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εταιρική κοινωνική ευθύνη

Περίιευε
Η παξαθάησ έξεπλα είλαη κηα πξνζπάζεηα λα νξηζηνχλ έλλνηεο φπσο Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζχλε (ΔΚΔ, CSR), νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ (OCB), ε ηαχηηζε ηνπ
εξγαδνκέλνπ κε ηνλ νξγαληζκφ (person organization fit) θαη αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκφ
(organization commitment). Γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη
ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
παξαπάλσ ελλνηψλ θαη πνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο.

Ορηζκοί
Δηαηρηθή Κοηλφληθή Δσζύλε

Όπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο έλλνηεο, έηζη θαη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Δ.Κ.Δ)
πξνζεγγίδεηαη απφ δηάθνξνπο νξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε
δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, πνπ θηλνχληαη γχξσ απφ ηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηεο
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ηελ αλάπηπμε ζε θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ
επίπεδν. Γελ ππάξρεη έλαο θαζηεξσκέλνο δηεζλήο νξηζκφο, παξά ην γεγνλφο φηη ε
ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην δηεζλή δεκφζην δηάινγν.
Σχκθσλα κε ην Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθφ Σπκβνχιην γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (ΓΔΣΒΑ) (World
Business Council for Sustainable Development,WBCSD,1998) «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε
είλαη ε δηαξθήο δέζκεπζε κηαο επηρείξεζεο λα ζπκπεξηθέξεηαη εζηθά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ ηαπηφρξνλα ζα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.»
Η Δπξσπατθή έλσζε έρεη νξίζεη ηελ Δ.Κ.Δ σο εμήο, “Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε έλλνηα
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθνχο θαη
πεξηβαιινληηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο επαθέο
ηνπο κε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε.”(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξάζηλε Βίβινο, 2001)
Σηελ Διιάδα, ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε έρεη απνδψζεη ηνλ εμήο
νξηζκφ: «Δηαηξηθή Υπεπζπλφηεηα είλαη ε νηθεηνζειήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα έληαμε
ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, πνπ είλαη πέξα
θαη πάλσ απφ φζα επηβάιινληαη απφ ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε φινπο
φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Stakeholders), κε ζηφρν ηελ
ηζφξξνπε επίηεπμε θεξδνθνξίαο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο»
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Ωο θνηλσληθά ππεχζπλε εηαηξεία νξίδεηαη, απφ ηνπο δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, εθείλε πνπ πέξα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξάζε,
πξαγκαηνπνηεί παξάιιεια ελέξγεηεο, νη νπνίεο δελ απνζθνπνχλ άκεζα ζην θέξδνο, αιιά
ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, επηζηξέθνληαο κε απηφ ηνλ
ηξφπν ζηελ θνηλσλία κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο. Η “εταιρική ηθική”, φπσο άιισζηε θαη ε απιή
εζηθή, είλαη έλλνηεο πνιχ δχζθνιν έσο θαη αδχλαην λα νξηζηνχλ. Ο ζεβαζκφο ησλ λφκσλ ηεο
Πνιηηείαο δελ αξθεί γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα εηαηξεία θνηλσληθά ππεχζπλε, απνηειεί φκσο ηελ
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ΔΚΔ. Η εθάζηνηε αγνξά ηείλεη λα
δηαθξίλεη θαηά ην δνθνχλ ηηο ππεχζπλεο εηαηξείεο θαη λα επηβξαβεχεη ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Απηφο ν
ππεχζπλνο ξφινο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζδνθάηαη λα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη θαη λα
βειηηψλεηαη δηαξθψο.

Οη επηρεηξήζεηο πιένλ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ πσο ρξεηάδεηαη λα εθηεινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο
κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, λα εμαζθαιίδνπλ
κηα ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην απηφ φιν
θαη πεξηζζφηεξνη Οξγαληζκνί πξνρσξνχλ ζηελ ελζσκάησζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηελ
εηαηξηθή ηνπο δηαθπβέξλεζε, σο απάληεζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο πνπ
δέρνληαη. Καζνξηζηηθή ζεκαζίαο είλαη νη πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηηο
δξάζεηο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη κηα επηρείξεζε ζηα πιαίζηα ηεο ΔΚΔ, κε ζθνπφ ηε δηάδνζε
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη θπξηφηεξεο δξάζεηο πνπ πξνηείλεη ε ΔΔ είλαη νη εμήο:





Αχμεζε ησλ γλψζεσλ γηα ην ζεηηθφ αληίθηππν ηεο Δ.Κ.Δ, ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά
θαη ηηο θνηλσλίεο.
Αλάπηπμε πξαθηηθψλ αληαιιαγήο εκπεηξίαο θαη «θαιψλ πξαθηηθψλ» κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θξαηψλ.
Υπνζηήξημε ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ ηεο ΔΚΔ.
Δλζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Δ.Κ.Δ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε
Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.

Αλάκεζα ζηνπο πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο θαη ζηηο δηάθνξεο έλλνηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Δ.Κ.Δ, εληνπίδνληαη ζεκεία ζπλαίλεζεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε
Δ.Κ.Δ ραξαθηεξίδεη ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν έλαο Οξγαληζκφο αλαιακβάλεη
ζπλεηδεηά λα εθηειεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε θαη
απνηηκψληαο ηνλ αληίθηππν πνπ απηέο ζα έρνπλ πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη
εληάζζνληαο ζε απηέο νηθεηνζειψο, ελέξγεηεο κε ηδηάδνλ θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ζεηηθφ
αληίθηππν. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δ.Κ.Δ είλαη ν εζεινληηθφο (θαη φρη ππνρξεσηηθφο) ηεο
ραξαθηήξαο θαη ην γεγνλφο φηη απνηειεί ζηξαηεγηθή θαη φρη δεπηεξεχνπζα επηινγή, γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ηελ πηνζεηνχλ θαη ηελ εθαξκφδνπλ κε ζεβαζκφ θαη εηιηθξίλεηα. Η επξχηεξε
έλλνηα ηεο ΔΚΔ ζηνρεχεη λα δηακνξθψζεη ην θιίκα ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα είλαη ζεβαζηέο,
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φρη κφλν επεηδή παξάγνπλ θέξδε, αιιά θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά θαη αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο
θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη επαηζζεζίεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Σπλνπηηθά, ηα ηξία βαζηθφηεξα
ζεκεία ζηα νπνία ζπλαηλνχλ νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί πνπ εληνπίδνληαη ζηελ εγρψξηα θαη
δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ηα εμήο:
1. Τν πξψην είλαη ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο Δ.Κ.Δ.
2. Τν δεχηεξν είλαη ε άκεζε ζρέζε ηεο κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
3. Τν ηξίην είλαη φηη απνηειεί ζηξαηεγηθή θαη φρη δεπηεξεχνπζα επηινγή ηεο επηρείξεζεο.

Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Ωο OCB νξίδνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ ππαιιήισλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ
αλ θαη δελ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ εξγαζία ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο
νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο (Lee and Allen, 2002). Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ απνδείμεη πσο νη
ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα OCB, φπσο ε εζεινληηθή βνήζεηα πξνο
ζπλαδέιθνπο, ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ δέρνληαη νη εξγαδφκελνη απφ ην επάγγεικα
ηνπο (Organ, 1988, 1990). Σχκθσλα κε ηνλ Organ νη εξγαδφκελνη πνπ αηζζάλνληαη φηη
ηπγράλνπλ δίθαηεο κεηαρείξηζεο είλαη πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε OCB ψζηε λα δηαηεξεζεί ε
ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε. Δθείλνη πνπ αηζζάλνληαη φηη αληηκεησπίδνληαη άδηθα
είλαη πην πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ κηα πην εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηφζν απέλαληη ζηνλ
νξγαληζκφ φζν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Απηή ε νπηηθή ζεσξεί ην
ζχλνιν OCB σο κηα ειεγρφκελε θαη ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδεηαη πξσηίζησο απφ
γλσζηηθνχο, θαη φρη ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο. Μηα δεχηεξε εξκελεία ηεο ζρέζεο
κεηαμχ OCB θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο δείρλεη ηελ ππεξνρή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πάλσ
απφ γλσζηηθνχο παξάγνληεο ζηνλ επεξεαζκφ OCB. Η ζέζε απηή βαζίδεηαη ζηελ θαζηεξσκέλε
θνηλσληθή ςπρνινγηθή δηαπίζησζε φηη νη άλζξσπνη ζε θαιή ςπρνινγηθή δηάζεζε είλαη πην
πηζαλφ λα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο απφ φ, ηη εθείλνη πνπ δηαθαηέρνληαη απφ αξλεηηθή ή
νπδέηεξε δηάζεζε (Isen & Baron, 1991).

Organizational Commitment
Σχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Social Ιdentity Τheory), νη
άλζξσπνη ηείλνπλ λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο αιιά θαη άιινπο αλζξψπνπο κε
βάζε δηάθνξα θνηλσληθά θξηηήξηα, φπσο ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ, θχιν, έληαμε ζε θάπνηνλ
νξγαληζκφ (Tajfel & Turner, 1985). Η ίδηα ζεσξία ππνζηεξίδεη πσο ε απηναληίιεςε ελφο
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αηφκνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο, πνπ
αλήθεη. Υπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηαηί ην άηνκν πξνζδηνξίδεη ηελ απηναληίιεςε ηνπ ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε νκάδαο. Μηα εμήγεζε είλαη πσο κέιε κηαο επηηπρεκέλεο νκάδαο
αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ζπγθξίλνληαο ηελ νκάδα
ζηελ νπνία αλήθνπλ κε ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο νκάδεο.(W.J Smith, Wokutch, Harrington &
Dennis, ( 2001). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε ζεσξία θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο εθαξκφδεηαη θαη
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη ίδηεο έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη
ππάιιεινη ηαπηίδνληαη πνιχ πην εχθνια κε επηηπρεκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ζπλεπψο νη
εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεηαη ζεηηθά φληαο κέιε ελφο θαηαμησκέλνπ νξγαληζκνχ
(Dutton,Dukerich, & Harquail, 1994).

Personal Organizational Fit
Ο φξνο Personal Organizational Fit αλαθέξεηαη ζηελ έληαμε ελφο εξγαδνκέλνπ ζηηο αμίεο θαη
ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο ν
θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην εξγαζηαθφ πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ
είλαη ε θνπιηνχξα (Kilmann, Saxton & Serpa, 1986). Δθηφο ηεο θνπιηνχξαο βέβαηα πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αθνκνίσζε ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ παίδνπλ ε αθνζίσζε, ε
ηθαλνπνίεζε θαη ε αληακνηβή ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ (Ο’Reilly, Chatman,
Caldwell, 1991).

Δρεσλεηηθές σποζέζεης
Σε απηήλ ηελ έξεπλα ζα κειεηήζνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη
αθνζίσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη ην πσο επεξεάδεη ε ΔΚΔ ηελ
ζπκβαηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ νξγαληζκφ. Έλα αθφκα εξψηεκα πνπ ζα απαζρνιήζεη
ηελ έξεπλα είλαη ε επηξξνή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε ειηθία ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ. Γηα ηελ απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ ζα ζέζνπκε
ηηο εμήο ππνζέζεηο.



Υ1: Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αθνζίσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ.
Υ2: Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ζπκβαηφηεηα κεηαμχ
εξγαδνκέλνπ θαη νξγαληζκνχ.
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Υ3: Θεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνυπεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζχλεο
Υ4: Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε επεξεάδεη ζεηηθά ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά
ησλ εξγαδνκέλσλ

Δρεσλεηηθή κεζοδοιογία
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 289 εξγαδφκελνη απφ ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, εθ ησλ νπνίσλ
ην 52% ήηαλ γπλαίθεο θαη 48% άλδξεο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ
εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία εκπεξηείραλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε:


Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Maignan & Ferrell, 2004), ρξήζε ελλέα
εξσηήζεσλ



Θεηηθέο κνξθέο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (Podsakoff, &ΜcKenzie,1997),
ηέζζεξεηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ΟCB



Ταίξηαζκα αλζξψπνπ-νξγαληζκνχ (Cable & Judge, 1995), ρξήζε ηεζζάξσλ
εξσηήζεσλ



Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε (Meyer, Allen & Smith, 1993), επηά ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζηαθή ηνπο δέζκεπζε

Η βαζκνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε ρξήζε θιίκαθαο 7 επηινγψλ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γηαθσλψ πνιχ
Γηαθσλψ αξθεηά
Γηαθσλψ ιίγν
Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ
Σπκθσλψ ιίγν
Σπκθσλψ αξθεηά
Σπκθσλψ πνιχ

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχινπ, άλδξαο=0 γπλαίθα=1.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεγνξίεο:




<20 εηψλ : 1
20 -25 εηψλ : 2
26 -35 εηψλ : 3
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36 -45 εηψλ : 4
>45 εηψλ : 5

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεκνηηθφ
Γπκλάζην
Λχθεην
ΤΔΙ
ΑΔΙ
Μεηαπηπρηαθφ

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκπεηξίαο:









<6 κήλεο : 1
6 κήλεο – 12 κήλεο : 2
1 – 2 ρξφληα : 3
2 – 4 ρξφληα : 4
4 – 6 ρξφληα : 5
6 – 10 ρξφληα : 6
10 – 15 ρξφληα : 7
>15 ρξφληα : 8

Γηα ηνλ ρψξν απαζρφιεζεο έρνπκε ζέζεη 0 = δεκφζηνο ηνκέαο, 1 = ηδησηηθφο ηνκέαο.

Αλάισζε δεδοκέλφλ
Γεκογραθηθά ζηοητεία
Αξρηθά παξαηεξνχκε ηνλ ειηθηαθφ ράξηε ηνπ δείγκαηνο καο, φπνπ ην 4,5% είλαη θάησ απφ 20
εηψλ, ην 12,9% είλαη κεηαμχ 20 θαη 25 εηψλ, ην 26,6% βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα 26 θαη 35, ην
32,9% είλαη απφ 36 έσο 45, ελψ ην 22,7% είλαη άλσ ησλ 45.
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Σηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δείγκαηνο. Παξαηεξνχκε
πσο ην 3,1% ηνπ δείγκαηνο έρνπλ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ, έλα πνζνζηφ 4,5% έρεη ηειεηψζεη ην
γπκλάζην, απνιπηήξην ιπθείνπ έρεη ην 36,2%, ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε έρνπκε έλα πνζνζηφ
13,6% κε πηπρίν ΤΔΙ ελψ ην 41,8% ηνπ δείγκαηνο θαηέρεη πηπρίν ΑΔΙ. Μφιηο ην 0,7% δηαζέηεη
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ θαηνρή ηνπ.

Σην επφκελν γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ.
Πξνζιεθζέληεο κε ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο εκπεηξίαο απνηεινχλ ην 5,3% ηνπ δείγκαηνο, πάλσ
απφ έμη κήλεο αιιά ιηγφηεξν απφ ρξφλν εξγάδεηαη ην 17,2% ελψ έλα κε δχν ρξφληα εξγάδεηαη
ην 3,2%, ζηα δχν κε ηέζζεξα ρξφληα έρνπκε έλα πνζνζηφ 8,1% θαη ζηα ηέζζεξα κε έμη ρξφληα
εξγαζίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε βξίζθεηαη ην 3,2%, έμη κε δέθα ρξφληα εκπεηξίαο έρεη ην
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10,5% θαη δέθα κε δεθαπέληε ρξφληα εκπεηξίαο έρεη ην 4,9%, ην 47,7% ηνπ ζπλνιηθνχ καο
δείγκαηνο βξίζθεηαη ζηνλ νξγαληζκφ γηα πάλσ απφ 15 ρξφληα.

Αλάισζε κέζφλ όρφλ

Αθοζίφζε

σκβαηόηεηα

OCB

ΔΚΔ

27

16

14

44

ΜΟ (δείγκαηνο)

21

15

9

28

ΜΟ(κεηαβιεηψλ)

Γεληθά παξαηεξνχκε πσο φιεο νη κεηαβιεηέο ζην δείγκα καο έρνπλ πςειφηεξν κέζν φξν απφ
ηνλ ηππηθφ κέζν φξν. Δηδηθά ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη κεγαιχηεξε θαηά 16 κνλάδεο,
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ζην δείγκα καο πηζηεχνπλ πσο ν
νξγαληζκφο ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ είλαη ελεξγφ κέινο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Η δηαθνξά ηνπ
κέζνπ φξνπ ζηελ αθνζίσζε ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο ηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη ζηελ εξγαζηαθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ (OCB) παξαζέηεη πσο νη εξγαδφκελνη ηνπ δείγκαηνο καο δείρλνπλ πςειφ
ζεβαζκφ ηφζν πξνο ηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη σο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σρεηηθά κε ηελ
ζπκβαηφηεηα νξγαληζκνχ – εξγαδνκέλνπ, παξαηεξνχκε δηαθνξά κηαο κνλάδαο, απηφ ζεκαίλεη
πσ ην δείγκα καο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπκβαηφ κε ην πεξηβάιινπλ εξγαζίαο ηνπ.
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Αλάισζε θαη ζσδήηεζε ζσζτεηίζεφλ

ΦΥΛΟ

-,030

ΗΛΙΚΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΥΗ

,079

-,113

ΔΜΠΔΙΡΙΑ

TOMEA

ΑΦΟ.

ΥΜΒ.

OCB

,150*

-,048

-,020

,056

,404**

CSR

ΣΥΣΦΔΤΙΣΔΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΔ PEARSON

Δίλαη εκθαλήο ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη OCB. Έλαο ιφγνο
γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη ν εξγαδφκελνο ζέιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο
ηνπ θαη ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ φηαλ εξγάδεηαη ζε θιίκα πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο
εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Δπίζεο απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή νη εξγαδφκελνη πνπ
επηδεηθλχνπλ ςειά πνζνζηά OCB, ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ πσο ν νξγαληζκφο, πνπ ηνπο
απαζρνιεί, αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Άξα είλαη
αζθαιέο λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Υ4 επηβεβαηψζεθε. Παξαηεξνχκε επίζεο πσο
ζχκθσλα κε ηελ Υ3, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνυπεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Γειαδή φηη νη εξγαδφκελνη πνπ παξακέλνπλ ζηνλ ίδην
νξγαληζκφ γηα πνιιά ρξφληα ηείλνπλ λα δέρνληαη ζεηηθά θάζε πξνζπάζεηα ΔΚΔ πνπ δηαπξάηηεη
ν νξγαληζκφο. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην δέζηκν πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ νξγαληζκνχ –
εξγαδφκελνπ πνπ εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Δπίζεο απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη
ιφγσ ηεο σξίκαλζεο ηνπ αηφκνπ ηφζν ειηθηαθά αιιά θαη επαγγεικαηηθά, έηζη ψζηε ν
εξγαδφκελνο αξρίδεη λα ελδηαθέξεηαη θαη γηα ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, ην πεξηβάιινλ
θαη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Σρεηηθά κε ηηο Υ2 θαη Υ1 κπνξνχκε λα
παξαηεξήζνπκε πσο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ΔΚΔ θαη ηελ ζπκβαηφηεηα κεηαμχ
εξγαδνκέλνπ θαη νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ,
αληίζηνηρα. Οη ζπζρεηίζεηο φκσο βαζίδνληαη ζε πνιχ κηθξνχο δείθηεο γηα λα ηηο
επηβεβαηψζνπκε.

σκπεράζκαηα
Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη ζε κειινληηθνχο ζηξαηεγηθνχο
ζρεδηαζκνχο νξγαληζκψλ πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ
αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη αξθεηά δεκνθηιείο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Η έξεπλα
απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν ζε κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ
ζηελ κειέηε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπο.
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Περηορηζκοί
Σηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείρε έλα ζρεηηθά κηθξφ δείγκα εξγαδνκέλσλ νπφηε θαη ην
απνηέιεζκα ηεο ίζσο λα αιινησζεί κε ηελ ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο. Δπίζεο ε
κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνζνηηθή, έηζη δε
κπνξνχκε λα έρνπκε κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο
ζα είρακε κε κηα πνηνηηθή κέζνδν.
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