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                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

           Η τυπική παρουσία, είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ο εργαζόµενος συνεχίζει να 

εργάζεται παρά το ότι αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα υγείας (σωµατικής ή/και ψυχικής 

φύσεως) (Escorpizo, 2007. Johns, 2010). Στην παρούσα έρευνα, µελετήθηκαν οι αιτίες αλλά 

και οι συνέπειες εµφάνισης του φαινοµένου της τυπικής παρουσίας. Συγκεκριµένα, 

εξετάστηκε το κατά πόσο χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (ευσυνειδησία, δυσκολία στη 

διαχείρηση χρόνου, εργασιοµανία και ανταγωνιστικότητα) και του εργασιακού 

περιβάλλοντος (εργασιακή ασφάλεια, φόρτος εργασίας, δυνατότητας αντικατάστασης, 

στήριξη από τον προιστάµενο και στήριξη από τους συναδέλφους) επιδρούν στην εµφάνιση 

του φαινοµένου. Συνάµα µελετήθηκε η επίδραση της τυπικής παρουσίας στην απόδοση των 

εργαζοµένων. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, αποδείχθηκε ότι  η σχέση των 

εργαζοµένων µε τον προϊστάµενο τους, ο µεγάλος φόρτος εργασίας, αλλά και 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η ανταγωνιστικότητα (που σχετίζεται αρνητικά) 

και η εργασιοµανία (που σχετίζεται θετικά µε το φαινόµενο), είναι παράγοντες που επιδρούν. 

Τέλος, αποδείχθηκε ότι η τυπική παρουσία σχετίζεται αρνητικά µε την απόδοση των 

εργαζοµένων. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

         Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να µελετηθεί το φαινόµενο «presenteeism» ή 

αλλιώς η «τυπική παρουσία». Το φαινόµενο αυτό αναφέρεται στη παρουσία των 

εργαζοµένων στο χώρο εργασίας ενώ παράλληλα αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα υγείας, 

ψυχικής ή/και σωµατικής φύσεως (Escorpizo, 2007. Johns, 2010). Ενώ το φαινόµενο της 

απουσίας από την εργασία (absenteeism) έχει µελετηθεί διεξοδικά, η «τυπική παρουσία» 

(presenteeism) έγινε αντικείµενο έρευνας µόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Böckerman & 

Laukkanen, 2008). Η παρούσα µελέτη βασίζεται στο µοντέλο εργασιακών απαιτήσεων-

πόρων (ΕΑΠ) (Bakker & Demerouti, 2007) και εξετάζει το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά  

του εργασιακού  περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας  επηρεάζουν τα 

επίπεδα της τυπικής παρουσίας. 

Παρότι το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας έχει µόλις τα τελευταία χρόνια αρχίσει 

να µελετάται, κρίνεται απαραίτητο να ερευνηθεί διεξοδικά, γιατί οι συνέπειες του φαίνονται 

να είναι δυσµενείς τόσο για τον οργανισµό όσο  και για τον εργαζόµενο (Escorpizo, 2007). Σε 

αντίθεση µε το φαινόµενο της «απουσίας» από την εργασία, το οποίο έχει φανερές επιπτώσεις 

στη µείωση της απόδοσης, το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας έχει συγκαλυµµένο και όχι 

άµεσα εµφανές κόστος (Levin-Epstein, 2005). Οι αρνητικές επιπτώσεις του φαινοµένου είναι 

ευρείες και αφορούν τόσο την εργασιακή απόδοση και την παραγωγικότητα, όσο και την 

επαγγελµατική εξουθένωση και τις σχέσεις µε τους συναδέλφους (Escorpizo, 2007). Έρευνες 

έχουν εστιάσει στο οικονοµικό κόστος του φαινοµένου,  αλλά και στις συνέπειές του για την 

ψυχική και σωµατική υγεία των εργαζοµένων (Levin-Epstein, 2005). Πιο συγκεκριµένα, η 

τυπική παρουσία αποτελεί ένα ρίσκο για την υγεία των εργαζοµένων, καθώς η αδυναµία 

ανάρρωσης από απλές ασθένειες µπορεί να επιφέρει πολύ σοβαρότερες (Grinyer & Singleton, 

2000). Ταυτόχρονα, οι ασθένειες οι οποίες είναι µεταδοτικές (όπως το κρυολόγηµα, ο βήχας, 



 

 

6

 

ο πυρετός, τα προβλήµατα του εντέρου κ.τ.λ.) είναι επακόλουθο να µεταδίδονται και στους 

υγιείς εργαζοµένους, ενώ µέσω της επαφής µε τους πελάτες, η τυπική παρουσία φαίνεται πως 

µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα και στην υγεία του γενικότερου πληθυσµού (Levin-

Epstein, 2005).  

Πέρα από τα προβλήµατα υγείας που εντοπίζονται κατά τη τυπική παρουσία, 

παρατηρούνται επιπτώσεις και σε άλλα επίπεδα. Πιο αναλυτικά, η µειωµένη παραγωγικότητα 

και απόδοση που συνδυάζονται µε το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας, έχει ως αποτέλεσµα 

τη ζηµίωση του οργανισµού, εφόσων απαιτείται από τους εργαζοµένους γρήγορη και 

αποτελεσµατική εργασία (Van den Heuvel, Geuskens, Hooftman, Koppes & Van den 

Bossche, 2009). Συνάµα, εξαιτίας, της µειωµένης  απόδοσης και λειτουργικότητας των 

εργαζόµενων που είναι άρρωστοι εν ώρα εργασίας, οι οικονοµικές απώλειες είναι εµφανείς 

(Meerding, Ijzelenberg, Koopmanschap, Severens & Burdorf, 2005). Συγκεκριµένα, το ετήσιο 

κόστος που σχετίζεται µε την µειωµένη παραγωγικότητα έχει υπολογιστεί στα 250 

εκατοµµύρια δολάρια, ενώ  εκείνο που εστιάζει αποκλειστικά στο φαινόµενο της τυπικής 

παρουσίας, κυµαίνεται στα 180 εκατοµµύρια δολάρια (Levin-Epstein, 2005). Είναι λοιπόν 

αναγκαίο να  µελετηθεί η  επικινδυνότητα του φαινοµένου της τυπικής παρουσίας, ώστε οι 

οργανισµοί να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα προς την αντιµετώπιση του. Μέσω της 

συγκεκριµένης µελέτης, θα κατανοηθούν οι αιτίες που συντελούν στην ύπαρξη του 

φαινοµένου. Ταυτόχρονα, θα δοθεί έµφαση στις επιπτώσεις που µπορεί να έχει το φαινόµενο 

της τυπικής παρουσίας στην απόδοση των εργαζοµένων.  

Με βάση τις προτάσεις του µοντέλου ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) θα 

µελετηθούν συγκεκριµένες εργασιακές απαιτήσεις, και θα διερευνηθεί το πώς σχετίζονται µε 

το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας. Στις εργασιακές απαιτήσεις που θα µελετηθούν 

συµπεριλαµβάνεται ο εργασιακός φόρτος, η εργασιακή ανασφάλεια και η αδυναµία 
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αντικατάστασης από κάποιο συνάδελφο σε περίπτωση απουσίας του εργαζόµενου. Συνάµα, 

θα µελετηθεί η σχέση των εργασιακών πόρων µε το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας. Στους 

εργασιακούς πόρους που θα µελετηθούν συµπεριλαµβάνεται η υποστήριξη από τους 

συναδέλφους αλλά και η υποστήριξη που δέχονται από τον προϊστάµενο τους. Ταυτόχρονα, 

θα µελετηθεί το πώς χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η ευσυνειδησία, η 

ανταγωνιστικότητα, η  εργασιοµανία και η διαχείριση του χρόνου, επηρεάζουν το φαινόµενο 

της τυπικής παρουσίας. Ολοκληρώνοντας, ένας ακόµα στόχος της παρούσας έρευνας, είναι 

να µελετηθεί η επίδραση της τυπικής παρουσίας στην απόδοση των εργαζοµένων. Μέσα από 

τη µελέτη των σχέσεων αυτών αναµένεται να κατανοηθούν οι αιτίες που οδηγούν στην 

τυπική παρουσία, η επίδραση που έχει το φαινόµενο στην µείωση της απόδοσης των 

εργαζοµένων και κατ’επέκταση να  γίνουν προτάσεις για το πώς µπορεί να σχεδιαστεί το 

εργασιακό περιβάλλον µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις από 

τέτοιου είδους συµπεριφορές.  

 

1.1.Ο Ορισµός της Τυπικής Παρουσίας 

Το φαινόµενο της απουσίας από τον εργασιακό χώρο (absenteeism) άρχισε να 

απασχολεί τον επιστηµονικό κλάδο της Οργανωσιακής Συµπεριφοράς ήδη από την δεκαετία 

του 1970. Αντίθετα, η έννοια της τυπικής παρουσίας, άρχισε να µελετάται πιο ενεργά και 

συστηµατικά στα µέσα της δεκαετίας του 1990 (Böckerman & Laukkanen, 2008).  

Σε γενικές γραµµές δεν υπάρχει συνέπεια µεταξύ των ερευνητών ως προς τον τρόπο 

ορισµού του φαινοµένου. Πιο αναλυτικά,  «ο όρος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον 

Αµερικανό συγγραφέα Mark Twain, στο βιβλίο του “The American Claimant” το 1892» 

(Johns, 2010, σελ. 520). Τότε, αποτελούσε αποκλειστικά το αντώνυµο του «absenteeism», 
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δηλαδή της απουσίας κάποιου από τον εργασιακό χώρο. Σύµφωνα µε τον  Cooper (1996; 

όπως αναφέρεται στον Simpson, 2000), η τυπική παρουσία ορίστηκε ως «η παραµονή του 

εργαζοµένου στη δουλειά, την στιγµή που θα έπρεπε να απουσιάζει, είτε επειδή έχει κάποιο 

πρόβληµα υγείας, είτε επειδή έχει εργαστεί πολλές ώρες και πλέον δεν είναι παραγωγικός» 

(σελ.157). Στην ουσία πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες δε γίνεται χρήση της 

προβλεπόµενης αναρρωτικής άδειας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (σωµατικές και ψυχικές 

ιατρικές συνθήκες). Ταυτόχρονα, η Lerner υποστηρίζει ότι η τυπική παρουσία αφορά σε 

εκείνους τους εργαζοµένους οι οποίοι, παρά την ύπαρξη προβληµάτων υγείας, εξακολουθούν 

να πηγαίνουν  στη δουλειά, προσπαθώντας εκεί να βρουν τρόπους να συνεχίσουν και να µην 

κωλυσιεργούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους (Hemp, 2004). Τόσο ο Cooper όσο και 

η  Lerner ουσιαστικά υποστήριξαν ότι η τυπική παρουσία είναι αποκλειστικά το αντίθετο του 

absenteeism (δηλαδή της απουσίας του ατόµου από τον χώρο εργασίας του) (Hemp, 2004). 

Την ίδια γνώµη έχει και ο Smith, (1970; όπως αναφέρεται στον Johns, 2010),  ο οποίος όρισε 

την τυπική παρουσία ως «τη παρακολούθηση της εργασίας σε αντίθεση µε την αποχή από 

αυτή» (σελ.520).  

Αργότερα, ο Stoltz (1993; όπως αναφέρεται στον Johns, 2010 σελ.520) όρισε το 

φαινόµενο ως την «εξαιρετικά καλή και εποικοδοµητική παρουσία στη δουλειά». Έντεκα 

χρόνια αργότερα, ο  Sheridan (2004; όπως αναφέρεται στον Johns, 2010) όρισε την τυπική 

παρουσία ως «την προτίµηση του εργαζοµένου να εργάζεται µε πλήρες ωράριο, σε σχέση µε  

το µειωµένο» (σελ.520-521). Την ίδια χρονική περίοδο, σύµφωνα µε µία άλλη οπτική γωνία, 

αυτή των Johansson και Lundberg (2004), η τυπική παρουσία ορίζεται ως το φαινόµενο κατά 

το οποίο κάποιος παρευρίσκεται στην εργασία παρότι υπάρχουν προβλήµατα στο κοινωνικό 

του περιβάλλον τα οποία θα έπρεπε να τον οδηγήσουν στη χρήση αναρρωτικής άδειας (π.χ. η 

φροντίδα ενός ασθενούς συγγενή ή η φύλαξη του ανήλικου παιδιού). Την ίδια άποψη 

υποστηρίζουν και οι Barnes, Buck, Williams, Webb, και Aylward (2008), οι οποίοι 
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αναφέρουν ότι η τυπική παρουσία είναι η µειωµένη παραγωγικότητα που παρουσιάζει 

κάποιος στην εργασία του εξαιτίας των προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζει ή εξαιτίας 

άλλων καταστάσεων και προβληµάτων που αφορούν στον περίγυρο του και το οικογενειακό 

του περιβάλλον. Ολοκληρώνοντας, όπως  αναφέρουν οι Schultz και Edington (2007), η 

τυπική παρουσία µπορεί να ορισθεί ως η µείωση της εργασιακής επίδοσης και 

λειτουργικότητας εξαιτίας της ύπαρξης προβληµάτων υγείας. 

Άλλοι µελετητές όρισαν την τυπική παρουσία ως την κατάσταση κατά την οποία ο 

εργαζόµενος παρευρίσκεται στην εργασία, παρά τα προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζει 

(Aronsson & Gustafsson 2005. Dew, Keefe, & Small, 2005. Johns 2010. Kivimäki, Head, 

Ferrie, Hemingway, Shipley, Vahtera και συν., 2005). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Johns 

(2010), η τυπική παρουσία είναι  «παρουσία του εργαζοµένου στον εργασιακό του χώρο ή η 

παραµονή του παραπάνω ώρες από όσες κρίνεται απαραίτητο, όταν ταυτόχρονα ο ίδιος 

αντιµετωπίζει κάποιου είδους πρόβληµα υγείας» (σελ. 521). Στην παρούσα έρευνα θα 

υιοθετηθεί ο συγκεκριµένος ορισµός γιατί αφορά αποκλειστικά την έννοια της τυπικής 

παρουσίας. Με άλλα λόγια, θα µελετηθεί η τυπική παρουσία ως φαινόµενο κατά το οποίο 

παρατηρείται σωµατική παρουσία του εργαζοµένου στο χώρο εργασίας, παρά την ύπαρξη 

προβληµάτων υγείας (ψυχικής και σωµατικής), τα οποία είναι ικανά να τον παρακινήσουν σε 

απουσία από αυτή. 

 Σε αντίθεση µε τους ορισµούς που εµπλέκουν και άλλους παράγοντες στην έννοια 

της τυπικής παρουσίας, όπως εκείνον της παραγωγικότητας και των επιπλέον ωρών εργασίας 

(Cooper, 1996; όπως αναφέρεται στον Johns, 2010), ο ορισµός στον οποίο θα βασιστεί η 

συγκεκριµένη έρευνα, επικεντρώνεται αποκλειστικά στη παραµονή στην εργασία µε τη 

ταυτόχρονη ύπαρξη  προβληµάτων (ψυχικής ή σωµατικής) υγείας (Johns, 2010. McCormack, 

2009). Παρά τις δυσµενείς σωµατικές και ψυχικές συνθήκες υγείας, ο εργαζόµενος, επιλέγει 
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να παρουσιαστεί (presenteeism) και όχι να απουσιάσει (absenteeism), ώστε να έχει 

(λαµβάνοντας αναρρωτική άδεια) τη δυνατότητα να αναρρώσει. Ο συγκεκριµένος ορισµός 

επιλέχθηκε µεταξύ άλλων, καθώς επικεντρώνεται αµιγώς στην παρουσία στην εργασία σε 

περίπτωση ασθένειας, ως φαινόµενο. ∆εν εµπλέκει αίτια ούτε τυχόν αρνητικές συνέπειες, 

καθώς τόσο τα αίτια όσο και οι επιπτώσεις, θα µελετηθούν αναλυτικά ως ξεχωριστοί 

παράγοντες που σχετίζονται µε το φαινόµενο.  Με αυτό τον τρόπο, θα διερευνηθεί και θα 

κατανοηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η τυπική παρουσία, ώστε να ληφθούν κατ’επέκταση τα 

κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπισή της. 

 

 1.2.Ιατρικά Συµπτώµατα  που Σχετίζονται µε το Φαινόµενο 

      Τα σωµατικά συµπτώµατα που σχετίζονται µε την εκδήλωση του φαινοµένου, ποικίλουν 

και αφορούν τόσο σε χρόνια όσο και σε οξεία προβλήµατα υγείας (Brooks, Hagen, 

Sathyanarayanan, Schultz, & Edington, 2010). Αναλυτικότερα, οι παραπάνω ερευνητές έχουν 

καταλήξει στο ότι υπάρχουν συγκεκριµένες καταστάσεις υγείας οι οποίες οδηγούν τον 

εργαζόµενο να τις «παραβλέπει», να µη τις λαµβάνει σοβαρά υπ’όψιν του και να συνεχίζει να 

εργάζεται, παρά την ύπαρξη τους (Brooks και συν., 2010).  

Οι κυριότερες σωµατικές ασθένειες που συνοδεύουν τη τυπική παρουσία είναι οι 

ηµικρανίες, οι αλλεργίες, η αϋπνία, οι πόνοι στη µέση και στη πλάτη, το κρύωµα ή η γρίπη, 

το σύνδροµο του ευερέθιστου εντέρου (όπως και τα γενικότερα προβλήµατα του στοµάχου), 

οι κάθε είδους τραυµατισµοί, αλλά και οι χρόνιες ασθένειες, όπως ο διαβήτης, τα 

καρδιαγγειακά προβλήµατα, ο υπερθυρεοειδισµός, ο καρκίνος, τα µυοσκελετικά 

προβλήµατα, το άσθµα, η οστεοπόρωση και η αρθρίτιδα (Barnes και συν., 2008. Daley, 

Morin, LeBlanc, Grégoire, Savard & Baillargeon, 2008. Gisbert, 2009. Levin- Epstein, 2005. 
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Κουκουλιάτα & Βουδριά, 2010. Meerding και συν., 2005. Swanson, Arnedt, Rosekind, 

Belenky, Balkin & Drake, 2010). Από τις ψυχικές διαταραχές που επηρεάζουν την παρουσία 

στο χώρο εργασίας, οι πιο συχνές είναι το στρες, το αυξηµένο άγχος, η κατάθλιψη, η 

µελαγχολία και η κακή διάθεση (Demerouti, Le Blanc, Bakker, Schaufeli & Hox, 2009.  

Hemp, 2004).  Σύµφωνα µε το Corel Institute (Van den Heuvel και συν., 2009), το 19% των 

εργαζοµένων που πηγαίνουν στη δουλειά ενώ είναι άρρωστοι βιώνουν κάποιας µορφής 

κατάθλιψη, το 19% πλήττεται από αλλεργίες πάσης φύσεως, το 14% από θυρεοειδή και ένα 

9% των εργαζοµένων, πάσχει από διαβήτη. Είναι, εποµένως, εµφανές ότι συγκεκριµένες 

σωµατικές και ψυχικές ασθένειες, έχουν µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για την εµφάνιση του 

φαινοµένου της τυπικής παρουσίας. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, έρχεται αντιµέτωπος µε 

την απόφαση είτε να πάρει αναρρωτική άδεια, είτε να πάει στη δουλειά του παρά την 

ασθένεια. Για να κατανοηθούν οι παράγοντες που οδηγούν στη δεύτερη απόφαση, θα 

χρησιµοποιηθούν οι βασικές προτάσεις του µοντέλου ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007).  

 

1.3.Το Μοντέλο Εργασιακών-Απαιτήσεων Πόρων στη Μελέτη της Τυπικής Παρουσίας  

       Το µοντέλο EAΠ (Bakker & Demerouti, 2007) εστιάζει στον ρόλο των εργασιακών 

απαιτήσεων και εργασιακών πόρων για την εξήγηση της εργασιακής ευεξίας. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο αυτό, εργασιακές απαιτήσεις ορίζονται ως τα σωµατικά, κοινωνικά, ψυχικά και 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά της εργασίας, που απαιτούν από τον εργαζόµενο έντονη 

προσπάθεια (φυσική ή  συναισθηµατική) και συχνά έχουν ψυχικές ή σωµατικές επιπτώσεις 

στην υγεία του (Bakker & Demerouti, 2007). Εργασιακές απαιτήσεις, επί παραδείγµατι, 

θεωρούνται ο εργασιακός φόρτος, η συναισθηµατικά απαιτητική αλληλεπίδραση µε πελάτες 

του οργανισµού, και γενικότερα οι καταστάσεις που µπορούν να δηµιουργήσουν ψυχική 

και/ή σωµατική πίεση, στον εργαζόµενο. Εργασιακοί πόροι θεωρούνται εκείνες οι ψυχικές, 
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σωµατικές, κοινωνικές, οργανωσιακές εκφάνσεις της εργασίας, που είτε ευνοούν την 

επίτευξη των εργασιακών στόχων, είτε βοηθούν στη µείωση των ψυχικών συνεπειών που 

έχουν οι εργασιακές απαιτήσεις, είτε διευκολύνουν την εργασιακή ανάπτυξη. Οι εργασιακοί 

πόροι µπορεί να αναφέρονται στο επίπεδο του οργανισµού (ικανοποιητική αµοιβή, 

εργασιακές ευκαιρίες και εργασιακή ασφάλεια), στην υγιή σχέση µε τους συναδέλφους 

(στήριξη από τους συναδέλφους, οµαδικό κλίµα), στην οργάνωση της εργασίας (ξεκάθαροι 

ρόλοι, και υποχρεώσεις του κάθε εργαζοµένου) και τέλος στο επίπεδο της δραστηριότητας 

των εργαζοµένων (ποικιλία δραστηριοτήτων, ανατροφοδότηση απόδοσης, και αυτονοµία) 

(Bakker & Demerouti, 2007).  

          Βασική πρόταση του µοντέλου ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) είναι ότι οι 

εργασιακές απαιτήσεις και οι πόροι είναι υπεύθυνοι για δύο διαφορετικές ψυχολογικές 

διαδικασίες. Σύµφωνα µε τη διαδικασία βλάβης της υγείας (health impairement process), 

υψηλά επίπεδα εργασιακών απαιτήσεων σχετίζονται θετικά µε την αύξηση του άγχους, του 

στρες, της εξάντλησης, της επαγγελµατικής εξουθένωσης και των προβληµάτων υγείας. Αυτό 

συµβαίνει γιατί ο εργαζόµενος σε ένα περιβάλλον µε υψηλό επίπεδο απαιτήσεων είναι πιθανό 

να πιέζεται ψυχικά και πολλές φορές να εµφανίζει σωµατικά προβλήµατα υγείας, επειδή δε 

µπορεί να ανταπεξέλθει στις συγκεκριµένες απαιτήσεις (Bakker & Demerouti, 2007). Για 

παράδειγµα ο Bakker και οι συνεργάτες του (2003; όπως αναφέρεται στους Bakker & 

Demerouti, 2007) έδειξαν ότι οι υψηλές απαιτήσεις προκαλούν άγχος, πίεση, αλλά και 

επαγγελµατική εξουθένωση. Οι εργαζόµενοι αισθάνονται πιεσµένοι όταν οι απαιτήσεις τις 

εργασίας τους βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Επειδή οι απαιτήσεις είναι µεγάλες, όταν 

ασθενούν, είναι πιθανό να αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παρευρεθούν 

την εργασία τους. 
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Η άλλη διαδικασία του µοντέλου ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) είναι εκείνη των 

κινήτρων (motivational process), η οποία προκαλείται από τους εργασιακούς πόρους. Οι 

εργασιακοί πόροι είναι εκείνοι οι παράγοντες που παρέχουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 

στον εργαζόµενο και αυξάνουν τα επίπεδα της εργασιακής του δέσµευσης (Bakker & 

Demerouti, 2007). Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, η ύπαρξη υψηλού επιπέδου 

εργασιακών πόρων  έχει ως αποτέλεσµα  ο εργαζόµενος να είναι σε θέση να διεκπαιρεώσει 

τους εργασιακούς του στόχους, να αισθάνεται ασφαλής, και ικανοποιηµένος από τις 

συνθήκες της εργασίας του. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό να αυξηθεί το κίνητρο των 

εργαζοµένων και η εργασιακή τους δέσµευση (Bakker & Demerouti, 2007). Για παράδειγµα, 

σε έναν οργανισµό στον οποίο οι εργασιακοί πόροι (όπως η ευελιξία,  η στήριξη και η 

αυτονοµία) παρέχονται σε µεγάλο βαθµό, παρατηρούνται  εργαζόµενοι µε αυξηµένη τη 

διάθεση και τα κίνητρα για εργασία. Αυτό συµβαίνει καθώς µέσω της ύπαρξης εργασιακών 

πόρων,  οι εργασιακές  συνθήκες είναι ευνοϊκές και το άτοµο έχει τα µέσα να ανταπεξέλθει 

στις απαιτήσεις της εργασίας. Συνοπτικά, ο εργαζόµενος ο οποίος βρίσκεται σε ένα 

περιβάλλον όπου χαρακτηρίζεται από υψηλούς πόρους (π.χ. υποστήριξη από τους 

συναδέλφους αλλά και από τον προϊστάµενο), αναµένεται να παρευρίσκεται στην εργασία 

του ακόµα και αν ασθενεί, καθώς οι υψηλοί πόροι του δηµιουργούν αυξηµένα επίπεδα 

εργασιακής δέσµευσης. Επειδή εποµένως η εργασία του τον ευχαριστεί, είναι πιθανό να 

πάρει την απόφαση να πάει στην εργασία του, ακόµα και όντας ασθενής. 

         Υπάρχει πληθώρα ερευνών που έχουν επιβεβαιώσει τις διαδικασίες του µοντέλου.     

Για παράδειγµα, οι Demerouti και συν., 2001 (όπως αναφέρεται στους Bakker & Demerouti, 

2007) απέδειξαν ότι οι εργασιακές απαιτήσεις είχαν θετική συσχέτιση µε την εξάντληση, ενώ οι 

πόροι είχαν αρνητική συσχέτιση µε την αποδέσµευση από την εργασία. Ταυτόχρονα, µελέτη 

του Βakker και συν., 2003(όπως αναφέρεται στους Bakker & Demerouti, 2007) επιβεβαίωσε τις 

υποθέσεις του µοντέλου ΕΑΠ,  καθώς ότι οι εργασιακές απαιτήσεις (ο εργασιακός φόρτος, οι 
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συναισθηµατικές απαιτήσεις, οι αλλαγές κτλ) ήταν σηµαντικοί δείκτες για την επαγγελµατική 

εξουθένωση και τα προβλήµατα υγείας, τα οποία είχαν και ως αποτέλεσµα, την απουσία λόγω 

ασθένειας. Παράλληλα, στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι οι εργασιακοί πόροι και συγκεκριµένα η 

κοινωνική υποστήριξη, η επανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τον προϊστάµενο, 

σχετίζονταν θετικά µε την αφοσίωση και  την εργασιακή δέσµευση.           

       Πέρα από τις κύριες επιδράσεις, το  µοντέλο ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) προτείνει 

ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ απαιτήσεων και πόρων εξηγεί την ανάπτυξη του άγχους αλλά 

και των κινήτρων των εργαζοµένων. Σε εξέλιξη του µοντέλου του Karasek (1998; όπως 

αναφέρεται στους Bakker & Demerouti, 2007), σύµφωνα µε το οποίο οι υψηλές εργασιακές 

απαιτήσεις σε συνδυασµό µε χαµηλό έλεγχο στην εργασία οδηγούν σε αυξηµένο άγχος, το 

µοντέλο ΕΑΠ προτείνει ότι ο συνδυασµός διαφόρων απαιτήσεων και πόρων µπορεί να 

οδηγήσει σε εξουθένωση ή δέσµευση (Bakker & Demerouti, 2007). Πιο συγκεκριµένα, το 

µοντέλο προτείνει ότι  υψηλά επίπεδα εργασιακών απαιτήσεων, όταν συνυπάρχουν µε  

χαµηλά επίπεδα εργασιακών πόρων, οδηγούν σε αυξηµένα επίπεδα επαγγελµατικής 

εξουθένωσης. Για παράδειγµα, όταν οι εργαζόµενοι έχουν να αντιµετωπίσουν πληθώρα 

απαιτήσεων (φόρτος, απαιτητικό ωράριο) ενώ οι πόροι είναι χαµηλοί (µειωµένη αυτονοµία 

και ανεξαρτησία, φτωχή επικοινωνία µε τους συναδέλφους), τότε δεν έχουν τα µέσα για να 

ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και άρα είναι πιθανό να 

εµφανίσουν επαγγελµατική εξάντληση (εξουθένωση) και πίεση. Αντίθετα, οι εργασιακές 

απαιτήσεις, όταν συνδυάζονται µε την παροχή εργασιακών πόρων, οδηγούν σε υψηλά 

επίπεδα κινήτρου και αφοσίωσης στην εργασία (Bakker και συν., 2005;  Demerouti και συν., 

2001a; όπως αναφέρεται στους Bakker & Demerouti, 2007). Πιο συγκεκριµένα, σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον που εκτός από την ύπαρξη υψηλών απαιτήσεων παρέχονται και 

εργασιακοί πόροι σε εξίσου υψηλό βαθµό (δηλαδή στήριξη, αυτονοµία, επαρκής επικοινωνία 

κ.τ.λ.), τότε ο εργαζόµενος αναπτύσσει κίνητρα για εργασία, αυξάνεται η όρεξη του για 
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δουλειά, ενώ ταυτόχρονα (παρά τις υψηλές εργασιακές απαιτήσεις) εµφανίζει αυξηµένο το 

αίσθηµα της εργασιακής δέσµευσης (εξαιτίας της παροχής εργασιακών πόρων).  

Υπάρχουν µελετητές που υποστηρίζουν ότι η τυπική παρουσία οφείλεται κυρίως σε 

χαρακτηριστικά της εργασίας ή του οργανισµού  (Aronsson & Gustafsson, 2005). Την ίδια 

στιγµή, έρευνες δείχνουν ότι οι βαθύτερες αιτίες του φαινοµένου έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο 

τον εργαζόµενο, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ή τις αντιλήψεις του (Van den 

Heuvel και συν., 2009. Löve, Grimby-Ekman, Eklöf, Hagberg & Dellve, 2010). Στόχος της 

παρούσας έρευνας είναι να κατανοηθούν τόσο οι εργασιακές όσο και οι ατοµικές αιτίες του 

φαινοµένου της τυπικής άπτουσας. Αρχικά,  θα µελετηθούν οι πιθανοί τρόποι µε τους 

οποίους σχετίζονται τα χαρακτηριστικά της εργασίας µε την τυπική παρουσία. Αυτό θα γίνει 

λαµβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες του µοντέλου ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007). Εν 

συνεχεία, µια σειρά από ατοµικά χαρακτηριστικά θα εξεταστούν σε σχέση µε το φαινόµενο. 

Με το τρόπο αυτό, θα εµπλουτιστεί και το µοντέλο ΕΑΠ σε σχέση µε την εξήγηση του 

φαινοµένου της τυπικής παρουσίας.  

Χρησιµοποιώντας τις βασικές προτάσεις του µοντέλου ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 

2007), η έρευνα αυτή θα εξετάσει πώς συγκεκριµένες εργασιακές απαιτήσεις και 

συγκεκριµένοι εργασιακοί πόροι, αλλά και η αλληλεπίδραση τους, σχετίζεται µε το 

φαινόµενο της τυπικής παρουσίας. Βασιζόµενοι στη διαδικασία βλάβης της υγείας, 

προτείνεται ότι οι υψηλές εργασιακές απαιτήσεις που προκαλούν άγχος, πίεση και 

προβλήµατα υγείας, µπορεί να σχετίζονται θετικά µε την τυπική παρουσία. Σύµφωνα µε τους 

Bakker και Demerouti (2007), οι υψηλού επιπέδου εργασιακές απαιτήσεις δηµιουργούν 

άγχος, εξουθένωση, πίεση και προβλήµατα υγείας. Με βάση τη συγκεκριµένη πρόταση 

υποθέτουµε οτι συγκεκριµένες εργασιακές απαιτήσεις, και συγκεκριµένα ο αυξηµένος 

εργασιακός φόρτος, (Caverley, Cunningham, & MacGregor, 2007. Demerouti και συν., 
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2009), η δυσκολία να αντικατασταθεί κάποιος εργαζόµενος σε περίπτωση απουσίας του 

(Aronsson & Gustafsson, 2005), και η εργασιακή ανασφάλεια (Hemp, 2004), θα επιδράσουν 

θετικά στο φαινόµενο της τυπικής παρουσίας καθώς ο εργαζόµενος θα δυσκολευτεί να 

απουσιάσει σε περίπτωση ασθένειας και άρα θα εκδηλώσει τυπική παρουσία. 

Πιο συγκεκριµένα, στη συγκεκριµένη έρευνα, υποθέτουµε ότι όταν υπάρχει υψηλό 

επίπεδο εργασιακών απαιτήσεων (Bakker & Demerouti, 2007), οι εργαζόµενοι θα 

παρευρεθούν στην εργασία τους, παρά την ύπαρξη προβληµάτων υγείας. Αυτό θα συµβεί 

καθώς είναι πιθανό να αισθάνονται ότι απουσιάζοντας κωλυσιεργούν στις πολλές 

υποχρεώσεις τους (υψηλός φόρτος εργασίας), ή ότι δεν θα αναπληρωθεί µε κάποιο τρόπο η 

δουλεία τους  και έτσι πιθανόν να ζηµιωθεί ο οργανισµός ή να τους επιπλήξει ο εργοδότης 

(δυσκολία αντικατάστασης από κάποιο συνάδελφο). Τέλος, είναι πιθανό να αισθάνονται ότι 

έαν δε πάνε στη δουλειά µπορεί να χάσουν κάποια προνόµια ή να απολυθούν (εργασιακή 

ανασφάλεια). 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τον Worral  (2000; όπως αναφέρεται στον Johns, 2008), 

ένας από τους πιο σηµαντικούς λόγους εξαιτίας του οποίου οι εργαζόµενοι εργάζονται παρά 

την ύπαρξη προβληµάτων υγείας είναι η εργασιακή ανασφάλεια που αισθάνονται. Με το να 

απουσιάσουν µία ηµέρα από την εργασία, παραµονεύει ο φόβος της επίπληξης από τον 

εργοδότη, της µείωσης των υπαρχόντων προνοµίων  (π.χ µείωση µισθού) ή ακόµα και της 

απόλυσης (Hemp, 2004). Αυτά τα αισθήµατα φόβου και ανασφάλειας, επιδεινώνονται όταν η 

εταιρία έχει αυστηρή πολιτική. Όταν δηλαδή δεν δικαιολογούνται µε ευκολία οι αναρρωτικές 

άδειες του εργαζοµένου, και δεν υπάρχει κατανόηση σε ένα ενδεχόµενο πρόβληµα υγείας. 

Έτσι, έστω και έµµεσα, η εταιρία ασκεί πίεση στους εργαζοµένους στο να παρευρίσκονται 

στο χώρο εργασίας ακόµα και παρουσία κάποιας ασθένειας (Aronsson & Gustaffson, 2005). 
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Παράλληλα, οι  Demerouti και συν. (2009) σε έρευνα τους έδειξαν ότι οι εργαζόµενοι 

που έρχονταν αντιµέτωποι µε υψηλές εργασικές απαιτήσεις (όπως για παράδειγµα µε υψηλό 

φόρτο εργασία) πήγαιναν στην εργασία τους ακόµα και όταν ήταν ασθενείς έτσι ώστε να 

διατηρήσουν  υψηλά τα  επίπεδα της απόδοσης τους .Το ίδιο επιβεβαιώνουν και οι Aronsson 

και Gustafson  (2005) αλλά και oι Aronsson, Gustafsson, και Dallner (2000), οι οποίοι 

έδειξαν ότι οι άνθρωποι πήγαιναν στην εργασία τους όταν γνώριζαν ότι είχαν πολύ µεγάλο 

φόρτο εργασίας. Στην ουσία, οι εργαζόµενοι παρευρίσκονταν στην εργασία τους ακόµα και 

όντας ασθενείς, καθώς ο υψηλός φόρτος εργασίας δε τους αφήνει περιθώρια απουσίας από 

αυτή, ούτε για µία εργάσιµη ηµέρα.  

Παράλληλα, οι Caverley και συν. (2007), βρήκαν ότι σηµαντική αιτία του φαινοµένου 

ήταν η δυσκολία του να τους αντικαταστήσει κάποιος συνάδελφος, όταν οι εργαζόµενοι ήταν 

ασθενείς. Συγκεκριµένα, αναφέρουν πως οι εργαζόµενοι που βρίσκονταν σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον στο οποίο δεν υπήρχε ευελιξία  ως προς την αντικατάσταση τους από κάποιο 

συνάδελφο (µειωµένη δυνατότητα αντικατάστασης), τις ηµέρες που ήταν άρρωστοι έτειναν 

να παρευρίσκονται στην εργασία, προκειµένου να µην καθυστερήσουν στις υποχρεώσεις 

τους. Με βάση τα παραπάνω, εργαζόµενοι που βιώνουν υψηλά επίπεδα απαιτήσεων είναι 

πιθανότερο να οδηγηθούν και σε αυξηµένα επίπεδα τυπικής παρουσίας. Οι εργαζόµενοι 

θεωρούν ότι πρέπει να ολοκληρώσουν τις µε αποτέλεσµα να µετατοπίζεται σε δευτερεύον 

ζήτηµα εκείνο της υγείας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση. 

Υπόθεση 1η: Οι εργασιακές απαιτήσεις (φόρτος εργασίας, εργασιακή ανασφάλεια, 

µειωµένη δυνατότητα αντικατάστασης) σχετίζονται θετικά µε την τυπική παρουσία. 

To µοντέλο ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) προτείνει ότι οι εργασιακοί πόροι, 

όταν υπάρχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο αυξάνουν τα κίνητρα, την αφοσίωση και την 

δέσµευση που αισθάνεται το άτοµο. Με βάση αυτό, συγκεκριµένοι εργασιακοί πόροι, όπως  η 
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υποστήριξη από τον προϊστάµενο και τους συναδέλφους (Carelvey και συν., 2007), όταν 

υπάρχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο, είναι πιθανό να επηρεάσουν θετικά τη τυπική παρουσία 

στην εργασία σε περίπτωση ασθένειας. Αυτό θα συµβεί γιατί ο εργαζόµενος που διαθέτει 

υψηλά επίπεδα εργασιακών πόρων έχει αυξηµένο το αίσθηµα της εργασιακής δέσµευσης 

(Carelvey και συν., 2007). Έτσι, όταν αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα υγείας νιώθει την ανάγκη 

να παρεβρεθεί σε µία εργασία που του παρέχει τόσα προνόµια και στήριξη (Bakker & 

Demerouti, 2007).  Είναι τόσο έντονο το αίσθηµα της δέσµευσης που έχει µε την εργασία, 

που µία ασθένεια, δεν καθιστά δυνατή την απουσία του από τον οργανισµό. Σε γενικές 

γραµµές, εποµένως, η ύπαρξη πόρων στο εργασιακό περιβάλλον επιδρά θετικά στην τυπική 

παρουσία. Με βάση τη παραπάνω πρόταση, διατυπώνεται η εξής υπόθεση: 

Υπόθεση 2η: Οι εργασιακοί πόροι (υποστήριξη από τους συναδέλφους, υποστήριξη 

από τον προϊστάµενο) σχετίζονται θετικά µε την τυπική παρουσία. 

Όπως αναφέρθηκε, το µοντέλο ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) δεν περιορίζεται 

µόνο στην µελέτη των κύριων επιδράσεων τους εργασιακών απαιτήσεων και των πόρων, 

αλλά προτείνει και ότι όταν οι εργασιακοί πόροι είναι χαµηλοί  και οι εργασιακές απαιτήσεις 

είναι σε υψηλά επίπεδα, οι εργαζόµενοι θα αναπτύξουν υψηλά επίπεδα επαγγελµατικής 

εξουθένωσης. Όταν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις αλλά χαµηλοί πόροι, δηµιουργείται υψηλό 

επίπεδο άγχους, ενώ όταν παρατηρούνται πολλοί εργασιακοί πόροι και λίγες εργασιακές 

απαιτήσεις, παρατηρείται µειωµένο επίπεδο άγχους. Την συγκεκριµένη υπόθεση  

επιβεβαίωσαν και οι    Bakker, Demerouti, και Euwema  (2005; όπως αναφέρεται στους 

Bakker & Demerouti, 2007)  που βρήκαν ότι οι υψηλές απαιτήσεις (φόρτος εργασίας, 

συναισθηµατικές και σωµατικές απαιτήσεις) µε την ταυτόχρονη παρουσία λίγων εργασιακών 

πόρων (όπως η επανατροφοδότηση, η κοινωνική υποστήριξη και η υψηλής ποιότητας σχέση 

µε το διευθυντή) οδηγούσαν  σε επαγγελµατική εξουθένωση, και σε γενικότερα  προβλήµατα 
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υγείας, ενώ αντίθετα η ύπαρξη υψηλού επιπέδου εργασιακών πόρων και χαµηλού επιπέδου 

εργασιακών απαιτήσεων δεν βρέθηκε να συνδέεται µε προβλήµατα υγείας. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο ΕΑΠ, τα χαµηλά επίπεδα εργασιακών πόρων (απουσία στήριξης, καλής 

επικοινωνίας µε συναδέλφους)  σε συνδυασµό µε τις υψηλές απαιτήσεις (φόρτος, εργασιακή 

ανασφάλεια), οδηγούν σε αυξηµένα επίπεδα εργασιακής δέσµευσης (Bakker & Demerouti, 

2007).  Με βάση τη συγκεκριµένη πρόταση και στηριζόµενοι σε έρευνα των Worral και συν. 

(2000; όπως αναφέρεται στον Johns, 2008), υποθέτουµε ότι σε ένα εργασιακό περιβάλλον µε 

υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και χαµηλούς εργασιακούς πόρους, ο εργαζόµενος που 

ασθενεί, θα παρευρεθεί στην εργασία διότι έχει αυξηµένο φόρτο εργασίας, πολλές 

υποχρεώσεις, και έντονο το αίσθηµα της εργασιακής ανασφάλειας (εργασιακές απαιτήσεις). 

Την ίδια στιγµή, ο εργαζόµενος (εξαιτίας του χαµηλού επιπέδου πόρων) δε θα λαµβάνει ούτε  

την απαραίτητη στήριξη από τους συναδέλφους και το προϊστάµενο, ούτε έναν ικανοποιητικό 

διαχείρισης του χρόνου του. Ως αποτέλεσµα αυτών των δυσµενών συνθηκών, ένας 

εργαζόµενος που έρχεται αντιµέτωπος µε υψηλού επιπέδου εργασιακές απαιτήσεις και πολύ 

χαµηλού βαθµού εργασιακούς πόρους είναι πιο πιθανό να παρουσιαστεί στην εργασία του, 

παραβλέποντας κάποιο πιθανό πρόβληµα υγείας. Με βάση τα παραπάνω, διατυπώνεται η 

ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 3η: Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου εργασιακών απαιτήσεων µε την ταυτόχρονη 

ύπαρξη χαµηλού επιπέδου εργασιακών πόρων σχετίζονται θετικά µε τη τυπική 

παρουσία. 

1.4.Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας στη µελέτη της Τυπικής Παρουσίας 

Οι αιτίες του φαινοµένου που αφορούν σε ατοµικά χαρακτηριστικά ποικίλουν και 

σχετίζονται κυρίως µε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εργαζοµένων (Demerouti 

και συν., 2009. Hemp, 2004. Levin-Epstein, 2005). Στην παρούσα έρευνα θα µελετηθούν 
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συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία φαίνεται  να σχετίζονται άµεσα 

µε το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας. Συγκεκριµένα, προτείνεται ότι η ευσυνειδησία (Van 

den Heuvel και συν., 2009), η εργασιοµανία (Schaufeli, Bakker, Van der  Heijden & Prins, 

2009), η δυσκολία ορθής διαχείρισης του χρόνου (Hansen & Andersen, 2008), αλλά και η 

ανταγωνιστικότητα (Van den Heuvel και συν., 2009), είναι παράγοντες που µπορεί να 

σχετίζονται µε την τυπική παρουσία.  

 

Ευσυνειδησία και Τυπική Παρουσία 

Σύµφωνα µε τους Roberts,  Jackson, Fayard, Edmonds, και Meints (2009),  τα άτοµα 

που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ευσυνειδησίας τείνουν να σκέφτονται, να 

αισθάνονται και να συµπεριφέρονται µε ένα σχετικά σταθερό και συνεπές τρόπο, ανάλογο 

αυτού που αρµόζει σε κάθε κατάσταση, χωρίς να παρεκκλίνουν από αυτό τον τρόπο. Είναι η 

τάση να ρυθµίζουν τη συµπεριφορά τους µε γνώµονα τα κοινωνικά πρότυπα, τα ‘πρέπει’ και 

τους κανόνες. Οι ευσυνείδητοι άνθρωποι δεν παρεκκλίνουν από τους στόχους τους. Είναι 

µάλιστα σε θέση, χάριν αυτών των στόχων και των κανόνων συµπεριφοράς, να τοποθετούν 

σε υποδεέστερο επίπεδο την προσωπική τους ικανοποίηση και ευχαρίστηση.  

Πιο συγκεκριµένα, στον εργασιακό τοµέα, τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από 

ευσυνειδησία τείνουν να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τους κανόνες του εργασιακού 

περιβάλλοντος (Van den Heuvel και συν., 2009. Roberts και συν., 2009). Επιθυµούν να 

ολοκληρώνουν τις  εργασίες τους πολύ πριν τη λήξη της προθεσµίας, πετυχαίνοντας έτσι 

επίτευξη του στόχου τους. Αισθάνονται ότι αν για κάποιο λόγο δεν παρευρεθούν στην 

εργασία τους δε θα βρεθεί κάποιος άλλος εργαζόµενος (µε αντίστοιχα προσόντα) που να 

µπορεί να τους αντικαταστήσει επαρκώς και µε αυτό τον τρόπο θα ζηµιωθεί ο οργανισµός 
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εξαιτίας τους. Ως πρωτεύοντα στόχο έχουν πάντα την εκπλήρωση των εργασιακών 

απαιτήσεων-υποχρεώσεων και όχι των προσωπικών τους αναγκών (Roberts και συν., 2009).  

Θεωρούν καθήκον τους να εργαστούν και να είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους. Έτσι, είναι 

πιθανό άτοµα µε έντονο το στοιχείο της ευσυνειδησίας να εξακολουθούν να πηγαίνουν στην 

εργασία τους ακόµα και όταν είναι άρρωστοι, ώστε να µην καθυστερήσουν στις υποχρεώσεις 

τους βλάπτοντας έτσι το συµφέρον του οργανισµού (Van den Heuvel και συν., 2009). Με 

βάση τις παραπάνω προτάσεις, διατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση  4η : Η ευσυνειδησία σχετίζεται θετικά µε την τυπική παρουσία.  

Εργασιοµανία και Τυπική Παρουσία  

Μία ακόµα αιτία εµφάνισης του φαινοµένου της τυπικής παρουσίας είναι η 

εργασιοµανία. Εργασιοµανία είναι η τάση των ατόµων να εργάζονται σε υπερβολικό βαθµό, 

µε ψυχαναγκαστικό τρόπο (Schaufeli και συν., 2009). H εργασιοµανία συνδυάζει την 

υπερβολικά έντονη εργασία, και την καταναγκαστική εργασία. Οι εργαζόµενοι που είναι 

εθισµένοι στη δουλειά τους χαρακτηρίζονται από τελειοµανία σε ότι αφορά στις 

επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις (Schaufeli και συν., 2009). ∆ε δέχονται ότι κάποιες µέρες 

είναι αδύναµοι και ανίκανοι να εργαστούν και επιθυµούν να ολοκληρώνουν κάθε απαίτηση 

άµεσα και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό συµβαίνει ακόµα και αν το κόστος είναι να 

εργαστούν υπό την ύπαρξη προβληµάτων υγείας. Αρνούνται στην ουσία την ύπαρξη του 

σωµατικού ή ψυχικού προβλήµατος που βιώνουν, «πείθοντας» τον εαυτό τους ότι δεν 

αποτελεί σηµαντικό λόγο για να απουσιάζουν από τον εργασιακό χώρο (Van den Henvel και 

συν., 2009.  Weinderg, 2008). Οι εργασιοµανείς θεωρούν ότι είναι υπερβολικό να 

αποσυρθούν (έστω και µία ηµέρα) εξαιτίας ενός κρυώµατος, ή µιας ηµικρανίας, και 

εµφανίζουν υψηλά ποσοστά  τυπικής παρουσίας, όταν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα 

υγείας  (Van den Henvel και συν., 2009. Weinderg, 2008). Εποµένως, η εργασιοµανία είναι 
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πιθανό να σχετίζεται θετικά µε την τυπική παρουσία, καθώς θα είναι εκείνο το 

χαρακτηριστικό που θα κάνει τον εργαζόµενο να παραβλέψει τα τυχόν προβλήµατα υγείας 

για να µη καθυστερήσει ούτε µέρα στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που του έχουν 

ανατεθεί. Με βάση τα παραπάνω, διατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 5η : Η εργασιοµανία σχετίζεται θετικά µε την τυπική παρουσία. 

∆ιαχείριση του Χρόνου και Τυπική Παρουσία 

Το τρίτο ατοµικό χαρακτηριστικό που είναι πιθανό να σχετίζεται µε υψηλά επίπεδα 

τυπικής παρουσίας, είναι η διαχείριση του χρόνου. Η ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση 

του χρόνου ή αντίθετα η δυσλειτουργική διαχείριση, επιφέρουν ανάλογα  αποτελέσµατα και 

έχουν ξεχωριστές επιπτώσεις σε σχέση µε τη τυπική παρουσία. Πιο συγκεκριµένα, η 

αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου είναι συνυφασµένη µε αυξηµένη απόδοση στην 

εργασία, αυξηµένο αίσθηµα ικανοποίησης και λιγότερες εντάσεις (Macan, 1994). Αντίθετα, η 

δυσλειτουργική διαχείριση του χρόνου σχετίζεται µε δυσκολία επίτευξης στόχων και 

δυσχέρεια στην τήρηση ενός προγράµµατος. Ταυτόχρονα, έχει βρεθεί ότι όταν κάποιος έχει 

προβλήµατα στη διαχείριση του χρόνου του και ταυτόχρονα αντιµετωπίζει πρόβληµα υγείας, 

είναι πιθανότερο να παρευρεθεί παρά να απουσιάσει από την εργασία καθώς έτσι, θα έχει 

περισσότερο χρόνο για να ρυθµίσει τις υποχρεώσεις του και να ολοκληρώσει όσα του έχουν 

ανατεθεί. (Lerner, 2004; όπως αναφέρεται στην  Pilette, 2005). Με βάση τα παραπάνω, 

µπορεί να θεωρηθεί ότι ένας εργαζόµενος που αδυνατεί να διαχειριστεί ορθά τον χρόνο του, 

είναι πιθανό να παρουσιάσει αυξηµένα επίπεδα τυπικής παρουσίας στην προσπάθεια του να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τις εργασίας του και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του 

άµεσα (Hansen & Andersen, 2008). Ένας εργαζόµενος που δε µπορεί να διαχειριστεί 

αποτελεσµατικά το χρόνο του ουσιαστικά δηµιουργεί περισσότερο φόρτο στον εαυτό του µε 

αποτέλεσµα να είναι πιθανό να επιλέξει να παρευρεθεί στην εργασία του σε περίπτωση 
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ασθένειας, µε σκοπό να καταφέρει να ολοκληρώσει τις αρµοδιότητες του. Με βάση τα 

παραπάνω, διατυπώνεται η εξής υπόθεση:   

 Υπόθεση 6η: Η αποτελεσµατική διαχείριση χρόνου σχετίζεται αρνητικά µε την τυπική 

παρουσία. 

Ανταγωνιστικότητα και Τυπική Παρουσία. 

Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, το οποίο προτείνεται ότι 

σχετίζεται θετικά µε την ύπαρξη τυπικής παρουσίας,  είναι η ανταγωνιστικότητα (Van den 

Heuvel και συν., 2009). Τα ανταγωνιστικά άτοµα ανήκουν στη κατηγορία συµπεριφοράς 

τύπου «Α». Η  συµπεριφορά τύπου «Α» δεν αφορά σε ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας, αντίθετα συναπαρτίζεται από ποικίλες συµπεριφορές. Πιο συγκεκριµένα, 

όταν ένα άτοµο έχει συµπεριφορά τύπου «Α» τότε πρόκειται για κάποιον µε έντονο το 

στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, της επιθετικότητας, του εµφατικού τύπου φωνής αλλά και 

της φιλοδοξίας (Lundberg,  Hedman, Melin & Frankenhaeuser, 1989. Rosenman, 1991). Οι 

Morey και Gerber (2006), αναφέρθηκαν σε δύο τύπους ανταγωνιστικότητας. Ο ένας 

σχετίζεται µε τους στόχους (Goal Competitiveness), ενώ ο άλλος αφορά στη διαπροσωπική 

ανταγωνιστικότητα (Interpersonal Competitiveness). Εµφανίζονται τόσο στις γυναίκες όσο 

και στους άνδρες και επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσµατα. Πιο αναλυτικά, η 

ανταγωνιστικότητα των στόχων αφορά στην επιθυµία κάποιου να πετύχει κάτι ατοµικό και να 

κάνει µεγάλη προσπάθεια. Αυτό, έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των διαπροσωπικών 

σχέσεων και του θαυµασµού από τον περίγυρο του. Αντίθετα, η διαπροσωπική 

ανταγωνιστικότητα αφορά στην επιθυµία κάποιου να συγκριθεί µε κάποιον άλλο και 

συγκριτικά µε εκείνον, να επιτύχει κάτι. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνονται τα αντίθετα 

αποτελέσµατα, και µειώνεται η επιτυχία και η ελκυστικότητα σε διαπροσωπικό επίπεδο 

(Morey & Gerber, 2006). 



 

 

24

 

 Στον εργασιακό τοµέα, η ανταγωνιστικότητα, αφορά στην επίτευξη όσο το δυνατόν 

περισσοτέρων στόχων, και στην καλύτερη επίδοση συγκριτικά µε τους υπόλοιπους 

εργαζοµένους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Collinson και Collinson, 1995 (όπως 

αναφέρεται στον Simpson, 2000), οι εργαζόµενοι που χαρακτηρίζονται ως ανταγωνιστικοί, 

τείνουν να παραµένουν στο γραφείο ακόµα και όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας, 

αποδεικνύοντας µε αυτό τον τρόπο ότι είναι καλοί επαγγελµατίες, και εργάζονται πιο 

σθεναρά από τους υπόλοιπους. Μία τέτοια ανταγωνιστική συµπεριφορά έχει αρνητικές 

συνέπειες. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Collinson και Collinson, εκτός από το ότι µε 

αυτό τον τρόπο αργεί να επέλθει ανάρρωση, το πνεύµα ανταγωνισµού µπορεί να µεταφερθεί 

και στους υπόλοιπους εργαζοµένους, οι οποίοι µε τη σειρά τους, προσπαθούν να δείξουν 

πόσο τους αξίζει η θέση εργασίας (Simpson, 2000). Με αυτό τον τρόπο, οι ανταγωνιστικές 

συµπεριφορές που συνοδεύονται µε την τυπική παρουσία, µπορούν ακόµα και να γίνουν 

µέρος της οργανωτικής κουλτούρας του φορέα. Και άλλες όµως έρευνες, (Van den Heuvel 

και συν., 2009) έχουν επιβεβαιώσει ότι οι εργαζόµενοι που είναι ανταγωνιστικοί, όταν 

παρουσιάσουν ένα πρόβληµα υγείας δρουν ανταγωνιστικά, και παρευρίσκονται στην 

εργασία. Με αυτό τον τρόπο, επιθυµούν να καλλιεργήσουν µία θετική εικόνα του εαυτού 

τους και να αποδείξουν πως αξίζουν τη θέση στην οποία βρίσκονται. 

Βάση των παραπάνω δεδοµένων, ο ανταγωνιστικός εργαζόµενος επιθυµεί να 

εκπληρώνει όλους τους στόχους µε επιτυχία και να είναι καλύτερος σε απόδοση από τους 

υπόλοιπους (Morey & Gerber, 2006). Όσο περισσότεροι στόχοι και φόρτος εργασίας του 

δίνεται, τόσο εντονότερη είναι η θέληση του να τους καταφέρει. Η ύπαρξη προβληµάτων 

υγείας είναι επόµενο να µην του δηµιουργήσει εµπόδιο απέναντι στο στόχο του και την 

ανάγκη του να αποδείξει  ότι εργάζεται καλύτερα από τους συναδέλφους του. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, διατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση:  
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Υπόθεση 7η : Η ανταγωνιστικότητα σχετίζεται θετικά µε την τυπική παρουσία. 

 

1.5.Συνέπειες 

Ένα από τα κύρια αποτελέσµατα της τυπικής παρουσίας  είναι η αργή ανάρρωση των 

εργαζοµένων (Collins, Baase, Sharda, Ozminkowski, Nicholson, Billotti και συν., 2005). 

Εξαιτίας του ότι δεν λαµβάνουν τον απαραίτητο χρόνο ξεκούρασης και αποχής από την 

εργασία, επιβαρύνεται ο οργανισµός τους και αναρρώνουν πιο αργά από εκείνους που 

λαµβάνουν αναρρωτική άδεια. Εκτός από την επίδραση που έχει στην  ανάρρωση, η τυπική 

παρουσία µπορεί να προκαλέσει επιδείνωση των ήδη υπαρχόντων συµπτωµάτων  ασθένειας 

(Demerouti και συν., 2009. Hemp, 2004. Levin- Epstein, 2005). Τακτικές τυπικής παρουσία, 

γενικά, αποτελούν  ρίσκο για την υγεία, καθώς η τακτική του να  αµελούν οι εργαζόµενοι  

ελαφριές ασθένειες (όπως ένα απλό κρυολόγηµα), µπορεί να επιφέρει πολύ σοβαρότερες 

επιπτώσεις στην υγεία (Grinyer & Singleton, 2000). Το  γεγονός ότι ο ασθενής εργαζόµενος 

θα χρειαστεί πιο πολύ χρόνο να επανέλθει, συνεπάγεται ότι η λειτουργικότητα του θα 

παραµείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα µειωµένη (Johns, 2010), άρα συµπεριφορές όπως η 

κακή εξυπηρέτηση του πελάτη και η µειωµένη ποιότητα στα προϊόντα της εργασίας του 

διατηρούνται επίσης για µεγαλύτερη περίοδο. 

 Σύµφωνα µε τους Demerouti και συν., (2009) οι εργαζόµενοι που παρευρίσκονται 

στην εργασία παρά τα προβλήµατα υγείας τους παρουσιάζουν µειωµένη απόδοση σε αυτή. 

Πιο αναλυτικά, όταν ο εργαζόµενος ασθενεί και δεν λαµβάνει αναρρωτική άδεια είναι πιθανό 

να βρίσκεται στην εργασία αλλά να µην αποδίδει στο 100% των ικανοτήτων του. Αντίθετα, 

αν ο εργαζόµενος απουσιάσει τη χρονική στιγµή που ασθενεί, τότε είναι πιθανό να 
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αναρρώσει επαρκώς και θα επανέλθει στην εργασία, αποδίδοντας στο καλύτερο δυνατό 

επίπεδο (Demerouti και συν., 2009). Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται ότι: 

Υπόθεση 8η: Η τυπική παρουσία σχετίζεται αρνητικά µε την εργασιακή απόδοση.  
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2.ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

2.1.Συµµετέχοντες  

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας χορηγήθηκαν 210 ερωτηµατολόγια σε διάστηµα 

δύο µηνών (από τον Οκτώβρη έως τον ∆εκέµβρη του 2011). Το µοναδικό κριτήριο ως προς 

την επιλογή του δείγµατος ήταν τα 18 έτη ως το κατώτατο όριο ηλικίας, η εργασία στο 

συγκεκριµένο φορέα το ελάχιστο τους τελευταίους τέσσερις µήνες (ώστε να είναι σε θέση να 

συµπληρώσουν τα στοιχεία που σχετίζονταν µε την τυπική παρουσία) και η δυνατότητα 

ανάγνωσης του ερωτηµατολογίου.  

Από τα 210 ερωτηµατολόγια που χορηγήθηκαν, επιστράφηκαν συµπληρωµένα τα 167 

µε ποσοστό απαντητικότητας 79,5%. Οι 65 από τους συµµετέχοντες ήταν άνδρες (38,9%) και 

οι 101 (60,5%) ήταν γυναίκες. Η ηλικία των εργαζοµένων κυµάνθηκε από 18 έως 65 έτη µε 

µέσο όρο ηλικίας τα 38,7 έτη (Τ.Α = 13,05). Οι συµµετέχοντες απασχολούνταν τόσο στον 

ιδιωτικό τοµέα (όπως σε πολυ-κινηµατογράφο, σε εµπορικό πολυκατάστηµα, σε εκδοτικό 

οίκο,σε ιατρεία και ιδιωτικές µικρές επιχειρήσεις), όσο και στον δηµόσιο τοµέα (σε Ναυτικό 

νοσοκοµείο και σε εφορία του νοµού Αττικής). Συγκεκριµένα, το 45,8% των συµµετεχόντων 

απασχολούνταν στον δηµόσιο τοµέα ενώ το 53% στον ιδιωτικό. Το 82% των εργαζοµένων 

είχε πλήρη απασχόληση, ενώ το 15,3% µερική απασχόληση. Το 35% των συµµετεχόντων 

είχε ολοκληρώσει πανεπιστηµιακές σπουδές, το 18% ΤΕΙ, το 17% είχε ολοκληρώσει το 

λύκειο, το 14% κάποια τεχνική σχολή, το 10% είχε κάνει µεταπτυχιακές σπουδές ενώ µόλις 

το 1,8% είχε ολοκληρώσει το γυµνάσιο και το 1,8% το δηµοτικό. Το 52% των 

συµµετεχόντων δήλωσαν ότι ζουν µε το σύντροφο/σύζυγό τους και µε τα παιδιά τους, το 39%  

µε το σύντροφο/σύζυγο τους και χωρίς παιδιά, το 32% δήλωσαν ότι ζουν µόνοι χωρίς παιδιά, 

το 23% δήλωσε ότι ζεί µε τους γονείς, ενώ το 8% των συµµετεχόντων ήταν µονογονεϊκές 

οικογένειες.  



 

 

28

 

2.2. Εργαλεία Μέτρησης   

Εργασιακές Απαιτήσεις.  

Η Εργασιακή Ανασφάλεια µετρήθηκε µε 4 στοιχεία της κλίµακας µέτρησης της Probst 

(2003). Η κλίµακα αυτή αξιολογεί το επίπεδο της εργασιακής ασφάλειας των εργαζοµένων µε 

προτάσεις όπως ‘‘ Το επίπεδο της εργασιακής µου ασφάλειας είναι ανησυχητικό’’ ή 

ανεστραµµένες προτάσεις όπως ‘‘Ποτέ δεν αισθάνθηκα µεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία 

µου’’. Τα στοιχεία µετρήθηκαν µε µία κλίµακα τύπου Likert που κυµαίνονταν από το ένα (1) 

= διαφωνώ απόλυτα έως το πέντε (5) = συµφωνώ απόλυτα. Ο δείκτης αξιοπιστίας του 

Cronbach ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο (alpha=,69).   

O Φόρτος Εργασίας µετρήθηκε µε τη κλίµακα τεσσάρων στοιχείων των Bakker, 

Demerouti, Taris, Schaufeli, και Schreurs (2003). Η κλίµακα περιλαµβάνει ερωτήσεις όπως 

‘‘ Έχετε πάρα πολύ δουλειά να κάνετε;’’  ή  ‘‘Πόσο συχνά συµβαίνει να χρειάζεται να 

δουλέψετε ιδιαίτερα σκληρά για να προλάβετε µία προθεσµία;’’. Οι απαντήσεις µετρήθηκαν 

µε κλίµακα τύπου Likert που κυµαίνονταν από το ένα (1) = ποτέ έως το πέντε (5) = πάντα. Ο 

δείκτης αξιοπιστίας του Cronbach ήταν ικανοποιητικός (alpha=,79).  

Η  ∆υνατότητα Αντικατάστασης µετρήθηκε µε την κλίµακα των Veldhoven και 

Meijman (1994), η οποία αποτελείται από τρεις ερωτήσεις (π.χ. ‘‘Στην περίπτωση που 

κάποιος πάρει άδεια ασθενείας θεωρείτε ότι υπάρχει ένα καλά οργανωµένο σύστηµα 

αντικατάστασης;’’). Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις µετρήθηκαν µε µια κλίµακα τύπου Likert  

όπου ένα (1) = ποτέ και πέντε (5) = πάντα. Υψηλά σκορ στην κλίµακα αυτή δηλώνουν 

ικανοποιητική αντικατάσταση. Ο δείκτης αξιοπιστίας του  Cronbach βρίσκονταν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο (alpha=,68).  

Εργασιακοί πόροι. 
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Η Υποστήριξη από τον Προϊστάµενο, µετρήθηκε µε µία κλίµακα 5 (πέντε) στοιχείων 

της Le Blanc (1994), η οποία βασίζονταν στη κλίµακα των Graen και Uhl-Bien (1991). 

Αφορά στην εποπτεία, τη στήριξη και γενικά τη στάση των προϊσταµένων απέναντι στους 

εργαζόµενους. Η κλίµακα περιλαµβάνει ερωτήσεις όπως: ‘‘Ο/η προϊστάµενός µου δείχνει 

ενδιαφέρον για τα προβλήµατα και τις επιδιώξεις µου σχετικά µε την εργασία µου’’. Οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις µετρήθηκαν µε µια κλίµακα τύπου Likert οπού ένα (1) = ποτέ και 

πέντε (5) = πάντα. Ο δείκτης αξιοπιστίας του Cronbach ήταν πολύ ικανοποιητικός 

(alpha=,91).  

Η Υποστήριξη από τους Συναδέλφους µετρήθηκε µε µία κλίµακα 3 (τριών) στοιχείων 

της κλίµακας µέτρησης των Bakker, Demerouti, και Verbeke (2004). Οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις µετρήθηκαν µε µια κλίµακα τύπου Likert οπού  ένα (1) = ποτέ και πέντε (5) = 

πάντα και αφορούν στην στήριξη που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι από τους συναδέλφους 

τους. Στη κλίµακα συµπεριλήφθηκαν ερωτήσεις όπως: ‘‘Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από 

τους συναδέλφους σας, αν είναι απαραίτητο;».  Ο δείκτης αξιοπιστίας  του Cronbach ήταν σε 

αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο (alpha=,70). 

 Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας  

Ανταγωνιστικότητα. Η µεταβλητή αυτή µετρήθηκε µε 18 (δεκαοκτώ) στοιχεία της 

κλίµακας των Smiter και Houston (1992).Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις µετρήθηκαν µε µια 

κλίµακα τύπου Likert που κυµαίνονταν από το ένα  (1) = διαφωνώ απόλυτα έως το πέντε (5) 

= συµφωνώ απόλυτα και αφορά στο κατά πόσο ευχάριστα ή δυσάρεστα αισθάνονται οι 

εργαζόµενοι σε συνθήκες ανταγωνισµού. Η κλίµακα περιλαµβάνει ερωτήσεις όπως ‘‘Αντλώ 

ικανοποίηση από το να ανταγωνίζοµαι άλλους’’. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach της 

κλίµακας βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο (alpha=,79).  



 

 

30

 

∆ιαχείριση του Χρόνου. Η µεταβλητή αυτή µετριέται µε την κλίµακα που ανέπτυξαν οι 

Britton και Tesser (1991) και αποτελείται από 16 (δεκαέξι) ερωτήσεις.  Αφορά στο κατά 

πόσο οι εργαζόµενοι οργανώνουν σωστά και τηρούν το πρόγραµµα τους και γενικά στον 

τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζονται τις ηµέρες τους. Τα στοιχεία µετρήθηκαν σε µία κλίµακα 

τύπου Likert που κυµαίνονταν από το ένα (1) = ποτέ εως το πέντε (5) = πάντα . Η κλίµακα 

περιλαµβάνει ερωτήσεις όπως: ‘‘Φτιάχνετε µία λίστα µε αυτά που πρέπει να κάνετε κάθε 

µέρα;’’ ή ‘‘Χρησιµοποιείτε εποικοδοµητικά το χρόνο σας;’’. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach 

της κλίµακας, βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο (alpha=,72).  

Η Εργασιοµανία µετρήθηκε µε την κλίµακα  10 (δέκα) στοιχείων που αναπτύχθηκε 

από τους Schaufeli, Taris, και van Rhenen (2008). Τα στοιχεία µετρήθηκαν σε µία κλίµακα 

τύπου Likert που κυµαίνονταν από το ένα (1) = ποτέ έως το πέντε (5) = πάντα. Η κλίµακα 

περιέχει ερωτήσεις όπως : ‘‘Αισθάνοµαι υποχρεωµένος να δουλεύω σκληρά ακόµα και όταν 

αυτό δε µου είναι ευχάριστο’’ ή ‘‘ Πιάνω τον εαυτό µου να συνεχίζει να δουλεύει αφού οι 

συνάδελφοι µου έχουν φύγει’’. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής  Cronbach της κλίµακας ήταν 

ικανοποιητικός (alpha=,84). 

Ευσυνειδησία. Η µεταβλητή αυτή µετρήθηκε µε την υπο-κλίµακα 15 (δεκαπέντε) 

στοιχείων της κλίµακας ΤΕΧΑΠ5 (Τσαούσης, 2004).  Τα στοιχεία µετρήθηκαν σε µία 

κλίµακα τύπου Likert που κυµαίνονταν από το ένα (1) = διαφωνώ απόλυτα έως το πέντε (5) = 

συµφωνώ απόλυτα. Η κλίµακα περιλαµβάνει ερωτήσεις όπως: ‘‘Όταν ασχολούµαι µε κάτι, 

αφοσιώνοµαι τελείως σε αυτό µέχρι να το ολοκληρώσω’’ ή ανεστραµµένες προτάσεις όπως  

‘‘ Μερικές φορές δε δείχνω την απαραίτητη προσοχή που απαιτούν οι περιστάσεις’’. Ο 

δείκτης αξιοπιστίας Cronbach της κλίµακας ήταν ικανοποιητικός (alpha=,75).  

Εργασιακή Επίδοση. Η εργασιακή επίδοση µετρήθηκε µε 6 (έξι) στοιχεία της 

κλίµακας µέτρησης των Goodman και Svyantek (1999). Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 
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µετρήθηκαν σε µία κλίµακα τύπου Likert που κυµαίνονταν από το µηδέν (0) = δε µε 

χαρακτηρίζει καθόλου έως το έξι (6) = µε χαρακτηρίζει απόλυτα. Η κλίµακα περιλαµβάνει 

ερωτήσεις όπως: ‘‘ Επιτυγχάνετε τους στόχους που σχετίζονται µε την εργασιακή σας θέση;’’ 

ή ‘‘ Εκπληρώνετε όλες τις απαιτήσεις της δουλειάς σας;’. Ο δείκτης αξιοπιστίας  Cronbach 

της κλίµακας ήταν σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο (alpha=,81). 

Τυπική παρουσία. Η τυπική παρουσία µετρήθηκε µε την κλίµακα των Xanthopoulou 

και Demerouti (2009), η οποία περιλαµβάνει εφτά ερωτήσεις. Οι ερωτώµενοι καλούνται να 

απαντήσουν πόσο συχνά πήγαν στη δουλειά κατά τους τελευταίους τέσσερεις µήνες ενώ 

εµφάνιζαν κάθε ένα από τα εφτά συµπτώµατα υγείας (π.χ. « έντονο πονοκέφαλο ή 

ηµικρανία;» ή «κάποιο σοβαρό κρύωµα;»). Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις µετρήθηκαν µε µία 

κλίµακα τύπου Likert που κυµαίνονταν από το µηδέν (0) = δεν είναι σχετικό γιατί δεν είχα 

τέτοιο σύµπτωµα τους τελευταίους τέσσερις µήνες έως το τέσσερα (4) = πολύ συχνά (πάνω 

από πέντε φορές). Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach της κλίµακας ήταν alpha=,81. 

 

2.3.∆ιαδικασία 

Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν µέσω προσωπικής επαφής των ερευνητών µε το 

δείγµα. Οι εργαζόµενοι προσεγγίστηκαν µεµονωµένα στο χώρο εργασίας τους (τόσο στον 

δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα). Οι εργαζόµενοι, προσεγγίστηκαν ατοµικά και  

ενηµερώθηκαν για τη φύση και το σκοπό της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, ενηµερώθηκαν για 

το ότι πρόκειται για µία έρευνα που αφορά στην εργασιακή ευηµερία, η οποία 

διεκπεραιώνεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και συγκεκριµένα του τµήµατος  

Ψυχολογίας και ότι θα κληθούν εθελοντικά και χωρίς κάποιου είδους αντίτιµο, να 

απαντήσουν ένα ερωτηµατολόγιο που συµπεριλαµβάνει κλειστού τύπου ερωτήσεις.  
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Τους έγινε επίσης γνωστό, ότι πρόκειται για µία έρευνα που τηρεί την ανωνυµία των 

συµµετεχόντων, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων τους, ενώ οι απαντήσεις τους θα 

χρησιµοποιηθούν αποκλεισιτκά για επιστηµονικούς σκοπούς. Τέλος, οι συµµετέχοντες 

ενηµερώθηκαν ότι η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων αφορά στην προσωπική τους άποψη 

και σε καµία περίπτωση δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις.  
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1.Περιγραφική Στατιστική 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι (Μ.Ο.), οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.), 

καθώς και οι συσχετίσεις ανάµεσα στις µεταβλητές της έρευνας. Η συζήτηση των στατιστικά 

σηµαντικών αποτελεσµάτων θα επικεντρωθεί στις συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών που 

αφορούν τις υποθέσεις τις έρευνας.  Πιο συγκεκριµένα, από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι η 

τυπική παρουσία έχει χαµηλή, θετικά στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε το φόρτο εργασίας 

(r=,18,  p<,05) επιβεβαιώνοντας έτσι εν µέρη την  Υπόθεση 1, η οποία αναφέρει ότι όσο 

µεγαλύτερος είναι ο φόρτος εργασίας (εργασιακές απαιτήσεις), τόσο µεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα κάποιος να εµφανίσει συµπεριφορές τυπικής παρουσίας.  Επίσης, η τυπική 

παρουσία έχει αρνητική,στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε την στήριξη που λαµβάνουν οι 

εργαζόµενοι από τον προϊστάµενο τους (r=-,17,  p<,05), σε αντίθεση µε την Υπόθεση 2, η 

οποία υποστηρίζει πως όσο περισσότεροι είναι οι εργασιακοί πόροι (στήριξη από 

προϊστάµενο  και από συναδέλφους), τόσο περισσότερο θα αυξάνεται η τυπική παρουσία των 

εργαζοµένων. Από τη συγκεκριµένη συσχέτιση προκύπτει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 

στήριξη από την πλευρά του προϊσταµένου, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εµφανίσει ο 

εργαζόµενος συµπεριφορές τυπικής παρουσίας.   

Επιπροσθέτως, στατιστικώς σηµαντική θετική συσχέτιση εντοπίζεται ανάµεσα στη 

τυπική παρουσία και την εργασιοµανία (r=,20 , p<,05) µε αποτέλεσµα να επιβεβαιώνεται η 

Υπόθεση 5, που υποστηρίζει ότι όσο πιο έντονο έχει το στοιχείο της εργασιοµανίας το άτοµο, 

τόσο πιο πιθανό είναι να εργαστεί όντας ασθενής. Ολοκληρώνοντας,  η τυπική παρουσία, έχει 

στατιστικά σηµαντική, αρνητική συσχέτιση µε την εργασιακή απόδοση (r= -,15,  p<,05), 

πράγµα που επιβεβαιώνει την Υπόθεση 8 που αναφέρει ότι όσο αυξάνεται η τυπική 

παρουσία, τόσο µειώνεται η απόδοση των εργαζοµένων.   
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Πίνακας 1 

Μέσοι όροι (Μ.Ο.), Τυπικές Αποκλίσεις, (Τ.Α.), Συσχετίσεις, (Ν=167). 

  Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 Εργασιακ. Ασφάλεια 2,99 ,832     -                   

2 Φόρτος εργασίας 3,51 8,38      -,159*  -                 

3 Στήριξη από Προϊστ. 3,31 1,11       ,477** ,066     -               

4 Στήριξη από Συναδ. 3,85 ,894       ,286** -,033 ,536**   -             

5 Αντικατάσταση 3,29 1,24       ,209** -,183 ,265** ,337**    -           

6 Διαχείρηση Χρόνου 3,15 ,473 ,127 ,049 ,151 ,079 -,018    -         

7 Ανταγωνιστικότητα 2,86 ,529 ,053 -,036 ,146 ,021 -,070 ,061    -       

8 Εργασιομανία 3,01 ,721 ,088 ,246** ,093 -,092 -,159 ,111 ,050    -     

9 Ευσυνειδησία 3,76 ,661 -,067 ,139 ,042 -,044 -,115 ,314** ,084 ,255**   -   

10 Απόδοση 4,63 ,825 ,129 ,020 ,351** ,257** -,004 ,188* ,068 ,279** ,308**    - 

11 Τυπική παρουσία 1,31 ,805 -,103 ,183*  -,174*  ,048 -,093 -,011 -,148 ,201* -,100 -,158* 

Σηµείωση.p<,05*,p<,01**,p<,001***
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3.2.Εξέταση Υποθέσεων 

Σύµφωνα µε την Υπόθεση 1 και την Υπόθεση 2 αναµένονταν ότι οι εργασιακές απαιτήσεις 

και οι εργασιακοί πόροι θα σχετίζονται θετικά µε την τυπική παρουσία. Οι δύο αυτές υποθέσεις 

εξετάστηκαν µε ανάλυση παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την τυπική παρουσία. Στο 

πρώτο βήµα της ανάλυσης υπολογίστηκαν οι εργασιακές απαιτήσεις (φόρτος, εργασιακή 

ανασφάλεια, δυνατότητα αντικατάστασης) και στο δεύτερο βήµα υπολογίστηκαν οι κύριες 

επιδράσεις των εργασιακών πόρων (υποστήριξη από τους συναδέλφους και τον προϊστάµενο).  

Στο Πίνακα 2, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων. Σχετικά µε την Υπόθεση 

1, παρότι η εργασιακή ασφάλεια, αλλά και η δυνατότητα αντικατάστασης του εργαζοµένου σε 

περίπτωση ασθενείας, δεν έχουν στατιστικά σηµαντική σχέση µε την τυπική παρουσία, ο 

εργασιακός φόρτος βρέθηκε να έχει θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση µε τη τυπική 

παρουσία (β = ,21,  p<,05). Τα παραπάνω  αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν εν µέρη η Υπόθεση 1, 

καθώς µόνο ο εργασιακός φόρτος βρέθηκε να έχει θετική σχέση µε την τυπική παρουσία.   

Πίνακας 2  

Αποτελέσµατα Ανάλυσης Παλινδρόµησης:  H Επίδραση των Χαρακτηριστικών της Εργασίας (Ν 

=167). 

 Μεταβλητές Τυπική παρουσία  

Βήµα  β t ∆R2 ∆F 

1 Φόρτος εργασίας  ,212* 2,613 ,059 4,571 

 Εργασιακή ασφάλεια  -,088 -1,084   
 ∆υνατότητα Αντικατάστασης  

 
 ,012    ,138   

2 Φόρτος εργασίας 
Εργασιακή ασφάλεια 
Υποστήριξη από προιστ. 
Υποστήριξη από συναδ. 

,244* 
,002 
-,216* 
,046 

2,939 
,022 
-2,09 
,470 

,029 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σηµείωση.  p < ,05*,   p < ,01**, p <,001*** 
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Σύµφωνα µε την Υπόθεση 2, οι εργασιακοί πόροι (υποστήριξη από τον προϊστάµενο και 

από  τους συναδέλφους)  σχετίζονται θετικά µε την τυπική παρουσία. Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι τα 

αποτελέσµατα απέρριψαν τη συγκεκριµένη υπόθεση. Πιο συγκεκριµένα, η υποστήριξη από τους 

συναδέλφους φαίνεται να µην έχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε την τυπική παρουσία, 

όµως η στήριξη από τον προϊστάµενο έχει αρνητικά στατιστικά σηµαντική σχέση µε την τυπική 

παρουσία (β=-21, p<,05). Σε αντίθεση µε την υπόθεση, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι όσο πιο 

πολύ υποστήριξη και κατανόηση δέχονται οι εργαζόµενοι από τον προϊστάµενό τους, τόσο 

λιγότερο πιθανό είναι να παρευρίσκονται στην εργασία τους ενώ είναι ασθενείς.  

Η Υπόθεση 3 διατυπώνει ότι ο συνδυασµός υψηλών εργασιακών απαιτήσεων και χαµηλών 

εργασιακών πόρων θα οδηγήσει σε υψηλή τυπική παρουσία. Για να εξεταστεί η Υπόθεση αυτή, 

εξετάστηκαν 6 (έξι) αναλύσεις παλινδρόµησης για κάθε µία αλληλεπίδραση ανάµεσα στις 3 (τρείς) 

απαιτήσεις και τους 2 (δύο) πόρους. Οι τιµές της κάθε µεταβλητής (τα «total scores» των 

µεταβλητών) µετατράπηκαν σε τιµές «Ζ» (Ζ-scores). Στη συνέχεια αφού πολλαπλασιάστηκε το Ζ-

score κάθε εργασιακής απαίτησης (φόρτος εργασίας, εργασιακή ανασφάλεια, δυνατότητα 

αντικατάστασης) µε το Z-score κάθε εργασιακού πόρου (στήριξη από προϊστάµενο και από 

συναδέλφους) (στο «numeric expression» πολλαπλασιάστηκαν τα Z-scores των δύο µεταβλητών 

που εξετάστηκαν)  πραγµατοποιήθηκαν οι 6 (έξι) αναλύσεις παλινδρόµησης. Στο πρώτο βήµα, στη 

θέση της εξαρτηµένης µεταβλητής τοποθετήθηκε η τυπική παρουσία και στη θέση  της 

ανεξάρτητης, οι κύριες επιδράσεις της κάθε δυάδας πόρου και απαίτησης που θα εξετάζονταν. Στο 

δεύτερο βήµα προστέθηκε η αλληλεπίδραση, δηλαδή η τιµή που προέκυψε από τον 

πολλαπλασιασµό της  δυάδας πόρου και απαίτησης που θα εξετάζονταν. Από τα αποτελέσµατα 

των 6 (έξι) αναλύσεων παλινδρόµησης φάνηκε ότι οι εργασιακοί πόροι, όταν συνδυάζονται µε τις 

εργασιακές απαιτήσεις, δεν προκαλούν αλλαγή στα επίπεδα της τυπικής παρουσίας. Με άλλα 

λόγια, δεν βρέθηκε καµία στατιστικώς σηµαντική αλληλεπίδραση. Συγκεκριµένα, ο φόρτος 

εργασίας όταν αλληλεπιδρά µε την στήριξη από τον προϊστάµενο (β = -,00, p>,05) και µε την 
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στήριξη από τους συναδέλφους (β = ,00, p>,05) δεν επηρεάζει την τυπική παρουσία. Το ίδιο 

συµβαίνει και όταν η εργασιακή ασφάλεια αλληλεπιδρά µε την στήριξη από τον προϊστάµενο (β= 

,05, p>,05) αλλά και από τους συναδέλφους (β= -,10, p>,05) Τέλος, η δυνατότητα 

αντικατάστασης, όταν συνδυάστηκε µε τους δύο εργασιακούς πόρους, µε την στήριξη από τον 

προϊστάµενο (β=-,04, p>,05) αλλά  και τη στήριξη από τους συναδέλφους (β=-,05, p>,05)  δεν 

έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την τυπική παρουσία. Συµπερασµατικά, η Υπόθεση 3 

απορρίφθηκε.  

Σύµφωνα µε τις Υποθέσεις 4 έως 7, ατοµικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

σχετίζονται µε το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας. Πιο συγκεκριµένα, η ευσυνειδησία (Υπόθεση 

4), η εργασιοµανία (Υπόθεση 5), η δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου (Υπόθεση 6) και η 

ανταγωνιστικότητα (Υπόθεση 7) αναµένονταν να σχετίζονται µε το φαινόµενο της τυπικής 

παρουσίας. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις υποθέσεις αυτές που 

εξετάστηκαν στην ίδια ανάλυση παλινδρόµησης, στην οποία ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

τοποθετήθηκε η τυπική παρουσία και ως ανεξάρτητη µεταβλητή  τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Η Υπόθεση 4 δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς η ευσυνειδησία δεν είχε στατιστικά 

σηµαντική σχέση µε την τυπική παρουσία (β = -,08, p>,05) . Η Υπόθεση 5, σύµφωνα µε την οποία 

η εργασιοµανία σχετίζεται θετικά µε την τυπική παρουσία,  βρέθηκε να  έχει στατιστικά 

σηµαντική θετική σχέση µε την τυπική παρουσία (β = ,22,  p<,05). Άρα,  η υπόθεση αυτή 

επιβεβαιώθηκε. Η Υπόθεση 6 δεν επιβεβαιώθηκε καθώς η διαχείριση του χρόνου δεν είχε 

στατιστικά σηµαντική σχέση µε την τυπική παρουσία (β=,00,  p>,05). Η Υπόθεση 7, που αναφέρει 

ότι η ανταγωνιστικότητα έχει θετικά στατιστική σχέση µε την τυπική παρουσία, απορρίφθηκε 

καθώς  η ανταγωνιστικότητα βρέθηκε να έχει στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση µε  τη τυπική 

παρουσία (β= -,17, p<,05), αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση µε το αναµενόµενο. Αυτό 

αποδεικνύει (σε αντίθεση µε την Υπόθεση 7) ότι  όσο πιο ανταγωνιστικός είναι ένας εργαζόµενος , 

τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εµφανίσει συµπεριφορές τυπικής παρουσίας.  
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 Πίνακας 3  

Αποτελέσµατα Ανάλυσης Παλινδρόµησης:  H Eεπίδραση των Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας 

(Ν = 167). 

Μεταβλητές  Τυπική παρουσία  

 β t ∆R2 ∆F 

Ανταγωνιστικότητα  -,172* -2,025 ,072 2,537 

Εργασιοµανία  ,222* 2,556   

∆ιαχείριση χρόνου  ,003 ,035   

Ευσυνειδησία -,087 -,962   

 Σηµείωση.  p < ,05*,   p < ,01**, p <,001*** 

Τέλος, σύµφωνα µε την Υπόθεση 8, αναµένονταν ότι η τυπική παρουσία σχετίζεται 

αρνητικά µε την εργασιακή επίδοση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή την τυπική παρουσία και ανεξάρτητη την απίδοση επιβεβαίωσαν την 

Υπόθεση 8 και επιβεβαιώθηκε ότι όσο αυξάνεται η τυπική παρουσία, τόσο µειώνεται η απόδοση 

των εργαζοµένων (β = -,19,  p<,05).  
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4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο βασικός στόχος της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να µελετηθούν οι  αιτίες και τα 

αποτελέσµατα του φαινοµένου της τυπικής παρουσίας. Ως αίτια, εξετάστηκαν τόσο συγκεκριµένες  

εργασιακές απαιτήσεις (εργασιακός φόρτος, εργασιακή ανασφάλεια, δυνατότητα 

αντικατάστασης), όσο και  συγκεκριµένοι εργασιακοί πόροι (υποστήριξη από τους συναδέλφους 

και υποστήριξη από τον προϊστάµενο). Με βάση τις αρχές του µοντέλου ΕΑΠ (Bakker & 

Demerouti, 2007), διατυπώθηκαν οι υποθέσεις της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, αναµένονταν ότι  

οι εργασιακές απαιτήσεις και οι πόροι, καθώς και η αλληλεπίδραση υψηλών εργασιακών 

απαιτήσεων και χαµηλού επιπέδου πόρων, θα σχετίζονται θετικά µε την τυπική παρουσία. Στην 

προσπάθεια να καλυφθούν όλοι οι πιθανοί παράγοντες που είναι πιθανό να εξηγούν το φαινόµενο 

εξετάστηκαν και µια σειρά ατοµικών χαρακτηριστικών των εργαζοµένων (η ανταγωνιστικότητα, η 

εργασιοµανία, η διαχείριση χρόνου και η ευσυνειδησία) σε σχέση µε την τυπική παρουσία. 

Επιπλέον, στόχος της µελέτης ήταν να εξεταστούν οι επιπτώσεις που έχει το φαινόµενο της 

τυπικής παρουσίας στην επίδοση των εργαζοµένων. 

Από τα βασικά αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι τόσο χαρακτηριστικά της 

εργασίας όσο και της προσωπικότητας των ατόµων σχετίζονται µε το φαινόµενο της τυπικής 

παρουσίας. Συγκεκριµένα, ο εργασιακός φόρτος σχετίζεται θετικά µε την τυπική παρουσία, ενώ η 

στήριξη των εργαζοµένων από τους προϊσταµένους τους σχετίζεται αρνητικά µε το φαινόµενο. Η 

δυνατότητα αντικατάστασης, η εργασιακή ασφάλεια και η στήριξη από τους συναδέλφους δεν 

έχουν κάποια σχέση µε την εµφάνιση ή µη της τυπικής παρουσίας. Επίσης, ο συνδυασµός υψηλών 

εργασιακών απαιτήσεων µε χαµηλούς πόρους δε βρέθηκε να έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε 

την τυπική παρουσία. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, επιδρούν τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά στην εµφάνιση του φαινοµένου. Συγκεκριµένα, η εργασιοµανία βρέθηκε να σχετίζεται 

θετικά µε την τυπική παρουσία. Αντίθετα, η ανταγωνιστικότητα βρέθηκε ότχι σχετίζεται αρνητικά 
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µε την τυπική παρουσία. Όσο πιο ανταγωνιστικό είναι ένα άτοµο, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να 

παρευρεθεί στην εργασία του ενώ είναι ασθενής. Η ευσυνειδησία αλλά και η διαχείριση του 

χρόνου φαίνεται να µην έχει κανενός είδους επίδραση στην τυπική παρουσία. Ολοκληρώνοντας, 

τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώσαν προηγούµενα ευρήµατα που δείχνουν  ότι η τυπική 

παρουσία σχετίζεται αρνητικά µε την απόδοση των εργαζοµένων.  Όσο αυξάνονται τα επίπεδα της 

τυπικής παρουσίας των εργαζοµένων τόσο µειώνεται η απόδοση τους.  

Η παρούσα έρευνα συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου της τυπικής 

παρουσίας µέσα από τη µελέτη των αιτιών και των συνεπειών του. ∆ιερεύνησε την επίδραση 

συγκεκριµένων πόρων και απαιτήσεων και εξέτασε το πώς κάθε ένα χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας επιδρά στην τυπική παρουσία. Συνδύασε συγκεκριµένους πόρους µε απαιτήσεις, 

και αποδείχθηκε πως όταν συνυπάρχουν δεν επηρεάζουν τα επίπεδα της τυπικής παρουσίας. 

Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο όχι τόσο ευρέως γνωστό και 

συγκεκαλυµµένο κόστος της τυπική παρουσίας. Κόστος που αφορά στην αρνητική επίδραση του 

φαινοµένου, στην εργασιακή επίδοση των ατόµων.  

 

4.1.Εργασιακά  Χαρακτηριστικά και η Τυπική Παρουσία 

Από τις στατιστικές αναλύσεις προέκυψε ότι από τις εργασιακές απαιτήσεις που 

εξετάστηκαν µόνο ο εργασιακός φόρτος (και όχι η εργασιακή ασφάλεια, ούτε η δυνατότητα 

αντικατάστασης) επηρεάζει τη τυπική παρουσία. Συγκεκριµένα, αποδείχθηκε ότι όσο περισσότερο 

φόρτο έχουν οι εργαζόµενοι, τόσο πιο πιθανό είναι να παρουσιάσουν συµπεριφορές τυπικής 

παρουσίας και να παρεβρίσκονται στην εργασία, παρά τα συµπτώµατα ασθένειας. Το 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα επιβεβαιώνεται και από παλαιότερες έρευνες (Aronsson & Gustafson, 

2005. Aronsson, Gustafsson & Dallner,  2000. Demerouti και συν., 2009), οι οποίες υποστήριξαν 
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ότι οι εργαζόµενοι στους οποίους ανατίθενται πολλές αρµοδιότητες τείνουν να πηγαίνουν στην 

εργασία τους ακόµα και όταν είναι ασθενείς. Ο στόχος της συγκεκριµένης µελέτης ήταν αφενός, 

να επαληθεύσει τα ευρήµατα των προηγούµενων ερευνών (που συσχέτιζαν τον φόρτο µε την 

τυπική παρουσία) και αφετέρου, να µετρήσει τον φόρτο εργασίας ταυτόχρονα µε άλλες 

εργασιακές απαιτήσεις (την εργασιακή ανασφάλεια και την δυνατότητα αντικατάστασης). Παρόλα 

αυτά, η σχέση της εργασιακής ανασφάλειας και της δυνατότητας αντικατάστασης µε την τυπική 

παρουσία δεν επιβεβαιώθηκε. Προηγούµενες έρευνες, όπως εκείνη των Worral και συν. (όπως 

αναφέρεται στον Johns, 2008) και του Hemp (2004), έδειξαν ότι όταν η εργασιακή ανασφάλεια 

βρίσκεται σε αυξηµένο επίπεδο, οι εργαζόµενοι επιδιώκουν να µην απουσιάζουν από την εργασία 

τους ώστε να  µην έρθουν αντιµέτωποι µε την ενδεχόµενη επίπληξη ή ακόµα και την απόλυση. 

Επίσης, σε έρευνα των Caverley και συν. (2007) βρέθηκε ότι η δυσκολία να αντικατασταθεί ο 

εργαζόµενος όταν αυτό χρειάζεται από κάποιο συνάδελφο, αυξάνει τα επίπεδα της τυπικής 

παρουσίας. Σε αντίθεση µε τα παραπάνω ευρήµατα, στην συγκεκριµένη έρευνα δε βρέθηκε ούτε 

θετική, αλλά ούτε αρνητική σχέση µεταξύ των συγκεκριµένων απαιτήσεων και της τυπικής 

παρουσίας. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα µπορεί να οφείλεται στο ότι οι εργαζόµενοι που 

συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια είναι πιθανό να µην απεικόνισαν την πραγµατική εικόνα της 

ανασφάλειας και της γενικότερης δυσαρέσκειας που αισθάνονται στην εργασία τους, εξαιτίας της 

δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης στον Ελλαδικό χώρο και της έντονης εργασιακής 

ανασφάλειας που επικρατεί κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Πιθανό να δίστασαν να 

αναφέρουν τις πραγµατικά υψηλές εργασιακές απαιτήσεις του φορέα τους, εξαιτίας του 

ενδεχόµενου φόβου απόλυσής.  

 Πέρα από τις εργασιακές απαιτήσεις, εξετάστηκε και ο ρόλος συγκεκριµένων εργασιακών 

πόρων για το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Υπόθεση 2 

αναµένονταν ότι η υποστήριξη από τους συναδέλφους και τον προϊστάµενο θα σχετίζονται θετικά 

µε τη τυπική παρουσία. Σε αντίθεση µε την υπόθεση αυτή, η σχέση βρέθηκε να είναι αρνητική και 
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όχι θετική.  Το αποτέλεσµα αυτό, είναι αντίθετο µε προηγούµενες έρευνες (Caverley και συν., 

2007) που έδειξαν ότι συγκεκριµένοι εργασιακοί πόροι, όπως  η στήριξη από τον προϊστάµενο και 

τους συναδέλφους, µπορούν να αυξήσουν (σε δυσλειτουργικό βαθµό ) τα επίπεδα της εργασιακής 

δέσµευσης των εργαζοµένων και αυτό µε τη σειρά του να ενισχύσει την ανάγκη των εργαζοµένων 

να παρουσιάζονται στην εργασία τους, παραβλέποντας ανασταλτικούς παράγοντες (όπως για 

παράδειγµα µία ασθένεια). Το αποτέλεσµα της παρούσας µελέτης δηλώνει ότι οι εργαζόµενοι που 

έχουν καλή επικοινωνία, στήριξη, και κατανόηση από τους προϊστάµενούς τους, όταν ασθενούν 

λαµβάνουν το χρόνο ξεκούρασης που χρειάζονται χωρίς να ανησυχούν για το αν θα διατρέξει 

κίνδυνο η θέση τους. Αυτό οφείλεται στην ασφάλεια που τους δηµιουργεί η σχέση µε τον 

προϊστάµενό τους. Η υπόθεση για την θετική σχέση των πόρων µε το φαινόµενο της τυπικής 

παρουσίας εποµένως απορρίφθηκε, γεγονός που πιθανό συνέβη εξαιτίας του ότι τα διαφορετικά 

επίπεδα των εργασιακών πόρων µπορεί να έχουν και διαφορετική επίδραση στην δέσµευση των 

εργαζοµένων. Πιο συγκεκριµένα, ενώ ένα ιδιαιτέρως αυξηµένο επίπεδο πόρων, είναι πιθανό να 

αυξάνει την εργασιακή δέσµευση των εργαζοµένων, αυτό δε τους οδηγεί σε συµπεριφορές τυπικής 

παρουσίας. Αντίθετα, τα άτοµα λαµβάνουν την στήριξη που χρειάζονται, αισθάνονται 

ικανοποιηµένοι και να δε διστάζουν να επικοινωνούν µε τον προϊστάµενο τους για ότι τους 

απασχολεί. Αυτό, τους δηµιουργεί συναισθήµατα ασφάλειας και όχι δυσλειτουργικής εργασιακής 

δέσµευσης , η οποία  µε τη σειρά της οδηγεί στην τυπική παρουσία.  

Η στήριξη από τους συναδέλφους, παρά τα ευρήµατα παλαιότερων ερευνών (Caverley και 

συν. 2007), φαίνεται να µην έχει καµία επίδραση στην τυπική παρουσία. Το συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα µπορεί να οφείλεται στο ότι πολλοί από τους εργαζοµένους στους οποίους 

χορηγήθηκε το ερωτηµατολόγιο εργάζονταν σε επιχειρήσεις µε ελάχιστο αριθµό συναδέλφων ή 

ακόµα και χωρίς συναδέλφους. Συγκεκριµένα, συνοικιακές επιχειρήσεις όπως ιατρεία, 

φωτογραφεία, κοσµηµατοπωλεία, αποτελούνταν από τον προϊστάµενο-εργοδότη και τον 

υπάλληλο. Κατ’ επέκταση, εξαιτίας του ότι δεν υπήρχε περιορισµός στην επιλογή δείγµατος ως 
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προς τον αριθµό εργαζοµένων που απασχολεί µία επιχείρηση ήταν εκ των προτέρων δύσκολο να 

µετρηθεί η σχέση µεταξύ των συναδέλφων.  

Η τρίτη υπόθεση της έρευνας, η οποία αφορούσε στην συνύπαρξη υψηλών εργασιακών 

απαιτήσεων και χαµηλών εργασιακών πόρων, δεν βρέθηκε να έχει καµία στατιστικά σηµαντική 

αλληλεπίδραση από τους 6 (έξι) δυνατούς συνδυασµούς µεταξύ των απαιτήσεων και των πόρων. 

Η συγκεκριµένη υπόθεση στηρίχθηκε στην πρόταση του µοντέλου ΕΑΠ  (Bakker & Demerouti, 

2007), σύµφωνα µε την οποία υψηλές εργασιακές απαιτήσεις σε συνδυασµό µε χαµηλούς πόρους 

οδηγούν σε αυξηµένα επίπεδα εργασιακής δέσµευσης. Η συγκεκριµένη υπόθεση στηρίχθηκε στο 

ότι, από την στιγµή που υπάρχουν πολλές απαιτήσεις και λίγοι πόροι, οι εργαζόµενοι θα 

αισθάνονται υποχρεωµένοι να παρευρίσκονται στην εργασία τους χωρίς να απουσιάζουν, ακόµα 

και αν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για αυτούς (π.χ. ασθένεια). Ο αλληλεπίδραση εργασιακών 

απαιτήσεων και πόρων βρέθηκε να µην επηρεάζει τα επίπεδα της τυπικής παρουσίας. Ίσως, στους 

οργανισµούς που χορηγήθηκαν τα ερωτηµατολόγια να µην υπήρχε ταυτόχρονη παροχή υψηλών 

απαιτήσεων και χαµηλού επιπέδου πόρων εποµένως να µην ήταν εφικτή η επιβεβαίωση αυτής της 

υπόθεσης.   

4.2.Ατοµικά Χαρακτηριστικά και Τυπική Παρουσία 

      Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αποδείχθηκε ότι σχετίζονται µερικώς µε την τυπική 

παρουσία. Συγκεκριµένα, ενώ η ευσυνειδησία και η διαχείριση χρόνου δε σχετίζονται µε την 

τυπική παρουσία, η ανταγωνιστικότητα βρέθηκε να έχει αρνητική σχέση και η εργασιοµανία 

βρέθηκε να έχει θετική σχέση µε το φαινόµενο. Πιο αναλυτικά, η ευσυνειδησία (Υπόθεση 4) δε 

βρέθηκε να σχετίζεται µε την τυπική παρουσία παρά το ότι παλαιότερες έρευνες (Roberts και συν., 

2009. Van den Heuvel και συν., 2009) υποστήριξαν ότι οι ευσυνείδητοι εργαζόµενοι τείνουν να 

τοποθετούν σε πρώτο επίπεδο τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τις εταιρίας στην οποία εργάζονται 

και να αισθάνονται ότι αν δεν εργαστούν θα ζηµιωθεί ο φορέας εξαιτίας τους. Το ότι δεν βρέθηκε 
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συσχέτιση ανάµεσα στην ευσυνειδησία και την τυπική παρουσία, πιθανό να οφείλεται στο ότι  

ακόµα και αν κάποιοι εργαζόµενοι έχουν έντονο το στοιχείο της ευσυνειδησίας, δεν είναι από 

µόνο του ικανό να τους οδηγήσει σε τυπική παρουσία. Ίσως, αν η ευσυνειδησία, συνυπήρχε µε 

άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως εκείνο της τελειοµανίας ή της δυσκολία κάποιου 

να αρνηθεί (όρος που είναι ευρέως γνωστός ως ‘‘individual boundarylessness’’) να σηµειώνονταν 

θετική συσχέτιση µε την τυπική παρουσία.  

Η εργασιοµανία ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (Υπόθεση 5), βρέθηκε πως όντως 

σχετίζεται θετικά µε την τυπική παρουσία. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα είναι σύµφωνο µε 

παλαιότερες έρευνες που έδειξαν ότι οι εργασιοµανείς είναι εθισµένοι στη δουλειά τους, και 

χαρακτηρίζονται από τελειοµανία όταν απασχολούνται από επαγγελµατικές υποχρεώσεις 

(Schaufeli και συν., 2009). Το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης µελέτης στην ουσία επιβεβαιώνει  

την υπόθεση που υποστηρίζει ότι οι εργασιοµανείς είναι ικανοί να παραβλέψουν τις δικές τους 

ανάγκες για χάρη της εργασίας τους. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 

επεκτείνουν προηγούµενα αποτελέσµατα τοποθετώντας στον παράγοντα «προσωπικές ανάγκες» 

µία συγκεκριµένη µεταβλητή που αφορά  στην κατάσταση της υγείας των εργαζοµένων και την 

ανάγκη για ανάρρωση. Ένα νέο εύρηµα της συγκεκριµένης µελέτης σχετικά µε το φαινόµενο της 

τυπικής παρουσίας είναι ότι ακόµα και όταν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ατόµων που είναι 

εργασιοµανείς, αυτά συνεχίζουν να εργάζονται µε κανονικούς ρυθµούς.  

Ο τρόπος που διαχειρίζονται τον χρόνο τους τα άτοµα (Υπόθεση 6) δεν βρέθηκε να έχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση µε την τυπική παρουσία. Παρά το ότι παλαιότερες έρευνες (Lerner,  

2004; όπως αναφέρεται στην Pillete, 2005) υποστήριξαν πως τα προβλήµατα στη διαχείριση 

χρόνου οδηγούν σε τυπική παρουσία, στη συγκεκριµένη µελέτη δε βρέθηκε κάποια σχέση µεταξύ 

της διαχείρισης του χρόνου των εργαζοµένων και του φαινοµένου. Το συγκεκριµένο εύρηµα 

πιθανώς να οφείλεται στην εξαιρετικά δυσµενή οικονοµική και εργασιακή κατάσταση που 
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επικρατεί στην Ελλάδα την παρούσα χρονική στιγµή. Πιθανώς αυτό να  απέτρεψε τους 

εργαζοµένους από το να δώσουν απόλυτα ακριβή και αντικειµενικά στοιχεία για τον τρόπο µε τον 

οποίο διαχειρίζονται τον χρόνο τους, που κατ’επέκταση θα φανέρωνε το πόσο οργανωµένοι είναι 

και πόσο έγκαιρα διευθετούν τις αρµοδιότητες τους.  

Η ανταγωνιστικότητα (Υπόθεση 7) αποδείχθηκε ότι έχει στατιστικά σηµαντική αρνητική 

σχέση µε την  τυπική παρουσία. Η υπόθεση που ήθελε την ανταγωνιστικότητα να σχετίζεται 

θετικά µε την τυπική παρουσία απορρίφθηκε. Η αρχική υπόθεση της έρευανς είχε στηριχθεί  στο 

εύρηµα των Morey και Gerber (2006),  οι οποίοι έδειξαν ότι ο ανταγωνιστικός εργαζόµενος 

επιθυµεί να εκπληρώνει όλους τους στόχους µε επιτυχία (Goal Competitiveness) και να είναι 

καλύτερος σε απόδοση από τους συναδέλφους του  (Interpersonal Competitiveness),  ενώ  όσο 

περισσότεροι στόχοι και φόρτος εργασίας του, τόσο εντονότερη είναι η θέληση του να τους 

εκπληρώσει. Με την συγκεκριµένη µελέτη ουσιαστικά αποδείχθηκε ότι ακόµα και αν οι 

ανταγωνιστικοί εργαζόµενοι βάζουν ως προτεραιότητα τους στόχους τους και να το είναι οι 

καλύτεροι σε σύγκριση µε τους συναδέλφους τους, δεν είναι πιθανό να εκδηλώσουν συµπεριφορές 

τυπικής παρουσίας για να το πετύχουν. Η Υπόθεση 7 είναι πιθανό να απορρίφθηκε, καθώς οι 

ανταγωνιστικοί εργαζόµενοι, όταν ασθενούν, αναγνωρίζουν ότι ακόµα και αν εµφανιστούν στην 

εργασία τους δεν θα µπορέσουν να αποδώσουν το 100% των ικανοτήτων τους, ούτε και να 

ξεπεράσουν σε επίδοση τους συναδέλφους τους. Για ένα ανταγωνιστικό άτοµο είναι πιθανό 

προτιµότερο να µην εργαστεί καθόλου, από το να εργαστεί µε υποτονικούς ρυθµούς και µε 

µειωµένη (σε σύγκριση µε τους συναδέλφους του) απόδοση.  

 

4.3.Τυπική Παρουσία και Εργασιακή Επίδοση 
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Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της έρευνας, η απόδοση έχει στατιστικώς 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση µε την τυπική παρουσία.  Όσο αυξάνεται η τυπική παρουσία, τόσο 

µειώνεται η απόδοση των εργαζοµένων. Το συγκεκριµένο εύρηµα, το οποίο στηρίχθηκε στην 

έρευνα των Demerouti και συν. (2009), επιβεβαίωσε ότι η απόδοση είναι ένας από τους 

παράγοντες που επηρεάζονται αρνητικά όταν υπάρχει το φαινόµενο της τυπικής παρουσίας. 

Στόχος της συγκεκριµένης µελέτης, ήταν να επιβεβαιώσει το ήδη υπάρχον εύρηµα και να 

εφυστίσει την προσοχή στους οργανισµούς και στους εργαζόµενους για τον κίνδυνο που 

εµπεριέχει η συγκεκριµένη τακτική, και εποµένως και να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση 

της. 

 

4.4.Πλεονεκτήµατα και  Περιορισµοί της έρευνας  

Το βασικότερο πλεονέκτηµα της έρευνας είναι ότι διερευνήθηκαν σε βάθος οι αιτίες του 

φαινοµένου της τυπικής παρουσίας, ενός φαινοµένου το οποίο δεν είχε µελετηθεί ως τώρα σε 

ελληνικό πληθυσµό. ∆όθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι όχι απλά δεν συνεισφέρει σε κάτι η 

τακτική του  να εργάζεται κάποιος ενώ ασθενεί, αλλά αντιθέτως µειώνει την εργασιακή επίδοση 

των ατόµων. Κατέστει εποµένως σαφές το συγκεκαλυµµένο κόστος του φαινοµένου και οι 

βαθύτερες αιτίες του που αφορούν τόσο  σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (εργασιοµανία) 

όσο  και σε χαρακτηριστικά της εταιρίας (στήριξη από προϊστάµενο). Ένα ακόµα πλεονέκτηµα της 

έρευνας αποτέλεσε το ότι σηµειώθηκε µεγάλη απαντητιτικότητα από τους συµµετέχοντες. 

Συγκεκριµένα, το 79,5% των ερωτηµατολογίων επιστράφησαν συµπληρωµένα, µε αποτέλεσµα να 

χρησιµοποιηθεί ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθµός δείγµατος (167 άτοµα) που καθιστά έγκυρη 

και αξιόπιστη µία έρευνα. 
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Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν κάποιοι περιορισµοί και µειονεκτήµατα, τα οποία πιθανό 

να επηρέασαν τα αποτελέσµατα της έρευνας. Συγκεκριµένες µεταβλητές (όπως η στήριξη από 

τους συναδέλφους) πιθανό να µην επιβεβαιώθηκαν εξαιτίας του ότι τα ερωτηµατολόγια 

χορηγήθηκαν  τόσο σε εταιρίες που απασχολούσαν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων όσο και σε 

εταιρίες µε περιορισµένο των αριθµό ατόµων. Για παράδειγµα, τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν τόσο 

σε µεγάλες  εταιρίες, όσο και σε οργανισµούς που απασχολούσαν τον ελάχιστο αριθµό ατόµων 

εποµένως και τον ελάχιστο αριθµό συναδέλφων (περίπτερα, ψιλικά, ιατρεία κ.τ.λ.). Οι µικρότεροι 

οργανισµοί ήταν εκ των προτέρων δύσκολο να έχουν ένα καλό σύστηµα αντικατάστασης µεταξύ 

των εργαζοµένων, καθώς για κάθε εργασιακή θέση αντιστοιχούσε ένας εργαζόµενος. Σε 

περίπτωση εποµένως απουσίας από αυτή, ο οργανισµός δεν πληρούσε ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα αντικατάστασης, άρα θα ζηµιωνόταν αν ο εργαζόµενος λάµβανε αναρρωτική άδεια. 

Ταυτόχρονα, η σχέση µε τους συναδέλφους, δεν ήταν πάντα εφικτό να µετρηθεί, για τον ίδιο λόγο 

(ελάχιστο αριθµητικά προσωπικό).  

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, ένας από τους περιορισµούς της έρευνας αφορούσε στην 

επιλογή του δείγµατος.  Το δείγµα επιλέχθηκε µε συµπτωµατική δειγµατοληψία, στην οποία το 

µοναδικό κριτήριο ήταν το να εργάζονται τουλάχιστον 4 (τέσσερις) µήνες και να έχουν 

συµπληρώσει τα δεκαοκτώ έτη της ηλικίας τους. Το ότι δεν υπήρχε περιορισµός ως προς τον 

αριθµό υπαλλήλων που απασχολούσε η κάθε εταιρία, πιθανό να λειτούργησε ανασταλτικά  ως 

προς τη µέτρηση εργασιακών απαιτήσεων (όπως αυτός της δυνατότητας αντικατάστασης), αλλά 

και εργασιακών πόρων (όπως αυτός της στήριξης από τους συναδέλφους). Επιπροσθέτως, ένα 

ακόµα µειονέκτηµα της έρευνας, που αφορούσε στη µέτρηση της επίδρασης της εργασιακής 

ασφάλειας ή της διαχείρισης χρόνου ήταν ότι η χορήγηση συνέπεσε χρονικά µε τη δυσχερή 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας. Οι εργαζόµενοι που κινδυνεύουν να χάσουν την 

εργασιακή τους θέση ανά πάσα στιγµή, είναι αυτόµατα δύσκολο να εκφράσουν (ακόµα και αν 

πρόκειται όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση για ανώνυµα ερωτηµατολόγια) τις πραγµατικές 
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απόψεις τους για την ασφάλεια ή µη που αισθάνονται στην εργασία τους, φοβούµενοι µην 

απολυθούν.   

 Μελλοντικά, θα µπορούσε να επαναληφθεί η έρευνα αποκλειστικά σε εταιρίες µε πολλούς 

αριθµητικά εργαζόµενους και να αποκλειστούν από αυτή  οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που 

στηρίζουν µόνοι τους την επιχείρησή τους, ώστε µε αυτό τον τρόπο να µπορέσουν να µετρηθούν 

ολοκληρωµένα παράγοντες όπως η σχέση µε τους συναδέλφους και η δυνατότητα αντικατάστασης 

από κάποιο άλλο µέλος της εταιρίας. Επίσης, µία µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να µετρήσει 

αποκλειστικά τις  συνέπειες της τυπικής παρουσίας, που αφορούν τόσο στο άτοµο, όσο και στο 

σύνολο.  ∆εδοµένου του ότι η απόδοση αποδείχθηκε παράγοντας που σχετίζεται αρνητικά µε την 

τυπική παρουσία, αντίστοιχα  θα µπορούσε να µετρηθεί ο τρόπος που η τυπική παρουσία 

επηρεάζει την διάθεση των εργαζοµένων (συγκεκριµένα το αν η τυπική παρουσία σχετίζεται 

θετικά µε τα επίπεδα της εξάντλησης και της απαισιοδοξίας), τα επίπεδα της  επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, όπως και  την επίδραση της στη σχέσης των εργαζοµένων µε τον προϊστάµενο και 

τους συναδέλφους τους. 

 

4.5.Πρακτικές Εφαρµογές 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έχουν χρήσιµες εφαρµογές στην οργανωσιακή 

πρακτική. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όταν οι εργαζόµενοι ασθενούν και 

ταυτόχρονα οι εργασιακές απαιτήσεις είναι υψηλές (όπως για παράδειγµα ο αυξηµένος φόρτος 

εργασίας που τους αναλογεί), τείνουν να πηγαίνουν για δουλεία, παρά την ασθένεια τους. Αυτό 

όµως έχει ως συνέπεια να µειώνεται η απόδοση τους. Επίσης, τα ευρήµατα έδειξαν ότι µία 

υποστηρικτική σχέση µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου αποθαρρύνει τον εργαζόµενο από 
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συµπεριφορές τυπικής παρουσίας, µε αποτέλεσµα να λαµβάνει τον χρόνο που του αναλογεί έως 

ότου να αναρρώσει και µετέπειτα να πηγαίνει στην εργασία, όντας υγιής και αποδοτικός. 

 Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, η παρούσα έρευνα αποτελεί µία καλή αφορµή ώστε οι 

εργοδότες και οι υπεύθυνοι στα τµήµατα του ανθρώπινου δυναµικού να προωθήσουν τακτικές, οι 

οποίες θα δηµιουργήσουν ένα κλίµα µέσα στο οποίο θα τοποθετούν ως πρωτεύοντα στόχο την 

υγιή επικοινωνία  µε τους υπαλλήλους τους και τον περιορισµό του υπερβολικά µεγάλου φόρτου 

εργασίας που πιθανό να µην ανταποκρίνεται στις δυνατότητες τους και να «στρεσάρει» τους 

εργαζοµένους. Συνάµα, οι υπεύθυνοι του ανθρωπίνου δυναµικού, θα πρέπει να µεριµνήσουν για 

τους εργαζοµένους που έχουν  έντονο το χαρακτηριστικό της εργασιοµανίας, καθιστώντας τους 

σαφές ότι  έχουν το δικαίωµα να αρρωστήσουν και να απουσιάσουν έως ότου αναρρώσουν. 

Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι ακόµα και αν καταβάλλουν προσπάθεια να δουλέψουν όντας 

ασθενείς, δεν θα είναι το ίδιο αποδοτικοί γεγονός που θα προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσµατα 

από αυτά που επιζητούν. Τέλος, οι εργοδότες, θα πρέπει να κατανοήσουν επαρκώς (και να 

δράσουν αναλόγως παρέχοντας αναρρωτικές άδειες)  ότι οι εργαζόµενοι που ασθενούν και δεν 

λαµβάνουν αναρρωτική άδεια  επιφέρουν αρνητικά αποτελέσµατα στην ίδια την επιχείρηση, 

καθώς η µειωµένη τους απόδοση θα µειώσει µε τη σειρά της την ποιότητα των προϊόντων, την 

σχέση µε τους καταναλωτές, οι οποίοι  θα έρθουν σε επαφή µε τον ασθενή (και λιγότερο 

αποδοτικό) εργαζόµενο, και κατ΄επέκταση το κέρδος της εταιρίας. 

Συνεπώς, στους κύριους στόχους κάθε εταιρίας κρίνεται αναγκαίο να συµπεριληφθούν 

ποικίλες τακτικές. Πιο αναλυτικά, η δηµιουργία µίας ολοκληρωµένης επικοινωνιακής σχέσης 

µεταξύ του προϊσταµένου και του εργαζόµενου, η κατανόηση των επιβλαβών συνεπειών της 

τυπικής παρουσίας  στην απόδοση των εργαζοµένων και κατ’ επέκταση στο κόστος της εταιρίας, η 

παροχή αναρρωτικών αδειών µετ’αποδοχών, καθώς και το ότι οι εργασιοµανείς δεν έχουν απλά το 

δικαίωµα, αλλά την υποχρέωση να λαµβάνουν αναρρωτική άδεια κάθε φορά που  ασθενούν. 



 

 

50

 

 

Γενικό Συµπέρασµα 

      Η τυπική παρουσία είναι ένα φαινόµενο που κρίνεται απαραίτητο να θορυβήσει κάθε εταιρία. 

Θα πρέπει  τόσο οι εργασιακές απαιτήσεις (όπως ο φόρτος εργασίας) όσο και οι εργασιακοί πόροι 

(όπως η υποστήριξη από το περιβάλλον) να παρέχονται στα επίπεδα που δηµιουργούν ασφάλεια 

και κίνητρα στους εργαζόµενους, µε σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη απόδοση τους. Αν 

διασφαλίζεται ένα υγιές επίπεδο απαιτήσεων-πόρων, αναµένεται να µειώνεται το ποσοστό 

εµφάνισης συµπεριφορών τυπικής παρουσίας, και εποµένως να µην διατρέχει κίνδυνο η απόδοση 

των ατόµων που εργάζονται όντας ασθενείς.  
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