει ευρέως (Ulrich, 1997). Τέλος, μελετήθηκαν ορισμένοι δείκτες
αποδοτικότητας των οργανισμών οι οποίοι παρουσίασαν σημαντική άνοδο όταν συνδυάστηκαν με
πρακτικές ΔΑΔ υψηλής ποιότητας, πράγμα που επιβεβαίωνε την αρχική υπόθεση της έρευνας σχετικά
με τη σχέση οικονομικής ανάπτυξης ενός οργανισμού και χρήσης πρακτικών ΔΑΔ.
Σχετικά με τα ειδικότερα αποτελέσματα της έρευνας, αυτά προέκυψαν μέσα από έναν διαχωρισμό των
οργανισμών σε πέντε κατηγορίες χρηστών πρακτικών ΔΑΔ (Ulrich, 1997):
1. Περιεκτική ΔΑΔ: Οργανισμοί που ενσωματώνουν το πλήρες φάσμα των πρακτικών ΔΑΔ.
2. Παραδοσιακή ΔΑΔ: Οργανισμοί που χρησιμοποιούν πρακτικές ΔΑΔ προκειμένου να
ελέγχουν ιεραρχικά τους εργαζομένους τους.
3. Συμμετοχική ΔΑΔ: Οργανισμοί που χρησιμοποιούν τις πρακτικές ΔΑΔ με στόχο τη βελτίωση
των ικανοτήτων των εργαζομένων τους, να τους κάνουν να συμμετέχουν περισσότερο και να
αυξήσουν το αίσθημα προόδου τους.
4. ΔΑΔ που στοχεύει στη ταύτιση: Οργανισμοί που προσπαθούν μέσα από τις πρακτικές ΔΑΔ
να κάνουν τους εργαζομένους να αισθάνονται ταύτιση με τον οργανισμό.
5. Μικρή χρήση ΔΑΔ: Οργανισμοί που δε δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη χρήση πρακτικών ΔΑΔ.
Αυτές οι κατηγορίες σχετίζονται με συγκεκριμένες επιχειρησιακές στρατηγικές. Οι οργανισμοί με ένα
περιεκτικό σύστημα ΔΑΔ τείνουν να έχουν αποτελέσματα ανεξαρτήτως της επιχειρησιακής τους
στρατηγικής (Ulrich, 1997). Όσοι οργανισμοί χρησιμοποιούν στρατηγική διαφοροποίησης θα τους
ταίριαζε περισσότερο μια συμμετοχική ΔΑΔ, ενώ οι οργανισμοί με στρατηγική ηγεσίας κόστους θα
ήταν περισσότερο επιτυχημένοι με πρακτικές περιεκτικής ΔΑΔ (Ulrich, 1997).
Την ίδια περίοδο και παράλληλα με την παραπάνω έρευνα, ο Huselid (1995) προσπάθησε με τη σειρά
του μέσα από μια ευρεία έρευνα να μελετήσει τη σχέση πρακτικών ΔΑΔ και οργανωσιακής
αποτελεσματικότητας. Στο δείγμα του συμπεριέλαβε οργανισμούς που εφαρμόζουν πλήθος πρακτικών
υψηλής αποδοτικότητας και προσπάθησε να εξακριβώσει και αυτός αν υπάρχει σχέση μεταξύ
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εφαρμογής πρακτικών ΔΑΔ και οικονομικής αποδοτικότητας αυτών των οργανισμών. Τα
αποτελέσματά του έδειξαν ότι η συμβολή των πρακτικών ΔΑΔ έχει ξεκάθαρο αντίκτυπο τόσο στα
οικονομικά αποτελέσματα όσο και στο ρυθμό αποχωρήσεων αλλά και στην παραγωγικότητα των
εργαζομένων παρά τις διάφορες επιπλέον μεταβλητές που μπορεί να έχουν μερίδιο ευθύνης στα
τελικά αποτελέσματα. Τη θέση αυτή επιβεβαίωσε και ο Guthrie (2001), ο οποίος μελέτησε την
επίδραση των πρακτικών ΔΑΔ στη παραγωγικότητα και το ρυθμό αποχωρήσεων σε ένα δείγμα
οργανισμών στη Νέα Ζηλανδία. Τα αποτελέσματά του έδειξαν ότι οι πρακτικές ΔΑΔ επηρέαζαν το
ρυθμό αποχωρήσεων και η σχέση μεταξύ διακράτισης εργαζομένων και παραγωγικότητας ήταν
θετική όταν οι οργανισμοί εφάρμοζαν πρακτικές ΔΑΔ με υψηλή συμμετοχή, ενώ όταν δεν το έκαναν
ήταν αρνητική.
Εκτός όμως από τις έρευνες που έδειχναν τη σύνδεση πρακτικών ΔΑΔ και οικονομικών
αποτελεσμάτων ενός οργανισμού, υπήρχαν και αυτές που δεν συνέκλιναν προς την ίδια κατεύθυνση.
Για παράδειγμα οι Bennett, Ketchen & Schultz (1998) βρήκαν ότι οι πρακτικές ΔΑΔ μπορούν να
συσχετιστούν με τον στρατηγικό σχεδιασμό σε ότι έχει να κάνει με το ρυθμό αποχωρήσεων
εργαζομένων, αλλά δεν υπάρχει κάποια σύνδεση με τα κέρδη και τις πωλήσεις ανά εργαζόμενο.
Επίσης, οι Wright, McMahan, McCormick & Sherman (1998) παρά τον δεσμό που βρήκαν ανάμεσα
στη συμμετοχή της ΔΑΔ στο στρατηγικό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα του τμήματος, σε
ένα δείγμα πετροχημικών διυλιστηρίων δε φάνηκε κάποιο από αυτά να επηρεάζει τη συνολική
αποδοτικότητα των οργανισμών που εξέτασαν.
Ένα ασφαλές συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε από τις παραπάνω προσπάθειες των
επαγγελματιών της ΔΑΔ να προσδώσουν αξία στην ίδια τη ΔΑΔ, είναι ότι ο σκοπός τους θα
επιτευχθεί αν καταφέρουν να συνδέσουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν στον οργανισμό που
εργάζονται με τα οικονομικά του αποτελέσματα. Επειδή όμως, όπως είδαμε αυτό δεν είναι πάντοτε
εφικτό να φανεί, οι μελετητές της ΔΑΔ προσπάθησαν και με άλλους τρόπους να δείξουν την
αποτελεσματικότητα των λειτουργιών των τμημάτων ΔΑΔ. Ένας τέτοιος τρόπος ήταν μέσα από την
κατασκευή θεωρητικών μοντέλων. Οι Wright, McMahan και McWilliams (1994) προσπάθησαν να
αναλύσουν πως η ΔΑΔ μπορεί να εξασφαλίσει ανθρώπινο δυναμικό που θα είναι πολύτιμο, σπάνιο
και δύσκολο να αντιγραφεί και να αντικατασταθεί, στηριζόμενοι σε οργανισμούς που ακολουθούν
στρατηγική βασιζόμενοι στους πόρους τους. Ακολουθώντας παρόμοια λογική, οι Lado και Wilson
(1994) προσπάθησαν να παρουσιάσουν πρακτικές ΔΑΔ που θα φέρουν στους οργανισμούς
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι Yeung & Berman (1997), ακόμα, κατασκεύασαν ένα θεωρητικό
μοντέλο που έδειχνε πως μπορούσαν οι πρακτικές ΔΑΔ να συνεισφέρουν στην εργασιακή
ικανοποίηση των εργαζομένων και την οργανωσιακή ικανότητα, η οποία θα συνδέονταν στη συνέχεια
με την ικανοποίηση των πελατών αλλά και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών του οργανισμού. Η
προσέγγιση αυτή των θεωρητικών μοντέλων παρά την βαθιά θεωρητική ανάλυση που είχε από πίσω
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της, σχετικά με την αξία των τμημάτων ΔΑΔ, κατάφερε να παρουσιάζει τη πιθανή αξία και όχι την
παρατηρηθείσα (Wright et al., 2001).
Μια ακόμη μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον ίδιο σκοπό ήταν η χρήση συστημάτων μέτρησης της
ΔΑΔ ως μέσα για να γίνει σύγκριση σχετικά με το πώς αποδίδουν τα τμήματα ΔΑΔ σε σχέση με
αντίστοιχα ανταγωνιστριών εταιρειών ή και σε σχέση με παλαιότερα αποτελέσματά τους. Αν και αυτά
τα μοντέλα ήταν χρήσιμα για έναν οργανισμό αφού με τις πληροφορίες τους μπορούσε να έχει μια
σαφή εικόνα για τομείς που έχει περιθώρια βελτίωσης, δεν έδιναν στους άμεσους προϊστάμενους
επαρκή στοιχεία σχετικά με τη πραγματική αξία που προσέθεταν τα τμήματα ΔΑΔ (Wright et al.,
2001).
Τέλος, ένας ακόμα τρόπος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των
τμημάτων ΔΑΔ ήταν με τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών. Για να κατανοήσουμε όμως
κάτι τέτοιο πρέπει να αποσαφηνιστεί το τι σημαίνει «πελάτης» για ένα τμήμα ΔΑΔ. Στη προκειμένη
περίπτωση «πελάτης» είναι αυτός που απολαμβάνει τις υπηρεσίες ενός τμήματος ΔΑΔ, συνεπώς
αναφερόμαστε στους εργαζομένους. Ο Ulrich (1997) προσπάθησε να φέρει μια πιο πρακτική οπτική
στην αξία που μπορούν να φέρουν τα τμήματα ΔΑΔ και υποστήριξε ότι το επίκεντρο της προσοχής
πρέπει να είναι στο τι φέρουν τα τμήματα στον οργανισμό και όχι στις δραστηριότητές τους. Η αξία
ενός τμήματος δε μπορεί να καθοριστεί από το τι διαδραματίζεται μέσα σε αυτό, αλλά από το τι
εκλαμβάνουν οι χρήστες-πελάτες του από αυτό (Ulrich, 1997). Πρότεινε λοιπόν, να διεξάγεται ένας
έλεγχος της ΔΑΔ με τη χρήση της μεθόδου της Εξισορροπημένης Αξιολόγησης (Balanced Scorecard).
Η μέθοδος αυτή στοχεύει σε τρεις ομάδες ενδιαφέροντος, τους επενδυτές, τους πελάτες και τους
εργαζόμενους. Ο έλεγχος ΔΑΔ θα αξιολογούσε τους επαγγελματίες, τις μεθόδους και τη λειτουργία
του τμήματος. Οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να αξιολογήσουν τις αξίες τον πρακτικών και των
λειτουργιών που απολάμβαναν.
Αφού λοιπόν θα υπήρχαν οι αξιολογήσεις, στη συνέχεια ο οργανισμός θα μπορούσε να δει που
προσέθεταν τα τμήματα ΔΑΔ περισσότερη αξία. Για να γίνει αυτό δυνατό, ο Ulrich (1997),
κατασκεύασε ένα μοντέλο, το οποίο αποτελούνταν από τέσσερα πεδία και στα οποία οι επαγγελματίες
της ΔΑΔ θα έπρεπε να αποδώσουν. Τα τέσσερα αυτά πεδία ήταν ίσης σημασίας συνεπώς υπήρχε
ανάγκη υψηλής απόδοσης σε όλα. Οι δύο άξονες του μοντέλου αναπαριστούσαν το χρονικό πλαίσιο
στο οποίο θα επικεντρώνονταν οι δραστηριότητες και το αντικείμενο δράσης τους. Το χρονικό
πλαίσιο εκτείνονταν από βραχυπρόθεσμο, που ήταν στη πραγματικότητα η καθημερινές λειτουργικές
διαδικασίες, έως μακροπρόθεσμο που αφορούσε τη χάραξη στρατηγικής . Το αντικείμενο δράσης
μπορεί να ήταν από τη διαχείριση των διαδικασιών μέχρι τη διαχείριση των ανθρώπων. Ο
συνδυασμός των δύο αυτών αξόνων δίνει τα τέσσερα πεδία που θα συγκεντρώσουν τη προσοχή των
επαγγελματιών της ΔΑΔ. Αυτά είναι:

13

1. Η διαχείριση της ΣΔΑΔ
2. Η διαχείριση της αλλαγής
3. Η διαχείριση της συμβολής των εργαζομένων
4. Η διαχείριση των δομών του οργανισμού (καθημερινές λειτουργικές διαδικασίες)
Μακροπρόθεσμα

Διαχείριση της ΣΔΑΔ

Διαχείριση της
Αλλαγής

Διαδικασίες

Άνθρωποι
Διαχείριση των δομών

Διαχείριση της

του οργανισμού

συμβολής των
εργαζομένων

Βραχυπρόθεσμα
Πηγή: Ulrich (1997:24)
Σχήμα 1: Προσθήκη αξίας τμημάτων ΔΑΔ σε έναν οργανισμό: Μοντέλο τεσσάρων πεδίων
Η διαχείριση της ΣΔΑΔ περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ευθυγράμμιση της ΔΑΔ
με την επιχειρηματική στρατηγική. Η διαχείριση της αλλαγής προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι ο
οργανισμός διαθέτει τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να πραγματοποιήσει αλλαγές οποτεδήποτε
είναι απαραίτητο. Η διαχείριση της συμβολής των εργαζομένων αφορά την εξασφάλιση όλων των
απαραίτητων μέσω προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να αποδώσουν. Τέλος, η διαχείριση
των δομών του οργανισμού αφορά την οργάνωση ενός αποτελεσματικού διοικητικού συστήματος
ΔΑΔ που θα διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργικές διαδικασίες.
Οι επαγγελματίες της ΔΑΔ όμως, πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν είναι ανάγκη να εκπληρώσουν και
τους τέσσερις παραπάνω ρόλους μόνοι τους, αλλά να αποδεχτούν τη βοήθεια και άλλως
συμμετεχόντων ανάλογα με τη διαδικασία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη του εκάστοτε στόχου
(Ulrich, 1997). Τέτοιοι συμμετέχοντες μπορεί να είναι, οι άμεσοι προϊστάμενοι τμημάτων, εξωτερικοί
σύμβουλοι, τεχνολογικά μέσα ή ακόμη και άλλοι εργαζόμενοι (Buyens & Vos, 2001).
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο τον Ulrich (1997), το
πρόβλημα σε μια έρευνα ικανοποίησης πελατών, που θα οδηγήσει στη χρήση του παραπάνω
μοντέλου, είναι ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να γνωρίζουν τι θέλουν, αλλά είναι πιθανό να μη γνωρίζουν
τι είναι καλό γι’ αυτούς. Αυτός ο σκόπελος όμως θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν η έρευνα γίνει στους
ανώτερα ιεραρχικά προϊσταμένους (Wright et al., 2001), οι οποίοι αφενός έχουν γίνει δέκτες των
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συγκεκριμένων πρακτικών και οι ίδιοι, αφετέρου έχουν κληθεί να τις εφαρμόσουν σαν άμεσοι
προϊστάμενοι των τμημάτων τους. Επιπρόσθετα, μέσα από τη θέση που κατέχουν μπορούν ν’
αξιολογήσουν τι είναι περισσότερο ωφέλιμο για τον οργανισμό, αλλά και ποιες υπηρεσίες που μπορεί
να ζητούν οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο. Παρόλο που στη
παρούσα έρευνα θα αξιολογηθούν οι απόψεις των εργαζομένων και όχι των ανώτερων ιεραρχικά
προϊσταμένων, η σημασία τέτοιων ερευνών στη προσπάθεια ανάδειξης της αξίας της ΔΑΔ επιτάσσει
την αναφορά τους.
Έχοντας επισημάνει αρκετούς σημαντικούς σταθμούς στη προσπάθεια ανάδειξης της αξίας των
τμημάτων ΔΑΔ για τους σύγχρονους οργανισμούς, παρατηρούμε ότι οι τελευταίοι έχουν αναγκαστεί
να στραφούν στον ανθρώπινο παράγοντα, τις διαδικασίες και τις δομές, προκειμένου να
ανταποκριθούν στη διαρκώς αυξανόμενη πίεση που υφίστανται από τον διεθνή ανταγωνισμό, την
αργή ανάπτυξη και τη φθίνουσα πορεία των αγορών (Buyens & Vos, 2001). Η λειτουργία των
τμημάτων ΔΑΔ αποτελεί το στρατηγικό μέσο για τη υπερκέραση των εμποδίων που δημιουργούνται
λόγω των προαναφερθέντων καταστάσεων. Για να το πετύχουν όμως αυτό, τα τμήματα ΔΑΔ πρέπει,
όπως είδαμε, να προσδώσουν αξία στην εταιρεία και να μετατραπούν σε στρατηγικούς συνέταιρους
που θα συμμετέχουν στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων των οργανισμών (Schuler & Jackson,
1987). Κάπου εδώ αρχίζει να μας απασχολεί η στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού η οποία
τείνει να αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της ΔΑΔ και στην οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα
παρακάτω.
2.2 Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Η έννοια της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (ΣΔΑΔ) περιλαμβάνει το σύνολο των
στρατηγικών ΔΑΔ που υιοθετούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στην προσπάθειά τους να
επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την επιχειρησιακή
στρατηγική, προκειμένου να βελτιώσουν τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και να αναπτύξουν
οργανωσιακές κουλτούρες ικανές να ενθαρρύνουν τη καινοτομία και την ευελιξία (Buyens & Vos,
2001; Lengnick-Hall, Lengnick-Hall, Andrade, & Drake, 2009). Η ΣΔΑΔ λαμβάνει υπόψη της τα
βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του περιβάλλοντός αυτής, εναρμονίζεται και συμμετέχει
στη διαμόρφωση της στρατηγικής και επιλέγει τις καταλληλότερες πολιτικές σύμφωνα με το ρόλο που
επιθυμεί να διαδραματίσει.
Η απαρχή της ΣΔΑΔ χρονολογείται στη δεκαετία του 1920, παρόλο που η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει
καταπιαστεί μαζί της τα τελευταία 40 χρόνια (Kaufman, 2001). Το εργατικό δυναμικό και η
στρατηγική οπτική της ΔΑΔ συζητήθηκαν από οικονομολόγους και ακαδημαϊκούς της εποχής που
ασχολούνταν με τις βιομηχανικές σχέσεις. Προοδευτικές επιχειρήσεις της δεκαετίας του 1920
ανέπτυξαν και υιοθέτησαν πρακτικές ΔΑΔ, ιδιαιτέρως καινοτόμες για την εποχή τους. Συνεπώς, η
ιδέα της ΣΔΑΔ δεν είναι κάτι καινούριο αλλά αποτελεί έναν τομέα που έχει εξελιχθεί προκειμένου να
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παρέχει μια σημαντική και χρήσιμη οπτική, αναφορικά με τον ρόλο της ΔΑΔ (Lengnick-Hall et al.,
2009).
Πριν όμως φτάσουμε στη ΣΔΑΔ και πριν ακόμα αρχίσουμε να μιλάμε για ΔΑΔ υπήρχε η διοίκηση
προσωπικού. Το πέρασμα από τη διοίκηση προσωπικού στη ΣΔΑΔ περιλάμβανε δύο φάσεις, από τη
διοίκηση προσωπικού στη ΔΑΔ και από τη ΔΑΔ στη ΣΔΑΔ (Schuller & Jackson, 1999). Ο όρος
«διοίκηση προσωπικού» αναφέρονταν στη διαχείριση των ατόμων με τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης (Legge, 1995), ενώ όπως είδαμε παραπάνω βασική επιδίωξη
της ΣΔΑΔ είναι η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης μέσα από την ανάδειξη των
δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τη χρήση πρακτικών ΔΑΔ. Η λειτουργία και η απόδοση
του προσωπικού θεωρούνταν διεκπεραιωτικό ζήτημα για τη δραστηριότητα ενός οργανισμού και όχι
ότι είχε σχέση με τη στρατηγική του και τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην επιτυχία του (Legge,
1995). Αυτή η στάση απέναντι στη διοίκηση προσωπικού είχε σαν αποτέλεσμα να την αντιμετωπίζουν
με δυσπιστία, ασάφεια και να τη περιθωριοποιούν μέσα στον οργανισμό (Legge, 1995). Το πέρασμα
στη ΔΑΔ ήρθε σαν απάντηση στη κριτική ότι δεν υπήρχε μια στρατηγική αντιμετώπιση των
προβλημάτων των εργαζομένων και τη δημιουργία ενός μοντέλου που θα έφερνε τους υπεύθυνους
προσωπικού πιο κοντά στην διοίκηση (Tyson, 1987). Η καινοτομία της ΔΑΔ είχε να κάνει με τη
προσέγγιση ότι με τη σωστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων ένας οργανισμός θα μπορεί να
αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Buyens & Vos, 2001). Ακολούθως, η σημασία της ΔΑΔ
πλέον ήταν τέτοια που δε μπορούσε να μείνει στα χέρια των υπεύθυνων προσωπικού αλλά έπρεπε να
περάσει σε αυτά των προϊσταμένων, όντας «ζήτημα στρατηγικής σημασίας» (Buyens & Vos, 2001).
Το αν οι πολιτικές ΔΑΔ είναι στρατηγικής σημασίας αποτέλεσε σημείο συζήτησης για πολλούς
ακαδημαϊκούς τις επόμενες δεκαετίες.
Γενικότερα, οι μελετητές της ΣΔΑΔ εστίασαν σε αυτή μέσα από δύο διαφορετικές οπτικές που
αφορούσαν το πώς πρέπει να προσεγγίζεται και να μελετάται το θέμα, την οπτική των κατάλληλων
πρακτικών και την οπτική της κατάλληλης ευθυγράμμισης (Purcell (1999). Η οπτική των κατάλληλων
πρακτικών είναι πιο πρόσφατη και ασχολείται με τα συστατικά της ΔΑΔ (Purcell, 1999), δηλαδή τη
μελέτη διαφόρων λειτουργιών της ΔΑΔ όπως είναι η επιλογή προσωπικού, η εκπαίδευση, οι αμοιβές
ή η ανάπτυξη εργαζομένων και υποστηρίζει ότι η σωστή επιλογή πρακτικών υψηλής
παραγωγικότητας θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα για τον οργανισμό (Huselid, 1995). Η οπτική της
κατάλληλης ευθυγράμμισης επικεντρώνεται στο τρόπο με τον οποίο τα τμήματα ΔΑΔ
αντιλαμβάνονται τις επιχειρησιακές στρατηγικές και στις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα
τμήματα ΔΑΔ (είτε στο σύνολό τους είτε σε επίπεδο λειτουργιών) και την επιχειρησιακή στρατηγική
(Buyens & Vos, 2001).
Καμία από τις δυο οπτικές όμως, δεν οδηγούσε με απόλυτη βεβαιότητα από μόνη της σε καλύτερη
οργανωσιακή απόδοση. Ο Legge (1995) υπήρξε υποστηρικτής και των δύο μοντέλων και θεωρούσε
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ότι η ΔΑΔ προσέθετε αξία σε έναν οργανισμό τόσο μέσα από τον βαθμό που οι πολιτικές και οι
λειτουργίες ενσωματώνονται στην επιχειρησιακή στρατηγική, όσο και από το επίπεδο εσωτερικής
συνέπειας, αφοσίωσης, ευελιξίας και ποιότητας που παρουσιάζουν. Η ιδέα της ΣΔΑΔ λοιπόν
περιλαμβάνει δύο σημαντικές ερμηνείες (Mayrhofer, Brewster & Morley, 2000: 18-21). Η πρώτη
αφορά τη σύνδεση επιχειρησιακών στρατηγικών και ΔΑΔ, η οποία επικεντρώνεται στη θέση που
έχουν ή δεν έχουν οι λειτουργίες της ΔΑΔ σε όλη τη διαδικασία που ακολουθεί ο οργανισμός για τη
χάραξη της στρατηγικής του. Η δεύτερη ερμηνεία αφορά το στρατηγικό προσανατολισμό των
λειτουργιών της ΔΑΔ, δηλαδή την ίδια την ύπαρξη ή όχι στρατηγικών ΔΑΔ, και την επιλογή πεδίου
δράσης μέσα από το ευρύ φάσμα λειτουργιών της ΔΑΔ, όπως είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη
προσωπικού, τα συστήματα αμοιβών και η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού.
Τα παραπάνω όμως, δεν είναι τα μόνα στατιστικά της ΣΔΑΔ που μπορούν να προσδώσουν αξία στο
τμήμα ΔΑΔ ενός οργανισμού. Στις μέρες μας, κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει ανάγκη από ευελιξία,
δημιουργικότητα και εφευρετικότητα, στοιχεία απολύτως κομβικά στη διαδικασία λήψης των
αποφάσεων (Buyens & Vos, 2001). Αν λοιπόν ένα τμήμα ΔΑΔ συνεισφέρει στις παραπάνω ανάγκες
του οργανισμού του, θα καταφέρει να συμμετάσχει στις στρατηγικές διαδικασίες και να επηρεάζει και
αυτό τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται. Θα πετύχει δηλαδή να γίνει στρατηγικός συνεργάτης. Οι
Hendry και Pettigrew (1986:4) συγκέντρωσαν τα τέσσερα συστατικά στοιχεία που οι ίδιοι θεωρούν
ότι τα τμήματα ΔΑΔ πρέπει να διαθέτουν προκειμένου να πετύχουν τη καλύτερη δυνατή
ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική. Αυτά είναι:
α) Ο συνετός προγραμματισμός.
β) Η χρήση μια συνεκτικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της διαχείρισης των
συστημάτων προσωπικού, η οποία θα στηρίζεται στις πολιτικές των εργαζομένων, στη στρατηγική
του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και θα χαρακτηρίζεται από μια ορισμένη «φιλοσοφία».
γ) Την ευθυγράμμιση δραστηριοτήτων και πολιτικών ΔΑΔ με μια ξεκάθαρη επιχειρησιακή
στρατηγική.
δ) Η αντιμετώπιση των εργαζομένων ως έναν πολύτιμο στρατηγικό πόρο στη προσπάθεια επίτευξης
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η παραπάνω θέση όμως, υποκρύπτει μια υπόθεση που λαμβάνεται ως δεδομένο, αυτή είναι ότι η
επιχειρησιακή στρατηγική προηγείται της ΣΔΑΔ. Οι Gratton, Hope-Hailey, Stiles και Truss (1999)
ασκούν κριτική σε αυτή την ιεραρχική προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι σειρά εξωτερικών
παραγόντων όπως η αγορά, ο κλάδος, ο κύκλος ζωής ή το είδος του οργανισμού θα επηρεάσουν την
υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών πρακτικών ΔΑΔ. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν «μία
ιεραρχική οργανωτική διαδικασία είναι υπερβολικά απλουστευτική, αγνοεί τις πολιτικές διαδικασίες,
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το γεγονός ότι οι οργανισμοί δεν μετακινούνται σταδιακά από μια προβλέψιμη φάση στην επόμενη
και το γεγονός ότι οι περισσότεροι επιδιώκουν πάνω από μια στρατηγικές» (Gratton et al, 1999:8).
Όλες οι απόψεις που παρουσιάστηκαν μέχρι εδώ προέκυψαν από τους μελετητές της ΣΔΑΔ και τους
προβληματισμούς τους. Πιο συγκεντρωτικά, αξίζει να αναφέρουμε πως όταν ξεκίνησε η ενασχόληση
με τη ΣΔΑΔ υπήρχαν τρία ερευνητικά ρεύματα (Lengnick-Hall et al., 2009). Το πρώτο ρεύμα
ασχολούνταν με τις ενδεχόμενες οπτικές και την ευθυγράμμιση πολιτικών και πρακτικών. Το δεύτερο
ρεύμα με το αν θα πρέπει η ΔΑΔ να θεωρείται μια σημαντική πηγή στρατηγικής προσφοράς ή να
επικεντρώνεται στην αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Το τρίτο ρεύμα
μετατόπισε το ενδιαφέρον στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΣΔΑΔ πέρα από τα συμβατικά
οργανωσιακά όρια, κάτι που εξελίχθηκε στην Διεθνή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Μέσα από τα
παραπάνω ρεύματα προέκυψαν και οι θεματικές με τις οποίες μέχρι και σήμερα ασχολείται η ΣΔΑΔ
και οι οποίες θα παρουσιαστούν συνοπτικά καθώς μέσα από αυτές προκύπτουν και οι θεματικές με τις
οποίες καταπιάνεται η παρούσα έρευνα.
Μια πρώτη θεματική είναι η προσπάθεια σύνδεσης ορισμένων πρακτικών με καλύτερα αποτελέσματα
για τον οργανισμό. Ειδικότερα, έχοντας σαν παραδοχή ότι το ταίριασμα στόχων συνθηκών και
στρατηγικών ενδιαφερόντων μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, οι μελετητές της ΣΔΑΔ έριξαν το
βάρος της μελέτης τους στην αναζήτηση ενδεχόμενων σχέσεων και μέσων που θα οδηγήσουν στην
καλύτερη ευθυγράμμιση των πρακτικών της ΔΑΔ με τα στρατηγικά αποτελέσματα (Lengnick-Hall et
al., 2009).
Όσο ο τομέας της ΣΔΑΔ εξελίσσονταν, οι μελετητές του άρχισαν να διερωτώνται για τα διαφορετικά
ενδεχόμενα που μπορούν να ανακύψουν ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται οι
πρακτικές της ΔΑΔ. Αρχικά, ερευνήθηκαν οι διαφορές μεταξύ του κατασκευαστικού κλάδου με τον
υπηρεσιακό, ενώ στη συνέχεια το ενδιαφέρον στράφηκε σε δημόσιους, ιδιωτικούς και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς (Lengnick-Hall et al., 2009). Έπειτα, μελετήθηκαν διαφορές μεταξύ
εγκαθιδρυμένων εταιρειών και εταιρειών με ενδεχόμενη IPO1, ενώ τέλος, μελετήθηκαν οργανισμοί
υψηλής αξιοπιστίας, οι οποίοι θεωρήθηκαν μια ξεχωριστή κατηγορία εταιρειών (Lengnick-Hall et al.,
2009).
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 εμφανίσθηκαν δυο ακόμα οπτικές που ήρθαν να αντικρούσουν την
παραπάνω παραδοχή, ότι δηλαδή οι πρακτικές της ΔΑΔ οφείλουν να εναρμονίζονται ανάλογα με το
περιβάλλον στο οποίο καλούνται να εφαρμοσθούν. Η πρώτη οπτική υποστήριζε ότι υπάρχουν
ορισμένες πρακτικές ΔΑΔ οι οποίες αν εφαρμοστούν μπορούν να επηρεάσουν θετικά την
αποτελεσματικότητα ανεξαρτήτως του είδους του οργανισμού στον οποίο θα εφαρμοστούν, αλλά και
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (Lengnick-Hall et al., 2009), πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει
1

Initial Public Offering: Η IPO είναι η πρώτη φορά κατά την οποία μία εταιρεία θέτει σε δημόσια κυκλοφορία
μετοχές ή εισάγεται σε ένα χρηματιστήριο.
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ανάγκη εναρμόνισης των πρακτικών ΔΑΔ σε κάποια συγκεκριμένη επιχειρησιακή στρατηγική ή σε
κάποιο συγκεκριμένο οργανωσιακό πλαίσιο. Το ποιες είναι όμως, αυτές οι πρακτικές αποτελεί
αντικείμενο συζήτησης έως και σήμερα (Pfeiffer, 1998). Η δεύτερη οπτική είχε να κάνει με τη
διαμόρφωση μοτίβων πρακτικών ΔΑΔ, τα οποία θα είχαν θετικό αντίκτυπο στην απόδοση του
οργανισμού στον οποίο θα κληθούν να εφαρμοσθούν (Lengnick-Hall et al., 2009). Η λογική πίσω από
αυτή την οπτική της ισορροπίας έλεγε ότι περισσότερα από ένα μοτίβα θα μπορούσαν να
εφαρμοσθούν αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των
τριών σημαντικών οπτικών για τη ΣΔΑΔ προχώρησαν πρώτοι οι Delery και Doty (1996), οι οποίοι
πραγματοποίησαν έρευνα πάνω σε 1050 τράπεζες με τα αποτελέσματα να δικαιώνουν πρωτίστως την
οπτική που θέλει να υπάρχουν πρακτικές ΔΑΔ που εναρμονίζονται σε όλα τα περιβάλλοντα και
συνθήκες, με τις άλλες δύο οπτικές να βρίσκουν επίσης θετική ανταπόκριση.
Η δεύτερη θεματική με την οποία ασχολείται η ΣΔΑΔ είναι αυτή της μετατόπισης του ενδιαφέροντος
από τη διαχείριση των ανθρώπων στη δημιουργία στρατηγικών συνεισφορών (Lengnick-Hall et al.,
2009). Με την εμφάνιση του τομέα της ΔΑΔ, οι οργανισμοί έδιναν έμφαση στο πως θα εξασφαλίσουν
οι εργαζόμενοί τους να έχουν τα απαραίτητα κίνητρα για να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει οι
διοικήσεις, αλλά και πώς θα εξασφαλίζονταν επαρκής αριθμός εργαζομένων προκειμένου να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. Η εμφάνιση της ΣΔΑΔ πήρε το ενδιαφέρον από
αυτά τα θέματα και το μετέφερε σε μια σημαντική προοπτική για το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις
στρατηγικές συνεισφορές και την ανταγωνιστική αποδοτικότητα ενός οργανισμού (Lengnick-Hall et
al., 2009). Τα περισσότερα μοντέλα και θεωρίες μέχρι τότε είχαν έναν αρκετά κανονιστικό χαρακτήρα
προσπαθώντας να υποδείξουν τον ιδανικό τρόπο προκειμένου να δημιουργηθεί αξία (Legge, 1978).
Όμως, όσο κι αν υπερασπίζονταν τις πρακτικές ΔΑΔ, αν οι προϊστάμενοι που θα κληθούν να τις
εφαρμόσουν δεν είχαν την απαραίτητη εξουσιοδότηση, δε θα κατάφερναν να επιφέρουν καμία αλλαγή
στο ανθρώπινο δυναμικό που καλούνταν να διαχειριστούν (Legge, 1978).
Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος λοιπόν στις στρατηγικές συνεισφορές και την ανταγωνιστική
αποδοτικότητα σήμανε μια σπουδαία αλλαγή για τους επαγγελματίες της ΔΑΔ σε ό,τι αφορούσε το
ρόλο τους και τις επιρροές τους, αλλά και στον τρόπο που οι οργανισμοί θα διαμορφώνουν πλέον τις
προσδοκίες τους από τα τμήματα ΔΑΔ (Lengnick-Hall et al., 2009). Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
ήταν το γεγονός ότι πλέον οι οργανισμοί περίμεναν περισσότερη διοικητικού τύπου συνεισφορά από
τους επαγγελματίες της ΔΑΔ, παρά μηχανική.
Μαζί με τη θεματική που περιγράφουμε παραπάνω και την έμφαση από πλευράς οργανισμών στη
συνεισφορά του ανθρώπινου κεφαλαίου ήρθε και ένας ορισμός της ΣΔΑΔ, ο οποίος έγινε ευρέως
αποδεκτός μέσα στα επόμενα χρόνια και ανήκει στους Wright και McMahan (1992). Πιο
συγκεκριμένα
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προγραμμάτων ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό, που στοχεύουν στο να οδηγήσουν έναν
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οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του» (p. 298). Επιπρόσθετα, οι Wright και McMahan (1992)
ανέπτυξαν έξι διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα για τη ΣΔΑΔ και κατάφεραν σε μια εποχή που η
βιβλιογραφία σχετικά με τη ΣΔΑΔ μετατρέπονταν σε μια ασύνδετη και μη θεωρητική μόδα, να
εγείρουν ξανά το ενδιαφέρον γύρω από το αντικείμενο, προκειμένου η θεωρία που θα αναπτύσσονταν
στο εξής να είναι τεκμηριωμένη και να βασίζεται σε θεωρίες από διαφορετικά ερευνητικά πεδία
(Lengnick-Hall et al., 2009).
Όσο δίνονταν περισσότερη έμφαση στη στρατηγική συνεισφορά των πρακτικών ΔΑΔ τόσο
αυξάνονταν και το ενδιαφέρον στο να συνδεθούν οι εν λόγω πρακτικές με την ανταγωνιστική
αποδοτικότητα. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνών που μελετούσε τη σχέση μεταξύ πρακτικών
και συστημάτων ΔΑΔ και αποδοτικότητας των οργανισμών σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους
περιβάλλοντα, εκδόθηκε τα επόμενα χρόνια. Οι μελέτες αυτές κατάφεραν να αναδείξουν μια σειρά
πρακτικών ΔΑΔ που ήταν ικανές να φέρουν στρατηγικά αποτελέσματα και συνεχίζονται μέχρι
σήμερα αφού η συγκεκριμένη θεματική δεν παύει να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα
(Lengnick-Hall et al., 2009).
Μία ακόμα θεματική που απασχόλησε τη βιβλιογραφία της ΣΔΑΔ ήταν αυτή που εξέταζε τις δομές
και τα στοιχεία που αποτελούν ένα σύστημα ΔΑΔ. Τα περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα που
αναζητούσαν ενδεχόμενους παράγοντες και προσπάθειες ευθυγράμμισης ορισμένων απόψεων των
συστημάτων ΔΑΔ με τα αποτελέσματα ή τις διαδικασίες ενός συγκεκριμένου οργανισμού, οδήγησαν
στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές ΔΑΔ αποτελούν πολύπλοκες και ανεξάρτητες
διαδικασίες οι οποίες όμως δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ξεχωριστά, αλλά να μελετώνται ως
υποσυστήματα ή ως δέσμες (Lengnick-Hall et al., 2009). Αυτή η άποψη σήμανε την έναρξη πλήθους
προσπαθειών που είχαν σαν στόχο τόσο να αποδομήσουν τα συστήματα ΔΑΔ σε επιμέρους στοιχεία
που θα μπορούσαν να μελετηθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ακολούθως να αποτελέσουν
τμήματα νέων δομών, όσο και να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες ΔΑΔ σαν ενιαία συστήματα.
Από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να μελετηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες ενός
συστήματος ΔΑΔ ήταν από τον Schuler (1992) ο οποίος διέκρινε τη δομή και τα στοιχεία που το
αποτελούσαν. Αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η φιλοσοφία, οι πολιτικές, τα προγράμματα, οι
πρακτικές και οι διαδικασίες. Η φιλοσοφία της ΔΑΔ είναι το πώς ο οργανισμός αντιλαμβάνεται τους
ανθρώπους του, τι ρόλο διαδραματίζουν στη συνολική επιτυχία του οργανισμού και πως θα τους
μεταχειριστεί και θα τους διαχειριστεί. Οι πολιτικές της ΔΑΔ προσφέρουν τις κατευθυντήριες
γραμμές για το πώς πρέπει να ενεργούν οι οργανισμοί για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο
δυναμικό αλλά και για το πώς να αναπτύσσουν προγράμματα και πρακτικές ΔΑΔ που θα βασίζονται
στις στρατηγικές τους ανάγκες. Τα προγράμματα ΔΑΔ είναι συντονισμένες προσπάθειες ΔΑΔ, ειδικά
σχεδιασμένες να εισάγουν, να διαδώσουν και να διατηρήσουν τις στρατηγικές οργανωσιακές αλλαγές
που επιτάσσουν οι στρατηγικές επιχειρηματικές ανάγκες. Οι πρακτικές ΔΑΔ περιλαμβάνουν εθιμικές
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συμπεριφορές που υποστηρίζουν τις στρατηγικές ανάγκες ενός οργανισμού. Τέλος, οι διαδικασίες
ΔΑΔ είναι το πώς όλες οι άλλες δραστηριότητες ΔΑΔ αναγνωρίζονται, διατυπώνονται και
εφαρμόζονται.
Η επόμενη θεματική που αφορούσε τη ΣΔΑΔ είχε να κάνει με τη διεύρυνση του τομέα δράσης της
ΔΑΔ. Πιο συγκεκριμένα, όσο οι δραστηριότητες της ΔΑΔ ασχολούνταν αποκλειστικά με τη
διαχείριση των εργαζομένων προκειμένου να πραγματοποιούν συγκεκριμένες εργασίες και να
υιοθετούν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, η προσοχή ήταν εστιασμένη στις σχέσεις και τις
ενέργειες που λάμβαναν χώρα στο εσωτερικό του οργανισμού. Όταν όμως, η προσοχή μετατοπίστηκε
προς τις στρατηγικές δυνατότητες και τις ανταγωνιστικές συνεισφορές, τότε και ο τομέας δράσης
έπαψε να περιορίζεται στα στενά όρια μιας επιχειρηματικής μονάδας (Lengnick-Hall et al., 2009).
Ειδικότερα, με αφετηρία τη θεωρία του Porter (1985) περί αλυσίδας αξίας, οι Schuller και MacMillan
(1984) προσπάθησαν να εξηγήσουν πως η λειτουργία της ΔΑΔ μπορεί να επηρεάσει το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα ενός οργανισμού και σε επίπεδο αλυσίδας αξίας. Ο Porter (1985) όρισε την αλυσίδα
αξίας ως ένα σύστημα από ανεξάρτητες επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους
με διάφορες συσχετίσεις, οι οποίες προκύπτουν όταν το αποτέλεσμα μιας λειτουργίας επηρεάζει την
αποδοτικότητα μιας άλλης λειτουργείας, με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Αυτό με τη σειρά του, επιτυγχάνεται όταν ένας οργανισμός εκτελεί τις εν λόγω
λειτουργίες είτε με μικρότερο κόστος είτε αποδοτικότερα από τους ανταγωνιστές του (Παπαδάκης,
2016). Οι λειτουργίες, σύμφωνα πάντα με τον Porter (1985) χωρίζονται σε δύο ομάδες, τις κύριες και
τις υποστηρικτικές και όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες ενός οργανισμού διέρχονται όλων των
λειτουργιών, αυξάνοντας την εσωτερική τους αξία σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. Ορισμένοι
οργανισμοί έχουν πλήρη κάθετη ενσωμάτωση, δημιουργώντας τα προϊόντα τους ή προσφέροντας τις
υπηρεσίες τους, από την αρχή μέχρι το τέλος οι ίδιοι. Άλλοι πάλι οργανισμοί, κρατούν μόνο ένα
στάδιο της αλυσίδας αξίας για τους ίδιους και βασίζονται σε άλλους οργανισμούς για τα επόμενα
στάδια της αλυσίδας, όπως μπορεί να είναι η διανομή των προϊόντων ή η συγκέντρωση των πρώτων
υλών. Οι Schuller και MacMillan (1984) λοιπόν, υποστήριξαν ότι η αλυσίδα αξίας μπορεί να
προσφέρει σε έναν οργανισμό πληθώρα στρατηγικών στόχων, μέσω των οποίων μπορεί να
αξιοποιηθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ΔΑΔ. Επιπρόσθετα, ένας οργανισμός θα πρέπει να
εστιάσει την προσοχή του προκειμένου να επεκτείνει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, στις
πρακτικές εκείνες, στις οποίες υπερτερεί έναντι των ανταγωνιστών του.
Την παραπάνω θεωρία, πήγαν ένα βήμα παραπέρα οι Lengnick-Hall και Lengnick-Hall (1999), οι
οποίοι πρότειναν να διευρύνουν τον τομέα δράσης των δραστηριοτήτων της ΔΑΔ μέσα στην αλυσίδα
αξίας, με το να συμπεριλάβουν σε αυτόν τον ίδιο τον πελάτη. Εξήγησαν πως οι εξωτερικοί πελάτες θα
μπορούσαν να προσφέρουν χρήσιμες νέες διαστάσεις στις δραστηριότητες της ΔΑΔ (π.χ. πληροφορίες
για την περιγραφή μιας θέσης εργασίας), να συμμετάσχουν οι ίδιοι στις δραστηριότητες της ΔΑΔ (π.χ.
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στις αποφάσεις για την επιλογή προσωπικού), αλλά και να γίνουν απευθείας αποδέκτες των
διαδικασιών της ΔΑΔ (π.χ. να εκπαιδευτούν στο πως μπορούν να γίνουν καλύτεροι συμπαραγωγοί).
Μια τέτοια διεύρυνση των πολιτικών και των πρακτικών της ΔΑΔ που θα συμπεριελάμβανε και τον
ίδιο τον πελάτη του οργανισμού θα σήμανε και αυτόματη διεύρυνση της στρατηγικής συνεισφοράς
του.
Το επόμενο στάδιο στη πορεία της διεύρυνσης του τομέα δράσης της ΣΔΑΔ, όπως ήταν φυσιολογικό,
είχε να κάνει με την επιρροή παραγόντων που αφορούσαν τις διεθνείς δραστηριότητες ενός
οργανισμού. Οι πρώτοι που αναφέρθηκαν σε αυτό ήταν οι Milliman, Von Glinow και Nathan (1991)
οι οποίοι πρότειναν τέσσερεις τύπους ευθυγράμμισης: α) ευθυγράμμιση ανάμεσα στις λειτουργίες της
Διεθνούς ΔΑΔ (ΔΔΑΔ) και του οργανωσιακού κύκλου ζωής, β) ευθυγράμμιση εσωτερικά μεταξύ των
διαφόρων λειτουργιών της ΔΑΔ, γ) ευθυγράμμιση μεταξύ των πρακτικών ΔΑΔ και του πολυεθνικού
και διαπολιτισμικού περιβάλλοντος του οργανισμού και δ) ευθυγράμμιση στις λειτουργίες της ΔΑΔ
μεταξύ μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της.
Όσο η ΣΔΑΔ συνέχιζε να αναπτυσσόταν, το πρίσμα υπό το οποίο σχεδιάζονταν τα συστήματά της και
αξιολογούνταν η απόδοσή της γίνονταν όλο και πιο ποικιλόμορφο αλλά και πολύπλοκο, καθώς πέραν
από τις όποιες οργανωσιακές διαφορές, τα ετερόκλητα πολιτισμικά και οικονομικά συστήματα
όφειλαν να αποτελέσουν πεδία μελέτης προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικές πολιτικές και
πρακτικές ΣΔΑΔ (Lengnick-Hall et al., 2009).
Η διαρκής και εκτεταμένη ανάπτυξη της ΣΔΑΔ έφερε στο προσκήνιο του ερευνητικού ενδιαφέροντος
το αντικείμενο της επόμενης θεματικής που θα παρουσιάσουμε, το οποίο ήταν το κατά πόσο μπορεί
ένας οργανισμός να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, μέσα από την αποτελεσματική
εφαρμογή των πολιτικών ΔΑΔ που έχει επιλέξει να ακολουθήσει (Lengnick-Hall et al., 2009).
Προκειμένου να μελετηθεί κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητος ο διαχωρισμός της επιδιωκόμενης
επιχειρηματικής στρατηγικής και της επιχειρηματικής στρατηγικής που εν τέλει εφαρμόζεται, όπως
επίσης και της επιδιωκόμενης στρατηγικής του τμήματος ΔΑΔ με τη στρατηγική που εφαρμόζει στη
πράξη τελικά το τμήμα (Truss & Gratton, 1994). Η επιδιωκόμενη επιχειρηματική στρατηγική είναι
αυτή που περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους που επιδιώκει να υλοποιήσει ο οργανισμός. Η
διαφορά της από αυτή που τελικά θα εφαρμοστεί έγκειται σε ποικίλους παράγοντες που σε
συνδυασμό με τις αναπάντεχες μεταβολές που προκύπτουν στη πορεία, καταστούν την εφαρμογή της
αποτρεπτική. Στο ίδιο μήκος κύματος και η επιδιωκόμενη στρατηγική του τμήματος ΔΑΔ μπορεί να
διαφέρει από λόγω των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στη πορεία μέχρι την εφαρμογή της.
Η στρατηγική που εν τέλει εφαρμόζεται από το τμήμα ΔΑΔ περιλαμβάνει όλες εκείνες τις
δραστηριότητες της ΔΑΔ που λαμβάνουν χώρα μέσα στον οργανισμό. Αυτή η διάκριση ανάμεσα σε
επιδιωκόμενη και σε εφαρμοζόμενη στρατηγική του τμήματος ΔΑΔ ενός οργανισμού μπορεί να
αποτελεί το λόγο για τον οποίο υπάρχει πλήθος ασυνεπών ευρημάτων στη βιβλιογραφία σχετικά με τη
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ΣΔΑΔ, η οποία συνήθως βασίζεται στις επιδιωκόμενες στρατηγικές τμημάτων ΔΑΔ παρά σε αυτές τις
στρατηγικές που τελικά εφαρμόζονται (Lengnick-Hall et al., 2009).
Ακόμα μία θεματική που απασχολεί τη ΣΔΑΔ και την οποία θα εξετάσουμε και στην ενότητα των
αντιλήψεων για τα τμήματα ΔΑΔ, αποτελεί η έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση των αποτελεσμάτων των
δραστηριοτήτων της ΣΔΑΔ. Η συγκεκριμένη θεματική αποτελεί προβληματισμό της ερευνητικής
κοινότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πολύ νωρίς αναφέρονταν προβληματισμοί σχετικά με τη
μέτρηση των αποτελεσμάτων, αλλά ποτέ δε γίνονταν μια σημαντική και σε βάθος μελέτη του
θέματος. Όσο όμως εμφανίζονταν όλο και περισσότερα προβλήματα αποδοτικότητας στις μελέτες της
ΣΔΑΔ και όσο οι προβληματισμοί σχετικά με τα αποτελέσματα των πρακτικών εντείνονταν, άρχισαν
να γίνονται προσπάθειες προκειμένου να καθοριστεί το τι πρέπει να μετριέται αλλά και πώς να
υπολογίζονται τα πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα (Lengnick-Hall et al., 2009).
Η τελευταία θεματική που απασχολεί το τομέα της ΣΔΑΔ και θα παρουσιάσουμε προκάλεσε το
ενδιαφέρον των μελετητών καθώς ο τομέας της ΣΔΑΔ ωρίμαζε με αποτέλεσμα ορισμένα θεωρητικά
πλαίσια και θεωρητικές υποθέσεις να εδραιώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εγείρουν σημαντικές
ανησυχίες σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθούνταν (Lengnick-Hall et al., 2009). Η συζήτηση
γύρω από όλα τα θέματα που αφορούσαν τη μεθοδολογία που ακολουθούνταν στη μελέτη της σχέσης
μεταξύ συστημάτων ΔΑΔ και οργανωσιακής αποδοτικότητας ξεκίνησε στις αρχές του 21ου αιώνα και
πιο συγκεκριμένα όταν οι Gerhart, Wright, McMahan και Snell (2000) επιβεβαίωσαν ότι οι μελετητές
της ΣΔΑΔ πρέπει να είναι πολύ περισσότερο προσεκτικοί με τις μετρήσεις των παρατηρήσεών τους
και τα προβλήματα δομικής εγκυρότητας.
Οι παραπάνω θεματικές αποτέλεσαν τους κύριους άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η ΣΔΑΔ, η
οποία σε αντίθεση με άλλες ερευνητικές τάσεις, εδραιώθηκε ως ένας πολύ βασικός πυλώνας για την
επιστήμη αλλά και τους επαγγελματίες της ΔΑΔ. Σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, κανείς δε θα
μπορούσε να αρνηθεί ότι η ΣΔΑΔ αποτελεί έναν σημαντικό και παγιωμένο πεδίο έρευνας, το οποίο
συνεχίζει να εξελίσσεται και να ζητά τη προσοχή της επιστημονικής κοινότητας προκειμένου να
παραμείνει ένα σημαντικό εργαλείο για τη ΔΑΔ.
2.3 Η Εικόνα της ΔΑΔ
Στα πρώτα δύο κεφάλαια της βιβλιογραφικής επισκόπησης σταθήκαμε στην αξία που μπορεί να φέρει
ένα τμήμα ΔΑΔ σε έναν οργανισμό και πως αυτό θα συμβεί με τη μετατροπή του σε στρατηγικό
συνεταίρο, πράγμα που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο έρευνας του επιστημονικού πεδίου της
ΣΔΑΔ. Η αξία όμως, που μπορούν να φέρουν τα τμήματα ΔΑΔ σε έναν οργανισμό δεν έρχεται
αποκλειστικά και μόνο με τη μετατροπή τους σε στρατηγικούς συνέταιρους (Buyens & Vos, 2001)
αλλά και με άλλα μέσα. Μεγάλος αριθμός θεωρητικών της ΔΑΔ μελέτησε τις οπτικές διαφορετικών
ενδιαφερόμενων μερών (εργαζόμενοι, άμεσοι προϊστάμενοι, στελέχη διοίκησης, επικεφαλείς
τμημάτων ΔΑΔ) σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν τα τμήματα ΔΑΔ στους
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οργανισμούς τους (Buyens & Vos, 2001; Gibb, 2001; Wright et al., 2001). Καθένα από αυτά τα μέρη
παρουσίαζε διαφορετικές απόψεις, θέσεις και εικόνες σχετικά με τη ΔΑΔ, μέσα από τις οποίες
διαμόρφωναν, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, προσδοκίες και συμπεριφορές, είτε υπέρ είτε κατά των
επικεφαλής των τμημάτων ΔΑΔ (Nikandrou & Panayotopoulou, 2011). Σε αυτό το κεφάλαιο θα
ασχοληθούμε περισσότερο με την έννοια της εικόνας της ΔΑΔ.
Η εικόνα αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο για έναν οργανισμό και την οποία τα τμήματα ΔΑΔ θα
πρέπει να κατανοήσουν προκειμένου να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά (Nikandrou &
Panayotopoulou, 2011). Αποτελεσματική διαχείριση μπορεί να είναι τόσο η ενίσχυση της εικόνας,
όσο και η ανακατασκευή της μέσω συγκεκριμένων δράσεων και σχέσεων. Εξαιτίας αυτού, οι
περισσότεροι επαγγελματίες της ΔΑΔ αναλώνονται στο να προσπαθούν να ενισχύσουν την εικόνα του
τμήματός. Για να το πετύχουν αυτό όμως χρειάζονται τις ομάδες συμφερόντων που αναφέραμε πιο
πάνω και ειδικότερα τη στήριξή τους. Η στήριξη αυτή θα έρθει ανάλογα με την εικόνα που θα έχουν
για τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους.
Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η έννοια της εικόνας της ΔΑΔ οι Nikandrou και Panayotopoulou
(2001) τη συνέδεσαν με την έννοια της εταιρικής εικόνας, η σωστή χρήση της οποίας χρησιμοποιείται
εδώ και πολλά χρόνια για την αύξηση των κερδών των εταιρειών. Ειδικότερα μια ισχυρή εταιρική
εικόνα μπορεί να ενισχύσει το όνομα της εταιρείας και να το αποτυπώσει αποτελεσματικότερα στο
νου όλων των ομάδων ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα, να ενισχύσει τις σχέσεις της εταιρείας με
αυτές, διαδίδοντας με όλο και καλύτερα μέσα τις αξίες που τη διακρίνουν (Kitchen & Schultz, 2001).
Η έννοια της εικόνας μελετήθηκε τόσο από τη σκοπιά της στρατηγικής, όσο και από τμήματα
μάρκετινγκ και εταιρικής επικοινωνίας, τα οποία ανέλυσαν την εικόνα από μια εξωτερική σκοπιά
(Nikandrou & Panayotopoulou, 2011). Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την έννοια της εικόνας είναι
αρκετοί και όλοι συμπεριλαμβάνουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σημασία της. Ο Dowling (1986:
110) υποστήριξε ότι η εικόνα «είναι ένα σύνολο ερμηνειών με τις οποίες ένα αντικείμενο είναι
γνωστό και με τις οποίες οι άνθρωποι το περιγράφουν, το θυμούνται και συνδέονται με αυτό. Αυτό
είναι το καθαρό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των πεποιθήσεων ενός ατόμου, των ιδεών, των
συναισθημάτων και των εντυπώσεων του για αυτό το αντικείμενο». Η κοινή πεποίθηση που υπάρχει
για την εικόνα είναι ότι αυτή καθορίζεται εξωτερικά από τις οπτικές των διαφορετικών ομάδων
ενδιαφέροντος ενός οργανισμού (Hatch & Schultz, 2000). Αν πρέπει λοιπόν να συνοψίσουμε τα τρία
βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την έννοια της εικόνας, αυτά είναι ο εξωτερικός
προσανατολισμός, οι οπτικές των άλλων και η πολλαπλότητα των κοινών (Hatch & Schultz, 2000).
Σχετικά με την εικόνα της ΔΑΔ, πολύ αντιπροσωπευτικός είναι ο ορισμός του Dowling (1986), ο
οποίος την ορίζει ως «το καθαρό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των ιδεών, των αντιλήψεων, των
συναισθημάτων και των εντυπώσεων των άμεσων προϊστάμενων ενός οργανισμού σχετικά με το
τμήμα ΔΑΔ του». Στην έρευνα που θα ακολουθήσει θα βασιστούμε τον ορισμό που έδωσαν οι
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Nikandrou και Panayotopoulou (2011) και ο οποίος ορίζει την εικόνα της ΔΑΔ ως «την εικόνα που
έχουν τα “εξωτερικά κοινά”, τα οποία είναι διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος, σχετικά με το τμήμα
της ΔΑΔ». Βάσει του παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η εικόνα της ΔΑΔ επηρεάζεται από πλήθος
παραγόντων και οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε σοβαρά υπόψιν όταν μιλάμε γι’ αυτήν.
Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι οι ενέργειες που πραγματοποιεί ένα τμήμα ΔΑΔ, οι πρακτικές που
εφαρμόζει, αλλά και τα μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιεί προκειμένου να επικοινωνήσει με τις
ομάδες ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα η εικόνα που θα σχηματιστεί μπορεί να βασίζεται όχι μόνο σε
παράγοντες που αφορούν το παρόν αλλά και σε παρελθοντικούς, όπως παλιότερες φήμες, απουσία
κατανόησης της μέχρι σήμερα συνεισφοράς του τμήματος ΔΑΔ στην επιτυχία του οργανισμού
(Nikandrou & Panayotopoulou, 2011), ακόμα και το γεγονός ότι οι άμεσοι προϊστάμενοι δεν
συνέβαλαν στο βαθμό που θα ήθελαν στις διαδικασίες ΔΑΔ, μπορεί να επηρεάσει την εικόνα (Wright
et al., 2001).
Γενικότερα, για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι επαγγελματίες της ΔΑΔ τι είναι αυτό που
περιμένουν τόσο οι άμεσοι προϊστάμενοι όσο και οι υπόλοιπες ομάδες ενδιαφέροντος του οργανισμού
τους, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις διαδικασίες της ΔΑΔ, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό
γίνεται, τους άμεσους προϊστάμενους κατά κύριο λόγο αλλά και άλλες ομάδες ενδιαφέροντος όπως
για παράδειγμα οι εργαζόμενοι, που αποτελούν και «πελάτες» κατά τον Ulrich (1997) όπως είδαμε και
παραπάνω. Συνήθως, οι εικόνες που έχουν για τα τμήματα ΔΑΔ οι ομάδες ενδιαφέροντος δεν έχουν
την παραμικρή σχέση με τη πραγματικότητα που ισχύει εντός τμημάτων αλλά και με αυτό που θέλουν
να προβάλουν τα τμήματα προς τα έξω (Wright et al., 2001). Προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το
χάσμα και οι δυο πλευρές να έρθουν πιο κοντά, τα τμήματα ΔΑΔ πρέπει να δώσουν βήμα στις ομάδες
ενδιαφέροντος και να τις ακούσουν σχετικά με το τι μπορούν να προσφέρουν στην ίδια τη ΔΑΔ Μόνο
όταν οι φιλοδοξίες των τμημάτων ΔΑΔ σχετικά με την εικόνα που θέλουν να προβάλουν προς τα έξω
ταυτιστούν με τη πραγματικότητα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική εικόνα
(Nikandrou & Panayotopoulou, 2011).
Ο στόχος λοιπόν, των τμημάτων ΔΑΔ σχετικά με την εικόνα τους πρέπει να είναι διττός (Nikandrou
& Panayotopoulou, 2011). Αφενός μεν, να κάνουν το όνομα της ΔΑΔ γνωστό και διακριτό,
συνδέοντας το με αξίες όπως αυτές της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας, στα μυαλά των
ενδιαφερόμενων ομάδων, αφετέρου δε, να δημιουργηθούν ισχυρές σχέσεις με υπάρχοντες ή και
πιθανούς πελάτες.
2.4 Οι ομάδες ενδιαφέροντος των τμημάτων ΔΑΔ
Ως τώρα έχουμε αναφερθεί αρκετά στις ομάδες ενδιαφέροντος των τμημάτων ΔΑΔ και τη σημασία
που έχει για αυτά η εικόνα που θα προβάλουν προς τα έξω. Στο παρών κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε
τη θεωρία για τις ομάδες ενδιαφέροντος (stakeholder theory), πως μπορούμε να υπολογίσουμε την
αποτελεσματικότητα του οργανισμού μέσα από αυτή αλλά και πως εμπλέκεται η ΔΑΔ.
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Κάθε οργανισμός έχει πολλαπλές ομάδες ενδιαφέροντος τις οποίες πρέπει να διατηρεί ικανοποιημένες
προκειμένου να συνεχίζει να υπάρχει. Η έννοια των ομάδων ενδιαφέροντος υπάρχει στη βιβλιογραφία
της στρατηγικής των επιχειρήσεων εδώ και πολλά χρόνια αλλά «πατέρας» αυτής θεωρείται από
πολλούς ο Freedman (1985). Σύμφωνα με αυτή, στις ομάδες ενδιαφέροντος ανήκει οποιοσδήποτε έχει
κάποιο κίνδυνο ή κάποιο όφελος ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της επιχείρησης. Για παράδειγμα,
ομάδες ενδιαφέροντος αποτελούν τόσο οι μέτοχοι μιας επιχείρησης, που επενδύουν σε αυτή τα
χρήματά τους, όσο και οι εργαζόμενοι αυτής, οι οποίοι στηρίζονται στην επιτυχία της, προκειμένου να
συνεχίσουν να βιοπορίζονται. Στόχος των οργανισμών είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των
πολλών και διαφορετικών στόχων των ομάδων ενδιαφέροντος.
Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας δεν είναι καθόλου εύκολη. Στη πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει
είναι να δίνεται μια μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποιες ομάδες ενδιαφέροντος, των οποίων τα
συμφέροντα προσπαθούν οι οργανισμοί να ικανοποιήσουν προκειμένου να είναι κερδοφόροι (Ulrich,
1997). Σε αυτή τη προσπάθεια ήρθε να συνδράμει η τεχνική της κάρτας ισόρροπης στοχοθεσίας
(Balanced Scorecard) (Kaplan & Norton, 1992, 1993), η οποία βλέπει την απόδοση του οργανισμού
μέσα από τέσσερις συνιστώσες: τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, τον πελάτη, τις εσωτερικές
επιχειρηματικές διαδικασίες και τη μάθηση και την ανάπτυξη (Παπαδάκης, 2016). Στη
πραγματικότητα η λογική της βασίζεται στην ικανοποίηση τριών βασικών ομάδων ενδιαφέροντος,
τους επενδυτές, τους πελάτες και τους εργαζομένους (Ulrich, 1997). Οι επενδυτές θέλουν να βλέπουν
τα χρηματοοικονομικά μεγέθη να ανθίζουν γι’ αυτό και επικεντρώνονται στην αξία της αγοράς και
στις εισροές χρημάτων. Οι πελάτες ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και αυτά να
διακατέχονται από ποιότητα. Η μέτρηση της ικανοποίησής τους γίνεται μέσα από τη δέσμευσή τους
και τη διακράτισή τους. Τέλος, ο εργαζόμενος θέλει ο οργανισμός στον οποίο δουλεύει να είναι ένα
υγιές μέρος που θα εργάζεται και θα συνεχίσει να του παρέχει τα προς το ζην. Εδώ, είναι που μπαίνει
και ο ρόλος της ΔΑΔ.
Αν και πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη τεχνική της κάρτας ισόρροπης στοχοθεσίας για να
υπολογίσουν την αποτελεσματικότητά τους, τη μεγαλύτερη δυσκολία στον ακριβή υπολογισμό της
ικανοποίησής τους από όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι, οι μετρήσεις
των οποίων είναι συχνά οι λιγότερο αποδεκτές και σχολαστικές σε σχέση με αυτές των επενδυτών και
των πελατών (Ulrich, 1997). Η μέτρηση των εργαζομένων όμως σαν ομάδα ενδιαφέροντος είναι αυτή
με την οποία καταπιάνονται τα τμήματα ΔΑΔ και γι’ αυτό θ’ ασχοληθούμε λεπτομερέστερα με τη
λογική πίσω από τη μέτρηση της συγκεκριμένης ομάδας. Εξαιτίας της δυσκολίας στον ακριβή
υπολογισμό της, πραγματοποιείται αρκετά μεγάλος πειραματισμός σχετικά με τη μέτρηση των
εργαζομένων, ο οποίος πειραματισμός κινείται γύρω από τρεις άξονες, τη παραγωγικότητα, τους
ανθρώπους και τις διαδικασίες.
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Η παραγωγικότητα μετριέται με τη διαίρεση της απόδοσης με την συνεισφορά (Ulrich, 1997). Τόσο η
απόδοση όσο και η συνεισφορά εξαρτώνται απ’ το τι προσπαθεί να μετρήσει κάθε φορά ο εκάστοτε
οργανισμός (πχ. κέρδος ή μονάδες παραγωγής για την απόδοση και χρόνος ή πόροι για τη
συνεισφορά). Όσων αφορά τους εργαζομένους στα πλαίσια της κάρτας ισόρροπης στοχοθεσίας αυτοί
θα μετρηθούν κατά κεφαλή, με εργατοώρες ή βάσει των απολαβών (Ulrich, 1997). Η μέτρηση της
παραγωγικότητας χαρακτηρίζεται από ευκολία στην κατανόησή της και στη σύγκρισή της με τη
παραγωγικότητα των εργαζομένων άλλων οργανισμών, αλλά δυστυχώς οι μετρήσεις της δε μπορούν
ν’ αποτελέσουν πραγματικούς δείκτες της ικανότητας των εργαζομένων (Ulrich, 1997).
Οι άνθρωποι, που αποτελούν τον δεύτερο άξονα για τη μέτρηση των εργαζομένων με τη κάρτα
ισόρροπης στοχοθεσίας, κατά τον Ulrich (1997), μετρούνται με την αξιολόγηση των πράξεων τους,
των συναισθημάτων τους και των γνώσεών τους, συνδέοντας έτσι την απόκρισή τους στις πολιτικές
και τις πρακτικές των οργανισμών τους αλλά και των τμημάτων ΔΑΔ τους όπως θα δούμε στη
συνέχεια.
Οι πράξεις των ανθρώπων καθρεφτίζουν τις στάσεις τους, συνεπώς η συμπεριφορά τους μπορεί να
αιτιολογηθεί από το ρυθμό αποχωρήσεων τους, τη κατά συνήθεια απουσία τους από την εργασία και
την ανάλυση του χρόνου τους (Ulrich, 1997). Αν οι εργαζόμενοι φεύγουν εύκολα από έναν οργανισμό
ή αντίθετα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτόν φανερώνεται και η δέσμευσή τους
μαζί του. Η επιλογή ενός εργαζομένου να αποχωρήσει από έναν οργανισμό μπορεί να είναι ένας
τρόπος να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς αυτόν. Από την πλευρά τους οι οργανισμοί θέτουν σαν
στόχο την εύρεση και διακράτιση των ταλέντων, αλλά και στη περίπτωση που έχουν αποχωρήσεις σε
σημαντικές θέσεις να μπορούν να πραγματοποιήσουν αντικατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Εκτός βέβαια από τις ενέργειες αντικατάστασης, οι οργανισμοί πρέπει να πραγματοποιούν και
συνεντεύξεις αποχώρησης προκειμένου να εξετάζουν τα αίτια αποχώρησης των εργαζομένων, αλλά
και να παρατηρούν διαρκώς τους ρυθμούς αποχωρήσεων καθώς το κόστος της απώλειας εργαζομένων
και ιδιαίτερα σε καίριες θέσεις, έχει αποδειχτεί ότι είναι υψηλό όχι μόνο για την αντικατάσταση αλλά
και για τις κοινές αξίες και τη συνέπεια των οργανισμών (Phillips, 1990).
Η αξιολόγηση των συναισθημάτων των ανθρώπων γίνεται στους οργανισμούς στα πλαίσια ερευνών
των στάσεων των εργαζομένων τόσο απέναντι στην εργασία τους όσο και απέναντι στους ίδιους τους
οργανισμούς. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αν αποδειχτούν αξιόπιστα και ότι ισχύουν στην
πράξη, μπορούν και να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της κάρτας ισόρροπης στοχοθεσίας (Ulrich, 1997).
Σχετικά με τις γνώσεις που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι, ή τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, αυτές
μπορούν να καταδείξουν το βάθος που μπορεί να έχει ένας οργανισμός στο τομέα των ανθρώπων.
Ειδικότερα ο Ulrich (1997) εφάρμοζε μια ιδιαίτερη μέθοδο προκειμένου να υπολογίσει το βάθος ενός
οργανισμού. Αυτό που έκανε ήταν να ανακαλύπτει τις 100 απαιτητικότερες εργασίες μέσα σε έναν
οργανισμό και στη συνέχεια έβρισκε πόσοι εργαζόμενοι που δεν επιτελούν κάποια από αυτές τις
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εργασίες θα είχαν τις ικανότητες να ανταποκριθούν σε κάποια από αυτές. Έτσι μπορούσε να μετρήσει
το βάθος που είχε ο οργανισμός σε ικανότητες και γνώσεις των εργαζομένων του.
Ο τελευταίος άξονας της κάρτας ισόρροπης στοχοθεσίας για τη μέτρηση των εργαζομένων είναι όπως
αναφέραμε και πιο πάνω οι διαδικασίες καθώς η αξιολόγηση των συστημάτων και των δυναμικών που
ισχύουν εντός ενός οργανισμού συνδέεται άρρηκτα με τους εργαζόμενους και την οργάνωση και
διαχείρισή τους.
2.5 Μέτρηση της ΔΑΔ
Στο παραπάνω κεφάλαιο αναφερθήκαμε στις ομάδες ενδιαφέροντος ενός οργανισμού και
επικεντρωθήκαμε στη σημασία της ομάδας των εργαζομένων και ποιοι τρόποι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μπορεί ο οργανισμός να υπολογίσει την αξία της. Με δεδομένο το
γεγονός ότι και οι εργαζόμενοι στο τμήμα ΔΑΔ ενός οργανισμού αποτελούν εργαζόμενους του ίδιου
του οργανισμού και αφού έχουμε δει την αξία που μπορούν να φέρουν τα τμήματα ΔΑΔ και οι ίδιοι οι
εργαζόμενοί τους, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε σε αυτό το κεφάλαιο μεθόδους μέτρησης
και αξιολόγησης των εργαζομένων αυτών, τις οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε και για τη
μέτρηση της εικόνας της ΔΑΔ.
Στις μέρες μας, κάθε οργανισμός έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες των επιστημών της
χρηματοοικονομικής, της στατιστικής, των πληροφοριακών συστημάτων και της επικοινωνίας
προκειμένου να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους που θα τον φέρουν πιο κοντά στην απόκτηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Boon, Den Hartog & Lepak, 2019). Η ΔΑΔ από τη πλευρά της,
όπως έχουμε δει, έχει τη δυνατότητα να προσδώσει αξία σε έναν οργανισμό και να συνδράμει στην
επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η δυσκολία που εδώ και χρόνια είχε να αντιμετωπίσει
η ΔΑΔ ήταν το να παρουσιάσει το σύνολο των αποτελεσμάτων της με καθαρά αριθμητικούς όρους.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασχολούνταν με τα δυσδιάκριτα στοιχεία ενός οργανισμού που αν και
αποτελούν θεμελιώδη λίθο στη προσπάθεια επίτευξης διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
(Παπαδάκης, 2016), η μέτρηση και η αξιολόγησή τους ήταν πάντοτε δύσκολη. Για παράδειγμα, η
εικόνα ενός οργανισμού, οι εξειδικευμένες γνώσεις που μπορεί να διαθέτουν ορισμένοι εργαζόμενοί
του, οι ξεχωριστές ικανότητες του καθενός, οι στάσεις τους απέναντι στην εργασία και τον οργανισμό
αποτελούν όλα δυσδιάκριτες αλλά πολύ σημαντικές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για έναν
οργανισμό, καθώς προσθέτουν αξία σε αυτόν και είναι δύσκολο να αποκτηθούν αλλά και να
αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές του (Boon et al., 2019).
Τα περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό μιας
επιχείρησης, με αυτό σαν αφετηρία μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί ένα τμήμα που ασχολείται
κατά κύριο λόγο με ένα αντικείμενο που παρουσιάζει δυσκολίες στη μέτρηση των στοιχείων του,
μπορεί να δυσκολεύεται να τεκμηριώσει τα αποτελέσματά του και να μη λογίζεται ισάξιο με τα άλλα
τμήματα σε ό,τι αφορά την αξία που μπορεί να φέρει. Αυτή η ανάγκη απόδειξης της αξίας της ΔΑΔ,
28

τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, αποτέλεσε το
έναυσμα για τη συστηματικότερη προσπάθεια καταγραφής, με συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης,
όλων των ενεργειών και των αποτελεσμάτων των τμημάτων ΔΑΔ (Marler & Boudreau, 2016).
Επιπλέον, άρχισε να γίνεται μια σύνδεση επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και μελετών σε
μάκρο-επίπεδο, ταυτόχρονα με την εμφάνιση όλο και περισσότερων επαγγελματιών της ΔΑΔ, οι
οποίοι ήθελαν να αφήσουν πίσω τους τις όποιες αποτυχίες του παρελθόντος και να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις των ανώτατων διοικήσεων (Marler & Boudreau, 2016). Επιπρόσθετα, όλοι αυτοί οι
νέοι επαγγελματίες της ΔΑΔ προέρχονταν από αμιγώς χρηματοοικονομικά και επιχειρηματικά
περιβάλλοντα, γεγονός που τους επέτρεπε να μπορούν να ανταποκριθούν πολύ πιο εύκολα στα νέα
δεδομένα (Marler & Boudreau, 2016). Σημαντικό ρόλο ακόμα έπαιξε και το γεγονός ότι οι
προϋπολογισμοί των τμημάτων ΔΑΔ αιτιολογούνται στη βάση μετρήσεων και ότι η στρατηγική
εστίαση πολλών προγραμμάτων ΔΑΔ απαιτεί μέτρηση τόσο πριν τρέξει το πρόγραμμα όσο και μετα,
για να κριθεί φυσικά η επιτυχία του (Marler & Boudreau, 2016). Τέλος, δε πρέπει να παραλείψουμε το
φαινόμενο της εξωτερικής ανάθεσης πολλών λειτουργιών ΔΑΔ, η οποία επίσης γίνεται βάσει
ανάλυσης.
Οι παραπάνω ανάγκες για τη χρήση μετρήσεων στη ΔΑΔ φέρνουν εκτός από δυσκολίες προσαρμογής
και απτά αποτελέσματα. Με τις μετρήσεις αποφεύγονται λανθασμένες επιλογές, όπως για παράδειγμα
αναποτελεσματικά προγράμματα τα οποία μπορούν αντικατασταθούν με άλλα δοκιμασμένα και πιο
επιτυχημένα (Boon et al., 2019). Απόρροια τέτοιων φαινομένων είναι η αύξηση των προϋπολογισμών
των τμημάτων ΔΑΔ, γεγονός που φανερώνει τη στήριξη της διοίκησης προς αυτά και θα τα βοηθήσει
να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις του τόσο με εσωτερικούς όσο
και με εξωτερικούς πελάτες, πετυχαίνοντας των απώτερο στόχο που είναι να φέρουν αξία στον
οργανισμό τους.
Σχετικά τώρα που με τους τρόπους που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις, θα αναφέρουμε ενδεικτικά
τους τέσσερις πιο συνηθισμένους και τη διαδικασία που ακολουθείται. Αρχικά, γίνεται μια εσωτερική
έρευνα με συλλογή στοιχείων για τον οργανισμό. Το βασικότερο μέσο για τη ΔΑΔ σε αυτή τη
προσπάθεια είναι οι έρευνες στάσεων των εργαζομένων, που θα χρησιμοποιηθούν και στην παρούσα
διπλωματική εργασία. Οι βασικότερες στάσεις που μελετώνται, κυρίως σε ετήσια βάση, είναι η
εργασιακή ικανοποίηση, η εργασιακή δέσμευση, η αφοσίωση και η εξουθένωση των εργαζομένων.
Μετά τη μέτρηση των στάσεων και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών στοιχείων,
γίνεται μια σύγκριση αυτών με τα αντίστοιχα της αγοράς (Benchmarking) προκειμένου να αποκτήσει
ο οργανισμός μια εικόνα για το που βρίσκεται σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Boon et al., 2019).
Τέλος, πολύ διαδεδομένη και στο χώρο της ΔΑΔ είναι και η μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης
(Return of Investment, aka ROI), μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το κέρδος
που φέρνει μια επένδυση σε σχέση με το κόστος της. Στη περίπτωση της ΔΑΔ η επένδυση αυτή
μπορεί να είναι οι πρακτικές που εφαρμόζει στον οργανισμό και που έχουν σα στόχο την ανάδειξη
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των δυσδιάκριτων εκείνων στοιχείων των εργαζομένων (Ulrich & Smallwood, 2005), τα οποία, όπως
αναφέραμε προηγουμένως, είναι ικανά να αποτελέσουν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Οι παραπάνω πρακτικές είναι πλέον πολύ διαδεδομένες στα τμήματα ΔΑΔ στη προσπάθεια τους να
υπολογίσουν την αποτελεσματικότητά τους και την αξία που φέρνουν στον οργανισμό τους.
Χρειάζεται όμως και προσοχή, διότι παρόλο που η δημιουργία συγκεκριμένων μοντέλων είναι
χρήσιμη προκειμένου να αποκτήσουν οι οργανισμοί μια εικόνα για το που βρίσκονται σε ενεστώτα
χρόνο οι λειτουργίες των τμημάτων ΔΑΔ τους, αλλά και να καταγράψουν το πως μπορούν να
βελτιωθούν οι υπηρεσίες αυτών στο άμεσο μέλλον, υπάρχει και ο κίνδυνος να αποτύχουν να πείσουν
τους άμεσους προϊστάμενους για την αποτελεσματικότητα και την αξία που έφεραν στον οργανισμό
(Wright et al., 2001). Για το λόγο αυτό, τα τμήματα ΔΑΔ πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία
προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο σενάριο. Ένας τρόπος είναι ο έλεγχος των τμημάτων
ΔΑΔ που πρότεινε ο Ulrich (1997), σαν αντιπαραβολή στη χρήση τη μεθόδου εξισορροπημένης
αξιολόγησης, η οποία εστίαζε στην παραγωγικότητα, στους ανθρώπους και στις διαδικασίες. Ο
έλεγχος των τμημάτων ΔΑΔ θα επικεντρώνεται στις πρακτικές, στους επαγγελματίες της ΔΑΔ και στο
ίδιο το τμήμα και τη λειτουργία του (Ulrich, 1997). Με τους ελέγχους αυτούς, λόγω των τομέων που
επικεντρώνονται, μπορούν να προκύψουν ασφαλή και πειστικά συμπεράσματα σχετικά με την
ποιότητα ενός τμήματος ΔΑΔ μέσα σε έναν οργανισμό και να λειτουργήσουν σαν συμπληρωματικές
μετρήσεις δίπλα σε αυτές των αποτελεσμάτων των τμημάτων ΔΑΔ.
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η διαφορά που μπορεί να κάνει ένα τμήμα ΔΑΔ στη κερδοφορία ενός
οργανισμού, είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος. Οι επαγγελματίες της ΔΑΔ πρέπει να πάψουν να
φοβούνται τα ποσοτικά μεγέθη και να τα δουν ως τα εργαλεία που είναι και θα τους βοηθήσουν να
πετύχουν τους στόχους τους. Αυτοί οι φόβοι οφείλονται στην έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας από τη
πλευρά των επαγγελματιών ΔΑΔ (Ulrich, 1997), κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο
δύσκολες και πολύπλοκες κι αν φαντάζουν οι μετρήσεις. Οι επαγγελματίες της ΔΑΔ πρέπει πρώτα να
κατανοήσουν τους στρατηγικούς στόχους των οργανισμών τους, οι οποίοι συνήθως αποτυπώνονται σε
χρηματοοικονομικούς όρους και στη συνέχεια να τους μετατρέψουν σε μετρήσιμες πρακτικές ΔΑΔ
(Ulrich, 1997). Με αυτό τον τρόπο θα πετύχουν να μεταφέρουν το ενδιαφέρον στο τι πραγματικά
μπορούν να πετύχουν τα τμήματα ΔΑΔ για τον οργανισμό τους. Οι επαγγελματίες της ΔΑΔ μπορούν
και οφείλουν να ακολουθήσουν τις τάσεις άλλων τμημάτων μέσα στους οργανισμούς και να
χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα των αριθμών προκειμένου να «μιλήσουν» για την αξία που φέρνουν.
2.6 Οπτικές των ενδιαφερόμενων μερών για τα τμήματα ΔΑΔ και πως αυτές τα επηρεάζουν
Αφού είδαμε τη σημασία της εικόνας των τμημάτων ΔΑΔ και πως μπορεί αυτή να συμβάλλει στην
αποτελεσματικότητά τους και αφού εξηγήσαμε τις σημαντικότερες ομάδες ενδιαφέροντος για τα
τμήματα ΔΑΔ, σε αυτό το σημείο θα δούμε το βασικό μέσο που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί
κατά μία έννοια η εικόνα των τμημάτων ΔΑΔ. Αναφερόμαστε στις οπτικές των εργαζομένων, τις
30

οποίες πλήθος μελετητών έχουν θεωρήσει εξαιρετικής σημασίας στη προσπάθεια ανάδειξης της αξίας
και της αποτελεσματικότητας που μπορεί να φέρει ένα τμήμα ΔΑΔ σε έναν οργανισμό (Bowen &
Ostroff, 2004; Buyens & Vos, 2001; Nishii, Lepak, & Schneider, 2008; Piening, Baluch, & Salge,
2013; Wright, Gardner, & Moynihan, 2003; Wright et al., 2001). Αν θέλαμε να ορίσουμε την οπτική
θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα υποκείμενο οργανώνει και
αντιλαμβάνεται τα αποτυπώματα των αισθήσεών του, προκειμένου να δώσει ένα νόημα σε αυτά που
τον περιβάλλουν (Robbins, Sanghi & Judge, 2009). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα υποκείμενα
σχηματίζουν απόψεις σχετικά με το περιβάλλον τους, οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε
συμπεριφορές (Bernstein & Burke, 1989). Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Spreitzer (1996)
«οι άνθρωποι ενεργά οπτικοποιούν τα περιβάλλοντά τους και επηρεάζονται από αυτές τους τις
οπτικές, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι θα τους επηρέαζε μια αντικειμενική πραγματικότητα».
Σε ό,τι αφορά τις οπτικές των εργαζομένων, δηλαδή την εικόνα που έχουν, για τα τμήματα ΔΑΔ,
πλήθος ερευνών έχει αποδείξει ότι ο τρόπος που βλέπουν τις πρακτικές των τμημάτων ΔΑΔ
σχετίζονται με την οργανωσιακή απόδοση μέσα από τον μετριασμό στάσεων και συμπεριφορών, κάτι
που δε συμβαίνει πάντοτε με άλλες ομάδες ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα τους άμεσους
προϊστάμενους (Piening et al., 2013). Η θεωρία της ΣΔΑΔ έχει κατά καιρούς υποστηρίξει ότι τα
συστήματα ΔΑΔ αποτελούν δέσμες διακριτών αλλά και συσχετισμένων πρακτικών ΔΑΔ που οδηγούν
σε καλύτερα οργανωσιακά αποτελέσματα μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων των εργαζομένων και
της παροχής κινήτρων και ευκαιριών σε αυτούς για την αύξηση της παραγωγικότητά τους (Piening et
al., 2013). Παρόλα αυτά, πολύ συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχουν διαφορές στις οπτικές
των μάνατζερ και των εργαζομένων σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των
πρακτικών ΔΑΔ, γι’ αυτό και υπάρχει αξία στη μελέτη της σχέσης πρακτικών ΔΑΔ και
οργανωσιακών αποτελεσμάτων υπό το πρίσμα των οπτικών των εργαζομένων (Bowen & Ostroff,
2004). Για παράδειγμα οι Wright και Nishii (2006) υποστήριξαν ότι οι πρακτικές ΔΑΔ που θα
σχεδιάσει ένας οργανισμός μπορεί εν τέλει να εφαρμοστούν με τέτοιους τρόπους που να διαφέρουν
σημαντικά στα αποτελέσματα σε σχέση με τις αρχικές προθέσεις του οργανισμού. Αυτές οι
αντικειμενικά ισχύουσες πρακτικές εκλαμβάνονται με εντελώς υποκειμενικό τρόπο από τους
εργαζόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους οδηγούνται σε στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται
άμεσα με την οργανωσιακή απόδοση (Piening et al., 2013). Η αξία λοιπόν της μελέτης των οπτικών
των ομάδων ενδιαφέροντος και στη περίπτωσή μας στις οπτικές των εργαζομένων, έγκειται στο
γεγονός ότι οι εμπειρίες των εργαζομένων με τις πρακτικές ΔΑΔ είναι περισσότερο πιθανό να
επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά τους από όσο την επηρεάζει η απλή υιοθέτηση και εφαρμογή
αυτών των πρακτικών (Piening et al., 2013).
2.6.1 Η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής σχετικά με τη μελέτη των οπτικών των εργαζομένων
Διεισδύοντας περισσότερο στο πως μπορούν οι οπτικές των εργαζομένων να επηρεάσουν την
οργανωσιακή απόδοση θα χρησιμοποιήσουμε τη Κοινωνική Θεωρία της Ανταλλαγής (Blau, 1964)
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όπως έκαναν οι Piening et al. (2013) με αφετηρία τη λογική ότι τα συστήματα ΔΑΔ στη
πραγματικότητα θέτουν το πλαίσιο συνδιαλλαγής μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Η
συγκεκριμένη θεωρία έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις στο παρελθόν για τη μελέτη θεματικών που
αφορούν οργανισμούς, παρόλο που αναπτύχθηκε για τη μελέτη ατομικών συμπεριφορών. Οι Piening
et al. (2013) υπέθεσαν ότι σύμφωνα με τη συλλογική οπτική των σχέσεων κοινωνικής ανταλλαγής,
όταν οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε πρακτικές ΔΑΔ αλλά και σε διάφορες άλλες διαδικασίες εντός
του οργανισμού, τότε τείνουν να υιοθετούν μια κοινή κατανόηση για την σχέση ανταλλαγής που
έχουν με τον εργοδότη τους. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογική κοινωνική ανταλλαγή ορίζεται ως «μια
γενικευμένη λειτουργία ανταλλαγής που αποτελείται από μυριάδες ατομικές ανταλλαγές που
υπερβαίνουν τον ατομικό τους χαρακτήρα προκειμένου να ορίσουν τη φύση της ανταλλαγής με το
σύνολο σαν κάτι ενιαίο» (Gong, Chang & Cheung, 2010, p. 124). Οι εργαζόμενοι λοιπόν αναμένεται
να σχηματίσουν οπτικές για τις προθέσεις των εργοδοτών και στη συνέχεια στάσεις και συμπεριφορές
οι οποίες θα στηρίζονται στις πολιτικές και τις πρακτικές που εφαρμόζει ο οργανισμός (Piening et al.,
2013). Τα τμήματα ΔΑΔ με τη σειρά τους διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, αφού μέσα
από τις πρακτικές τους, στη πραγματικότητα στέλνουν μηνύματα στους εργαζόμενους που αφορούν
τη στοχοθεσία των εργοδοτών τους και στα οποία μηνύματα οι εργαζόμενοι απαντούν αναλόγως
(Bowen & Ostroff, 2004; Nishii et al., 2008). Ο οργανισμός μπορεί να δείξει τη μακροπρόθεσμη
αφοσίωσή του στους εργαζομένους του με το να επενδύει στα τμήματα ΔΑΔ και τις πρακτικές τους,
είτε αυτές αφορούν την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, είτε τη διοίκηση της απόδοσης
και τις παροχές προς τους εργαζομένους. Αυτός είναι ένας τρόπος για να δείξει ο οργανισμός ότι
εκτιμά τη συνεισφορά των εργαζομένων του και ότι ενδιαφέρεται για τη προσωπική τους ανάπτυξη
και τις ανάγκες τους (Allen, Shore, & Griffeth, 2003). Επιπρόσθετα, αν γίνει σωστή εφαρμογή
συστημάτων ΔΑΔ υψηλής αποδοτικότητας, είναι πολύ πιθανό να προσφέρει μια οπτική στους
εργαζόμενους σχετικά με τη σχέση κοινωνικής ανταλλαγής που έχουν αναπτύξει με τον εργοδότη, η
οποία θα χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και υποστήριξη και δε θα είναι μια αμιγώς
οικονομική σχέση εργασίας με βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα (Kehoe & Wright, 2013).
2.6.2 Διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών μέσα από τις οπτικές των εργαζομένων
Από τη πλευρά τους λοιπόν οι εργαζόμενοι, που αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τον οργανισμό
που θα τους παρέχει προνομιούχα μεταχείριση, η οποία θα παρέχεται μέσα από τις πρακτικές ΔΑΔ,
τείνουν να παρουσιάζουν θετικές εργασιακές στάσεις, όπως είναι η εργασιακή ικανοποίηση (γεγονός
που θα εξετάσουμε και στην παρούσα έρευνα) και οι οποίες με τη σειρά τους προωθούν την εμφάνιση
θετικών για τον οργανισμό συμπεριφορών (Allen et al., 2003; Kehoe & Wright, 2013). Επιπρόσθετα,
σύμφωνα με την θεωρία της ισότητας που ανέπτυξε ο Adams (1965), η αναλογία παροχών προς τη
συνεισφορά παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της σχέσης του εργαζομένου με τον εργοδότη
του (Piening et al., 2013). Όταν παρουσιάζεται μια ασυμφωνία ανάμεσα στις παροχές που
προσδοκούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με αυτό που θεωρούν ότι συνεισφέραν και στις παροχές που
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τελικά έλαβαν από τον εργοδότη τους, τότε θα αισθανθούν αρνητικά συναισθήματα και κατά πάσα
πιθανότητα θα ελαττώσουν τη συνεισφορά τους προκειμένου να επαναφέρουν την ισορροπία (Piening
et al., 2013). Κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί λοιπόν στο παρελθόν είναι ότι ανάλογα με το κατά πόσο
έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες των εργαζομένων από τον οργανισμό τους αυτοί θα παρουσιάσουν
ανάλογες θετικές ή αρνητικές εργασιακές στάσεις και αντίστοιχες μεταβολές στη συμπεριφορά τους
(Piening et al., 2013). Οι προσδοκίες αυτές προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τις εμπειρίες τους με τις
πρακτικές ΔΑΔ που εφαρμόζονταν από τα αντίστοιχα τμήματα και μπορούν να υπολογιστούν
μελετώντας τις οπτικές τους (Bowen & Ostroff, 2004; Nishii et al., 2008).
Στη προσπάθεια αποκωδικοποίησης της σχέσης των στάσεων και των συμπεριφορών που
αναπτύσσουν οι εργαζόμενοι με τις οπτικές τους για τα τμήματα ΔΑΔ, πολύ σημαντική ήταν και η
οριοθέτηση του ποιο από τα δύο προηγείται για να δούμε και πως διαμορφώνεται η σχέση από την
άποψη αίτιου – αποτελέσματος. Οι Bowen και Ostroff (2004) και οι Nishii και Wright (2008)
υποστήριξαν ότι οι οπτικές είναι αυτές που προηγούνται των στάσεων και των συμπεριφορών.
Ειδικότερα, για να μπορέσει ένας οργανισμός να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά
τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων του, θα πρέπει να φροντίσει οι πρακτικές του
τμήματος ΔΑΔ να εκλαμβάνονται και να αφομοιώνονται από τους εργαζόμενους με τέτοιο τρόπο
ώστε να εκμαιεύονται φυσικά οι επιθυμητές στάσεις και συμπεριφορές (Nishii et al., 2008). Αν όμως
δεν συμβεί το παραπάνω αλλά οι εργαζόμενοι ερμηνεύουν την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο
από αυτόν που όντως ισχύει, τότε θα είναι και διαφορετικός ο τρόπος που θα ερμηνεύσουν τα
συστήματα ΔΑΔ, με αποτέλεσμα οι πρακτικές ΔΑΔ να αποτυγχάνουν στην εκπλήρωση των στόχων
τους (Nishii et al., 2008). Προκειμένου λοιπόν, ένα σύστημα ΔΑΔ να συνδεθεί με την
αποτελεσματικότητα του οργανισμού, πρέπει να εκμαιεύσει σύμφωνες και κοινές οπτικές σχετικά με
το κλίμα και τις συμπεριφορές που προσδοκά και επιβραβεύει η διοίκηση (Bowen & Ostroff, 2004).
2.6.3 Ο χρόνος που χρειάζονται οι οπτικές των εργαζομένων για να γίνουν αποτελέσματα
Μία ακόμα σημαντική θεματική σχετικά με τις οπτικές των εργαζομένων αφορά τις μεταβολές τους
μέσα στο χρόνο. Η μελέτη του φαινομένου δεν αρκεί να γίνεται μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή
αλλά να μελετώνται οι οπτικές, οι στάσεις και οι συμπεριφορές των εργαζομένων σε εύλογα χρονικά
διαστήματα (Piening et al., 2013). Οι όποιες αλλαγές προκύπτουν στις οπτικές των εργαζομένων
απέναντι στα συστήματα της ΔΑΔ οφείλονται κατά τους Piening et al. (2013) σε τρεις μηχανισμούς.
Πρώτον, οι οπτικές των εργαζομένων μπορούν να μεταβληθούν από την αλλαγή περιεχομένου των
συστημάτων ΔΑΔ (Bowen & Ostroff, 2004). Πρακτικά, κάτι τέτοιο σημαίνει αλλαγές τόσο στη φύση
όσο και στον αριθμό των πρακτικών ΔΑΔ που συνήθιζε να εφαρμόζει το τμήμα ΔΑΔ του οργανισμού.
Η υιοθέτηση καινούριων πρακτικών ή η κατάργηση παλαιότερων, μπορεί να εκλαμβάνονται από τους
εργαζομένους ως ένα μήνυμα σχετικά με το ενδιαφέρον του οργανισμού για τους ίδιους αλλά και για
το πώς επρόκειτο πιθανότατα να μεταβληθεί η εμπειρία τους με το τμήμα ΔΑΔ του οργανισμού τους
(Nishii et al., 2008). Δεύτερον, οι οπτικές των εργαζομένων σχετικά με το τμήμα ΔΑΔ τείνουν να
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μεταβάλλονται ανεξάρτητα από τις αλλαγές που μπορεί να διαδραματίζονται στο γενικότερο
περιεχόμενο των λειτουργιών ΔΑΔ του οργανισμού (Piening et al., 2013). Δηλαδή, αυτό που
υποστηρίζεται από τους Wright και Nishii (2006) είναι ότι οι αλλαγές στον τρόπο που εφαρμόζονται
και διαδίδονται οι υπάρχουσες πρακτικές ΔΑΔ από τους προϊστάμενους μπορεί να οδηγήσουν σε
αλλαγές στις οπτικές των εργαζομένων, παρά τη δεδομένη σημασία που έχουν για την ερμηνεία του
περιεχομένου της ΔΑΔ από τους εργαζομένους άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η κατανόηση και η
συνέπεια (Bowen & Ostroff, 2004). Τρίτον, οι αλλαγές στις προσδοκίες των εργαζομένων σχετικά με
τα κίνητρα που τους παρέχει ο οργανισμός, είναι πιθανό να οδηγήσουν είτε σε θετικότερες είτε σε
αρνητικότερες συμπεριφορές απέναντι στα συστήματα ΔΑΔ (Piening et al., 2013). Αυτή η αλλαγή
στις προσδοκίες πιθανότατα αντικατοπτρίζει το πώς οι εργαζόμενοι προσπαθούν να ανταποκριθούν
στα νέα δεδομένα που εισάγονται από τον οργανισμό σε ό,τι έχει να κάνει με τα κίνητρά τους, ή
μπορεί ακόμα και να οφείλεται στην αναμενόμενη αλλαγή στην απόδοση-συνεισφορά τους, η οποία
επηρεάζει και τις οπτικές τους σχετικά με τις υποχρεώσεις του οργανισμού απέναντί τους (CoyleShapiro & Conway, 2005).
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι αλλαγές στις οπτικές, τις στάσεις και εν τέλει τις συμπεριφορές κατόπιν
παρεμβάσεως της ΔΑΔ, που είναι και ο απώτερος στόχος, χρειάζονται ένα εύλογο χρονικό διάστημα
(Wright & Haggerty, 2005). Δεν είναι λίγες οι έρευνες που έχουν διαπιστώσει σημαντικότατες
διαφορές σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα πρακτικών ΔΑΔ, ανάλογα με τη διάρκειά τους αλλά
και τη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε προκειμένου να εφαρμοστούν (Piening et al., 2013). Οι Birdi,
Clegg, Patterson, Robinson, Stride, Wall και Wood (2008), για παράδειγμα, παρατήρησαν ότι η
εκπαίδευση του προσωπικού αρχίζει να έχει αποτελέσματα στην παραγωγικότητα του οργανισμού δύο
χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής της, ενώ η ενδυνάμωση του προσωπικού και η ομαδική εργασία,
με τα μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματά τους, αν και υλοποιήθηκαν πιο άμεσα καθυστέρησαν
αντίστοιχα. Η ανάγκη υιοθέτησης μιας πιο διαχρονικής οπτικής σχετικά με την παραγωγικότητα των
τμημάτων ΔΑΔ, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική όταν μελετάται υπό το πρίσμα της θεωρία της
κοινωνικής ανταλλαγής (Piening et al., 2013). Σύμφωνα με τον Blau (1964) «οι κοινωνικές
ανταλλαγές χαρακτηρίζονται από απροσδιόριστες υποχρεώσεις». Τέτοιες μπορεί να είναι το πώς και
το πότε οι παραλήπτες οιονδήποτε πόρων θα αποφασίσουν να ανταποδώσουν το όφελος, όταν δεν
υπάρχουν επίσημες συμβατικές ρυθμίσεις ανάμεσα στα μέρη. Τόσο λοιπόν η θεωρία της κοινωνικής
ανταλλαγής, όσο και η επιστήμη της ΣΔΑΔ αδυνατούν να παράσχουν στη παρούσα φάση
πληροφορίες σχετικά με το πότε και για πόσο καιρό η αύξηση των κινήτρων της ΔΑΔ προς τους
εργαζόμενους ενός οργανισμού θα φέρει τις επιθυμητές αλλαγές τόσο στις στάσεις και τις
συμπεριφορές τους, όσο και στη συνολική παραγωγικότητα του οργανισμού (Piening et al., 2013).
Παρατηρούμε λοιπόν ότι το χρονικό εύρος μέσα στο οποίο οι οπτικές των εργαζομένων για τα
συστήματα ΔΑΔ μπορούν να μεταβληθούν σε τέτοιες που να φέρουν στον οργανισμό αποτελέσματα
στην παραγωγικότητα, είναι ένας παράγοντας που θα φέρει και διάφορες συνέπειες. Οι Wright,
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Gardner, Moynihan, και Allen, (2005) τόνισαν ότι λόγω των διαφορετικών χρονικών περιόδων που
χρειάζονται τα συστήματα ΔΑΔ για να φέρουν τις θετικές μεταβολές που συζητάμε στους
εργαζόμενους, οι οργανισμοί θα πρέπει να θεωρούν τη μεταβολή στα επίπεδα ικανοποίησης των
πελατών ως ένα βραχυπρόθεσμα εφικτό αποτέλεσμα, ενώ τις ουσιώδεις μεταβολές στα οικονομικά
αποτελέσματα ως κάτι πιο μακροπρόθεσμο. Αντίστοιχες είναι οι επιπτώσεις του χρόνου και στις
αρνητικές καταστάσεις που αφορούν τον εργαζόμενο. Ο ρυθμός αποχωρήσεων για παράδειγμα,
παρόλο που οι πελάτες βιώνουν τα αποτελέσματά του άμεσα, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό
διάστημα μέχρι να πέσουν τα επίπεδα ικανοποίησης και αφοσίωσης των πελατών, αλλά και ένα ακόμα
μεγαλύτερο μέχρι αυτό να επηρεάσει και οικονομικά τον οργανισμό (Hausknecht & Trevor, 2011).
Τέλος, οι Piening et al., (2013) στην έρευνα τους παρατήρησαν ότι η επιρροή που έχουν οι αντιλήψεις
των εργαζομένων για τα συστήματα ΔΑΔ στην παραγωγικότητα του οργανισμού τους, αν και όπως
είδαμε είναι υπαρκτή με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να φθίνει σε ένταση.
2.6.4 Η σημασία των αποδόσεων του νοήματος από τους εργαζομένους στη διαμόρφωση των
οπτικών τους
Παρατηρούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι στο σχηματισμό των οπτικών παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο και ο τρόπος που αποδίδουν οι εργαζόμενοι κάθε τι που συμβαίνει στον οργανισμό και
προέρχεται από το τμήμα ΔΑΔ. Με άλλα λόγια «γιατί υπάρχουν πρακτικές ΔΑΔ»; Οι Nishii et al.,
(2008) που μελέτησαν το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρουν πως οι εργαζόμενοι μπορεί για παράδειγμα
να μοιράζονται κοινές οπτικές πάνω σε ορισμένες πρακτικές ΔΑΔ που είχαν εφαρμογή στους ίδιους
για τη δημιουργία ασφαλούς κλίματος, αλλά ταυτόχρονα να έχουν εντελώς διαφορετικές οπτικές
σχετικά με το γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες πρακτικές για να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα.
Ορισμένοι εργαζόμενοι δηλαδή, μπορεί να θεωρούν ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς κλίματος μέσα
στον οργανισμό να προέρχεται από την διοίκηση στα πλαίσια των ενεργειών της προκειμένου να
αισθάνονται πιο άνετα οι εργαζόμενοι στον οργανισμό. Από την άλλη, κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να
θεωρούν ότι σκοπός της διοίκησης είναι η μείωση του κόστους που σχετίζεται με τα εργατικά
ατυχήματα ή να θεωρούν ότι οι διοίκηση υποχρεώθηκε από κάποιο καινούριο σχετικό νόμο (Nishii et
al., 2008). Συνέπεια των παραπάνω είναι να παρατηρείται οι εργαζόμενοι να σχηματίζουν στάσεις και
συμπεριφορές ανάλογα τον τρόπο που αποδίδουν τις προθέσεις της διοίκησης κάθε φορά που ζητούν
την εφαρμογή κάποιας πρακτικής ΔΑΔ (Nishii et al., 2008).
Η παραπάνω θέση βασίστηκε στη θεωρία της κοινωνικής απόδοσης, σύμφωνα με την οποία οι
άνθρωποι εξάγουν διαφορετικά συμπεράσματα στα κοινωνικά ερεθίσματα και βασιζόμενοι στον
τρόπο που τα ερμηνεύουν, προχωρούν σε διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές (Fiske & Taylor,
1991). Οι μελετητές της ΔΑΔ λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουν αν η σχέση που αναπτύσσουν οι στάσεις
και οι συμπεριφορές των εργαζομένων, οι οποίες όπως έχουμε δει μπορούν να οδηγήσουν σε
βελτιωμένη οργανωσιακή απόδοση, με τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα τμήματα ΔΑΔ, εξαρτάται
από την εξήγηση που δίνουν οι εργαζόμενοι στα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις πρακτικές που
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βιώνουν (Nishii et al., 2008). Ειδικότερα, οι Nishii et al. (2008) όρισαν τις σχετικές με τη ΔΑΔ
αποδόσεις ως «τις αιτιώδεις εξηγήσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι στα κίνητρα της διοίκησης όσον
αφορά τη χρήση συγκεκριμένων πρακτικών ΔΑΔ». Ακολούθως, θα πρέπει να διακρίνουμε τις
εσωτερικές από τις εξωτερικές αποδόσεις που αφορούν τη ΔΑΔ, καθώς οι εξωτερικές έχει αποδειχτεί
ότι επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό τις στάσεις και τις συμπεριφορές σε σχέση με τις εσωτερικές
(Nishii et al., 2008). Χαρακτηριστικές είναι οι έρευνες του Koys (1988, 1991) οι οποίες απέδειξαν ότι
οι εσωτερικές αποδόσεις σχετίζονται θετικά με την δέσμευση, σε αντίθεση με τις εξωτερικές. Οι
εσωτερικές αποδόσεις που αφορούν τη ΔΑΔ ερμηνεύουν τις πρακτικές ΔΑΔ που ζητά η διοίκηση είτε
ως κάτι που σχετίζεται με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, είτε ως κάτι που γίνεται στα
πλαίσια του πως βλέπει η διοίκηση τη κατάσταση των εργαζομένων (Nishii et al., 2008). Φυσικά αυτό
μπορεί να μεταφραστεί είτε ως κάτι που στοχεύει στη ποιότητα των υπηρεσιών και στην ευεξία των
εργαζομένων αλλά και ως κάτι που μπορεί να στοχεύει στη μείωση του κόστους και στην
εκμετάλλευση των εργαζομένων (Nishii et al., 2008). Αντίθετα, οι εξωτερικές αποδόσεις που αφορούν
τη ΔΑΔ ερμηνεύουν τις ενέργειες της διοίκησης όχι ως κάτι για το οποίο είναι απευθείας υπεύθυνη
αλλά ως κάτι που της επιβάλλεται εξαιτίας εξωτερικών περιορισμών (Nishii et al., 2008). O
συνηθέστερος τέτοιος περιορισμός είναι οι συνδικαλιστικές συμβάσεις.
Αν τώρα εξετάσουμε το ζήτημα και από τη σκοπιά της κοινωνικής ανταλλαγής θα παρατηρήσουμε ότι
αποδόσεις που βασίζονται στη δέσμευση και υποδηλώνουν θετικές συνέπειες για τους εργαζόμενους
(ποιότητα υπηρεσιών και ευεξία για τους εργαζόμενους), πιθανότατα θα τους οδηγήσουν στο να
νιώσουν ένα αίσθημα υποχρέωσης απέναντι στον οργανισμό και διάθεση να του το ανταποδώσουν με
θετικό τρόπο (Schmit & Allscheid, 1995; Whitener, 2001). Παρόλα αυτά, όταν οι εργαζόμενοι
υποθέτουν ότι τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την εφαρμογή των πρακτικών ΔΑΔ δεν αφορούν την
ευεξία τους αλλά στοχεύουν περισσότερο στη μείωση του κόστους ή τη χειραγώγιση των
εργαζομένων τότε θα εμφανιστούν και μειωμένα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής
δέσμευσης (Nishii et al., 2008).
Το βασικό νόημα πίσω από τη μελέτη των αποδόσεων των πρακτικών ΔΑΔ από τους εργαζομένους
είναι ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η αποδοτικότητά τους από το πως κατανοούν τα κίνητρα πίσω
από τις πρακτικές ΔΑΔ (Wright & Boswell, 2002). Επίσης, πολύ σημαντική είναι η χρήση τους για
θέματα ευθυγράμμισης των πρακτικών ΔΑΔ. Όπως επισημαίνουν οι Nishii et al. (2008) βασικός
στόχος της εσωτερικής ευθυγράμμισης των πρακτικών ΔΑΔ είναι η αποστολή συνεπών μηνυμάτων
προς τους εργαζόμενους σχετικά με τους στόχους και τις προσδοκίες του οργανισμού αναφορικά με
τη συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι. Για το λόγο αυτό η εσωτερική
ευθυγράμμιση θα ήταν καλύτερο να προσεγγίζεται και να οργανώνεται υπό το πρίσμα του
εργαζομένου, μελετώντας τις οπτικές του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του
οργανισμού, παρά να βασίζεται η όλη διαδικασία σε υπολογισμούς μελετητών και σε εικασίες που
μπορεί να κάνουν οι εκπρόσωποι των τμημάτων ΔΑΔ (Nishii et al., 2008). Με αυτό τον τρόπο οι
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επαγγελματίες της ΔΑΔ μπορούν να βρίσκουν τους λόγους για τους οποίους οι πρακτικές που
καλούνται να εφαρμόσουν είτε πετυχαίνουν το στόχο τους και άρα βρίσκονται στο σωστό δρόμο, είτε
αποτυγχάνουν και θα πρέπει αν πραγματοποιήσουν αλλαγές. Η εξεύρεση των προβληματικων
περιοχών αποτελεί πάντοτε μια δύσκολη διαδικασία και η στροφή προς τον εργαζόμενο και τον τρόπο
που βλέπει τη κατάσταση αλλά και τον τρόπο που την ερμηνεύει μπορεί να αποτελέσει τη λύση.
2.6.5 Τρόποι επιρροής των οπτικών των εργαζομένων από τα τμήματα ΔΑΔ
Βασικό ζήτημα σχετικά με τις οπτικές είναι όπως γίνεται αντιληπτό και το πώς μπορούν αυτές να
επηρεαστούν. Δηλαδή τι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνει ο οργανισμός προκειμένου να δει
αποτελέσματα στη παραγωγικότητα των εργαζομένων του μέσα από τη μεταβολή των οπτικών τους
σχετικά με το τμήμα ΔΑΔ. Η άμεση απάντηση που δίνει πληθώρα μελετητών της ΣΔΑΔ είναι οι
οργανισμοί να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στα τμήματα ΔΑΔ (Piening et al., 2013; Wright &
Haggerty, 2005). Η συλλογιστική πίσω από αυτή την απάντηση βασίζεται στη λογική της
ανταπόδοσης. Αν οι οργανισμοί όντως έχουν αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα τότε οφείλουν να
μοιράζονται μέρος των κερδών με τους εργαζομένους τους μέσα από επενδύσεις στη βελτιστοποίηση
των ικανοτήτων τους, την αύξηση των κινήτρων τους αλλά και την προσωπική τους ευεξία (Piening et
al., 2013). Αυτό θα γίνει μέσω των τμημάτων ΔΑΔ που κατ’ επέκταση θα βελτιώσει και τις οπτικές
των εργαζομένων γι’ αυτά (Piening et al., 2013). Πιο συγκεκριμένα, ένας οργανισμός που θα αρχίσει
να επενδύει κεφάλαια σε νέες πιο εξελιγμένες πρακτικές ΔΑΔ, που θα εφαρμόζει αυτές τις πρακτικές
πιο τακτικά και σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα πραγματοποιήσει επενδύσεις σε
προσωπικό της ΔΑΔ, διαδικασίες και υποδομές που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση και τη διάδοση
του έργου της ΔΑΔ, θα εξασφαλίσει και τη σταδιακή βελτιστοποίηση των συλλογικών οπτικών των
εργαζομένων του για το τμήμα ΔΑΔ (Bowen & Ostroff, 2004). Ακόμα και αν δούμε τα παραπάνω υπό
το πρίσμα του μοντέλου κινήτρων – συνεισφοράς και πάλι οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού που
απολαμβάνει αυξημένα κέρδη θα περιμένουν από αυτόν περισσότερα κίνητρα προκειμένου να
συνεχίσουν να συνεισφέρουν εξίσου (March & Simon, 1958). Ο οργανισμός λοιπόν, θα πρέπει να
επενδύσει στα τμήματα ΔΑΔ προκειμένου αυτά να συντηρίσουν αυτή την ισορροπία (Subramony,
Krause, Norton, & Burns, 2008). Αντιστρόφως φυσικά, οργανισμοί που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες είναι λογικό να μην έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να επενδύσουν στους ανθρώπους
τους (Wright & Haggerty, 2005) με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να μειώσουν και τα κίνητρα που
δίνουν στους εργαζομένους προκειμένου να συνεχίσουν να συντηρούν την ισορροπία στη σχέση
κίνητρα – συνεισφορά (Tsui, Pearce, Porter, & Tripoli, 1997). Βέβαια, μια μείωση στις επενδύσεις
προς το τμήμα ΔΑΔ, ακόμα και αν αυτή προκύπτει λόγω μειωμένης απόδοσης, θα μπορούσε να
ερμηνευτεί ότι υποδηλώνει μειωμένα επίπεδα στήριξης, αναγνώρισης αλλά και ενδιαφέροντος
σχετικά με το να συνεχίσει να υπάρχει μια σχέση ανταποδοτικότητας μεταξύ του οργανισμού και των
εργαζομένων (Allen et al., 2003). Κάτι τέτοιο φυσικά θα μείωνε κατά πολύ την οπτική που θα είχαν οι
εργαζόμενοι για το τμήμα ΔΑΔ του οργανισμού τους. Μάλιστα κάτι τέτοιο τείνει να ενισχύεται ακόμα
37

περισσότερο με την πάροδο του χρόνου αφού οι εργαζόμενοι συνηθίζουν να εξάγουν τόσο θετικά όσο
και αρνητικά συμπεράσματα σχετικά με την εργασιακή τους κατάσταση και να δημιουργούν
εφάμιλλες προσδοκίες για οποιαδήποτε ανοδική ή καθοδική τάση σχετική με τις παροχές κινήτρων
από τη ΔΑΔ (Chen et al., 2011).
Συμπληρωματικά, υπάρχουν πάντα κι άλλες «διαδρομές» μέσω των οποίων μπορούν να επηρεαστούν
οι οπτικές των εργαζομένων για τα τμήματα ΔΑΔ. Μια τέτοια διαδρομή είναι ξανά μέσω της
εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων, αλλά αυτή τη φορά ο επηρεασμός της θα έρθει από την
ικανοποίησης των πελατών του οργανισμού (Piening et al., 2013). Η θεωρητική βάση γι’ αυτό το
φαινόμενο βασίζεται στη φύση των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες, κατά την οποία λόγω της
επαφής των εργαζομένων με τους πελάτες που καταναλώνουν αυτές τις υπηρεσίες δημιουργείται μια
μετάδοση συναισθημάτων εκατέρωθεν, τόσο θετικών όσο και αρνητικών (Hartfield, Cacioppo &
Rapson, 1994). Αυτή η καθόλα δυναμική διαδικασία πυροδοτεί μεταβολές στη συναισθηματική
κατάσταση των εργαζομένων με τη πάροδο του χρόνου αφότου έρθουν σε επαφή με τους πελάτες, οι
οποίοι φυσικά επηρεάζονται κι αυτοί με τη σειρά τους (Giardini & Frese, 2008). Αποτέλεσμα αυτού
είναι οι διαφορές ανάμεσα σε ικανοποιημένους και λιγότερο ικανοποιημένους πελάτες, όταν αυτοί
εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τα παράπονά τους αλλά και την αφοσίωσή τους, να επηρεάζουν
και τα επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων με τους οποίους έρχονται σε επαφή Winkler, König, &
Kleinmann, 2012). Με τη πάροδο του χρόνου και όταν αυτή η κατάσταση μετάδοσης συναισθημάτων
θα αρχίσει να επιδρά όλο και περισσότερο στη συναισθηματική κατάσταση των εργαζομένων, οι
αλλαγές στα επίπεδα εργασιακής τους ικανοποίησης θα αρχίσουν αν επηρεάζουν και το γενικότερη
οπτική τους σχετικά με το εργασιακό τους περιβάλλον (Whitman et al., 2010). Αυτές οι αλλαγές
λοιπόν στη συνολική τους εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να προκαλέσουν μεταγενέστερες αλλαγές
και στις οπτικές τους για τα συστήματα ΔΑΔ (Piening et al., 2013). Εργαζόμενοι που απασχολούνται
σε έναν περιβάλλον με υψηλά επίπεδα συνολικής εργασιακής ικανοποίησης πιθανότατα θα έχουν μια
καλύτερη άποψη για ό,τι αφορά τον οργανισμό σε επίπεδο πρακτικών, πολιτικών και διαδικασιών, σε
σχέση με εργαζόμενους που απασχολούνται σε λιγότερο ελκυστικά περιβάλλοντα (Den Hartog, Boon,
Verburg, & Croon, 2013). Χαρακτηριστική είναι και η θέση των Nishii et al., (2008, p. 536) οι οποίοι
υποστήριξαν ότι «οι θετικές ή αρνητικές στάσεις των εργαζομένων αποτελούν ένα πρίσμα μέσα από
το οποίο σχηματίζουν άποψη και δίνουν νόημα στις δραστηριότητες του οργανισμού όπως είναι οι
πρακτικές ΔΑΔ». Ακόμα, οι De Lange, Taris, Kompier, Houtman και Bonger (2004) παρατήρησαν ότι
η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων προέβλεψε τη μετέπειτα οπτική τους για το εργασιακό
τους περιβάλλον σε ό,τι έχει να κάνει με την υποστήριξη των εποπτών τους και τον φόρτο εργασίας
τους. Επιπρόσθετα και οι Chen et al. (2011) υποστήριξαν ότι οι αυξομειώσεις στα επίπεδα εργασιακής
ικανοποίησης των εργαζομένων μπορούν να διαμορφώσουν τις πεποιθήσεις τους σχετικά με το αν
διάφορα θέματα που αφορούν την εργασία τους όπως ο μισθός ή οι ευκαιρίες προαγωγής, επρόκειτο
να βελτιωθούν ή όχι. Έτσι, οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε σκέψεις εξαιτίας των αλλαγών στα επίπεδα
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εργασιακής ικανοποίησης, σχετικά με το αν η παρούσα κατάσταση στη δουλειά τους είναι καλύτερη ή
χειρότερη με κάποια προηγούμενη. Οι σκέψεις αυτές με τη σειρά τους θα τους οδηγήσουν και σε
μεταβολές των οπτικών τους σχετικά με τα συστήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους (Piening et al.,
2013).
Διεισδύοντας ακόμα περισσότερο στη σχέση των πρακτικών ΔΑΔ και των οπτικών των εργαζομένων
γι’ αυτές, ένα βασικό ζήτημα είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονται το λόγο ύπαρξης των
πρακτικών αυτών με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνεται ο οργανισμός (Allen et al., 2003). Η οπτική
της «καλύτερης πρακτικής» που είναι συνήθως αυτό που επιζητά ο οργανισμός, αποσκοπεί στο
βέλτιστο επίπεδο οργανωσιακής απόδοσης μέσα από τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια από πλευράς
εργαζομένων (Purcell, 1999). Από πλευράς ΔΑΔ όμως, «καλύτερη πρακτική» είναι αυτή που
εκπληρώνει τις ανάγκες των εργαζομένων και πυροδοτεί έτσι θετικές στάσεις και συμπεριφορές που
έχουν σαν αποτέλεσμα καλύτερη απόδοση (Edgar & Geare, 2005). Ο Kuvaas (2008), λοιπόν
υποστήριξε ότι οι οπτικές των εργαζομένων για τις πρακτικές ΔΑΔ που τους εφαρμόζονται θα
βελτιώσουν και τη ποιότητα της σχέσης εργαζομένου και οργανισμού που με τη σειρά της θα
οδηγήσει στις επιθυμητές στάσεις που συζητάμε και σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για τον
οργανισμό. Οι ανάγκες των εργαζομένων είναι αυτές που θα υποδείξουν τις «καλύτερες πρακτικές»
σύμφωνα με το μοντέλο της ΔΑΔ. Τα κίνητρα που θα οδηγήσουν σε τέτοιες συμπεριφορές
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση εργαζομένου και οργανισμού (Coyle-Shapiro, Shore,
Taylor & Tetrick, 2004).
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι οι πρακτικές ΔΑΔ αποτελούν τα μέσα επηρεασμού τον οπτικών των
εργαζομένων και κατ’ επέκταση των στάσεων και των συμπεριφορών τους (Wright et al., 1994).
Φυσικά υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση εργαζόμενου και
οργανισμού. Τέτοιοι είναι ατομικοί παράγοντες όπως η ανάγκη για εργασιακή ασφάλεια αντί της
ευελιξίας, οπτικές για τομείς του οργανισμού που δεν αφορούν τη ΔΑΔ, όπως η διανομή ισχύος, αλλά
και εξωτερικοί παράγοντες όπως η ζήτηση εργασίας (Kuvaas, 2008). Παραμένοντας όμως στις
πρακτικές ΔΑΔ ως παράγοντα επηρεασμού των οπτικών των εργαζομένων, σημαντικό είναι να
αναφέρουμε τις οπτικές για τις αναπτυξιακές πρακτικές ΔΑΔ, δηλαδή τις πρακτικές εκείνες που έχουν
σαν στόχο την εκπλήρωση των αναπτυξιακών αναγκών των εργαζομένων (Kuvaas, 2008). Άξιες
αναφοράς είναι αυτές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της καριέρας του εργαζομένου, αυτές που
παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και αυτές που επιβραβεύουν την απόδοσή του.
Σχετικά πάλι με τη σχέση εργαζομένου και οργανισμού ο Kuvaas, (2008) τονίζει τρεις βασικές πτυχές
που τη διαμορφώνουν: α) την εκλαμβανόμενη από τους εργαζομένους στήριξη του οργανισμού προς
αυτούς, β) τη συναισθηματική αφοσίωση στον οργανισμό και γ) τις οπτικές για την οργανωσιακή
δικαιοσύνη. Η εκλαμβανόμενη από τους εργαζομένους στήριξη του οργανισμού προς αυτούς
αναφέρεται στο πως αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι την αφοσίωση του οργανισμού προς αυτούς και
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σε τι βαθμό ο οργανισμός εκτιμά τη συνεισφορά τους και ενδιαφέρεται για την ευεξία τους
(Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa, 1986). Οι πρακτικές ΔΑΔ αποτελούν για τους
εργαζόμενους το μέσο για να δείξει ο οργανισμός τη στήριξή του αυτή.
Η συναισθηματική αφοσίωση στον οργανισμό περιγράφει το συναισθηματικό δέσιμο των
εργαζομένων με αυτόν, το οποίο όταν είναι αρκετά ισχυρό οι εργαζόμενοι φαίνονται να
απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους σε αυτή τη σχέση (Allen & Meyer, 1990). Αύτη η σχέση μάλιστα
παρουσιάζει την ισχυρότερη θετική σχέση με τις επιθυμητές εργασιακές συμπεριφορές (Meyer,
Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002). Σε σχέση μάλιστα με την εκλαμβανόμενη στήριξη του
οργανισμού προς τους εργαζόμενους η οποία επικεντρώνεται στη δέσμευση του οργανισμού προς
αυτούς, η συναισθηματική αφοσίωση προς τον οργανισμό αποτυπώνει το αντίστροφο, δηλαδή τι κάνει
ο εργαζόμενος για τον οργανισμό (Kuvaas, 2008).
Η οργανωσιακή δικαιοσύνη τέλος, είναι η ισότητα που διακρίνει τις συναλλαγές μεταξύ εργαζόμενου
και εργοδότη (Shore, Tetrick, Coyle-Shapiro & Taylor, 2004). Οι εργαζόμενοι που νιώθουν ότι ο
οργανισμός τους μεταχειρίζεται δίκαια θα προσπαθήσουν να ανταποδώσουν θετικές συμπεριφορές σε
αυτόν (Coyle-Shapiro et al., 2004). Από τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει η οργανωσιακή
δικαιοσύνη πιο σχετικές με την ΔΑΔ είναι η διαδικαστική και η διαδραστική (Bowen & Ostroff,
2004), με την πρώτη να αφορά το πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι τη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά
τις διαδικασίες μέσω τις οποίες προκύπτουν αποτελέσματα που τον αφορούν (Lind & Tyler, 1988) και
τη δεύτερη το πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι την ποιότητα της αλληλεπίδρασής τους με τον
οργανισμό στα πλαίσια τυπικών διεργασιών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους
(Bies & Moag, 1986). Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός αποφασίζει
να διαχειριστεί και να εφαρμόσει τις πρακτικές ΔΑΔ είναι ένα βασικό στοιχείο στη διαμόρφωση των
οπτικών των εργαζομένων σχετικά με την οργανωσιακή δικαιοσύνη (Kuvaas, 2008).
Συνοψίζοντας λοιπόν την έρευνα του Kuvaas (2008), οι οπτικές των εργαζομένων θα επηρεαστούν
και από τη σχέση που έχει διαμορφώσει με τον οργανισμό καθώς αυτή η σχέση χτίζεται μέσα από μια
σειρά παραγόντων οι οποίοι βασίζονται στο πως θα αντιληφθούν οι εργαζόμενοι τις πρακτικές ΔΑΔ
που θα αποφασίσει ο οργανισμός να εφαρμόσει.
2.6.6 Οι οπτικές των εργαζομένων για τον οργανισμό και η σχέση με το ρυθμό αποχωρήσεών
τους
Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους οργανισμούς είναι και ο ρυθμός αποχωρήσεων
των εργαζομένων, με τα τμήματα ΔΑΔ να είναι τα κατ’ εξοχήν υπεύθυνα για τον περιορισμό του
συγκεκριμένου φαινομένου. H βασική θέση που υποστηρίζεται είναι ότι η μείωση του ρυθμού
αποχωρήσεων των εργαζομένων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή πρακτικών που
δημιουργούν στους εργαζόμενους την αίσθηση ότι ο οργανισμός επενδύει σε αυτούς (πχ. συστήματα
αμοιβών) ή που στοχεύουν στην ενίσχυση της δέσμευσης (πχ. διαδικαστική δικαιοσύνη) (Shaw,
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Delery, Jenkins & Gupta, 1998). Παρά τις αποδείξεις σχετικά με την παραπάνω θέση όμως, δε θα
πρέπει να υποθέτουμε ότι οι ατομικές οπτικές που σχηματίζει ο κάθε οργανισμός για τις παραπάνω
πρακτικές που μπορεί να εφαρμόζονται στον οργανισμό του, σχετίζονται το ίδιο με τις ατομικές
αποφάσεις του προς αποχώρηση (Allen et al., 2003). Η θέση αυτή επιδιώκει μια διάκριση μεταξύ των
συλλογικών οπτικών που μπορεί να αφορούν πρακτικές της ΔΑΔ και συνολικό ρυθμό αποχωρήσεων
και μεταξύ των ατομικών οπτικών και ατομικών αιτιών αποχώρησης.
Οι Allen et al., (2003) προσπάθησαν να μελετήσουν το συγκεκριμένο θέμα προσθέτοντας και τον
παράγοντα της εκλαμβανόμενης από τον εργαζόμενο στήριξης του οργανισμού προς αυτόν. Οι
πρακτικές που αναφέραμε παραπάνω, οι οποίες δείχνουν έναν οργανισμό που επενδύει στους
εργαζομένους του χωρίς να είναι υποχρεωμένος να το κάνει παίζουν σημαντικό ρόλο για την
ανάπτυξη της ατομικής εκλαμβανόμενης στήριξης του οργανισμού προς αυτόν (Shore & Shore,
1995). Μάλιστα, οι Wayne, Shore & Liden (1997) υποστήριξαν ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης προς τους
εργαζόμενους σηματοδοτούν ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει και εκτιμά τη συμμετοχή των
εργαζομένων και αφήνει να εννοηθεί ότι και στο μέλλον θα υπάρξει αντίστοιχη υποστήριξη. Όμως οι
εργαζόμενοι μπορεί να μην αντιλαμβάνονται πάντα τις πραγματικές προθέσεις του οργανισμού πίσω
από την εφαρμογή ορισμένων πρακτικών (Allen et al., 2003), έτσι να μην επιτυγχάνεται η δημιουργία
των επιθυμητών από τα τμήματα ΔΑΔ στάσεων και συμπεριφορών και κατ’ επέκταση ο ρυθμός
αποχωρήσεων να μην ελαττώνεται. Αντίθετα σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, που
έχουμε αναφέρει ξανά, τα συναισθήματα υποχρέωσης που θα γεννηθούν στους εργαζομένους για τον
οργανισμό τους σε περίπτωση εφαρμογής των πρακτικών που αναφέραμε, μπορούν να τους
οδηγήσουν στην αφοσίωση στους οργανωσιακούς στόχους και κατ’ επέκταση στη παραμονή τους
στον οργανισμό (Eisenberger, Fasolo & Davis-LaMastro, 1990). Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που
αντιλαμβάνονται χαμηλή στήριξη από τη πλευρά του εργοδότη τους είναι πιθανότερο να
αποχωρήσουν από τον οργανισμό (Wayne et al., 1997). Αν εξετάσουμε το φαινόμενο, επιπλέον, από
τη πλευρά του μοντέλου κινήτρων – συνεισφοράς (March & Simon, 1958), η απόφαση των
εργαζομένων για το αν θα παραμείνουν στον οργανισμό τους ή όχι βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ
των κινήτρων που τους παρέχονται και της συνεισφοράς που αναμένει ο οργανισμός από αυτούς.
Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω οι Allen et al. (2003) απέδειξαν ότι η εκλαμβανόμενη από τον
εργαζόμενο στήριξη του οργανισμού προς αυτόν μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη στην εύρεση των
κατάλληλων πρακτικών ΔΑΔ για τη μείωση του ρυθμού αποχωρήσεων, καθώς υποστήριξαν ότι
πρακτικές στήριξης ΔΑΔ όπως συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, αναπτυξιακά
προγράμματα και δικαιοσύνη στις ανταμοιβές και τις επιβραβεύσεις, σχετίζονται αρνητικά με τη
πρόθεση αποχώρησης από τον οργανισμό. Παρόλα αυτά, αν και τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν
να αποτελέσουν βοηθήματα για τους επαγγελματίες της ΔΑΔ, η εφαρμογή υποστηρικτικών
πρακτικών ΔΑΔ από έναν οργανισμό για την επιρροή του ρυθμού αποχωρήσεων των εργαζομένων,
μπορεί και να μη φέρει άμεσα τα επιθυμητά αποτελέσματα αν η προϊστορία του εργαζόμενου με τον
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οργανισμό περιλαμβάνει στοιχεία έλλειψης στήριξης (Allen et al., 2003). Γι’ αυτό για μία ακόμα φορά
τονίζεται η αξία των οπτικών που θα σχηματίζουν οι εργαζόμενοι σε όλη τη πορεία τους μέσα σε έναν
οργανισμό.
2.6.7 Οι οπτικές των εργαζομένων για τις πρακτικές ΔΑΔ στη περίπτωση της οργανωσιακής
αλλαγής
Το τελευταίο ερευνητικό πεδίο που αφορά τη ΔΑΔ και το στο οποίο οι οπτικές των εργαζομένων για
αυτή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο είναι αυτό της οργανωσιακής αλλαγής. Το πολύ δυναμικό και
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων απαιτεί από τους οργανισμούς αφενός να
παρακολουθούν κάθε αλλαγή στο χώρο που δραστηριοποιούνται και αφετέρου να είναι έτοιμες ανά
πάσα στιγμή να αλλάξουν και οι ίδιες. Γι’ αυτό το λόγο είναι κομβικής σημασίας για τους
οργανισμούς να διαμορφώνουν τις στρατηγικές τους, τις πολιτικές και τις πρακτικές τους σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προκειμένου να διασφαλίσουν μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα (Maheshwari & Vohra, 2015). Παρόλα αυτά η διαχείριση των αλλαγών από τους
οργανισμούς δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και συχνά αποτυγχάνουν σε αυτό. Μια από τις
βασικότερες αιτίες είναι η αδυναμία διαχείρισης των θεμάτων που σχετίζονται με το ανθρώπινο
δυναμικό (Spiker & Lesser, 1995). Οι άνθρωποι όμως πρέπει να είναι το επίκεντρο της προσοχής σε
κάθε προσπάθεια οργανωσιακής αλλαγής και όπως τονίζει και ο Ulrich (1997), οι επαγγελματίες της
ΔΑΔ οφείλουν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με το να ενισχύουν τις ικανότητες
των εργαζομένων προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν την οργανωσιακή αλλαγή. Τα δύο
βασικά χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι επαγγελματίες της ΔΑΔ είναι η
αύξηση της ετοιμότητας για αλλαγή και η μείωση της αντίστασης στην αλλαγή (Maheshwari &
Vohra, 2015).
Λόγω της ίδιας της φύσης της αλλαγής, η αντίδραση των εργαζομένων σε αυτή επηρεάζεται από τις
οπτικές που σχηματίζουν (Maheshwari & Vohra, 2015), στις οποίες όπως έχουμε πει, οι εργαζόμενοι
βασίζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους. Ανάλογα λοιπόν με τις οπτικές τους, οι εργαζόμενοι
εμφανίζουν στάσεις, οι οποίες είτε θα είναι θετικές και θα αποδέχονται την οργανωσιακή αλλαγή
δείχνοντας ετοιμότητα προς αυτή, είτε θα είναι αρνητικές και δε θα την αποδέχονται παρουσιάζοντας
αντίσταση προς αυτή (Maheshwari & Vohra, 2015). Πιο συγκεκριμένα, οι Armenakis, Harris και
Mossholder (1993) παρατήρησε ότι η ετοιμότητα είναι ο γνωστικός πρόδρομος της αντίστασης στην
αλλαγή ή της στήριξης αυτής και περιγράφεται μέσα από τις οπτικές των εργαζομένων. Έτσι, οι
οπτικές είτε διευκολύνουν τη διαδικασία της αλλαγής στο να φέρει αποτελέσματα, είτε την
εμποδίζουν (Armenakis et al., 1993). Ο Oreg (2006) επισήμανε ότι οι ατομικές οπτικές των
εργαζομένων θα κατευθύνουν την αντίδρασή τους προς την αλλαγή ανάλογα τις επιπτώσεις και τα
αποτελέσματα της αλλαγής, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Το χτίσιμο λοιπόν,
θετικών οπτικών, αντιλήψεων και στάσεων είναι πολύ σημαντικό για να έχουν το προσδοκώμενο
αντίκτυπο οι όποιες παρεμβάσεις της οργανωσιακής αλλαγής (Armenakis et al., 1993).
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Η επιρροή των παραπάνω κατά τη διαδικασία της αλλαγής, σύμφωνα με τους Maheshwari και Vohra
(2015), θα είναι εφικτή μέσα από τις πρακτικές ΔΑΔ που εφαρμόζονται στους εργαζόμενους οι οποίες
στοχεύουν στην ευεξία των εργαζομένων, καθώς τη περίοδο της οργανωσιακής αλλαγής οι
εργαζόμενοι είναι ακόμα πιο ευαίσθητοι και παρατηρούν πολύ πιο έντονα κάθε τι που τους αφορά.
Άρα οι οπτικές των εργαζομένων που αφορούν τις πρακτικές κατά τη διάρκεια της αλλαγής είναι
σημαντικές γιατί σχετίζονται άμεσα με το κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα είναι δεκτικοί στην αλλαγή το
χρονικό διάστημα που αυτή εφαρμόζεται (Maheshwari & Vohra, 2015). Μπορούν δηλαδή από μόνες
τους να προκρίνουν ή να υπονομεύσουν όλη τη διαδικασία (Eby, Adams, Russell & Gaby, 2000).
Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες της ΔΑΔ έχουν δείξει κατά καιρούς ότι δε δίνουν τη
βαρύνουσα σημασία που απαιτείται στη διαδικασία της αλλαγής, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι
γενικότερα να μην έχουν θετικές οπτικές τόσο για τα τμήματα ΔΑΔ κατά τη διάρκεια της αλλαγής
όσο και για τις πρακτικές που εφαρμόζουν, καθώς τις θεωρούν αργές και σποράδικές (Maheshwari &
Vohra, 2015). Αυτές οι οπτικές μπορεί να είναι τόσο βαθιά αποτυπωμένες στις συνειδήσεις των
εργαζομένων που ακόμα κι αν οι πρακτικές ΔΑΔ έχουν το περιεχόμενο που αναφέραμε παραπάνω, να
μην εκλαμβάνονται με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό τα τμήματα ΔΑΔ θα πρέπει να
διαμορφώνουν στρατηγική σχετικά με το πώς θα διαχειριστούν αυτούς που διαχειρίζονται την αλλαγή
(Doyle, 2002). Θα πρέπει δηλαδή να δείξουν ηγετικά χαρακτηριστικά και να αναπτύξουν τις
κατάλληλες ικανότητες για να εφαρμόσουν την αλλαγή (Ulrich, 1996; Lawer & Mohrman, 2003). Να
γίνουν στρατηγικά προδραστικά, εμφυσώντας καινοτομία και δημιουργικότητα και να ηγηθούν της
προσπάθειας δημιουργίας δεσμών μεταξύ των αναγκών της αγοράς και τον εσωτερικών δυνατοτήτων
του οργανισμού κατά τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής (Brockbank, 1999).
2.7 Εργασιακές Στάσεις
Σε αυτό το σημείο θα αναλύσουμε και τις δύο βασικότερες εργασιακές στάσεις που θα μας
απασχολήσουν στην έρευνα που ακολουθεί και στις οποίες έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές ως τώρα.
Αυτές είναι η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή δέσμευση. Πριν γίνουμε όμως πιο
συγκεκριμένοι σχετικά με αυτές τις δύο στάσεις θα αναφερθούμε λίγο γενικότερα στο τι είναι οι
στάσεις για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές που μας απασχολούν.
Ως στάση ορίζουμε μια συνοπτική αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου (Ajzen I., 2001;
Petty, Wegener, & Fabrigar, 1997). Το κύριο χαρακτηριστικό των στάσεων είναι η αξιολόγηση του
αντικειμένου θετικά ή αρνητικά (Petty et al., 1997). Οι στάσεις είναι καθοριστικοί παράγοντες που
επιδρούν στη συμπεριφορά και συνδέονται με την προσωπικότητα του υποκειμένου, τα κίνητρα και
την αντίληψη (Βακόλα & Νικολάου, 2012; Κοκκινάκη, 2006). Ειδικότερα, μπορούμε να θεωρήσουμε
τις στάσεις ως προϊόντα του συνδυασμού των πεποιθήσεων και των αξιών που έχουμε σχετικά με
κάποιο αντικείμενο (Fishbein & Ajzen, 1975). Αυτό υποστηρίζει ο Ajzen (2001) βάσει του μοντέλου
στάσεων ως προς την προσδοκία-αξία (expectancy-value model), τονίζοντας ότι πολλές πεποιθήσεις
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μπορούν να αναδειχθούν για ένα αντικείμενο, ακόμα και σχετικά αυτόματα, ενώ αυτές που θα
επικρατήσουν είναι και οι πιο προσβάσιμες στη μνήμη (Ajzen I., 2001).
Το πώς γίνεται αντιληπτή η δομή των στάσεων έχει αποτελέσει ένα αντικείμενο διχογνωμίας για
πολλά χρόνια με πολλούς ερευνητές να διαφωνούν, εάν τα δομικά στοιχεία της στάσης είναι ένα, δύο
ή τρία (McGuire, 1989). Το μοντέλο που κυριαρχεί για τις στάσεις σήμερα, προτείνει ότι αυτές
αποτελούνται από τρία δομικά στοιχείαꞏ το συναισθηματικό, το γνωστικό και το συμπεριφορικό
(McGuire, 1989). Το γνωστικό στοιχείο είναι η πληροφόρηση που έχει ένα άτομο για το αντικείμενο
της στάσης, η οποία μπορεί να πηγάζει από γεγονότα, εμπειρίες και ευρύτερη γνώση (McGuire,
1989).Το συναισθηματικό στοιχείο είναι τα συναισθήματα που βιώνει το υποκείμενο σχετικά με το
αντικείμενο της στάσης (McGuire, 1989). Ο συνδυασμός του γνωστικού στοιχείου και του
συναισθηματικού μπορούν να οδηγήσουν το άτομο στο να συμπεριφερθεί με κάποιον συγκεκριμένο
τρόποꞏ ως εκ τούτου αυτή η συμπεριφορά αποτελεί το τρίτο δομικό στοιχείο των στάσεων, δηλαδή το
συμπεριφορικό (McGuire, 1989).
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των στάσεων είναι η σχέση που έχουν με τη συμπεριφορά. Έχουν
προταθεί ποικίλα μοντέλα που προσπαθούν να εξηγήσουν τη σχέση ανάμεσα σε στάση και
συμπεριφορά (Hogg & Vaughan, 2010; Κοκκινάκη, 2006). Αυτό που προκύπτει είναι ότι μια στάση
δεν οδηγεί de facto σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά (Petty et al., 1997). Το αν μια στάση επηρεάζει
την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς σχετίζεται με πολλούς παράγοντες όπως το σθένος της στάσης, τη
συμπεριφορική πρόθεση και το πλαίσιο εκδήλωσης της συμπεριφοράς κ.λπ. (Ajzen I., 2001; Hogg &
Vaughan, 2010; Petty et al., 1997; Κοκκινάκη, 2006). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για κάποιο
αντικείμενο τα υποκείμενα μπορούν να διαθέτουν δύο στάσεις, μια ρητή και μια άρρητη (Ajzen I.,
2001).
Οι στάσεις δεν είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί αυστηρά της παραδοσιακή ψυχολογία, αλλά ένα
θέμα που απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την οργανωσιακή ψυχολογία (Demerouti, Bakker, de
Jonge, Janssen, & Schaufeli, 2001). Ως εργασιακές στάσεις ή στάσεις σχετιζόμενες με την εργασία,
είναι οι στάσεις εκείνες οι οποίες σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της εργασίας ή του ευρύτερου
εργασιακού περιβάλλοντος (Greenbelt & Baron, 2013). Το αντικείμενο αυτών των στάσεων μπορεί να
είναι η ίδια η εργασία ως διαδικασία, το εργασιακό περιβάλλον, ο οργανισμός καθώς και τα άλλα
άτομα που εργάζονται εκεί (Greenbelt & Baron, 2013).
Οι εργασιακές στάσεις έχουν πολλά αποτελέσματα σε πτυχές της εργασίας όπως είναι η εργασιακή
επίδοση, οι εκούσιες αποχωρήσεις και η απουσία από την εργασία και οι αντιπαραγωγικές
συμπεριφορές (Greenbelt & Baron, 2013). Παραδείγματα εργασιακών στάσεων είναι η προκατάληψη
και τα στερεότυπα στο χώρο εργασίας, η εργασιακή ικανοποίηση, οι θετικές οργανωσιακές
συμπεριφορές και η εργασιακή δέσμευση (Greenbelt & Baron, 2013; Βακόλα & Νικολάου, 2012).
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2.7.1 Η Εργασιακή Ικανοποίηση
Σε μια προσπάθεια ορισμού της εργασιακής ικανοποίησης ο Locke (1976), την όρισε ως μία
ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που απορρέει από την εκτίμηση του ατόμου για το
επάγγελμά του ή την εργασιακή του εμπειρία. Επιπλέον, ο Kohler (1988) θεωρεί την εργασιακή
ικανοποίηση ως μία πολυδιάστατη έννοια, που αντιπροσωπεύει μία ολική στάση του ατόμου και τα
συναισθήματά του για συγκεκριμένες πτυχές του επαγγέλματός του, όπως από ευκαιρίες για
δημιουργικότητα, ποικιλία καθηκόντων, αυτονομία, ευκαιρίες για εμπλουτισμό της γνώσης του
ατόμου, πολυπλοκότητα της εργασίας, «ποσότητα» της εργασίας, μισθό, προαγωγές, επίβλεψη,
σχέσεις με συναδέλφους. Ακόμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εργασιακή ικανοποίηση ορίζεται ως
η συναισθηματική ανταπόκριση ενός ατόμου προς τα καθήκοντά του και προς τις φυσικές και
κοινωνικές συνθήκες της εργασίας του (Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt & Osborn,
1998).
Το κύριο μέλημα των μελετητών των εργασιακών στάσεων στα πλαίσια της οργανωσιακής
ψυχολογίας είναι το πώς μπορούν αυτές να οδηγήσουν σε συμπεριφορές που θα αυξήσουν την
εργασιακή απόδοση. Οι Judge, Thoresen, Bono & Patton (2001) μελέτησαν τη σχέση εργασιακής
ικανοποίησης και εργασιακής απόδοσης μέσω ποσοτικής αλλά και ποιοτικής έρευνας. Η μελέτη της
σχέσης αυτής αποτελεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «μια απ’ τις πιο σεβάσμιες παραδόσεις στη
βιομηχανική οργανωσιακή ψυχολογία» , ή αλλιώς το «ιερό δισκοπότηρο» αυτής (Judge et al., 2001, p.
376).
Η πρώτη απόπειρα σύνδεσης των δύο εννοιών έγινε τη δεκαετία του 1930 και μέχρι και το 1970 είχαν
δημιουργηθεί 7 μοντέλα που αποτύπωναν τη σχέση εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής
απόδοσης (Judge et al., 2001). Η πληθώρα μοντέλων όμως οδηγούσε σε ασυνεπή αποτελέσματα
(Judge et al., 2001). Το 1985 η μετα-ανάλυση των Iaffuldano & Muchinsky είναι αυτή που θα
διαμορφώσει το τοπίο σχετικά με το πως θ’ αντιμετωπίζονταν η σχέση ικανοποίησης και απόδοσης
στο μέλλον καθώς θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο πάνω στο θέμα (Judge et al., 2001). Οι δυο
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πάρα πολύ μικρή, σχεδόν αμελητέα, σχέση μεταξύ
εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής απόδοσης (Judge et al., 2001).
Τ’ αποτελέσματα των Iaffuldano & Muchinsky (1985) κρίνονται σήμερα ανακριβή και ο λόγος είναι
οι πάρα πολλοί περιορισμοί που είχαν ν’ αντιμετωπίσουν και τους οδήγησαν στο να έχουν
λανθασμένη εντύπωση σχετικά με τη σημασία της σχέσης εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής
απόδοσης (Judge et al., 2001). Στη ποσοτική έρευνα που διεξήγαγαν οι Judge et al. (2001)
παρατηρούμε ότι η μέση πραγματική συσχέτιση ανάμεσα σε εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακή
απόδοση είναι μετριοπαθής σε μέγεθος και διακριτή του μηδενός. Επίσης τ’ αποτελέσματα διαφέρουν
αισθητά σε σχέση με αυτά των Iaffuldano και Muchinsky, κυρίως λόγω του ότι εδώ η εργασιακή
απόδοση και η εργασιακή ικανοποίηση ελέγχθηκαν στο σύνολό τους και όσο πιο γενικά ήταν δυνατόν
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(Judge et al., 2001). Είναι λοιπόν ξεκάθαρο, ότι η σχέση εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής
απόδοσης είναι πάρα πολύ σημαντική και αξίζει περισσότερης μελλοντικής έρευνας η οποία θα πρέπει
να εστιάσει στους επιπλέον παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση (μεσολαβητές) αλλά και
στις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και
εργασιακής απόδοσης (Judge et al., 2001).
Αν έρθουμε και σε πιο πρόσφατες μελέτες θα δούμε να υπάρχουν αποδείξεις σχετικά με το πώς η
εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να αποτελέσει μια μεταβλητή πρόβλεψης της ικανοποίησης των
πελατών και της οικονομικής αποδοτικότητας (Whitman, Van Roy & Viswesvaran, 2010). Με
δεδομένες ορισμένες παροχές υπηρεσιών όπως η ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση, η ποιότητα
αλληλεπίδρασης μεταξύ εργαζομένων και πελατών έχει ιδιαίτερη σημασία για τους οργανισμούς που
προσφέρουν υπηρεσίες (Chaung & Liao, 2010). Η αλληλεπίδραση πελατών και εργαζομένων φέρνει
τους πελάτες σε μια κατάσταση όπου μπορούν να αντιληφθούν τη συναισθηματική κατάσταση των
εργαζομένων που σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση, κάτι που με τη σειρά του επηρεάζει και
τη συναισθηματική κατάσταση των πελατών (Homburg & Stock, 2004). Οι μελετητές αυτών των
φαινομένων λοιπόν, επιβεβαιώνουν ότι οργανισμοί με υψηλά επίπεδα συλλογικής εργασιακής
ικανοποίησης έχουν περισσότερο ικανοποιημένους πελάτες σε αντίθεση με οργανισμούς με χαμηλά
επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης (Whitman et al., 2010). Επιπρόσθετα, οι πελάτες δε θα έχουν μόνο
προσδοκίες για τη συναισθηματική κατάσταση των εργαζομένων με τους οποίους μπορεί να έχουν
αλληλοεπιδράσει στο παρελθόν, αλλά θα προσαρμόζουν τις προσδοκίες τους και σε τυχόν αλλαγές
στη συναισθηματική τους κατάσταση (Piening et al., 2013). Άρα, για τη πρόβλεψη της ικανοποίησης
των πελατών πρέπει να μας αφορά εκτός από την ισχύουσα εργασιακή ικανοποίηση και οι μεταβολές
της μέσα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
Οι κανόνες αμοιβαίας συμπεριφοράς ίσως θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί οι μεταβολές στα
επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης οδηγούν και σε μεταβολές στην οργανωσιακή απόδοση (Piening et
al., 2013). Σύμφωνα με τον Ostroff (1992), οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι θα αυξήσουν τη
συνεισφορά τους, η οποία θα οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Αν για παράδειγμα κάποιος
αισθάνεται υποχρεωμένος θα οδηγηθεί σε συμπεριφορές που θα επαναφέρουν την ισορροπία στη
σχέση που τον έκανε να αισθάνεται έτσι (March & Simon, 1958). Συνεπώς, οι περισσότερο
ικανοποιημένοι εργαζόμενοι θα είναι και περισσότερο παραγωγικοί και θα αναπτύξουν στην εργασία
τους ένα πελατοκεντρικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με τους μη ικανοποιημένους εργαζόμενους (Piening
et al., 2013). Επιπρόσθετα, οι Ryan, Schmit και Johnson (1996), προτείνουν στο επίπεδο της
παραγωγικής μονάδας, οι εργαζόμενοι να μοιράζονται θετικές αντιλήψεις διότι με αυτό τον τρόπο
αναπτύσσουν συνήθειες που βασίζονται στη συνεργασία και οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα
παραγωγικότητας. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι αλλαγές στα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης να
οδηγούν σε αλλαγές, όχι μόνο στα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών αλλά και στην κερδοφορία ή
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και στην αύξηση των εσόδων που αποτελούν βασικά ζητούμενα για κάθε σύγχρονο οργανισμό
(Piening et al., 2013).
2.7.2 Η Εργασιακή Δέσμευση
Οι Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma και Baker (2002) αναφέρθηκαν στην εργασιακή δέσμευση
και τα συναισθήματα που επιφέρει ορίζοντάς τη ως το θετικό εκείνο συναισθηματικό δεσμό που
αναπτύσσεται μεταξύ του εργαζομένου και του αντικειμένου εργασίας του και το οποίο
χαρακτηρίζεται από το σθένος, την απορρόφηση και την αφοσίωση. Το σθένος χαρακτηρίζεται από
υψηλά επίπεδα ενέργειας και ψυχικής ανθεκτικότητας που εμφανίζει ο εργαζόμενος στη δουλειά του
(Bakker & Demerouti, 2008). Η αφοσίωση είναι το πόσο εμπλέκεται στην εργασία του, τι κίνητρα
βρίσκει από αυτή και πόσο πολύ τον ενθουσιάζει (Bakker & Demerouti, 2008). Τέλος, η απορρόφηση
περιγράφει την πλήρη συγκέντρωση του εργαζομένου στην εργασία του και μάλιστα σε βαθμό που
μπορεί να δυσκολεύεται να σταματήσει να εργάζεται (Bakker & Demerouti, 2008).
Διάφορες έρευνες έχουν αποδείξει ότι με τα συναισθήματα που επιφέρει η εργασιακή δέσμευση, οι
εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τόσο στον εργασιακό τους
χώρο όσο και στην προσωπική τους ζωή (Schaufeli, Taris, Le Blanc, Peeters, Bakker & De Jonge,
2001). Ένα παράδειγμα αυτού του γεγονότος όπως το αναφέρουν οι Bakker και Demerouti (2008)
μπορεί να είναι εργαζόμενοι με υψηλή εργασιακή δέσμευση οι οποίοι να περιγράφουν μια κουραστική
ημέρα σκληρής δουλειάς ως μάλλον μια ευχάριστη κατάσταση, σχετιζόμενη με θετικά επιτεύγματα,
που ως εκ τούτου τους δίνει την ενέργεια να συνεχίσουν εξίσου ευχάριστα και την υπόλοιπη ημέρα
τους. Οι εργαζόμενοι με υψηλή εργασιακή δέσμευση διακρίνονται σε εκείνους που επιδιώκουν το
υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητάς τους στην εργασία, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν
διαθέτουν προσωπική ζωή και σε εκείνους που υπάρχουν και ζουν αποκλειστικά και μόνο για την
εργασιακή τους καριέρα (Bakker & Demerouti, 2008).
Υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που επιδρούν και διαμορφώνουν τη δέσμευση προς την εργασία. Το
μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων και πόρων (job demands-resource model) αναδεικνύει τη
σημασία της εξουθένωσης ως ένα στοιχείο που σχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή δέσμευση,
καθώς και τη συμβολή των πόρων προς την αύξηση της εργασιακής δέσμευσης (Crawford, LePine, &
Rich, 2010). Βάσει αυτού του μοντέλου οι εργασιακοί πόροι σχετίζονται θετικά με τη δέσμευση, ενώ
αυτή μπορεί με τη σειρά της να δημιουργηθεί όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος βαθμός απαιτήσεων,
ο οποίος δεν θα είναι αισθητά υψηλός (Crawford et al., 2010). Επομένως, οι παρεχόμενοι εργασιακοί
πόροι σε μια εταιρεία θα ενισχύσουν τη δέσμευση που θα βιώσει το άτομο και κατ’ επέκταση την
εργασιακή του απόδοση (Crawford et al., 2010). Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί ότι οι πόροι έχουν
αρνητική σχέση με την εργασιακή εξουθένωση (Crawford et al., 2010). Οι πόροι διαχωρίζονται σε
εργασιακούς και προσωπικούς πόρους (Bakker & Demerouti, 2008). Συγκεκριμένα, οι εργασιακοί
πόροι διαδραματίζουν δύο σημαντικούς κινητήριους ρόλους, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό
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(Bakker & Demerouti, 2008). Ο πρώτος αναλύεται ως προς την εσωτερική ανάπτυξη του ατόμου, την
μάθηση και την αυτονομία, ενώ ο δεύτερος ως προς τα εξωγενή του κίνητρα, τα οποία είναι η
επίτευξη εργασιακών στόχων και η κοινωνική υποστήριξη συναδέλφων και εργοδοτών (Bakker &
Demerouti, 2008). Και στις δύο περιπτώσεις, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αυξάνεται η εργασιακή
ικανότητα και αποδοτικότητα με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται συνήθως η εργασία με επιτυχία
(Bakker & Demerouti, 2008). Οι μελετητές αναδεικνύουν και τονίζουν τη θετική σχέση που υφίσταται
μεταξύ των τριών εργασιακών πόρων (ανατροφοδότηση σχετική με την απόδοση, κοινωνική στήριξη
και συμβουλευτικός ρόλος του προϊσταμένου) και των χαρακτηριστικών της εργασιακής δέσμευσης
(σθένος, απορρόφηση και αφοσίωση) (Bakker & Demerouti, 2008). Άρα, οι εργασιακοί πόροι
μπορούν να προβλέψουν τη δέσμευση και η δέσμευση με τη σειρά της μεσολαβεί μεταξύ των πόρων
εργασίας και του εργασιακού κύκλου (Bakker & Demerouti, 2008). Οι εργασιακοί πόροι γίνονται
ακόμα πιο σημαντικοί όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν υψηλές απαιτήσεις στη δουλειά τους
(φόρτο εργασίας, ψυχικές και συναισθηματικές απαιτήσεις) (Crawford et al., 2010).
Εκτός των εργασιακών, υπάρχουν και οι προσωπικοί πόροι (Bakker & Demerouti, 2008). Πρόκειται
για θετικές αυτοαξιολογήσεις που συνδέονται με την ευελιξία και αναφέρονται στην ικανότητα των
ατόμων να ελέγχουν και να επηρεάζουν το περιβάλλον τους (Bakker & Demerouti, 2008).
Υψηλότεροι προσωπικοί πόροι σημαίνει αυτομάτως μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το άτομο και
αυτοσυγκέντρωση στο στόχο που έχει θέσει (Demerouti & Bakker, 2008). Έχει αποδειχθεί ότι
εργαζόμενοι που διαθέτουν προσωπικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της αισιοδοξίας, της
αυτοεκτίμησης και της ανθεκτικότητας επιδρούν περισσότερο επιτυχημένα στο εργασιακό τους
περιβάλλον (Bakker & Demerouti, 2008).
Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις της εργασίας, αυτές παρουσιάζουν αρνητική σχέση με την εργασιακή
δέσμευση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο μοντέλο απαιτήσεων και πόρων (Crawford et al., 2010). Οι
απαιτήσει αυτές συμβάλλουν στην διαμετρικά αντίθετη κατάσταση από τη δέσμευση, δηλαδή την
εργασιακή εξουθένωση (Crawford et al., 2010).
Το μοντέλο αυτό επεκτάθηκε από τους Crawford et al. (2010), οι οποίοι υποστήριξαν ότι πρέπει να
γίνει μια διάκριση στις εργασιακές απαιτήσεις και να μην θεωρούνται αυτές συλλήβδην ως ενισχυτές
της εργασιακής εξουθένωσης. Πρότειναν και απέδειξαν ότι οι εργασιακές απαιτήσεις μπορούν να
διαχωριστούν σε δύο κατηγορίεςꞏ η πρώτη κατηγορία είναι αυτή των απαιτήσεων που γίνονται
αντιληπτές ως προκλήσεις (χρονική πίεση, μεγάλος βαθμός υπευθυνότητας) και η δεύτερη είναι αυτή
των απαιτήσεων που γίνονται αντιληπτές ως εμπόδια (σύγκρουση ρόλων, ασάφεια ρόλων,
οργανωσιακές πολιτικές). Παρόλο που και οι δύο κατηγορίες συνεισφέρουν προς την εργασιακή
εξουθένωση, αλλά και στη μείωση των επιπέδων εργασιακής απόδοσης, ωστόσο αυτές οι δύο
κατηγορίες έχουν διαφορετική σχέση με τη εργασιακή δέσμευση (Crawford et al., 2010). Οι
προκλήσεις σχετίζονται θετικά με τη δέσμευση και αν οι απαιτήσεις γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες
48

από τους εργαζόμενους, αυτό μπορεί να λειτουργήσει παρακινητικά (Crawford et al., 2010).
Εντούτοις, αν οι προκλήσεις γίνονται αντιληπτές ως εμπόδια, τότε αυτό θα εμποδίζει την ανάπτυξη
της εργασιακής δέσμευσης, ενώ θα ενισχύσει την εξουθένωση (Crawford et al., 2010). Αυτό το
μοντέλο μας στρέφει την προσοχή στους παράγοντες που μπορούν να διαμορφώσουν την εργασιακή
δέσμευση, οι οποίοι δεν είναι μόνο οι εργασιακοί πόροι αλλά και οι εργασιακές προκλήσεις
(Crawford et al., 2010).
Ένα ακόμα στοιχείο των εργασιακών στάσεων και των στάσεων γενικότερα πάνω στο οποίο αυτές
δομούνται είναι οι πεποιθήσεις αναφορικά με το αντικείμενο των στάσεων (Ajzen I., 2001). Εφόσον
λοιπόν αναφερόμαστε σε πεποιθήσεις, πρέπει και να διακρίνουμε το ρόλο της αντίληψης ως βασικό
για τη διαμόρφωση αυτών των πεποιθήσεων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το συναλλακτικό μοντέλο
του στρες, η αντίληψη των στρεσογόνων παραγόντων ως τέτοιων, εξαρτάται από τι επίδραση έχουν
στην ευημερία του ατόμου (Crawford et al., 2010). Στο μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων και
πόρων βασικό ρόλο στο διαχωρισμό των απαιτήσεων σε εμπόδια ή προκλήσεις διαδραματίζει η
αντίληψη αυτών από τους εργαζόμενους (Crawford et al., 2010). Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται
διαφορετικά τις απαιτήσεις, ενώ το τι μπορεί να θεωρηθεί πρόκληση ή εμπόδιο είναι ένα υποκειμενικό
ζήτημα (Crawford et al., 2010). Κάθε πεποίθηση για ένα αντικείμενο σχετίζεται με κάποιο
χαρακτηριστικό αυτού του αντικειμένου και η γενική στάση του υποκειμένου προς αυτό το
αντικείμενο εξαρτάται από την υποκειμενική του αντίληψη σχετικά με τη σημασία αυτών των
χαρακτηριστικών του αντικειμένου (Ajzen I., 2001).
Τέλος, αξίζει να τονιστεί η διαφορά μεταξύ δύο στάσεων, αυτή της εργασιακής δέσμευσης και της
οργανωσιακής δέσμευσης. Η διαφορά τους γίνεται ορατή και κατανοητή αν εστιάσουμε στο
αντικείμενο αυτών των στάσεων. Στην πρώτη περίπτωση, η δέσμευση του εργαζόμενου είναι ως προς
την δουλειά του, ως προς το αντικείμενο πάνω στο οποίο εργάζεται, ενώ στην δεύτερη είναι ως προς
τον οργανισμό στον οποίο απασχολείται (O’Reilly & Chatman Jr., 1986). Μια ακόμα διαφορά αφορά
τους τρείς παράγοντες που χαρακτηρίζουν την εργασιακή δέσμευση, που όπως προαναφέρθηκε είναι
το σθένος, η απορρόφηση και η αφοσίωση, ενώ στην οργανωσιακή δέσμευση είναι η συμμόρφωση, η
ταυτοποίηση και η εσωτερίκευση (O’Reilly & Chatman Jr., 1986). Συγκεκριμένα, ως προς τους
παράγοντες της οργανωσιακής δέσμευσης, η συμμόρφωση δεν περιγράφει τις κοινές αντιλήψεις, αλλά
την επίτευξη συγκεκριμένων ανταμοιβών, ενώ συνήθως περιγράφεται σε συνδυασμό με τους άλλους
δύο παράγοντες (O’Reilly & Chatman Jr., 1986). Η ταυτοποίηση αναλύει μια σχέση υπερηφάνειας και
σεβασμού μεταξύ ατόμου και οργάνωσης και η εσωτερίκευση είναι μια διάσταση που καθίσταται
ορατή όταν αξίες και συμφέροντα ατόμου και οργανισμού είναι κοινά (O’Reilly & Chatman Jr.,
1986). Η αξιολόγηση της οργανωσιακής δέσμευσης γίνεται βάσει εκτίμησης κινήτρων, πρόθεσης
παραμονής και ταυτοποίησης με τις αξίες της οργάνωσης (O’Reilly & Chatman Jr., 1986).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μεθοδολογία
Ακολουθεί μια σύνοψη της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη διατύπωση του ερευνητικού
ερωτήματος και την περιγραφή των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση
της κάθε μεταβλητής. Επίσης γίνεται αναφορά στο δείγμα που επιλέχθηκε και στη διαδικασία
συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων.
3.1 Σύνοψη έρευνας
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε σαν στόχο να μελετήσει τη σχέση που μπορεί να έχει η εικόνα
που έχουν σχηματίσει οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού για το τμήμα ΔΑΔ του και πως αυτή
επηρεάζεται από ορισμένες εργασιακές στάσεις που μπορεί να εμφανίζουν. Οι στάσεις που
επιλέχθηκαν ήταν η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή δέσμευση αφού θεωρήθηκαν οι πλέον
αντιπροσωπευτικές μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Για τη μέτρηση της εικόνας, βασιζόμενοι
στην έρευνα των Nikandrou και Panayotopoulou (2011), εξετάστηκαν τέσσερις διαστάσεις που
μπορούν να μας δώσουν αυτό που ονομάζουμε εικόνα της ΔΑΔ. Οι διαστάσεις αυτές είναι α) η
ποιότητα των πρακτικών ΔΑΔ, β) η καινοτομία των πρακτικών ΔΑΔ, γ) οι άνθρωποι και οι σχέσεις
τους, και δ) οι αξίες. Στόχος λοιπόν, είναι να μελετηθεί αν οι παραπάνω τέσσερις διαστάσεις
επηρεάζονται από την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση.
3.2 Ερευνητικά Εργαλεία
Για τον έλεγχο του παραπάνω ερευνητικού ερωτήματος επιλέχθηκε η μέθοδος της ποσοτικής έρευνας
αντί της ποιοτικής. Η συγκεκριμένη έρευνα ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σε δείγμα με
μέγεθος τέτοιο ώστε τα εργαλεία που παρέχει η ποσοτική έρευνα να θεωρούνται καταλληλότερα αντί
αυτών της ποιοτικής.
Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είχε σαν στόχο την μέτρηση των τριών
διαφορετικών μεταβλητών της έρευνας, της εικόνας της ΔΑΔ με τις τέσσερις διαστάσεις της, της
εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής δέσμευσης. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από
τρείς ενότητες, η πρώτη περιλάμβανε ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, η δεύτερη ερωτήσεις για
τη μέτρηση της εικόνας της ΔΑΔ και η τρίτη ερωτήσεις για τη μέτρηση των εργασιακών στάσεων. Η
απάντηση όλων των ερωτήσεων ήταν υποχρεωτική. Ειδικότερα, στην ενότητα με τα δημογραφικά
στοιχεία προσδιορίστηκε το φύλο των συμμετεχόντων, η ηλικία τους, αν εργάζονται, πόσα χρόνια
εργάζονται και αν ο οργανισμός στον οποίο απασχολούνται διαθέτει τμήμα ΔΑΔ. Σε περίπτωση που
κάποιος ερωτηθείς δεν εργάζονταν την περίοδο που συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο ή αν ο
οργανισμός στον οποίο εργαζόταν δεν περιλάμβανε τμήμα ΔΑΔ τότε το ερωτηματολόγιο σταματούσε
αυτόματα γι’ αυτόν στο κομμάτι των δημογραφικών στοιχείων.
Όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είχαν τη μορφή πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Στη δεύτερη
ενότητα για τη μέτρηση της εικόνας οι ερωτηθέντες καλούνταν να απαντήσουν σε τι βαθμό πίστευαν
ότι το τμήμα ΔΑΔ του οργανισμού τους συμβάλλει στις ενέργειες που περιέγραφαν οι ερωτήσεις. Οι
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απαντήσεις κυμαίνονταν από το ένα (1) πού ήταν το «Καθόλου» έως το πέντε (5) πού ήταν το πάρα
πολύ. Στη τρίτη ενότητα για τη μέτρηση των στάσεων οι ερωτηθέντες καλούνταν να απαντήσουν
κατά πόσο συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν με το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Οι απαντήσεις
κυμαίνονταν ξανά από το ένα (1) που ήταν το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το πέντε (5) που ήταν το
«Συμφωνώ απόλυτα».
3.2.1 Εικόνα ΔΑΔ
Για τη μέτρηση της εικόνας χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από τις Nikandrou και
Panayotopoulou (2011) και περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις. Το εργαλείο αυτό ακολουθεί τη διάκριση της
εικόνας που αναφέραμε παραπάνω, σε τέσσερις επιμέρους διαστάσεις οι οποίες μετριούνται με την
συγκεκριμένη κλίμακα. Η εικόνα της ΔΑΔ είναι στην ουσία το πώς συσχετίζουν οι ομάδες
ενδιαφέροντος τις λειτουργίες των τμημάτων ΔΑΔ με τις παροχές που λαμβάνουν οι ίδιοι από αυτά
(Nikandrou & Panayotopoulou, 2011). Επιπλέον, η εικόνα προκαλεί συνδέσεις μεταξύ διαδεδομένων
πρακτικών ΔΑΔ και των χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων και προτερημάτων, των ανθρώπων και
των σχέσεων που διαμορφώνουν και των αξιών του οργανισμού. Κάπως έτσι προκύπτουν και οι
τέσσερις διαστάσεις της εικόνας της ΔΑΔ πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το μοντέλο των Nikandrou
και Panayotopoulou (2011). Οι διαστάσεις αυτές είναι α) η ποιότητα των πρακτικών ΔΑΔ, η οποία
μετράται από έξι ερωτήσεις, β) η καινοτομία των πρακτικών ΔΑΔ, η οποία μετράται από πέντε
ερωτήσεις, γ) οι άνθρωποι και οι σχέσεις τους, οι οποίες μετρούνται από οκτώ ερωτήσεις και δ) οι
αξίες οι οποίες μετρούνται από έξι ερωτήσεις. Η κάθε διάσταση αναλύεται ξεχωριστά στη συνέχεια.
Α) Ποιότητα των Πρακτικών ΔΑΔ
Η αντίληψη και η οπτική των ομάδων ενδιαφέροντος σχετικά με τη ποιότητα ενός τμήματος ΔΑΔ θα
βασιστεί στο περιεχόμενο και την αξία των πρακτικών αυτού του τμήματος. Η σημασία της ποιότητας
έχει αποδειχτεί κατά καιρούς ότι είναι πιθανότατα ο σημαντικότερος παράγοντας που λαμβάνει ένας
καταναλωτής υπόψιν για την επιλογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (Keller, 2000). Έχοντας κατά
νου λοιπόν ότι πελάτης της ΔΑΔ είναι οι ομάδες ενδιαφέροντος ενός οργανισμού (Ulrich, 1997), στη
περίπτωσή μας οι εργαζόμενοι, γίνεται αντιληπτό ότι για να σχηματίσουν μια υψηλής ποιότητας
εικόνα για την ΔΑΔ θα πρέπει και οι πρακτικές αυτής να είναι εξίσου ποιοτικές (Nikandrou &
Panayotopoulou, 2011). Τέτοιες πρακτικές μπορεί να είναι επιπλέον παροχές από τον οργανισμό για
εκπαίδευση προσωπικού, περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης, βοήθεια από το τμήμα
ΔΑΔ για τον προγραμματισμό καριέρας και παροχές που να βασίζονται στην απόδοση των
εργαζομένων δημιουργώντας έτσι αίσθημα δικαιοσύνης και εμψύχωσης.
Μελετώντας παρόλα αυτά την έννοια της ποιότητας των πρακτικών ΔΑΔ, πρέπει να ληφθούν υπόψιν
και ορισμένοι ακόμα παράγοντες που αφορούν τον κατά συνθήκη «πελάτη» και έχουν να κάνουν με
το πώς ο ίδιος θα το χρησιμοποιήσει, πως θα επηρεάσει τον εργασιακό του βίο σε θέματα απολαβών
και προαγωγών, αλλά και τη γενικότερη συμπεριφορά του (Nikandrou & Panayotopoulou, 2011).
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Όπως αναφέραμε προηγουμένως, «πελάτης» της ΔΑΔ μπορεί να είναι οποιαδήποτε ομάδα
ενδιαφέροντος ενός οργανισμού. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι διαφορετικές ανάγκες της κάθε ομάδας
ενδιαφέροντος θα πρέπει να καλυφθούν από τη ΔΑΔ με διαφορετικές παροχές καθώς η κάθε ομάδα
θα σχηματίσει τη δική της εικόνα για τη ΔΑΔ στηριζόμενη σε αυτό που έλαβε από αυτήν (Gibb,
2001).
Β) Καινοτομία των Πρακτικών ΔΑΔ
Όταν μιλάμε για καινοτομία στη ΔΑΔ αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε καινούρια ιδέα, πρόγραμμα,
πολιτική, πρακτική ή σύστημα, που συνδέεται με την ευρύτερη λειτουργία του τμήματος ΔΑΔ και έχει
σαν σκοπό να επηρεάσει στάσεις και συμπεριφορές των εργαζομένων του οργανισμού στον οποίο
εφαρμόζεται (Kossek, 1987). Οι καινοτομίες της ΔΑΔ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στη προσπάθεια
δημιουργίας μιας καλής εικόνας για τη ΔΑΔ. Ένας λόγος είναι ότι οι επαγγελματίες της ΔΑΔ κατά
καιρούς έχουν χαρακτηριστεί ως άτολμοι στο να πάρουν ρίσκα πέρα από τον να ακολουθούν
ορισμένες περιοδικές μόδες (Wolfe, Wright & Smart, 2006). Ένας άλλος λόγος είναι ότι ένας
οργανισμός που εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα ΔΑΔ δίνει την εντύπωση ότι η διοίκησή του έχει
γενικότερα τη τάση να εφαρμόζει ανταγωνιστικά προγράμματα του σήμερα κάτι που ταυτόχρονα
επικυρώνει τη δικαιοδοσία των τμημάτων ΔΑΔ απευθείας από τη διοίκηση του οργανισμού (Kossek,
1989). Τέλος, σύμφωνα με τα καινούρια δεδομένα που έχουν εισαχθεί στον εργασιακό χώρο, οι
επικεφαλείς των τμημάτων ΔΑΔ οφείλουν να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό με τον άνθρωπο και την
οργανωσιακή αλλαγή (Ulrich, 1998) αλλά και να βρίσκουν τρόπους να διαχειριστούν τις συνεχώς
εναλλασσόμενες προσδοκίες των διαφόρων ομάδων ενδιαφέροντος και τις συμπεριφορές των
εργαζομένων που απαιτούν τα νέα προγράμματα (Kossek, 1989). Οι επαγγελματίες της ΔΑΔ πρέπει
να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες διαδικασίες προκειμένου να πετύχουν το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό τους μέσα από τον ανθρώπινο εργατικό δυναμικό
(Wolfe et al., 2006)
Καινοτόμα εικόνα ΔΑΔ σημαίνει τη δημιουργία εντυπώσεων για το τμήμα ΔΑΔ ως κάτι που
δημιουργεί καινούριες και μοναδικές πρακτικές (Nikandrou & Panayotopoulou, 2011). Το να είναι
ένας οργανισμός καινοτόμος στη πραγματικότητα σημαίνει ότι είναι μοντέρνος και σύγχρονος, ότι
χρησιμοποιεί καινούριες μεθόδους διοίκησης και ότι επενδύει στην ανάδειξη της δημιουργικότητας
των εργαζομένων του (Nikandrou & Panayotopoulou, 2011). Η καινοτομία από πλευράς ΔΑΔ λοιπόν
πρέπει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εικόνα της.
Γ) Άνθρωποι και σχέσεις
Οι εξελίξεις στην οικονομία και στις εργασιακές σχέσεις έχουν μεταλλάξει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση
μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια και μια
διαφορετικού τύπου δέσμευση από τη πλευρά του εργαζόμενου (Nikandrou & Panayotopoulou, 2011).
52

Πλέον, τόσο οι νεοεισελθόντες στην αγορά εργασίας όσο και αυτοί που εργάζονται σταθερά εδώ και
αρκετά χρόνια δε βλέπουν τη καριέρα τους συνυφασμένη με τον ίδιο εργοδότη για μια ζωή αλλά
προσπαθούν ανά πάσα στιγμή να αρπάξουν την ευκαιρία για κάτι καλύτερο. Υπό αυτό το νέο
συμβόλαιο εργασίας, αφοσιωμένοι εργαζόμενοι θεωρούνται αυτοί που συνεισφέρουν τα μέγιστα στον
οργανισμό τους και νιώθουν και οι ίδιοι αυτή τη δέσμευση (Ulrich, 1998). Υπεύθυνοι για να
κρατήσουν ζωντανή αυτή τη δέσμευση είναι οι επαγγελματίες της ΔΑΔ, οι οποίοι πρέπει να
διαδώσουν στον οργανισμό τη σημασία που έχει ο εργαζόμενος με υψηλό ηθικό και πως μπορούν οι
προϊστάμενοι γραμμής να το συντηρήσουν (Ulrich, 1998). Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η φράση
που χρησιμοποιεί ο Ulrich (1998) για να περιγράψει μια ιδιότητα που οφείλουν να έχουν οι
επαγγελματίες της ΔΑΔ, τους οποίους χαρακτηρίζει ως τους «υπέρμαχους των εργαζομένων»
τονίζοντας ότι θα πρέπει να λειτουργούν ως συνήγοροι των εργαζομένων, προασπίζοντας τα
δικαιώματα και τις απόψεις τους. Οι καινούριες σχέσεις λοιπόν που δημιουργούνται έχουν έμμεσο
χαρακτήρα και δε βασίζονται στην εξουσία αλλά στην αποτελεσματική συνεργασία των μερών. Γι’
αυτό και οι επαγγελματίες της ΔΑΔ οφείλουν να λειτουργούν υποστηρικτικά συμβουλευτικά τόσο
απέναντι στους εργαζόμενους όσο και στους άμεσους προϊστάμενους, προκειμένου να πετύχουν τον
απώτερο σκοπό τους που είναι φυσικά να φέρουν αξία στον οργανισμό τους (Nikandrou &
Panayotopoulou, 2011).
Δ) Αξίες
Ένα σύστημα ΔΑΔ που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τη στρατηγική του οργανισμού του
οφείλει και να αντικατοπτρίζει πλήρως το σύστημα αξιών τόσο του οργανισμού όσο και του ίδιου του
τμήματος ΔΑΔ. Η εικόνα της ΔΑΔ λοιπόν, μπορεί να συσχετίζει τις αξίες του οργανισμού απευθείας
με τις πρακτικές ΔΑΔ που εφαρμόζει (Nikandrou & Panayotopoulou, 2011). Η ευθυγράμμιση
στάσεων, συμπεριφορών και αξιών των εργαζομένων με το όραμα του οργανισμού είναι πολύ
σημαντικό στατιστικό για την συνεχή και αδιάκοπη ευημερία του οργανισμού (Chew, 2005). Τα
τμήματα ΔΑΔ οφείλουν να προωθούν τη διάδοση των αξιών του οργανισμού στους εργαζόμενους με
κάθε μέσο που βρίσκεται στη διάθεσή τους. Η δημιουργία, για παράδειγμα, ενός εργασιακού
περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχή μάθηση και που περιλαμβάνει την ανάπτυξη
πρακτικών και μηχανισμών που χτίζουν και ενθαρρύνουν τις παραπάνω διαδικασίες πρέπει αν είναι ο
στόχος των τμημάτων ΔΑΔ (Nikandrou & Panayotopoulou, 2011). Με αυτό τον τρόπο οι οπτικές των
ομάδων ενδιαφέροντος του οργανισμού θα διαμορφώνονται έτσι ώστε να βλέπουν τα τμήματα ΔΑΔ
ως κάτι που συμβάλλει στην ευρύτερη φιλοσοφία της διαρκούς μάθησης, γεγονός που θα επιτρέψει
στη ΔΑΔ να έρθει πιο κοντά στο να πετύχει τους στόχους της εντός του οργανισμού.
3.2.2 Εργασιακή Ικανοποίηση
Για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα που ανέπτυξαν οι
Anderson, Coffey και Byerly (2002) στα πλαίσια της έρευνάς τους για τις σχέσεις μεταξύ
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αντιπαραθέσεων εργασίας-οικογένειας και αποτελεσμάτων σχετικών με την εργασία. Το εργαλείο
αυτό περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις. Στην αρχική του μορφή οι ερωτήσεις είχαν αντίστροφη
κατεύθυνση βαθμολόγησης και γι’ αυτό το λόγο οι τιμές τους αντιστράφηκαν για να προσαρμοστούν
στα δεδομένα των υπόλοιπων ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
3.2.3 Εργασιακή Δέσμευση
Για τη μέτρηση της εργασιακής δέσμευσης χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Εργασιακής Δέσμευσης της
Ουτρέχτης των Schaufeli και Bakker (2004). Η εκδοχή που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα
είναι αυτή των 17 ερωτήσεων. Το εργαλείο αυτό μετρά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της
εργασιακής δέσμευσης που είναι το σθένος, η αφοσίωση και η απορρόφηση όπως έχουμε ήδη
αναφέρει. Από τις 17 ερωτήσεις έξι αφορούσαν το σθένος, πέντε την αφοσίωση και έξι την
απορρόφηση.
3.3 Δείγμα και Διαδικασία
Προκειμένου

να

πραγματοποιηθεί

ο

έλεγχος

των

υποθέσεων,

το

ερωτηματολόγιο

που

κατασκευάστηκε αποστάλθηκε ηλεκτρονικά σε σύνολο 150 ατόμων τον Οκτώβριο του 2019. Για τη
συμπλήρωσή των ερωτηματολογίων παρασχέθηκε προθεσμία ενός μήνα, μετά την παρέλευση της
οποίας η ηλεκτρονική φόρμα σταμάτησε να δέχεται απαντήσεις προκειμένου να γίνει η επεξεργασία
των αποτελεσμάτων.
Από τα διανεμηθέντα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τα 139, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε
στο 93%. Από τα 139 όμως ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν τα 26 δεν πέρασαν την ενότητα των
δημογραφικών στοιχείων καθώς επτά ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν εργάζονταν την περίοδο
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και 26 ότι ο οργανισμός στον οποίο εργάζονταν δεν διαθέτει
τμήμα ΔΑΔ. Συνεπώς, 113 ερωτηματολόγια λήφθηκαν τελικά υπόψιν στην επεξεργασία των
αποτελεσμάτων, ήτοι το 81,29% του συνόλου από όσους απάντησαν.
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Αυτή τη περίοδο εργάζεστε;
N

Valid

139

Missing

0

Mean

1,05

Median

1,00

Std. Deviation

,219

Minimum

1

Maximum

2

Πίνακας 1: Πίνακας μέσου όρου και τυπικής απόκλισης συμμετεχόντων που εργάζονται

Σχήμα 2: Γράφημα πίτας συμμετεχόντων που εργάζονται
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Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε διαθέτει
τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού;
N

Valid

139

Missing

0

Mean

1,19

Median

1,00

Std. Deviation

,391

Minimum

1

Maximum

2

Πίνακας 2: Πίνακας μέσου όρου και τυπικής απόκλισης συμμετεχόντων που εργάζονται σε
οργανισμό που διαθέτει τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σχήμα 3: Γράφημα πίτας συμμετεχόντων που εργάζονται σε οργανισμό με τμήμα Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Παρακάτω ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. Αρχικά
παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων με τα κατάλληλα κάθε φορά
διαγράμματα που αποτυπώνουν την εικόνα των αποτελεσμάτων. Ακολουθεί ο έλεγχος της αξιοπιστίας
των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και οι συσχετίσεις των εννοιών που μελετώνται. Η στατιστική
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του πακέτου IBM SPSS 22. Όσων αφορά τη στατιστική
σημαντικότητα, το επίπεδο που επιλέχθηκε ήταν το 0,05 (5%).
4.1 Παρουσίαση Δημογραφικών Στοιχείων
4.1.1 Φύλο Συμμετεχόντων
Στο σύνολο των 139 συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 77 ήταν γυναίκες και οι
62 ήταν άντρες. Αυτό σημαίνει ότι το 55,4% του συνόλου ήταν γυναίκες και το 44,6% άντρες.
Συνεπώς, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν θηλυκού γένους.
Φύλο
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Άνδρας

62

44,6

44,6

44,6

Γυναίκα

77

55,4

55,4

100,0

Total

139

100,0

100,0

Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων φύλου συμμετεχόντων

Σχήμα 4: Γράφημα πίτας φύλου συμμετεχόντων

57

4.1.2 Ηλικία Συμμετεχόντων
Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμάνθηκε από τα 18 έτη έως και άνω των 46. Όπως φαίνεται και από
το παρακάτω γράφημα από τα 139 άτομα που απάντησαν στην έρευνα 23 άτομα βρίσκονται στην
ηλικιακή ομάδα 18 με 25 έτη με ποσοστό 16,5%, 76 στην ηλικιακή ομάδα 26 με 35 έτη με ποσοστό
54,7%, 32 στην ηλικιακή ομάδα 36 με 45 έτη με ποσοστό 23% και 8 άτομα από 46 έτη και άνω με
ποσοστό 5,8%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη ηλικιακή συγκέντρωση των συμμετεχόντων
προκύπτει στην ηλικιακή ομάδα από 26 έως 35 έτη.
Ηλικία
N

Valid

139

Missing

0

Mean

2,18

Median

2,00

Std. Deviation

,773

Minimum

1

Maximum

4

Πίνακας 4: Πίνακας μέσου όρου και τυπικής απόκλισης ηλικίας συμμετεχόντων

Σχήμα 5: Ραβδόγραμμα συχνοτήτων ηλικίας συμμετεχόντων
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4.1.3 Έτη Προϋπηρεσίας Συμμετεχόντων στον Ίδιο Οργανισμό
Η προϋπηρεσία των εργαζομένων που μας ενδιέφερε αφορούσε αυστηρά τον οργανισμό στον οποίο
ήταν ενεργοί τη περίοδο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι
θέλαμε η άποψή τους για το τμήμα ΔΑΔ του οργανισμού τους αλλά και οι στάσεις που έχουν
διαμορφώσει να ταυτίζονται και να μη δοθεί μια συνολική εκτίμηση της εικόνας που έχουν
σχηματίσει για τα τμήματα ΔΑΔ άλλων οργανισμών στους οποίους είχαν εργαστεί στο παρελθόν. Με
αυτόν τον περιορισμό παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, δηλαδή τα 87
άτομα από τα 139 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 62,6% απασχολούνται στον ίδιο οργανισμό από 0
έως 3 έτη. Από εδώ εξάγουμε το συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι
σχετικά άπειροι εργαζόμενοι κι έχουν μειωμένο αριθμό εμπειριών με τον τωρινό τους οργανισμό.
Παρόλα αυτά, 23 συμμετέχοντες, δηλαδή 16,5% του συνόλου, εργάζονται από 4 έως 7 έτη στον ίδιο
οργανισμό, 12 συμμετέχοντες, δηλαδή 8,6% του συνόλου, εργάζονται από 8 έως 10 έτη και 17
συμμετέχοντες, δηλαδή 12,2% του συνόλου, εργάζονται από 10 έτη και άνω στον ίδιο οργανισμό.
Πόσα χρόνια εργάζεστε στον οργανισμό που
είστε σήμερα;
N

Valid

139

Missing

0

Mean

1,71

Median

1,00

Std. Deviation

1,059

Minimum

1

Maximum

4

Πίνακας 5: Πίνακας μέσου όρου και ετών προϋπηρεσίας συμμετεχόντων στον ίδιο οργανισμό
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Σχήμα 6: Ραβδόγραμμα συχνοτήτων με τα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στον ίδιο
οργανισμό
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι
γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 35 έτη που εργάζονται το πολύ έως τρία χρόνια στον ίδιο οργανισμό.
4.2 Έλεγχος Αξιοπιστίας των Εννοιών
Στην έρευνα μας εξετάστηκε πληθώρα εννοιών με ερωτήσεις που πάρθηκαν από διαφορετικά
ερευνητικά εργαλεία, για το λόγο αυτό πρέπει να ελεγχθεί η αξιοπιστία των ερωτήσεων αυτών αλλά
και να διαπιστωθεί η σημασία της κάθε μιας τους. Για να το πετύχουμε αυτό πραγματοποιήθηκε
έλεγχος αξιοπιστίας με τη χρήση του δείκτη Cronbach Alpha. Η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη έχει
γίνει ευρέως αποδεκτό ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0,7 (Nunnally & Bernstein, 1994;
Cronbach, 1951). Στη παρούσα έρευνα η τιμή του κυμάνθηκε από 0,767 που αντιστοιχεί στην έννοια
της εργασιακής ικανοποίησης έως 0,939 που αντιστοιχεί σε μία εκ των διαστάσεων της εικόνας της
ΔΑΔ, τους ανθρώπους και τις σχέσεις τους. Η τιμή του για την εργασιακή δέσμευση, αλλά και για τις
υπόλοιπες διαστάσεις της εικόνας ήταν αντίστοιχα υψηλές. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται
στους παρακάτω πίνακες.
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Reliability Statistics for Ποιότητα των Πρακτικών ΔΑΔ
Cronbach's Alpha Based
Cronbach's Alpha

on Standardized Items

N of Items

,915

,915

6

Πίνακας 6: Συντελεστής Αξιοπιστίας της μεταβλητής Ποιότητα των Πρακτικών ΔΑΔ
Reliability Statistics for Καινοτομία των Πρακτικών ΔΑΔ
Cronbach's Alpha Based
Cronbach's Alpha

on Standardized Items

N of Items

,912

,912

5

Πίνακας 7: Συντελεστής Αξιοπιστίας της μεταβλητής Καινοτομία των Πρακτικών ΔΑΔ
Reliability Statistics for Άνθρωποι και Σχέσεις
Cronbach's Alpha Based
Cronbach's Alpha

on Standardized Items

N of Items

,939

,939

8

Πίνακας 8: Συντελεστής Αξιοπιστίας της μεταβλητής Άνθρωποι και Σχέσεις
Reliability Statistics for Αξίες
Cronbach's Alpha Based
Cronbach's Alpha

on Standardized Items

N of Items

,924

,924

6

Πίνακας 9: Συντελεστής Αξιοπιστίας της μεταβλητής Αξίες
Reliability Statistics for Εργασιακή Ικανοποίηση
Cronbach's Alpha Based
Cronbach's Alpha

on Standardized Items

N of Items

,767

,777

5

Πίνακας 10: Συντελεστής Αξιοπιστίας της μεταβλητής Εργασιακή Ικανοποίηση
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Reliability Statistics for Εργασιακή Δέσμευση
Cronbach's Alpha Based on
Cronbach's Alpha

Standardized Items

N of Items

,930

,929

17

Πίνακας 11: Συντελεστής Αξιοπιστίας της μεταβλητής Εργασιακή Δέσμευση
4.3 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
4.3.1 Η Εικόνα της ΔΑΔ
Σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν, οι μέσοι όροι των 113 συμμετεχόντων της έρευνας για τις
διαστάσεις της εικόνας της ΔΑΔ δείχνουν ότι έχουν μια ικανοποιητική εικόνα για το τμήμα ΔΑΔ του
οργανισμού τους. Ειδικότερα, φαίνεται να ξεχωρίζει λίγο περισσότερο η διάσταση των ανθρώπων και
των σχέσεων (Μέσος Όρος=3,0951), χωρίς όμως και οι υπόλοιποι μέσοι όροι να βρίσκονται μακριά
από αυτή τη τιμή. Επιπλέον, οι τιμές των τυπικών αποκλίσεων κάθε διάστασης μας δείχνουν ότι οι
περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν παρόμοια ουδέτερη προς θετική εικόνα για το τμήμα ΔΑΔ του
οργανισμού τους.
Valid Cases

Missing Cases

Total Cases

N

Percent

N

Percent

N

Percent

113

81,3%

26

18,7%

139

100,0%

113

81,3%

26

18,7%

139

100,0%

και113

81,3%

26

18,7%

139

100,0%

113

81,3%

26

18,7%

139

100,0%

Ποιότητα
Πρακτικών ΔΑΔ
Καινοτομία
Πρακτικών ΔΑΔ
Άνθρωποι
Σχέσεις
Αξίες

Πίνακας 12: Πίνακας περίληψης επεξεργασίας περιπτώσεων των τεσσάρων διαστάσεων της Εικόνας
της ΔΑΔ
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Ποιότητα
Πρακτικών ΔΑΔ

Statistic

Std. Error

Mean

2,9218

,09821

Median

2,8333

Variance

1,090

Std. Deviation

1,04394

Minimum

1,00

Maximum

5,00

Range

4,00

Πίνακας 13: Πίνακας μέσου όρου – τυπικής απόκλισης Ποιότητας των Πρακτικών ΔΑΔ

Καινοτομία
Πρακτικών ΔΑΔ

Statistic

Std. Error

Mean

2,7310

,09862

Median

2,8000

Variance

1,099

Std. Deviation

1,04839

Minimum

1,00

Maximum

5,00

Range

4,00

Πίνακας 14: Πίνακας μέσου όρου – τυπικής απόκλισης Καινοτομίας των Πρακτικών ΔΑΔ
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Άνθρωποι
Σχέσεις

καιMean

Statistic

Std. Error

3,0951

,10321

Median

3,2500

Variance

1,204

Std. Deviation

1,09716

Minimum

1,00

Maximum

5,00

Range

4,00

Πίνακας 15: Πίνακας μέσου όρου – τυπικής απόκλισης Ανθρώπων και Σχέσεων

Αξίες

Statistic

Std. Error

Mean

2,9233

,10253

Median

3,0000

Variance

1,188

Std. Deviation

1,08996

Minimum

1,00

Maximum

5,00

Range

4,00

Πίνακας 16: Πίνακας μέσου όρου – τυπικής απόκλισης Αξιών
Στον πίνακα 17 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο έλεγχος της κανονικότητας των μεταβλητών.
Παρατηρούμε ότι με εξαίρεση της διάστασης «άνθρωποι και σχέσεις» οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι
κανονικές.
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Kolmogorov-Smirnova

Ποιότητα
πρακτικών ΔΑΔ
Καινοτομία
πρακτικών ΔΑΔ
Άνθρωποι
Σχέσεις
Αξίες

και

Statistic

df

Sig.

,082

113

,062

,076

113

,134

,098

113

,009

,076

113

,129

a. Lilliefors Significance Correction
Πίνακας 17: Έλεγχος κανονικότητας μεταβλητών τεσσάρων διαστάσεων Εικόνας της ΔΑΔ
Ακολούθως στα σχήματα 7, 8 και 9 παρουσιάζονται και τα ιστογράμματα συχνοτήτων των τριών
μεταβλητών με κανονική κατανομή.

Σχήμα 7: Ιστόγραμμα συχνοτήτων Ποιότητας των Πρακτικών ΔΑΔ
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Σχήμα 8: Ιστόγραμμα συχνοτήτων Καινοτομίας των Πρακτικών ΔΑΔ

Σχήμα 9: Ιστόγραμμα συχνοτήτων Αξιών

4.3.2 Η Εργασιακή Ικανοποίηση
Σύμφωνα με τους πίνακες 18 και 19 που ακολουθούν, οι 113 συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν
κατά μέσο όρο ότι δεν είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους (Μέσος Όρος=2,3416).
Ακόμα, η τιμή της τυπικής απόκλισης (Std. Deviation=0,74387) μας δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος
των συμμετεχόντων έχει παρόμοια χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.
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Valid Cases

Εργασιακή

Missing Cases

Total Cases

N

Percent

N

Percent

N

Percent

113

81,3%

26

18,7%

139

100,0%

Ικανοποίηση
Πίνακας 18: Πίνακας περίληψης επεξεργασίας περιπτώσεων εργασιακής ικανοποίησης

Εργασιακή
Ικανοποίηση

Statistic

Std. Error

Mean

2,3416

0,6998

Median

2,4000

Variance

,553

Std. Deviation

,74387

Minimum

1,00

Maximum

4,40

Range

3,40

Πίνακας 19: Πίνακας μέσου όρου – τυπικής απόκλισης εργασιακής ικανοποίησης
Στον Πίνακα 20 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι η μεταβλητή εργασιακή ικανοποίηση δεν ακολουθεί
την κανονική κατανομή.
Kolmogorov-Smirnova

Εργασιακή
Ικανοποίηση

Statistic

df

Sig.

,076

113

,129

a. Lilliefors Significance Correction
Πίνακας 20: Έλεγχος κανονικότητας μεταβλητής Εργασιακή Ικανοποίηση
4.3.3 Η Εργασιακή Δέσμευση
Οι πίνακες 13 και 14 που ακολουθούν και αφορούν τα επίπεδα εργασιακής δέσμευσης των
συμμετεχόντων, φανερώνουν ότι ο μέσος όρος αυτών (Μέσος Όρος=3,5251) θεωρεί τον εαυτό του
σχετικά συνδεδεμένο με την εργασία του. Η τιμή της τυπικής απόκλισης με τη σειρά της (Std.
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Deviation=0,73503) έρχεται να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω αφού οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες φαίνονται να παρουσιάζουν τα ίδια σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα εργασιακής
δέσμευσης.
Valid Cases

Εργασιακή

Missing Cases

Total Cases

N

Percent

N

Percent

N

Percent

113

81,3%

26

18,7%

139

100,0%

Δέσμευση
Πίνακας 21: Πίνακας περίληψης επεξεργασίας περιπτώσεων εργασιακής δέσμευσης

Εργασιακή
Δέσμευση

Statistic

Std. Error

Mean

3,5251

,06915

Median

3,5667

Variance

,540

Std. Deviation

,73503

Minimum

1,61

Maximum

5,00

Range

3,39

Πίνακας 22: Πίνακας μέσου όρου – τυπικής απόκλισης εργασιακής δέσμευσης
Στον πίνακα 23 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι η μεταβλητή εργασιακή δέσμευση ακολουθεί την
κανονική κατανομή.
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Εργασιακή Δέσμευση ,061

df

Sig.

113

,200*

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
Πίνακας 23: Έλεγχος κανονικότητας μεταβλητής Εργασιακή Δέσμευση
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Ακολούθως παρουσιάζεται και το ιστόγραμμα συχνοτήτων της εργασιακής δέσμευσης στο Σχήμα 10.

Σχήμα 10: Ιστόγραμμα συχνοτήτων εργασιακής δέσμευσης
4.4 Συσχέτιση των Εννοιών
Προκειμένου να ελεγχθεί το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε σχετικά με την ύπαρξη ή όχι συσχέτισης
μεταξύ των υπό εξέταση εννοιών έγινε υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης Pearson και του
συντελεστή συσχέτισης Spearman. Ο συντελεστής Pearson είναι ο κατάλληλος παραμετρικός
στατιστικός δείκτης προκειμένου να αξιολογηθεί αν υπάρχει συνάφεια μεταξύ δύο κανονικών
μεταβλητών και λαμβάνει τιμές μεταξύ δύο ορίων από -1 έως +1. Με βάση το μέγεθος της τιμή του
δείκτη Pearson αξιολογούμε και την ένταση της σχέσης μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Ο
συντελεστής Spearman από την άλλη χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί το αν υπάρχει συνάφεια
μεταξύ δύο μεταβλητών που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή και λαμβάνει επίσης τιμές
μεταξύ του -1 και του +1.
Οι συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν έγιναν μεταξύ της κάθε διάστασης της εικόνας που
μετρήθηκε και της κάθε εργασιακής στάσης. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί έτσι τα αποτελέσματα
εκτός από το να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε, θα έδειχνα και
ειδικότερα ποιες διαστάσεις της εικόνας επηρεάζονται περισσότερο, λιγότερο ή και καθόλου από την
εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση.
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4.4.1 Συσχέτιση Ποιότητας των πρακτικών ΔΑΔ με Εργασιακή Ικανοποίηση
Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι 0,489 συνεπώς υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ της
εκλαμβανόμενης από τους εργαζόμενους ποιότητας των πρακτικών ΔΑΔ του οργανισμού στον οποίο
εργάζονται και της εργασιακής τους ικανοποίησης. Μάλιστα η σχέση τους είναι μέτρια θετική πράγμα
που σημαίνει ότι η αύξηση ή η μείωση των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης συσχετίζεται με την
αύξηση ή τη μείωση αντίστοιχα της εκλαμβανόμενης εικόνας των εργαζομένων για την ποιότητα των
πρακτικών ΔΑΔ. Να αναφέρουμε ακόμα ότι σε δίπλευρο έλεγχο (2-tailed) η πιθανότητα το εύρημα να
είναι τυχαίο είναι μικρότερη από το 1‰ και ότι οι βαθμοί ελευθερίας του πειράματος ισούνται με 113.

Correlations
Spearman’s rho Εργασιακή
Ικανοποίηση

Ποιότητα
πρακτικών ΔΑΔ

Correlation Coefficient

Εργασιακή

Ποιότητα

Ικανοποίηση

πρακτικών ΔΑΔ

1

,489**

Sig. (2-tailed)

των

,000

N

113

113

Correlation Coefficient

,489**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

113

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 24: Πίνακας συσχέτισης Ποιότητας πρακτικών ΔΑΔ με εργασιακή ικανοποίηση
4.4.2 Συσχέτιση Καινοτομίας των πρακτικών ΔΑΔ με Εργασιακή Ικανοποίηση
Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι 0,452 συνεπώς υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ της
εκλαμβανόμενης από τους εργαζόμενους καινοτομίας των πρακτικών ΔΑΔ του οργανισμού στον
οποίο εργάζονται και της εργασιακής τους ικανοποίησης. Η σχέση και αυτής της διάστασης είναι
μέτρια θετική πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση ή η μείωση των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης
συσχετίζεται με την αύξηση ή τη μείωση αντίστοιχα της εκλαμβανόμενης εικόνας των εργαζομένων
για την καινοτομία των πρακτικών ΔΑΔ. Αναφέρουμε ξανά ότι σε δίπλευρο έλεγχο (2-tailed) η
πιθανότητα το εύρημα να είναι τυχαίο είναι μικρότερη από το 1‰ και ότι οι βαθμοί ελευθερίας του
πειράματος ισούνται με 113.
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Correlations
Spearman’s rho Εργασιακή
Ικανοποίηση

Καινοτομία
πρακτικών ΔΑΔ

Correlation Coefficient

Εργασιακή

Καινοτομία των

Ικανοποίηση

πρακτικών ΔΑΔ

1

,452**

Sig. (2-tailed)

,000

N

113

113

Correlation Coefficient

,452**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

113

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 25: Πίνακας συσχέτισης καινοτομίας πρακτικών ΔΑΔ με εργασιακή ικανοποίηση
4.4.3 Συσχέτιση Ανθρώπων και Σχέσεων με Εργασιακή Ικανοποίηση
Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman σε αυτή τη περίπτωση είναι 0,528 συνεπώς υπάρχει αναλογική
σχέση μεταξύ της εικόνας των εργαζομένων για τη ΔΑΔ ως ένα τμήμα που έχει ως προτεραιότητα
τους ανθρώπους του οργανισμού και τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ τους και της εργασιακής
τους ικανοποίησης. Η σχέση τους είναι μέτρια θετική πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση ή η μείωση
των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης συσχετίζεται με την αύξηση ή τη μείωση αντίστοιχα της
συγκεκριμένης διάστασης της εικόνας των εργαζομένων για τα τμήματα ΔΑΔ. Επαναλαμβάνουμε ότι
σε δίπλευρο έλεγχο (2-tailed) η πιθανότητα το εύρημα να είναι τυχαίο είναι μικρότερη από το 1‰ και
ότι οι βαθμοί ελευθερίας του πειράματος ισούνται με 113.
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Correlations
Spearman’s rho Εργασιακή
Ικανοποίηση

Σχέσεις

Άνθρωποι

Ικανοποίηση

Σχέσεις

Correlation Coefficient 1

,528**

Sig. (2-tailed)

,000

N
Άνθρωποι

Εργασιακή

113

καιCorrelation Coefficient ,528**
Sig. (2-tailed)

,000

N

113

και

113
1

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 26: Πίνακας συσχέτισης Ανθρώπων και Σχέσεων με εργασιακή ικανοποίηση
4.4.4 Συσχέτιση Αξιών με Εργασιακή Ικανοποίηση
Σε αυτή τη περίπτωση, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι 0,582 συνεπώς και αυτή η τέταρτη
διάσταση της εικόνας της ΔΑΔ έχει αναλογική σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση των
συμμετεχόντων της έρευνας. Η σχέση τους είναι μέτρια θετική συνεπώς η αύξηση ή η μείωση των
επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης συσχετίζεται με την αύξηση ή τη μείωση της εκλαμβανόμενης
εικόνας των εργαζομένων για τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους ως κάτι που προωθεί τις αξίες
του οργανισμού σε κάθε επίπεδο. Τέλος, να αναφέρουμε ξανά ότι σε δίπλευρο έλεγχο (2-tailed) η
πιθανότητα το εύρημα να είναι τυχαίο είναι μικρότερη από το 1‰ και ότι οι βαθμοί ελευθερίας του
πειράματος ισούνται με 113.
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Εργασιακή
Correlations
Spearman’s rho Εργασιακή
Ικανοποίηση

Ικανοποίηση
Correlation Coefficient 1

,582**

Sig. (2-tailed)

,000

N
Αξίες

Αξίες

113

Correlation Coefficient ,582**
Sig. (2-tailed)

,000

N

113

113
1

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 27: Πίνακας συσχέτισης Αξιών με εργασιακή ικανοποίηση
4.4.5 Συσχέτιση Ποιότητας Πρακτικών ΔΑΔ με Εργασιακή Δέσμευση
Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι 0,313 συνεπώς υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ της
εκλαμβανόμενης από τους εργαζόμενους ποιότητας των πρακτικών ΔΑΔ του οργανισμού στον οποίο
εργάζονται και της εργασιακής τους δέσμευσης. Μάλιστα η σχέση τους είναι μικρή θετική πράγμα
που σημαίνει ότι η αύξηση ή η μείωση των επιπέδων εργασιακής δέσμευσης συσχετίζεται με την
αύξηση ή τη μείωση αντίστοιχα της εκλαμβανόμενης εικόνας των εργαζομένων για την ποιότητα των
πρακτικών ΔΑΔ. Να αναφέρουμε ακόμα ότι σε δίπλευρο έλεγχο (2-tailed) η πιθανότητα το εύρημα να
είναι τυχαίο είναι ίση με 1‰, ενώ οι βαθμοί ελευθερίας του πειράματος ισούνται με 113.
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Ποιότητα
Correlations
Εργασιακή
Δέσμευση

Ποιότητα
Πρακτικών ΔΑΔ

Πρακτικών

Εργασιακή Δέσμευση ΔΑΔ
Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

,313**
,001

N

113

113

Pearson Correlation

,313**

1

Sig. (2-tailed)

,001

N

113

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 28: Πίνακας συσχέτισης Ποιότητας των Πρακτικών ΔΑΔ με εργασιακή δέσμευση
4.4.6 Συσχέτιση Καινοτομίας Πρακτικών ΔΑΔ με Εργασιακή Δέσμευση
Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι 0,335 συνεπώς υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ της
εκλαμβανόμενης από τους εργαζόμενους καινοτομίας των πρακτικών ΔΑΔ του οργανισμού στον
οποίο εργάζονται και της εργασιακής τους δέσμευσης. Η σχέση και αυτής της διάστασης είναι μικρή
θετική πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση ή η μείωση των επιπέδων εργασιακής δέσμευσης
συσχετίζεται με την αύξηση ή τη μείωση αντίστοιχα της εκλαμβανόμενης εικόνας των εργαζομένων
για την καινοτομία των πρακτικών ΔΑΔ. Επιπλέον σε δίπλευρο έλεγχο (2-tailed) η πιθανότητα το
εύρημα να είναι τυχαίο είναι μικρότερη από το 1‰ και οι βαθμοί ελευθερίας του πειράματος ισούνται
με 113.

74

Καινοτομία
Correlations
Εργασιακή
Δέσμευση

Καινοτομία
Πρακτικών ΔΑΔ

Εργασιακή Δέσμευση Πρακτικών ΔΑΔ
Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

,335**
,000

N

113

113

Pearson Correlation

,335**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

113

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 29: Πίνακας συσχέτισης Καινοτομίας Πρακτικών ΔΑΔ με εργασιακή δέσμευση

4.4.7 Συσχέτιση Ανθρώπων και Σχέσεων με Εργασιακή Δέσμευση
Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman σε αυτή τη περίπτωση είναι 0,377 συνεπώς υπάρχει αναλογική
σχέση μεταξύ της εικόνας των εργαζομένων για τη ΔΑΔ ως ένα τμήμα που έχει ως προτεραιότητα
τους ανθρώπους του οργανισμού και τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ τους και της εργασιακής
τους δέσμευσης. Η σχέση τους είναι μικρή θετική, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση ή η μείωση των
επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης συσχετίζεται με την αύξηση ή τη μείωση αντίστοιχα της
συγκεκριμένης διάστασης της εικόνας των εργαζομένων για τα τμήματα ΔΑΔ. Επαναλαμβάνουμε ότι
σε δίπλευρο έλεγχο (2-tailed) η πιθανότητα το εύρημα να είναι τυχαίο είναι μικρότερη από το 1‰ και
ότι οι βαθμοί ελευθερίας του πειράματος ισούνται με 113.
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Εργασιακή
Correlations
Spearman’s rho Εργασιακή
Δέσμευση

Δέσμευση
Correlation Coefficient 1

,377**

Sig. (2-tailed)

,000

N

113

Άνθρωποι καιCorrelation Coefficient ,377**
Σχέσεις

Άνθρωποι και Σχέσεις

Sig. (2-tailed)

,000

N

113

113
1

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 30: Πίνακας συσχέτισης Ανθρώπων και Σχέσεων με εργασιακή δέσμευση
4.4.8 Συσχέτιση Αξιών με Εργασιακή Δέσμευση
Σε αυτή τη περίπτωση, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι 0,391 συνεπώς και αυτή η τέταρτη
διάσταση της εικόνας της ΔΑΔ έχει αναλογική σχέση με την εργασιακή δέσμευση των
συμμετεχόντων της έρευνας. Η σχέση τους είναι μέτρια θετική συνεπώς η αύξηση ή η μείωση των
επιπέδων εργασιακής δέσμευσης συσχετίζεται με την αύξηση ή τη μείωση της εκλαμβανόμενης
εικόνας των εργαζομένων για τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους ως κάτι που προωθεί τις αξίες
του οργανισμού σε κάθε επίπεδο. Τέλος, να αναφέρουμε ξανά ότι σε δίπλευρο έλεγχο (2-tailed) η
πιθανότητα το εύρημα να είναι τυχαίο είναι μικρότερη από το 1‰ και ότι οι βαθμοί ελευθερίας του
πειράματος ισούνται με 113.
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Correlations
Εργασιακή
Δέσμευση

Αξίες

Εργασιακή Δέσμευση Αξίες
Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

,391**
,000

N

113

113

Pearson Correlation

,391**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

113

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Πίνακας 31: Πίνακας συσχέτισης Αξιών με εργασιακή δέσμευση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συζήτηση, Περιορισμοί και Προτάσεις προς τη ΔΑΔ
5.1 Συζήτηση των Αποτελεσμάτων
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μελέτησε το πώς οι αντιλήψεις και οι οπτικές των εργαζομένων για
το τμήμα ΔΑΔ του οργανισμού τους καταλήγουν να σχηματίζουν αυτό που ονομάζουμε εικόνα της
ΔΑΔ και πως αυτή η εικόνα επηρεάζεται από δύο συγκεκριμένες εργασιακές στάσεις, την εργασιακή
ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση. Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν αν όντως αυτές
οι δύο στάσεις μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα των εργαζομένων για τα τμήματα ΔΑΔ, κάτι που
επιβεβαιώθηκε μέσω της έρευνας.
Το κύριο ζητούμενο για τα τμήματα ΔΑΔ είναι, όπως είδαμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, να
φέρουν αξία στους οργανισμούς τους μέσα από τις λειτουργίες τους, σε μια προσπάθεια να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργοδοτών τους και να συνεισφέρουν στο βασικό στόχο κάθε
σύγχρονου οργανισμού που είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους μέσα από την επίτευξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η αποτελεσματικότητα των τμημάτων ΔΑΔ εξαρτάται και από την
αποτελεσματικότητα των πρακτικών τους οι οποίες εφαρμόζονται στους εργαζόμενους του εκάστοτε
οργανισμού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ulrich (1998), οι εργαζόμενοι αποτελούν τον «πελάτη»
της ΔΑΔ αφού αυτοί είναι που απολαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει. Για το λόγο
αυτό επιλέχθηκαν σαν δείγμα της έρευνας εργαζόμενοι σε οργανισμούς οι οποίοι απολαμβάνουν τις
υπηρεσίες και τις πρακτικές των τμημάτων ΔΑΔ, αφού οι δικές τους οπτικές θα μας επέτρεπαν να
έχουμε μια μέτρηση που δε θα επηρεάζεται από υιοθετημένες απόψεις σχετικά με πρακτικές που
εφαρμόζονται (Wright et al., 2001).
Επιπρόσθετα όμως, για να μπορούν οι πρακτικές και οι λειτουργίες της ΔΑΔ να πετυχαίνουν το στόχο
τους πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η εικόνα που βγάζει αυτή προς τα έξω. Η διαχείριση αυτής της
εικόνας από τη ΔΑΔ αποτελεί το κλειδί για την ευκολότερη επίτευξη των στόχων της. Η εικόνα που
έχουν οι εργαζόμενοι για τα τμήματα ΔΑΔ μελετήθηκε υπό το πρίσμα τεσσάρων διαστάσεων. Η
μελέτη αυτών των διαστάσεων πέραν της αποτύπωσης της χροιάς που προσδίδουν στη ΔΑΔ, είχε ως
επιμέρους στόχο να μελετήσουμε τι ταυτότητα δίνουν στα τμήματα ΔΑΔ οι εργαζόμενοι. Δε θέλαμε
δηλαδή να εξετάσουμε μόνο το αν έχουν μια θετική ή αρνητική άποψη για αυτά αλλά να δούμε και σε
ποια διάσταση δίνουν μεγαλύτερη αξία.
Αν και το δείγμα που μελετήσαμε φάνηκε να έχει μια ουδέτερη γνώμη για τα τμήματα ΔΑΔ των
οργανισμών τους, η διάσταση που ξεχώρισε λίγο περισσότερο ήταν αυτή που θεωρεί ότι η ΔΑΔ δίνει
αξία στον οργανισμό έχοντας ως προτεραιότητα τους ανθρώπους του οργανισμού και τις σχέσεις που
διαμορφώνονται μεταξύ τους σε κάθε επίπεδο. Αυτό στη πράξη σημαίνει ότι οι περισσότεροι
εργαζόμενοι χωρίς να παραβλέπουν τη ποιότητα και την καινοτομία των πρακτικών ΔΑΔ που τους
εφαρμόζονται, ή την ευθυγράμμιση με τις αξίες του οργανισμού, βλέπουν τα τμήματα ΔΑΔ σαν
«υπέρμαχους των ανθρώπων», όπως χαρακτηριστικά τόνιζε ο Ulrich (1998).
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Η μελέτη των οπτικών και της εικόνας που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι για τα τμήματα ΔΑΔ όμως
δε πρέπει να σταματά στην ταυτοποίηση αυτών αλλά να εξερευνηθούν και μέθοδοι επιρροής τους. Οι
επαγγελματίες της ΔΑΔ αφού αφουγκραστούν τον «πελάτη» τους και κατανοήσουν τις ανάγκες του
πρέπει να δράσουν για να τον ικανοποιήσουν. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να το κάνουν αυτό είναι
μέσω της μελέτης των στάσεων και συμπεριφορών των εργαζομένων, οι οποίες είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με τα επίπεδα απόδοσής τους. Στη παρούσα έρευνα λοιπόν προσπαθήσαμε να δούμε αν
δύο συγκεκριμένες εργασιακές στάσεις μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι
εργαζόμενοι στο μυαλό τους για τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους. Οι συσχετίσεις που
πραγματοποιήθηκαν κυμαίνονταν από 0,313 έως 0,582, γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη
συσχέτισης και μάλιστα θετικής, μεταξύ των εργασιακών αυτών στάσεων και των διαστάσεων της
εικόνας της ΔΑΔ που επιλέχθηκαν προς μελέτη.
Η μία εκ των δύο στάσεων που μελετήθηκαν ήταν η εργασιακή ικανοποίηση. Τα επίπεδα εργασιακής
ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλά πράγμα που σημαίνει ότι
ένα μεγάλο μέρος του δείγματος που μελετήθηκε αισθάνεται αρνητικά συναισθήματα για ορισμένες
πτυχές της εργασίας του. Παρόλα αυτά, η σχέση με τις διαστάσεις της εικόνας της ΔΑΔ ήταν θετική.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς επιβεβαιώνεται ότι η εικόνα που σχηματίζουν οι
εργαζόμενοι για τα τμήματα ΔΑΔ μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, γεγονός
που όπως βλέπουμε είναι αναγκαίο ειδικά όταν το δείγμα μας παρουσιάζει τόσο χαμηλά επίπεδα
εργασιακής ικανοποίησης. Η διάσταση που παρουσίασε τον υψηλότερο βαθμό συσχέτισης ήταν αυτή
που θέλει τους εργαζόμενους να βλέπουν τα τμήματα ΔΑΔ ως φορείς των αξιών του οργανισμού.
Η δεύτερη στάση που μελετήθηκε ήταν αυτή της εργασιακής δέσμευσης. Αν και όπως είδαμε τα
επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης του δείγματος δεν ήταν υψηλά δεν ισχύει το ίδιο και για αυτά της
εργασιακής δέσμευσης. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι φαίνεται να έχουν σχετικά ανεπτυγμένο
συναισθηματικό δέσιμο με τη φύση της εργασίας τους. Επιπρόσθετα, η σχέση με τις διαστάσεις της
εικόνας της ΔΑΔ ήταν θετική, πράγμα που σημαίνει ότι όσο περισσότερο δεσμευμένοι με την εργασία
τους αισθάνονται οι εργαζόμενοι τόσο καλύτερη άποψη έχουν και για το τμήμα ΔΑΔ του οργανισμού
τους. Υψηλότερος βαθμός συσχέτισης παρουσιάστηκε όπως και στην εργασιακή ικανοποίηση, με τη
διάσταση που θέλει τους εργαζόμενους να βλέπουν τα τμήματα ΔΑΔ ως φορείς των αξιών του
οργανισμού. Συνεπώς, η εφαρμογή πρακτικών ΔΑΔ που είναι ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική
του οργανισμού και αντικατοπτρίζουν τις αξίες τους, θα πετύχουν και την ισχυροποίηση του
συναισθηματικού δεσίματος που αναπτύσσει ο εργαζόμενος με το αντικείμενο της εργασίας του, αλλά
και την αύξηση των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης, πετυχαίνοντας έτσι το βασικό ζητούμενο
κάθε οργανισμού που είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων.
Δεδομένης της σημασίας που έχει η εικόνα της ΔΑΔ, κλειδί για την επίτευξη των στόχων της ΔΑΔ
είναι να προσπαθήσει να παρουσιάζει και να επικοινωνεί την ήδη υπάρχουσα αποτελεσματικότητά
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της σε όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος που σχετίζονται με αυτή (Wright et al. 2001). Αναφέρουμε εδώ
ξανά τις ομάδες ενδιαφέροντος και δε στεκόμαστε αποκλειστικά στους εργαζομένους διότι τις στάσεις
και τις απόψεις που σχηματίζουν οι εργαζόμενοι δε μπορεί να τις επηρεάζει μόνη της η ΔΑΔ αλλά
πρέπει στο έργο της να αποκτήσει συμμάχους. Οι άμεσοι προϊστάμενοι είναι μια βασική κατηγορία
τέτοιων συμμάχων οι οποίοι αφού πρώτα κατανοήσουν ότι τα τμήματα ΔΑΔ είναι συνεργάτες τους,
θα μπορέσουν μετά να επηρεάσουν και τους εργαζομένους που βρίσκονται υπό την ηγεσία τους,
στρέφοντας τους προς την επιθυμητή για τα τμήματα ΔΑΔ κατεύθυνση.
Ακόμα, τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αξία των μετρήσεων για τη ΔΑΔ. Οι
επαγγελματίες της ΔΑΔ πρέπει να πάψουν να φοβούνται τα ποσοτικά μέτρα αφού αυτά μπορούν να
αποτελέσουν τον καθρέφτη της δουλειάς που κάνουν και να πείσουν για την αποτελεσματικότητα των
πρακτικών που εφαρμόζουν. Επιπλέον, μπορούν να τους κατευθύνουν στους προβληματικούς τομείς,
όπως για παράδειγμα στο υπό εξέταση δείγμα με τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και να
προσαρμόσουν τις πρακτικές τους ανάλογα.
Τέλος, από την έρευνα μας φάνηκε ότι μπορεί να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε μια πρακτική ή σε
μια λειτουργία ως προς τον στόχο της, αλλά στο τρόπο που αυτή εφαρμόζεται. Η επικοινωνία και ο
διάλογος, τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με τους προϊστάμενους, είναι το κλειδί για την επίλυση
αυτών των προβλημάτων. Ο στόχος λοιπόν των τμημάτων ΔΑΔ πρέπει να είναι η κατάρριψη των
στερεοτύπων ότι ο ρόλος τους είναι απλά υποστηρικτικός προς τους εργαζομένους άλλων τμημάτων
και να εδραιώσουν την αντίληψη ότι μπορούν να φέρουν αξία στον οργανισμό τους.
5.2 Περιορισμοί της Έρευνας
Στη παρούσα έρευνα καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα
και τεκμηριωμένα, παρόλα αυτά ορισμένοι παράγοντες περιόρισαν αυτή τη προσπάθεια.
Ένας βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας ήταν το μέγεθος του δείγματος. Όσο μεγαλύτερος
είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μια τέτοια έρευνα τόσο πιο εύκολο είναι να περιοριστεί η
υποκειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Πράγματι, το παρών δείγμα είναι μικρό προκειμένου να
πραγματοποιηθεί μια απόλυτα αξιόπιστη στατιστική ανάλυση και σίγουρα υπάρχει περιθώριο
αμφισβήτησης της αναγωγής των συμπερασμάτων στον πληθυσμό.
Επιπλέον, οι μελετητές της ΔΑΔ έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οπτικές των εργαζομένων
σχετικά με τα τμήματα ΔΑΔ αλλά και οι εργασιακές τους στάσεις τείνουν να αλληλοεπιδρούν όσο
περνάει ο καιρός (Piening et al., 2013) γι’ αυτό και προκειμένου να παρατηρηθούν οι όποιες αλλαγές
τους, η μελέτη τους πρέπει να γίνει περιοδικά και όχι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Chen,
Ployhart, Thomas, Anderson & Bliese, 2011). Αυτό είναι λογικό γιατί αν εξετάσουμε για παράδειγμα,
τις οπτικές των εργαζομένων μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι
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τιμές που θα προκύψουν εμφανίζουν μια αύξηση ή μια μείωση σε σχέση με το τι γίνονταν το
προηγούμενο διάστημα.
Τέλος, η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ανεξάρτητους εργαζόμενους και όχι σε εργαζόμενους
ενός οργανισμού. Παρόλο που μεγάλο μέρος του δείγματος προέρχεται από τον οργανισμό στον οποίο
εργάζομαι, το δείγμα περιλαμβάνει και συμμετέχοντες από διαφορετικούς κλάδους και οργανισμούς.
Σε αντίστοιχες έρευνες προτείνεται η μελέτη συμμετεχόντων που χαρακτηρίζονται από μία συνέπεια
σε ότι έχει να κάνει με τις απόψεις τους και τις συμπεριφορές τους κάτι που δε θα μπορούσε να ισχύει
στη δική μας περίπτωση. Αυτός πιθανότατα ήταν και ο μεγαλύτερος περιορισμός της έρευνάς μου.
5.3 Προτάσεις προς τη ΔΑΔ
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε σαν στόχο να εξετάσει την εικόνα που έχουν οι εργαζόμενοι για
τα τμήματα ΔΑΔ των οργανισμών τους και πως μπορεί να επηρεαστεί από ορισμένες εργασιακές
στάσεις. Οι στάσεις που επιλέχθηκαν ήταν η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή δέσμευση. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο αυτές στάσεις σχετίζονται θετικά με όλες τις επιμέρους διαστάσεις
της έννοιας της εικόνας της ΔΑΔ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν οι επαγγελματίες της ΔΑΔ θέλουν
να βελτιώσουν την εικόνα των τμημάτων τους, μπορούν να αρχίσουν να σχεδιάζουν λειτουργίες και
πρακτικές που θα στοχεύουν στην αύξηση των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής
δέσμευσης των εργαζομένων του οργανισμού τους. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τη παρούσα έρευνα, θα
σήμαινε και την αύξηση των θετικών οπτικών και αντιλήψεων που έχουν οι εργαζόμενοι για τα
τμήματα ΔΑΔ, γεγονός που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των στόχων των
τμημάτων ΔΑΔ και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Επιπλέον, η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει μια βάση για τη μελέτη των εννοιών της εικόνας
της ΔΑΔ και των μέσων επιρροής της, πάνω στην οποία οι επαγγελματίες της ΔΑΔ θα κληθούν να
χτίσουν τα επόμενα επίπεδα που θα οδηγήσουν στη αποτελεσματικότερη προσθήκη αξίας στους
οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντική θα ήταν και η επανάληψη της παρούσας έρευνας σε
μεταγενέστερο χρόνο, καθώς οι οπτικές και οι αντιλήψεις, είναι έννοιες διαρκώς μεταβαλλόμενες και
γι’ αυτό η μελέτη τους ξανά στο μέλλον είναι πιθανό να εμφανίσει διαφορετικά αποτελέσματα.
Επιπρόσθετα, σκόπιμο θα ήταν η μελέτη αυτή να γίνει στους εργαζομένους ενός ενιαίου οργανισμού
ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός συνέπειας των αποτελεσμάτων.
Ακόμα, οι επαγγελματίες της ΔΑΔ θα ήταν χρήσιμο να μελετήσουν και άλλες στάσεις των
εργαζομένων που θα μπορούσαν κι αυτές να επηρεάσουν διάφορες διαστάσεις της εικόνας της ΔΑΔ.
Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι φαίνεται να δίνουν έμφαση σε ό,τι αφορά την εικόνα της ΔΑΔ, στο
κατά πόσο αυτή ευθυγραμμίζει τις πρακτικές της με τις αξίες του οργανισμού της. Υπό αυτό το
πρίσμα θα είχε αξία να μελετηθεί η σχέση αυτή της διάστασης με την οργανωσιακή δέσμευση των
εργαζομένων. Το κατά πόσο δηλαδή, μπορεί αυτή τους η οπτική για τη ΔΑΔ να επηρεάσει το βαθμό
που αισθάνονται δεσμευμένοι στον οργανισμό που εργάζονται.
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Αξία θα είχε επίσης, να μελετηθούν και οι οπτικές των άμεσων προϊστάμενων σχετικά με τα τμήματα
ΔΑΔ των οργανισμών τους, καθώς με την ανάλυση του επιπέδου συμφωνίας ή διαφωνίας αυτών με
τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα τμήματα ΔΑΔ, θα είναι ευκολότερη η επικοινωνία σχετικά με τα
οφέλη της ΔΑΔ και κατά συνέπεια η αποτελεσματική τους συνεργασία.
Τέλος, οι επαγγελματίες της ΔΑΔ μπορούν να εμβαθύνουν αναζητώντας ποιες συγκεκριμένες
πρακτικές ΔΑΔ μπορεί να βελτιώνουν τις στάσεις των εργαζομένων και αν οι ίδιες αυτές πρακτικές
μπορούν να βελτιώσουν περισσότερο ή λιγότερο την άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για τη ΔΑΔ. Η
προσεκτική μελέτη των στάσεων των εργαζομένων απέναντι σε συγκεκριμένες πρακτικές μπορεί να
δώσει στους επαγγελματίες της ΔΑΔ μια σαφή κατεύθυνση για το ποιοι τομείς μπορεί να είναι
προβληματικοί.
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Παράρτημα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ενότητα 1η: Δημογραφικά Στοιχεία
1. Φύλλο
2. Ηλικία
3. Αυτή τη περίοδο εργάζεστε;
4. Πόσα χρόνια εργάζεστε στον οργανισμό που είστε σήμερα;
5. Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε διαθέτει τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού;
Ενότητα 2η: Αντιλήψεις σχετικά με το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του οργανισμού
στον οποίο εργάζεστε.
Μέσα στον οργανισμό που εργάζεστε, πόσο πιστεύετε ότι το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού συμβάλλει στις παρακάτω ενέργειες; Παρακαλώ απαντήστε χρησιμοποιώντας τη
παρακάτω κλίμακα:
1. Καθόλου
2. Λίγο
3. Αρκετά
4. Πολύ
5. Πάρα πολύ

1. Προώθηση διαδικασιών ελέγχου ποιότητας
2. Παροχή κινήτρων βάσει απόδοσης για την παρακίνηση των εργαζομένων στην επίτευξη των
στρατηγικών στόχων του οργανισμού.
3. Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης προκειμένου οι εργαζόμενοι να φτάσουν
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
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4. Ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που θα παρέχουν τις
απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες στο προσωπικό.
5. Διαχείριση προγραμμάτων διαδοχής για την εξασφάλιση αδιάκοπης ροής ταλαντούχων
εργαζομένων.
6. Χρήση μετρήσεων και παρακολούθηση των τάσεων (πχ. παραγωγικότητα, turnover,
αδικαιολόγητες απουσίες) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων.
7. Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των εργαζομένων.
8. Προώθηση της καινοτομίας μέσα στον οργανισμό.
9. Ανάπτυξη κλίματος επιχειρηματικότητας.
10. Εισαγωγή μοντέρνων μεθόδων διοίκησης.
11. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.
12. Προσπάθεια για δημιουργία τάσεων αφοσίωσης στους εργαζομένους.
13. Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργατικού κλίματος.
14. Ισότητα στις ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους.
15. Συμμετοχή των line managers σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
16. Προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλού εργασιακού κλίματος.
17. Συμμετοχή στη δημιουργία προγραμμάτων αξιολόγησης της απόδοσης.
18. Επικοινωνία των πρωτοβουλιών του ανθρώπινου δυναμικού στους line managers
19. Προώθηση πρωτοβουλιών για το χτίσιμο εργασιακής δέσμευσης.
20. Συμμετοχή στη διαμόρφωση της οργανωσιακής κουλτούρας.
21. Ανάπτυξη κλίματος διαρκούς μάθησης μέσα στον οργανισμό.
22. Εφαρμογή του οράματος και των αξιών του οργανισμού.
23. Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να συνεισφέρει στη φήμη και το status του
οργανισμού.
24. Οι απολαβές των εργαζομένων να διαμορφώνονται από το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού βασιζόμενες στην αξιολόγηση της απόδοσης.
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25. Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να προωθεί πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
διαφορετικότητας.
Ενότητα 3η: Εργασιακή Ικανοποίηση και Εργασιακή Δέσμευση
Σημειώστε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις. Παρακαλώ απαντήστε
χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα:
1. Διαφωνώ απόλυτα
2. Διαφωνώ
3. Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
4. Συμφωνώ
5. Συμφωνώ απόλυτα

1. Η εργασία μου σημαίνει πολλά για εμένα.
2. Στον οργανισμό που εργάζομαι μου συμπεριφέρονται με σεβασμό.
3. Αισθάνομαι πραγματικά αναπόσπαστο μέλος της ομάδας ατόμων που εργάζομαι μαζί.
4. Ανυπομονώ να βρεθώ με τους συναδέλφους μου κάθε μέρα.
5. Αισθάνομαι ικανοποιημένος με τις ευκαιρίες που μου παρέχονται στην εργασία μου
προκειμένου να αποκτήσω νέες ικανότητες οι οποίες θα με βοηθήσουν να βρω κάποια άλλη
εργασία σε περίπτωση που αποχωρήσω από την τωρινή.
6. Στη δουλειά μου αισθάνομαι να πλημμυρίζω από ενεργητικότητα.
7. Η εργασία που κάνω είναι χρήσιμη και γεμάτη νόημα
8. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα όταν εργάζομαι.
9. Νιώθω γεμάτος/η ζωντάνια και δύναμη όταν εργάζομαι.
10. Είμαι ενθουσιασμένος/η με τη δουλειά μου.
11. Όταν εργάζομαι ξεχνώ τα πάντα γύρω μου.
12. Η εργασία μου με εμπνέει.
13. Όταν σηκώνομαι το πρωί έχω διάθεση να πάω στη δουλειά μου.
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14. Νιώθω ευτυχισμένος/η όταν εργάζομαι με εντατικούς ρυθμούς
15. Νιώθω υπερήφανος/η για τη δουλειά που κάνω
16. Είμαι τελείως απορροφημένος/η από την εργασία μου.
17. Όταν εργάζομαι είμαι ικανός να συνεχίσω τη δουλειά μου για πολλή ώρα.
18. Η δουλειά μου αποτελεί πρόκληση για μένα.
19. Η δουλειά μου με συναρπάζει.
20. Στην δουλειά μου έχω μεγάλη πνευματική αντοχή.
21. Μου είναι δύσκολο να αποσπάσω τον εαυτό μου από τη δουλειά μου.
22. Δείχνω πάντοτε επιμονή στη δουλειά μου, ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
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