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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, αναφορικά 

με την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας. Αξιοσημείωτα είναι επίσης και τα πρώτα 

βήματα που έχουν γίνει, για την εύρεση πιο αποτελεσματικών και ευέλικτων τρόπων 

εργασίας, με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αυτών των δύο σημαντικών 

χώρων. Η παρούσα εργασία, μελετά μέσω επισταμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, σε σχέση με την εργασιακή και την 

οικογενειακή ικανοποίηση, την εποπτειακή υποστήριξη, την δέσμευση με την 

εταιρία, το εργασιακό στρες, την πρόθεση των εργαζομένων για παραίτηση, την 

αυτονομία, τις ώρες εργασίας, και την εργασιακή απόδοση. Επιπλέον επιχειρεί να 

προτείνει εναλλακτικούς τρόπους εργασίας, ερευνώντας την αποτελεσματικότητα ή 

μη της τηλεργασίας μέσω ερευνών του παρελθόντος. 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας 

συσχετίζεται θετικά με το εργασιακό στρες, την πρόθεση για παραίτηση, τις ώρες 

εργασίας, και αρνητικά με την εργασιακή και οικογενειακή ικανοποίηση, την 

εποπτειακή υποστήριξη, την δέσμευση με την εταιρία, την αυτονομία και την 

εργασιακή απόδοση. Αναφορικά με την τηλεργασία, οι εργαζόμενοι δείχνουν να 

έχουν μεγαλύτερη ευελιξία προγράμματος, εποπτειακή και οικογενειακή υποστήριξη, 

εργασιακή απόδοση, έλεγχο της εργασίας, ικανοποίηση με την οικογένεια και 

χαμηλότερα ποσοστά εργασιακού στρες επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις μας 

αναφορικά με την θετική επίδραση της τηλεργασίας στην εργασιακή αλλά και την 

οικογενειακή ζωή του ατόμου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης συμμετοχής της γυναίκας στην αγορά 

εργασίας αλλά και των μονογονεϊκών οικογενειών, οι προκλήσεις που δέχονται οι 

εργαζόμενοι και που αφορούν την εκπλήρωση των εργασιακών και των 

οικογενειακών υποχρεώσεων, έχουν πολλαπλασιαστεί και προοδευτικά γίνονται 

περισσότερο πολύπλοκες (Duxbury & Higgins, 1991). Συγκεκριμένα, από το 1999 

στον Καναδά το ποσοστό εργαζόμενων γυναικών, ηλικίας 15 ετών και άνω, 

ανέρχεται στο 55%, μια αύξηση της τάξεως του 42% σε σχέση με το 1976 

(Καφέτσιος, PowerPoint, 2006). Επιπλέον, οι σημερινοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να 

έχουν πολλούς ρόλους να εκπληρώσουν (εργαζόμενος, σύντροφος, γονιός, παιδί, να 

φροντίζουν τους ηλικιωμένους συγγενείς ή τα παιδιά τους) και περισσότερες 

υποχρεώσεις από αυτές που επιτρέπει ο χρόνος, και που πιθανόν υπερβαίνουν την 

ικανότητά τους να δίνουν και να παίρνουν ικανοποίηση από τους χώρους της 

εργασίας και της οικογένειας. Παρ’ όλα αυτά, οι απαιτήσεις που ενεργοποιούν 

κάποιους, μπορεί να παραλύουν κάποιους άλλους, προτείνοντας ότι τα άτομα 

ποικίλουν στο πως επεξεργάζονται και αποδίδουν στους επαγγελματικούς και 

προσωπικούς ρόλους και τις υποχρεώσεις (Janasz & Behson, 2007).  

Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι 

απαιτήσεις της δουλειάς και της οικογένειας πολλές φορές δεν είναι δυνατό να 

συμβαδίσουν, προκαλώντας συναισθήματα σύγκρουσης στους δύο αυτούς χώρους. 

Από πολλές έρευνες έχει γίνει φανερό ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται αντιμέτωποι 

με υψηλά επίπεδα σύγκρουσης, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σωματικών και 

ψυχικών διαταραχών, δεν έχουν ικανοποιητική εργασιακή απόδοση καθώς και 

ικανοποιητικά επίπεδα απόδοσης αναφορικά με τον γονεϊκό ρόλο καθώς επίσης και 

περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κούραση, απουσία από την εργασία και 

παραίτηση, μειωμένο ηθικό και χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης με την εργασία, 

την οικογένεια και τη ζωή τους γενικότερα (Duxbury & Higgins, 1991, Frone, Russell 

& Cooper, 1992, Frone, 2003, Allen & Armstrong, 2006). Έτσι λοιπόν το Εθνικό 

Ίδρυμα για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (National Institute for 

Occupational Safety and Health – NIOSH) έχει εντάξει τη «σύγκρουση εργασίας και 

οικογένειας» ως έναν από τους δέκα πιο σημαντικούς παράγοντες άγχους στον τομέα 

εργασίας (Kelloway, Gottlieb, & Barham, 1999). 
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 Η σύγκρουση μεταξύ εργασίας και οικογένειας βιώνεται όταν πιέσεις που 

προκύπτουν απ’ τον ένα ρόλο δεν συμβαδίζουν με πιέσεις που δέχεται το άτομο από 

κάποιον άλλο ρόλο. Η συμμετοχή στον εργασιακό (οικογενειακό) ρόλο γίνεται πιο 

δύσκολη με την συμμετοχή στην οικογενειακή (εργασιακή) ζωή (Greenhaus & 

Beutell, 1985). Έχουν διατυπωθεί τρεις υποθέσεις για την σχέση εργασίας- μη 

εργασίας κατά το παρελθόν. Η πρώτη είναι η ‘υπόθεση διαχωρισμού’ (segregation or 

segmentation hypothesis), σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ 

των δύο περιοχών, ‘εργασίας - μη εργασίας’ (Dubin, 1956, Dubin & Champoux, 

1977). Αυτές οι δύο περιοχές θεωρούνται ψυχολογικά, κοινωνικά, χρονικά αλλά και 

λειτουργικά διαφορετικές, καθώς επίσης διαφορετικές κρίνονται και οι απαιτήσεις 

και τα αποτελέσματα αυτών σε κάθε άτομο (Schabracq et al., 2002). Ο Wilensky, το 

1960, ανέπτυξε την ‘υπόθεση αναπλήρωσης’ (compensation hypothesis), και την 

‘υπόθεση  γενίκευσης’ (spillover ή generalization). Η ‘υπόθεση αναπλήρωσης’, 

υποστηρίζει ότι, το άτομο προσπαθεί να αναπληρώσει τα συναισθήματα απώλειας και 

στέρησης που βιώνει στον τομέα εργασίας και η υπόθεση γενίκευσης αναφέρεται στα 

συναισθήματα αποξένωσης που βιώνει κανείς στον τομέα εργασίας, τα οποία 

γενικεύονται και μεταφέρονται στον τομέα της μη εργασίας (Schabracq et al., 2002). 

Και οι δύο υποθέσεις υιοθετούν μια αρνητική εικόνα για την εργασία όπου οι 

δραστηριότητες μη εργασίας έρχονται να αναπληρώσουν κενά και ψυχολογικά 

ελλείμματα που δημιουργούνται από την εργασία (Καφέτσιος, PowerPoint, 2006). 

Η δημοφιλέστερη και πιο πρόσφατη θεωρία που αναπτύχθηκε, είναι αυτή του 

Frone, 1992 η οποία προτείνει ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, μπορεί να 

πάρει δύο μορφές: W-to-F στην οποία οι απαιτήσεις από την δουλειά δημιουργούν 

δυσκολίες στην πραγματοποίηση των οικογενειακών υποχρεώσεων και η F-to-W 

στην οποία οι υποχρεώσεις της οικογένειας περιορίζουν την πραγματοποίηση των 

εργασιακών καθηκόντων. Συγκεκριμένα, η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, 

σχετίζεται με οικογενειακές απώλειες, με φτωχή απόδοση αναφορικά με τον 

οικογενειακό ρόλο, με οικογενειακό άγχος και απογοήτευση. Η σύγκρουση 

οικογένειας- εργασίας δείχνει παρόμοιες σχέσεις με αποχή από την εργασία, 

κούραση, φτωχή απόδοση, εργασιακό άγχος και απογοήτευση (Frone, 2003). 

Επιπλέον οι Frone et al, 1992a πρότειναν μια πιο κατανοητή, αμφίδρομη προσέγγιση 

που δίνει την ίδια έμφαση στην επίδραση της εργασίας στην οικογένεια και την 

επίδραση της οικογένειας στην εργασία, πρόταση που βλέπουμε να υιοθετούν και 
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άλλα σύγχρονα μοντέλα (Greenhaus & Beutell, 1985, Greenhaus & Parasuraman, 

1986, Gutek, Searle & Klepa, 1991, Adams, King & King,1996). 

Κάποιες έρευνες επίσης αναφέρουν ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας 

(W-F), αλλά όχι η σύγκρουση οικογένειας- εργασίας (F-W) σχετίζεται αρνητικά με 

την εργασιακή ικανοποίηση και την δέσμευση με την επιχείρηση (Greenhaus, 

Parasuraman & Collins, 2001) και ότι η F-W σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα 

οικογενειακής ικανοποίησης και ικανοποίησης της ζωής γενικότερα (Kossek & 

Ozeki, 1998). 

Από την άλλη πλευρά, η Voydanoff, 2005 υποστήριξε ότι τα δύο είδη 

σύγκρουσης, έχουν αμφίδρομες σχέσεις. Βρήκε ότι η σύγκρουση από την εργασία 

στην οικογένεια μερικώς παρεμβάλλεται μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων και της 

σύγκρουσης από την οικογένεια στην εργασία, πράγμα που υποδεικνύει την ανάγκη 

να διαχωριστούν οι περίπλοκες σχέσεις μεταξύ της εργασίας των γονιών και της 

οικογενειακής τους ζωής. Προτείνεται, να λαμβάνονται υπόψην και οι δύο 

κατευθύνσεις της σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας, καθώς γεγονότα, που 

συμβαίνουν στον έναν τομέα, μπορούν με μεγάλη ευκολία να επηρεάσουν και τον 

άλλο τομέα, διότι πολλές φορές είναι δύσκολο να κρατηθεί σε απόσταση η εργασία 

από την οικογένεια ειδικά στις μέρες μας που η πρώτη έχει εισβάλει εμφανώς στην 

δεύτερη (Kossek et al, 2006). Το γεγονός αυτό, γίνεται φανερό και από την υψηλή 

θετική συσχέτιση μεταξύ WFC και FWC που παρατηρείται σε αρκετές έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν (Frone, Russell, & Cooper, 1992a, 1992b, Lu 

et al, 2008, Wadsworth & Owens, 2007). 

Το φύλο, η ύπαρξη παιδιών, καθώς και η ηλικία τους, έχει βρεθεί ότι παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στον βαθμό της σύγκρουσης, όπως επίσης και στην 

κατεύθυνσή της και επιπλέον, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ο φόρτος εργασίας, 

σχετίζονται με αυξημένα αισθήματα WFC, γεγονός που υποδεικνύει ότι θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη (Lu et al, 2008). 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως σκοπό να μελετήσει την σύγκρουση 

εργασίας- οικογένειας (WFC) και όχι την αντίστροφη κατεύθυνση, καθώς έχει βρεθεί 

ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πιο έντονα την σύγκρουση στην οικογένεια που 

προέρχεται από την εργασία (WFC), παρά την σύγκρουση στην εργασία που 

προέρχεται από την οικογένεια (FWC) (Frone et al., 1992a, The handbook of work 
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and health psychology, chapter: work/non-work interface, Grzywacz & Marks, 2000, 

Rau &Hyland, 2002, Aycan & Eskin, 2005, Brough et al, 2005, Cinamon et al, 2007).   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποκαλύπτει τις εξής κατηγορίες εξωτερικών 

μεταβλητών που εξετάζονται σε γενικές γραμμές στις έρευνες που αναφέρονται στις 

WFC και FWC: α) στρεσσογόνοι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία, β) το 

επίπεδο υποστήριξης που λαμβάνεται από το περιβάλλον εργασίας γ) την εργασιακή 

δέσμευση δ) τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την παραίτηση από την εργασία ε) 

την εργασιακή ικανοποίηση στ) την ικανοποίηση από τη ζωή. Απ’ τις κατηγορίες που 

προαναφέρθηκαν, επιλέχθηκαν να εξεταστούν οι παρακάτω παράγοντες, καθώς είναι 

αυτοί που παρουσιάζουν, μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.  

WFC και Εργασιακή Ικανοποίηση 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση απορρέει ότι η συσχέτιση μεταξύ της 

WFC και της ικανοποίησης από την εργασία είναι αρνητική. Έτσι αναμένεται από τα 

αποτελέσματα ότι όταν μεγαλώνει η σύγκρουση, μειώνεται η ικανοποίηση που 

λαμβάνεται από τον χώρο της εργασίας.  

Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας 

σχετίζεται αρνητικά με την ικανοποίηση από την εργασία (Hill, 2005, Kratepe & 

Sokmen, 2006, Judge et al, 2006, Karatepe & Kilic, 2007, Namasivayam & Zhao, 

2007, Kafetsios, 2007, Boyar & Mosley Jr., 2007, Lu et al, 2008). Επιπλέον σε μια 

έρευνα βρέθηκε ότι η WFC σχετίζεται με μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία, 

ενώ η FWC, με μειωμένη ικανοποίηση από την οικογένεια, καθώς επίσης και ότι ο 

ρόλος της πρώτης είναι περισσότερο έντονος από αυτόν της δεύτερης, αν και 

ομολογουμένως, το μέγεθος της ικανοποίησης που απορρέει από τον έναν τομέα, 

σχετίζεται άμεσα με το ποσοστό της ικανοποίησης στον άλλο (Brough et al, 2005).  

Έχει παρατηρηθεί ότι μειώνοντας τις συγκρούσεις εργασιακών- 

οικογενειακών ρόλων, θα καλυτερεύσουν οι αντιλήψεις των εργαζομένων αναφορικά 

με την εργασιακή ικανοποίηση (Grandey et al, 2005, Namasivayam & Zhao, 2007). 

Όταν ο εργαζόμενος διαμορφώνει μια αντίληψη για την εργασία του, χρησιμοποιεί 

πληροφορίες για το ποσοστό το οποίο η εργασία του συγκρούεται με άλλους ρόλους 

που έχουν μεγάλη αξία για το άτομο. Στο ποσοστό στο οποίο η εργασία 
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αντιμετωπίζεται ως απειλή σε ρόλους που αποτελούν μέρη της προσωπικής 

ταυτότητας του ατόμου, η εργασία αξιολογείται αρνητικά (Grandey et al, 2005).  

Οι εργαζόμενοι που έχουν συναισθηματική (affective) δέσμευση με την 

εταιρία τους, έχουν την τάση να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την εργασία 

τους ανεξάρτητα από τα επίπεδα σύγκρουσης (Namasivayam & Zhao, 2007). 

Επιπλέον, τα ευέλικτα προγράμματα, σχετίζονταν θετικά με την ικανοποίηση από την 

εργασία αλλά δεν σχετίζονταν σημαντικά με την οικογενειακή ικανοποίηση (Hill, 

2005).  

Η εργασιακή ικανοποίηση συχνά θεωρείται αποτέλεσμα των εργασιακών και 

οικογενειακών στρεσσογόνων παραγόντων, αλλά είναι πιθανό μερικές φορές να 

λειτουργεί και σαν αίτιο παρά σαν αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, όσοι είναι 

ικανοποιημένοι με τις δουλειές τους μπορεί να έχουν την τάση να επενδύουν 

περισσότερη ενέργεια και χρόνο στην δουλειά τους, εις βάρος της οικογένειας τους. 

 WFC και Οικογενειακή Ικανοποίηση 

Όσον αφορά την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται 

σημαντικά με χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας της οικογενειακής ζωής, που 

συνεπάγονται την ικανοποίηση από τον γονεϊκό ρόλο την απόδοση και την συζυγική 

ικανοποίηση (Frone, 1992, 1997, Aycan & Eskin, 2005). Γι’ αυτόν τον λόγο, 

περιμένουμε να δούμε ότι η μεγαλύτερη WFC, θα συνεπάγεται χαμηλότερα επίπεδα 

οικογενειακής ικανοποίησης. 

 Αν ένα άτομο πρέπει να δουλέψει πολλές ώρες ή βιώνει πολλές εργασιακές 

απαιτήσεις, αυτό θα μειώσει την ικανότητά του να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια 

στην οικογενειακή του ζωή (Hill, 2005). Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

αισθήματα απογοήτευσης και ενοχής αναφορικά με την έλλειψη συμμετοχής του στις 

οικογενειακές δραστηριότητες (Brough et al., 2005).  

Η υψηλή σύγκρουση εργασίας- οικογένειας που βιώνεται στο σπίτι, σχετίζεται 

με την μειωμένη συζυγική ικανοποίηση και αυτή η σχέση ακολουθείται από ενοχή 

και επιθετικότητα, συναισθήματα δυσλειτουργικά με καταστροφικές συνέπειες 

(Judge et al., 2006). Η ψυχολογική δυσφορία που απορρέει από αυτήν την σύγκρουση 

επηρεάζει αρνητικά τον γάμο με το να αυξάνει την επιθετικότητα και να μειώνει την 

ζεστασιά και την υποστήριξη και μπορεί επίσης να δημιουργήσει στο άτομο 

αρνητικές αντιλήψεις για το οικογενειακό περιβάλλον (Thompson & Cavallaro, 

2007). 
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Η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, σχετίζεται αρνητικά με την 

αντιλαμβανόμενη επαφή γονέα παιδιού όπως επίσης και με την γονεϊκή 

αυτοαποτελεσματικότητα (self efficacy). Είναι πολύ πιθανό, οι γονείς να νιώθουν ότι 

είναι σημαντικός για αυτούς ο ρόλος του γονέα, αλλά στην πραγματικότητα, οι 

στρεσογόνοι παράγοντες της καθημερινότητας, μπορεί να ξεπερνούν την ικανότητα 

και την επιθυμία τους να δώσουν την κατάλληλη προσοχή, τρυφερότητα και δύναμη 

στις καθημερινές ανάγκες του παιδιού (Cinamon et al., 2002).  

Οι εργασιακές δραστηριότητες, θεωρούνται περισσότερο ικανές από τις 

οικογενειακές να γίνουν σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

πολλοί εργαζόμενοι δίνουν μεγαλύτερο βάρος στον οικογενειακό απ’ ότι στον 

επαγγελματικό τους ρόλο. Αλλά τη στιγμή που οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με το 

δίλλημα σχετικά με ποια δραστηριότητα θα πραγματοποιήσουν, γίνεται φανερό ότι η 

εργασιακή δεν έχει περιθώρια αναβολής, με αποτέλεσμα την απογοήτευση της 

οικογένειας (Powell & Greenhaus, 2006).  

WFC και Εργασιακό Άγχος 

Το εργασιακό άγχος, ορίζεται σαν νευρικότητα και αγωνία που σχετίζεται με 

την εργασία και επηρεάζει την ψυχική ή συναισθηματική υγεία του εργαζομένου 

(Cox, Griffiths, and Rial-Gonzalez 2000). Η θεωρία σύγκρουσης ρόλων (Interrole 

conflict theory) αναφέρει ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας επηρεάζει το 

εργασιακό άγχος, εξαιτίας των ανταγωνιστικών απαιτήσεων που η WFC βάζει στις 

χρονικές, γνωστικές και συμπεριφοριστικές πηγές που είναι απαραίτητες για να 

εκπληρώσουν τον εργασιακό και οικογενειακό ρόλο (Frone, Russell, and Cooper 

1992). Άρα, περιμένουμε το εργασιακό άγχος, να σχετίζεται θετικά με την σύγκρουση 

εργασίας- οικογένειας. 

Υποστηρίζεται ότι μειωμένα επίπεδα στρες μπορεί να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στον σχηματισμό θετικών αντιλήψεων για το οικογενειακό περιβάλλον και ότι η 

σύγκρουση εργασίας- οικογένειας είναι ένας βασικός στρεσογόνος παράγοντας που 

αρκετές έρευνες έχουν προτείνει ότι μεταφέρει το άγχος της εργασίας στο 

οικογενειακό περιβάλλον (Frone et al., 1992, Higgins et al., 1992, Thompson & 

Cavallaro, 2007).  

Σε κάποια άλλη έρευνα βρέθηκε ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας 

σχετίζεται θετικά με το εργασιακό άγχος, και αυτό με τη σειρά του έχει σημαντικές 

αρνητικές επιδράσεις στην απόδοση των εργαζομένων (Netemeyer et al, 2005). 
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Οι Karatepe & Baddar, 2005, Hill, 2005 και οι Pal & Saksvic, 2008 ανέφεραν, 

ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, επηρεάζει θετικά τα επίπεδα εργασιακού 

στρες. Δηλαδή, όσοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να 

καθορίσουν τις υποχρεώσεις τους στην εργασία και να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις 

της οικογένειάς τους, βιώνουν αυτομάτως και υψηλότερα επίπεδα εργασιακού στρες. 

Κάποιες άλλες έρευνες (Foley et al, 2005, Karatepe & Sokmen, 2006, Lu et al, 

2008) που δεν συμπεριλήφθηκαν ως προς το εργασιακό στρες στην ανάλυση καθώς 

δεν αναφέρουν τον όρο αυτόν καθ’ εαυτό αλλά όρους παρεμφερείς όπως: φόρτος 

εργασίας, σύγκρουση ρόλων και αμφισημία ρόλων (role ambiguity), προτείνουν ότι  

αυτοί σχετίζονται θετικά με την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας 

WFC και Εργασιακή Απόδοση 

Οι Netemeyer et al, 2005 υποστήριξαν ότι η WFC επηρεάζει αρνητικά την 

απόδοση των εργαζομένων. Έτσι λοιπόν, υποθέτουμε ότι όσο αυξάνεται η σύγκρουση 

εργασίας- οικογένειας, θα μειώνεται η απόδοση των εργαζομένων. 

Είναι φανερό το ότι η σχέση εργασίας- οικογένειας, επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τα εργασιακά αποτελέσματα και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση από τον 

χώρο της εργασίας (Boyar & Mosley Jr., 2007). Συγκεκριμένα, παίζει σημαντικό 

ρόλο στην επιτυχία της εταιρίας, άμεσα, μέσω της αυξημένης αποδοτικότητας του 

εργαζόμενου και έμμεσα, με το να μειώνει τα έξοδα λόγω των απωλειών 

αποδοτικότητας εξαιτίας του στρες (Byron, 2005). Οι εργαζόμενοι που δεν είναι 

ικανοί να εξισορροπήσουν τις απαιτήσεις της εργασίας με τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις και τις κοινωνικές σχέσεις, είναι πιθανό να έχουν μειωμένη 

αποδοτικότητα (Kratepe & Sokmen, 2006).  

Σε μια έρευνα βρέθηκε ότι οι πολλές ώρες εργασίας, τα βαριά και ασυνήθιστα 

ωράρια εργασίας καθώς και η έλλειψη ευέλικτων προγραμμάτων, εμποδίζουν τους 

εργαζόμενους πρώτης γραμμής απ’ το να πραγματοποιήσουν τις υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με την εργασία τους, εξαιτίας της έλλειψης πηγών ενέργειας οι οποίες 

έχουν χαθεί κατά την προσπάθεια των εργαζόμενων να ανταπεξέλθουν και στους 

εργασιακούς αλλά και στους οικογενειακούς τους ρόλους. Επιπλέον στην ίδια έρευνα 

βρέθηκε ότι οι παντρεμένες και εργαζόμενες γυναίκες αλλά και οι παντρεμένοι 

εργαζόμενοι εν γένη, αναφέρουν χαμηλά επίπεδα απόδοσης στην εργασία, λόγω των 

περισσότερων υποχρεώσεων που αφορούν την οικογένεια (Karatepe & Kilic, 2007).  

Είναι πιθανό το ότι όταν η απόδοση στην εργασία υποφέρει εξαιτίας 

οικογενειακών υποχρεώσεων, οι γυναίκες αισθάνονται ανολοκλήρωτες και στο σπίτι 
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και στην εργασία πράγμα το οποίο μειώνει την ψυχολογική τους ευδαιμονία (Aycan 

& Eskin, 2005). 

WFC και Αυτονομία/ Έλεγχος 

Αναμένεται ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, θα έχει αρνητική σχέση 

με την αυτονομία και τον έλεγχο που έχουν οι εργαζόμενοι πάνω στην δουλειά τους. 

Έχει βρεθεί ότι αν ο χρόνος που ξοδεύεται στην εργασία, ξοδεύεται με την 

θέληση των εργαζομένων, οι πολλές ώρες εργασίας, μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό 

να οδηγήσουν σε συναισθήματα σύγκρουσης και πίεσης,  όπως επίσης, η 

κινητοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι μάνατζερ έχουν την τάση να 

βλέπουν τον χρόνο που ξοδεύεται στην εργασία ως προσπάθεια να προάγουν την 

καριέρα τους και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Γι’ αυτό οι Taiwanese μάνατζερ με 

μεγαλύτερη αυτονομία και δυνατότερη εργασιακή δέσμευση, έχουν την τάση να 

βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας (Lu et al., 2006).  

Σε ένα άρθρο των Namasivayam & Zhao, 2007 , προτείνεται ότι η αύξηση 

των επιπέδων αυτονομίας, και ευελιξίας, επιδρούν θετικά στην συναισθηματική 

(affective) δέσμευση των εργαζομένων με την εταιρία, και μειώνουν την σύγκρουση 

εργασίας- οικογένειας.  

Οι γυναίκες αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα ελέγχου της εργασίας τους, αλλά 

από την άλλη, αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και γίνεται 

φανερό το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα σύγκρουσης 

εργασίας- οικογένειας και στην εργασιακή αυτονομία (Grandey et al, 2005).  

Η αυτονομία στην απόφαση του ποσοστού των ωρών εργασίας και στην 

ελευθερία για σύντομες αποδράσεις από τον χώρο της εργασίας, για την 

παρακολούθηση προσωπικών και οικογενειακών ζητημάτων, μπορεί να δώσει μια 

αίσθηση ελέγχου στους εργαζόμενους και επίσης μπορεί να εκληφθεί ως εταιρική και 

εποπτική υποστήριξη (Lu et al., 2008). Επίσης έχει αναφερθεί ότι χαμηλά επίπεδα 

ελέγχου της εργασίας, έχουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στα επίπεδα άγχους 

των εργαζομένων (Pal & Saksvic, 2008). 

WFC και Πρόθεση για Παραίτηση 

Η πρόθεση των εργαζομένων να αφήσουν την δουλειά τους, σχετίζεται 

σημαντικά με την ικανοποίηση από τον χώρο της εργασίας τους (Karatepe & Baddar, 

2005, Boyar & Mosley Jr., 2007). Περιμένουμε λοιπόν ότι όταν αυξάνεται η 

σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, αυξάνεται και η πρόθεση των εργαζομένων να 

παραιτηθούν από την δουλειά τους. 



 12

Σε μία έρευνα οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, φαίνεται ότι βάζουν τις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις, υψηλότερα από τις εργασιακές και γι’ αυτόν τον 

λόγο εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αφήσουν την δουλειά τους, αν 

αντιληφθούν ότι δεν τα καταφέρνουν με την επίλυση των συγκρούσεων που 

εμφανίζεται ανάμεσα στον εργασιακό και τον οικογενειακό τους χώρο. Επιπλέον, το 

εργασιακό στρες και η γενικότερη ικανοποίηση από την ζωή, είναι σημαντικοί 

προβλεπτικοί παράγοντες για το αν ο εργαζόμενος αφήσει την εργασία του (Karatepe 

& Baddar, 2005).  

Σε μια άλλη έρευνα βρέθηκε ότι οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής που είχαν 

συμπληρώσει πολλά χρόνια εργασίας στην εταιρία τους, αναφέρουν χαμηλά επίπεδα 

οικογενειακής ικανοποίησης και αυτό έχει ως συνέπεια την αυξημένη τους τάση να 

αφήσουν την εργασία τους (Karatepe & Uludag, 2008).  

Οι Kratepe & Sokmen, 2006 βρήκαν ότι οι συγκρούσεις στην αλληλεπίδραση 

δουλειάς- εργασίας, είχαν σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην πρόθεση των 

εργαζομένων για παραίτηση. Τα άτομα μπορεί να σκεφτούν να αφήσουν την δουλειά 

τους, έτσι ώστε να συντηρήσουν τις περιορισμένες πηγές τους, αν πιστεύουν ότι 

μπορεί να μην είναι ικανοί να τα καταφέρουν με τις δυσκολίες που προκύπτουν από 

την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας (Karatepe & Kilic, 2007), την ίδια στιγμή που 

η μεγαλύτερη ελαστικότητα και κατανόηση από την πλευρά της εταιρίας στην 

πρόθεση του ατόμου να φύγει από την δουλειά του, σχετίζεται με χαμηλότερα 

επίπεδα WFC (Lu et al, 2008). 

WFC και Εποπτεική Υποστήριξη 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, περιμένουμε ότι η εποπτειακή 

υποστήριξη θα σχετίζεται αρνητικά με τη σύγκρουση εργασίας- οικογένειας.  

Η οργανωτική- εποπτειακή υποστήριξη, αποτελείται από ευέλικτα 

προγράμματα, υποστηρικτική οργανωτική κουλτούρα, εποπτειακή υποστήριξη και 

υποστήριξη από τους συναδέλφους (Hill, 2005). Η εποπτειακή υποστήριξη, βρέθηκε 

να σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό αρνητικά με την WFC. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο 

εργαζόμενος λαμβάνει μεγάλο ποσοστό υποστήριξης από την εταιρία του, η 

εργασιακή του ζωή έχει την τάση να εισβάλει σε μικρότερο ποσοστό στην 

οικογενειακή του. Η θετική σχέση μεταξύ της εργασίας και της οργανωτικής 

υποστήριξης, προτείνει ότι η υποστήριξη που λαμβάνεται από τους συνεργάτες και 

τους επόπτες, μπορεί να επηρεάσει θετικά τη σχέση εργασίας- οικογένειας 

(Wadsworth & Owens, 2007).  
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Όταν οι επόπτες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα των εργαζομένων 

και τους παρέχουν επαρκή υποστήριξη για την λύση των προβλημάτων τους, μπορεί 

οι εργαζόμενοι να γίνουν πιο ικανοποιημένοι με τις δουλειές τους (Karatepe & Kilic, 

2007). Επιπλέον, είναι φανερό το ότι η υποστήριξη από τον επόπτη και τους 

συνεργάτες σχετίζεται αρνητικά με την συναισθηματική εξάντληση και την 

σύγκρουση εργασίας- οικογένειας για τους άντρες και τις γυναίκες και το ότι οι 

εργαζόμενοι που λαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη από την εργασία βλέπουν τις 

οικογένειές τους σαν να έχουν περισσότερη κατανόηση και λιγότερο ως πεδίο 

συγκρούσεων (Thompson & Cavallaro, 2007).  

Απ’ την άλλη πλευρά οι Foley et al., 2005 έδωσαν βάρος στο πως 

αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι την εποπτειακή υποστήριξη, αναφέροντας ότι η 

θετική σχέση μεταξύ της υπερφόρτωσης ρόλων (role overload) και της σύγκρουσης 

εργασίας- οικογένειας γινόταν πιο αδύναμη όταν το επίπεδο της υποστήριξης που 

αντιλαμβάνονταν οι εργαζόμενοι ήταν υψηλό, πράγμα που σημαίνει ότι η 

αντιληφθείσα υποστήριξη μπορεί να αντισταθμίσει την αρνητική επίδραση  της 

υπερφόρτωσης ρόλων (role overload). Σε μια άλλη έρευνα, βρέθηκε ότι οι φιλικά 

κείμενες προς την οικογένεια πολιτικές και οι υποστηρικτικοί επόπτες, μπορούν να 

βοηθήσουν να αντισταθμίσουν το εύρος στο οποίο η οικογένεια συγκρούεται με την 

εργασία, πράγμα που συνεπάγεται το ότι η τεχνική και η κοινωνική υποστήριξη, 

συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας (Grandey & 

Cropanzano, 1999). Τα ευέλικτα προγράμματα, το υποστηρικτικό οργανωτικό 

περιβάλλον, η εποπτειακή υποστήριξη, και όλα όσα σχετίζονται με την υποστήριξη 

στην εργασία, σχετίζονται αρνητικά με την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας και 

θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία, την ικανοποίηση από την ζωή 

γενικότερα και την εργασιακή δέσμευση (Hill, 2005).  

Σε αντίθεση με αυτές τις έρευνες, οι Luk & Shaffer, 2005 ανέφεραν ότι αυτοί 

που ήταν περισσότερο δεσμευμένοι με τον ρόλο του οικογενειάρχη, το βρίσκουν πιο 

εύκολο να συγκεντρωθούν στην οικογένεια αν δεν έχουν υποστηρικτικούς εργοδότες 

και εταιρίες. Επίσης αναφέρεται ότι οι περισσότερο μορφωμένοι εργαζόμενοι 

λαμβάνουν υψηλότερη εποπτειακή υποστήριξη καθώς τους αναθέτονται 

περισσότερες ευθύνες, εξυπηρετούν πολλές απαιτήσεις των πελατών πιο 

αποτελεσματικά και έτσι έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη επίβλεψη (Karatepe & Kilic, 

2007).  
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Για τους άντρες η υποστήριξη που προέρχεται από την εταιρία, βρέθηκε να 

είναι περισσότερο σημαντική πηγή υποστήριξης αναφορικά με την μείωση των 

επιπέδων της σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας απ’ ότι η υποστήριξη από τα μέλη 

της οικογένειας ή απ’ την υποστήριξη της φροντίδας των παιδιών. Οι άντρες 

αναμένουν προστασία και καθοδήγηση από τους επόπτες τους στον χώρο της 

εργασίας σε θέματα που αφορούν την  οικογενειακή τους ζωή, ενώ οι γυναίκες 

αναμένουν κάτι ανάλογο από τους συζύγους τους που θεωρείται ότι βρίσκονται σε 

πλεονεκτική θέση (Aycan & Eskin, 2005).  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί, ότι τα ποσοστά της υποστήριξης από τον χώρο 

της εργασίας, βρέθηκε να είναι χαμηλότερα από αυτά στον χώρο της οικογένειας, και 

επιπλέον, αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι ο χώρος της εργασίας γενικά θεωρείται ότι 

είναι λιγότερο ελαστικός και ευέλικτος απ’ τον χώρο της οικογένειας και γενικότερα 

τον οικογενειακό ρόλο (Powell & Greenhaus, 2006).  

WFC και Εργασιακή Δέσμευση 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, 

αναμένεται ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας θα σχετίζεται αρνητικά με την 

εργασιακή δέσμευση. 

Έχει ειπωθεί ότι η δέσμευση στην εταιρία, είναι αυτή που παρέχει στους 

εργαζόμενους σταθερότητα και αισθήματα ότι κάπου ανήκουν (Leong, Furnham & 

Cooper, 1996). Έχει βρεθεί ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας σχετίζεται 

αρνητικά με τον βαθμό δέσμευσης του εργαζομένου στην εταιρία για την οποία 

εργάζεται (Greenhaus, Parasuraman & Collins, 2001, Janasz & Behson 2007, Lu et al, 

2008). Απ’ την άλλη πλευρά, βρέθηκε ότι η επίδραση της σύγκρουσης οικογένειας- 

εργασίας FWC είναι μεγαλύτερη στην εργασιακή δέσμευση και βλέπουμε ότι όσο 

περισσότερο διευκολυντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας ως προς τον εργαζόμενο, 

μειώνεται η δέσμευση του εργαζομένου με την εταιρία (Hill, 2005).  

Οι Namasivayam & Zhao, 2007 ανέφεραν ότι η σύγκρουση εργασίας- 

οικογένειας σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δέσμευση 

καθώς η τελευταία, απορρέει από την  ικανοποίηση που προέρχεται από την εργασία 

και το αντίστροφο. Επιπλέον, στην ίδια έρευνα, αναφέρεται ότι η συναισθηματική 

(affective) δέσμευση σχετίζεται με την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας 

περισσότερο από την κανονιστική (normative) και την δέσμευση που σχετίζεται με 

την αξιολόγηση των θετικών και των αρνητικών σημείων της εργασίας (continuance). 

Σύμφωνοι με την προηγούμενη έρευνα είναι και οι Karatepe & Kilic, 2007, οι οποίοι 
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υποστηρίζουν ότι η εργασιακή αφοσίωση σχετίζεται αρνητικά με την σύγκρουση 

εργασίας- οικογένειας, έμμεσα, δια της εργασιακής απόδοσης, και της ικανοποίησης 

από την εργασία. 

WFC και Ώρες Εργασίας 

Αναμένεται ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, θα σχετίζεται θετικά με 

τις ώρες εργασίας του υπαλλήλου. 

Σε άρθρο των Brough et al, 2005, οι αυξημένες ώρες εργασίας, σχετίζονταν 

θετικά με την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, και επιπλέον, σχετίζονταν αρνητικά 

με τα επίπεδα οικογενειακής ικανοποίησης. Οι Lu et al, 2008, υποστήριξαν και αυτοί 

με την σειρά τους ότι οι ώρες εργασίας και ο εργασιακός φόρτος που αισθάνονται οι 

εργαζόμενοι, συσχετίζεται θετικά με την WFC. 

O Hill et al, 2005, αναγνωρίζει τις ώρες εργασίας ως στρεσσογόνο παράγοντα 

και ανέφερε ότι η επίδραση των πολλών ωρών εργασίας στην σύγκρουση εργασίας- 

οικογένειας, ήταν μεγαλύτερη για τις γυναίκες παρά για τους άντρες.    

Σε ένα άρθρο των Luk & Shafer, 2005 αν και δεν έγινε αναφορά της 

εργασιακής δέσμευσης, έγινε λόγος για τις ώρες αφοσίωσης των εργαζομένων στην 

δουλειά τους, που βρέθηκε μεγαλύτερη για όσους εργαζόμενους αντιμετώπιζαν 

μεγαλύτερη σύγκρουση εργασίας- οικογένειας καθώς πολλές φορές η σύγκρουση, 

προκαλείται από τις πολλές ώρες εργασίας. 

 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 

      

   Ξαφνικές εξελίξεις στην τεχνολογία της επικοινωνίας και της ενημέρωσης 

έχουν επηρεάσει τη δομή της εργασίας μέσω της δημιουργίας ενός ευέλικτου 

προγράμματος και της δυνατότητας εργασίας από απόσταση, ανοίγοντας νέους 

δρόμους για νέου είδους εργασίες όπως η τηλεργασία. Αυτά τα νέα δεδομένα έχουν 

αλλάξει τις συνήθειες των εργαζομένων. Προηγούμενα όρια μεταξύ διαφορετικών 

τομέων στη ζωή (π.χ. εργασία, οικογένεια, ελεύθερος χρόνος) τείνουν να εξαλειφθούν 

ενώ από την άλλη πλευρά, διαφορετικά κομμάτια της ζωής τείνουν να συμπτυχθούν 

(Staden, Daniels and Lamond, 1999).  
Ο όρος τηλεργασία αφορά οποιονδήποτε τύπο εργασίας περιλαμβάνει 

ηλεκτρονική επεξεργασία πληροφοριών και χρησιμοποιεί έναν τηλεπικοινωνιακό 

σύνδεσμο με έναν απομακρυσμένο εργοδότη ή πελάτη για την ανάθεση και 

παράδοση της εργασίας. Πρόκειται λοιπόν για εργασία που διεκπεραιώνεται από 
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απόσταση με την χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή και διανέμεται μέσω δικτύων 

υπολογιστών και κυρίως μέσω του διαδικτύου. Οι κυριότερες μορφές εργασίας είναι 

οι εξής: τηλεργασία απ’ το σπίτι, κινητή τηλεργασία, κέντρα τηλεργασίας και 

δορυφορικά γραφεία, ομαδική εργασία από απόσταση, τηλεϋπηρεσίες (Πεταλά, 

Power Point, 2005). Στην παρούσα έρευνα θα μας απασχολήσει περισσότερο η 

τηλεργασία με τη μορφή της εργασίας από το σπίτι. 

Η τεχνολογική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη μεταβιομηχανική περίοδο, επέφερε 

ριζικές αλλαγές τόσο στη δομή της εργασίας, όσο και στον τρόπο οργάνωσης των 

επιχειρήσεων καθώς και στην γεωγραφία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Την 

ίδια στιγμή που η οικιστική οργάνωση των πόλεων απομονώνει τα άτομα, οι 

τεχνολογικές κατακτήσεις επιφέρουν ένα παράδοξο: από τη μια καθιστούν ακόμη πιο 

κοινωνική τη φύση της εργασίας, από την άλλη τροποποιούν και συρρικνώνουν 

ταυτόχρονα το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων. Στους λόγους που συμβάλλουν 

στην προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας, διακρίνει κανείς την πίεση του 

επιχειρηματικού κόσμου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της 

ποιότητας, τη διεύρυνση του φάσματος παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, την αποτελεσματική διαχείριση του εργατικού δυναμικού, τη 

μείωση του κόστους, την αύξηση της ικανότητας για καινοτομία, την ενίσχυση του 

ηθικού και την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους. Υπάρχουν όμως και κοινωνικά 

αιτήματα για υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εργασίας με στόχο να εξυπηρετηθούν οι 

ανάγκες συμφιλίωσης της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής, η παροχή ίσων 

ευκαιριών στα δύο φύλα και σε άτομα ανεξάρτητα από τόπο διαμονής ή τα 

υπάρχοντα προβλήματα υγείας. Η τηλεργασία δίνει τη δυνατότητα μιας νέας 

προοπτικής για την εξέλιξη της καριέρας με διαφορετικούς τρόπους (e-quality).  

Για μερικούς βέβαια, η εργασία από απόσταση μπορεί να δημιουργήσει νέες 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη της καριέρας ενώ για άλλους μπορεί να αποδειχθεί 

μάταιη προσπάθεια (Baruch,2000). Φαινόμενα όπως η παρατεταμένη τηλεργασία και 

η εικονική οργάνωση, μπορεί να δημιουργήσουν μια “Αυτιστική Κοινωνία” στην 

οποία οι άνθρωποι είναι αποκομμένοι ο ένας από τον άλλο και υποφέρουν από 

προβλήματα επικοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται φανερό ότι η 

επαγγελματική διέξοδος μέσω της τηλεργασίας κινδυνεύει να οδηγήσει σε πλήρη 

απομόνωση των τηλεργατών και σε εντονότερο κοινωνικό αποκλεισμό. (Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,2004). Αυτό που λείπει από την εργασία 

στο σπίτι είναι η ανθρώπινη επαφή. Η γλώσσα του σώματος, οι χειρονομίες, όλα αυτά 
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τα συστατικά της επικοινωνίας, δεν είναι παρόντα. Επίσης, λείπει το συναίσθημα. 

(Peiperl and Baruch, 1997).    

 Σήμερα συχνά είναι πιο εύκολη η μετακίνηση της εργασίας στον εργαζόμενο 

παρά το αντίθετο. Επιπλέον μια κατάλληλη οργάνωση ευέλικτης εργασίας 

ανεξάρτητης από περιοχή, μειώνει το κόστος, ενισχύει την παραγωγικότητα, και 

παρέχει οφέλη τόσο στους απασχολούμενους όσο και στους πελάτες. Παρά τα 

εμφανή πλεονεκτήματα των ευέλικτων μορφών εργασίας, και της εισαγωγής 

συστημάτων ποιότητας στην παραγωγή, δεν υπάρχει ακόμα στην χώρα μας 

αναγνώριση του καινοτομικού χαρακτήρα τους και των επιπτώσεών τους στην 

οργάνωση, την παιδεία, τις υπηρεσίες και τη διαχείριση των εργασιακών πρακτικών 

(e-quality). Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο σύνολο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τηλεργαζόμενοι προσεγγίζουν τα 10 εκατομμύρια άτομα, 

και παρά την επικρατούσα εντύπωση, μόνο το 20% των ατόμων αυτών είναι γυναίκες 

(Πεταλά, power point, 2005) 

Είναι γνωστό ότι, οι περισσότερες έρευνες που αφορούν στην τηλεργασία 

είναι ακόμα στραμμένες στα πρακτικά ζητήματα όπως η τεχνική υποστήριξη, αν και 

για να εξελιχθεί επιτυχώς, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η επίδραση της στην 

ψυχική υγεία και την ευημερία των εργαζομένων έτσι ώστε να σταθεί δυνατό να 

εξαλειφθεί πιθανή αρνητική της επίδραση (Mann and Holdsworth, 2003). Μια από τις 

πρώτες έρευνες που μέτρησε την συναισθηματική επίδραση της τηλεργασίας, ήταν 

της Mann et.al., 2000 η οποία πρότεινε ότι αν και στους τηλεργάτες μειώνεται το 

άγχος που σχετίζεται με το καθημερινό δρομολόγιο για τη δουλειά, ή η ενόχληση που 

οφείλεται στις διάφορες παρεμβολές στο γραφείο, παρατηρήθηκε ότι αυξάνεται η 

μοναξιά εξαιτίας της απομόνωσης της δουλειάς, και η ματαίωση λόγω της έλλειψης 

τεχνολογικής υποστήριξης. Βλέπουμε επίσης ότι οι τηλεργάτες νιώθουν έλλειψη 

κοινωνικής επαφής με συνεργάτες που τους οδηγεί στην ανασφάλεια και την έλλειψη 

αυτοπεποίθησης. Βέβαια από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι γραφείου 

παρουσιάζουν πρόσθετο στρες εξαιτίας των μετακινήσεων και της πολιτικής του 

γραφείου. (Montreuil and Lippel,2003) 

Προηγούμενες έρευνες στην εργασία από το σπίτι, υποστηρίζουν ότι ένας 

αριθμός παραγόντων συμπεριλαμβανομένων: τον τύπο της εργασίας, το ποσοστό του 

χρόνου που ξοδεύεται μέσω εργασίας στο σπίτι, τη φύση του εργασιακού και του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και ο έλεγχος που έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις 
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μεταβλητές, το κοινωνικό status, το φύλο και τα οικογενειακά χαρακτηριστικά των 

τηλεργατών, επηρέαζαν τις εμπειρίες τους (Gurstein, 2001). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Τηλεργασία και Ευελιξία Προγράμματος 

Η ευελιξία, αν και θεωρείται ελκυστική εργασιακή συμφωνία (Rau et al., 

2002) δεν θα πρέπει απαραίτητα να θεωρείται «εκ φύσεως» θετική, και ο τρόπος με 

τον οποίο βιώνεται και κατανοείται σε διαφορετικές περιστάσεις είναι σημαντικός 

στον καθορισμό των αποτελεσμάτων της σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας (Kossek 

et al., 2005). Η αυξημένη ελαστικότητα ως προς τη διαχείριση των οικογενειακών 

υποχρεώσεων καθώς οι ώρες τηλεργασίας αυξάνονται, σε συνδυασμό με την 

δυνατότητα να αλληλεπιδρούν οι τηλεργάτες πρόσωπο με πρόσωπο με την οικογένειά 

τους, παρέχουν το πλεονέκτημα για μια πιο υγιή σχέση μεταξύ εργασίας- οικογένειας, 

καθώς και μεγαλύτερη ικανοποίηση (Golden, 2006).  

Στατιστικά στοιχεία από εργαζόμενους στον χώρο του διαδικτύου, προτείνουν 

ότι η αντιλαμβανόμενη ευελιξία, σχετίζεται αρνητικά με τη σύγκρουση εργασίας- 

οικογένειας (Berry & Raw, 1997) αν και στην περίπτωση της εργασίας απ’ το σπίτι, η 

ευελιξία είναι πιθανό να μην οδηγεί σε θετικό αποτέλεσμα εργασίας- οικογένειας 

(Sullivan & Smithson, 2007). Σύμφωνοι με την τελευταία άποψη είναι και οι Allard et 

al., 2007 οι οποίοι βρήκαν ότι οι άντρες τηλεργάτες με παιδιά, βιώνουν υψηλά 

ποσοστά σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας, παρά το ευέλικτο πρόγραμμα που έχουν 

υιοθετήσει.  

Μια άλλη άποψη, προτείνει ότι η ευελιξία είναι βοηθητική έως έναν βαθμό, 

αλλά πολύ μεγάλη ευελιξία, ειδικά σε κάποιο συγκεκριμένο είδος ανθρώπων, μπορεί 

να είναι καταστροφική, και να χρησιμοποιείται για επιπλέον ώρες εργασίας, πράγμα 

που υποδεικνύει ότι η τηλεργασιά δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους (Hill et al., 

1996, Sullivan & Lewis 2001). Αυτό γίνεται φανερό και απ’ το γεγονός ότι οι 

τεχνολογίες των επικοινωνιών, δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να 

δουλέψουν στο σπίτι για κάποιες μέρες της εβδομάδας, ή τα απογεύματα ή τα 

σαββατοκύριακα, αλλά δίνει και τη δυνατότητα εργασίας σε τρένα, αεροπλάνα, στο 

γυμναστήριο, σε ξενοδοχεία, έχοντας ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική εισβολή της 

εργασίας στις ζωές των ανθρώπων μέσω της διάσπασης των μέχρι πρότινος 
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διακριτών ορίων, και της επίδειξης υπερβάλλοντα εργασιακού ζήλου απ’ την πλευρά 

των εργαζομένων  (Sullivan & Lewis 2001, Lewis, 2003).   

Από την άλλη πλευρά, άτομα καριέρας με υψηλές οικογενειακές προσδοκίες, 

όπως για παράδειγμα την ευθύνη για την φροντίδα των παιδιών και τις δουλειές του 

σπιτιού θα δελεαστούν από την εργασία στο σπίτι μέσω υπολογιστή, καθώς το στυλ 

της εργασίας καθιστά ευκολότερη την εκπλήρωση υψηλών οικογενειακών και 

εργασιακών απαιτήσεων παράλληλα με το να κάνουν εργασία που σχετίζεται με τη 

δουλειά τους (Leidner, 1988, Johnson et al., 2007).  

Οι παραδοσιακοί χώροι της επί πληρωμής εργασίας (γραφείο, εργοστάσιο) και 

οι ώρες που έχουν σχετιστεί με αυτούς (5- 9, 5 μέρες την εβδομάδα) σταματούν σε 

πολλές περιπτώσεις να υφίστανται και έτσι η επί πληρωμή εργασία μπορεί να γίνει 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Tieze & Musson 2003). Συγκεκριμένα, η ευελιξία, 

φυσικό επακόλουθο της τηλεργασίας, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να 

χειρίζονται μη προγραμματισμένες οικογενειακές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια φυσιολογικών ωρών εργασίας (Hill et al., 1996). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ευελιξίας που μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό είναι το 

εξής: μερικοί εργαζόμενοι απ’ το σπίτι, τείνουν να μην δουλεύουν πολλές ώρες 

καθώς μπορούν να μειώνουν τις συνολικές ώρες εργασίας μέσω της καλυτέρευσης 

της παραγωγικότητας και των μειωμένων μετακινήσεων (Mirchandani, 1998, Hill et 

al., 1998, Johnson et al., 2007)) καθώς όπως έχει αποδειχθεί, η ευελιξία, σχετίζεται 

και με αυξημένα επίπεδα αποδοτικότητας (Hill et al., 1998). Επίσης και οι 

εργαζόμενοι με υψηλές εργασιακές υποχρεώσεις μπορούν να αποκομίσουν αρκετά 

κέρδη από τα διαθέσιμα  τεχνολογικά μέσα στην προσωπική τους κατοικία απ’ τη 

στιγμή που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν οποτεδήποτε (Duxbury et al., 1996).  

Οι Hill et al., (1998) και οι Hill et al., (2003) ανέφεραν ότι από πλευράς 

εργασίας, οι τηλεργάτες τόνισαν την ευκολία να δουλεύουν κατά τη διάρκεια μη 

προγραμματισμένων ωρών χωρίς να πιέζονται να δουλέψουν κατά τη διάρκεια των 

ωρών αιχμής και να έχουν τον έλεγχο του χρόνου, ενώ από προσωπικής και 

οικογενειακής πλευράς, ανέφεραν σχόλια σχετικά με την ευελιξία για φροντίδα των 

άρρωστων παιδιών τους, την δυνατότητα που τους προσφέρει η ευελιξία να είναι 

διαθέσιμοι σε ποιοτικές οικογενειακές στιγμές, και επίσης τη δυνατότητα που τους 

προσφέρει να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους.  

Βρέθηκε επίσης ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την εργασία στο σπίτι ως 

πλεονεκτική (Mokharitarian et al., 1998) καθώς διευκολύνει τον ρόλο τους στη 
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μητρότητα αλλά και στις οικιακές εργασίες, αυξάνοντας την ευελιξία ενώ οι άντρες 

την αντιμετωπίζουν ως μέσο καλύτερου ελέγχου της εργασίας καθαυτής.  

Η σχέση ανάμεσα στην εργασία στο σπίτι και στην ευελιξία μπορεί και να 

είναι αμοιβαία. Οι φυλετικές διαφορές σχετικά με την αντίληψη της ευελιξίας 

φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικές καθώς και οι διαφορές ανάμεσα σε ζευγάρια 

διαφορετικών αντιλήψεων –περισσότερο ισότιμα και σε αυτά που το ένα μέλος 

θεωρεί ότι αποτελεί το στήριγμα της οικογένειας (breadwinners) (Sullivan & Lewis 

2001, Sullivan & Smithson, 2007). 

Ο Moore (2006) αναφέρει επίσης ότι οι επαγγελματίες εργαζόμενοι επιλέγουν 

την εργασία στο σπίτι εξαιτίας του ευέλικτου προγράμματος και της αυτονομίας που 

προσφέρει καθώς νιώθουν ότι έχουν τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και 

περισσότερων ωρών εργασίας. Η τηλεργασία αφήνει ελευθερία στα «όρια» που έχουν 

τεθεί καθώς αφήνει τον εργαζόμενο να παίρνει και άλλους ρόλους (π.χ. 

οικογενειάρχης) εκτός από εκείνον τον οποίο ενσαρκώνει μια συγκεκριμένη στιγμή 

(π.χ. εργαζόμενος). Επιπλέον με την τηλεργασία ψυχολογικά και σωματικά κενά 

μεταξύ των ρόλων καθώς και χρονικά όρια, μειώνονται ή είναι ανύπαρκτα (Rau et al., 

2002). Κάτι τέτοιο, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε μπορεί να αποδειχθεί και θετικό 

αλλά και αρνητικό για τον εργαζόμενο. 

Τηλεργασία και Εποπτειακή/Συζυγική Υποστήριξη 

Η ικανοποίηση και η αποτελεσματικότητα που απορρέουν από την εργασία 

και την οικογένεια, οφείλονται κυρίως στις απαιτήσεις της κάθε εργασίας καθώς και 

στην υποστήριξη που λαμβάνει ο εργαζόμενος από τον εκάστοτε εργοδότη του, η 

οποία περιλαμβάνει την χρήση ευέλικτων προγραμμάτων- τηλεργασίας και της 

διαθεσιμότητάς της και την χρήση άλλων πολιτικών εργασίας- οικογένειας (Kossek et 

al., 2006). Το γεγονός αυτό, καθιστά φανερό το ότι αν κάποια εταιρία αφήνει στους 

εργαζόμενούς της την επιλογή για τηλεργασία, γίνεται αυτομάτως, υποστηρικτική.  

Οι σπάνιες αλληλεπιδράσεις των τηλεργατών με τους συναδέλφους τους στο 

γραφείο, είναι σχεδόν απίθανο να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες συζητήσεις λεπτών 

θεμάτων και την κοινωνικοσυναισθηματική στήριξη για δύσκολα ζητήματα και έτσι 

οι τηλεργάτες έχουν μειωμένο ποσοστό αυτοεκπλήρωσης καθώς οι προσωπικές τους 

σχέσεις σε αυτόν τον τομέα δεν ευδοκιμούν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την 

σχέση τηλεργατών- εποπτών, η οποία δεν περιλαμβάνει την ζεστασιά, την 

εμπιστοσύνη, την συμπάθεια και τον σεβασμό που υπάρχει στις παραδοσιακές 

σχέσεις συναλλαγής επόπτη - εργαζομένου (Golden, 2006).  



 21

Περιπτώσεις αναφέρουν, ότι ο σύντροφος του τηλεργάτη πολλές φορές 

παίρνει τον ρόλο του γραμματέως ή ακόμα καλύτερα του «θυροφύλακα». Δηλαδή ο 

σύντροφος προστατεύει τον τηλεργάτη από πράγματα που μπορεί να του αποσπάσουν 

την προσοχή, όπως από απρόσκλητους επισκέπτες, τηλεφωνήματα καθώς επίσης και 

από τα παιδιά (Tietze, 2002, Sullivan & Lewis, 2001). Μεγάλος αριθμός τηλεργατών, 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα άλλα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία δεν έχουν 

κάποιον επίσημο εργασιακό ρόλο όπως για παράδειγμα στους έφηβους που 

ενδεχομένως γνωρίζουν αρκετά πράγματα σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Επιπλέον, όλα τα μέλη της οικογένειας θα έπρεπε να είναι 

προετοιμασμένα για να περιμένουν τηλεφωνήματα ή ακόμα και επισκέψεις των 

εποπτών (Baines & Gelder, 2003).  

Βέβαια, η υποστήριξη που δίνει ο σύντροφος στον τηλεργάτη, και οι εργασίες 

που του αναθέτονται μπορεί να τον κάνουν να μην νιώθει άνετα και επί προσθέτω να 

του δημιουργούν άγχος (Sullivan & Lewis, 2001, Baines & Gelder, 2003).Αν και 

γίνεται φανερό το γεγονός ότι οι τηλεργάτες αναγκάζονται να στηρίζονται 

περισσότερο στην οικογένειά τους παρά στην εταιρία ή τον επόπτη τους ένα αρκετά 

θετικό σημείο του συγκεκριμένου τρόπου εργασίας είναι το ότι βιώνουν αυξημένες 

πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγές με τα κοντινά τους πρόσωπα, γεγονός που 

υποδηλώνει αυτοεκπλήρωση στον συγκεκριμένο τομέα και υψηλά αμειβόμενες 

σχέσεις (Golden, 2006). 

Τηλεργασία και Εμπλοκή/ Αποδοτικότητα 

Το γεγονός ότι οι τηλεργάτες αντιμετωπίζουν σχεδόν τα ίδια προβλήματα 

άγχους με τους εργαζόμενους στο γραφείο δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς έχει 

διαπιστωθεί ότι οι τηλεργάτες δουλεύουν περισσότερες ώρες από τους δεύτερους 

(Duxbury et al., 1996, Sullivan & Lewis, 2001, Hill et al., 2003, Moore, 2006, Allard 

et al, 2007, Golden, 2008) καθώς εμφανίζονται ως περισσότερο διαθέσιμοι. Ενώ 

παλιά αυτοί που δούλευαν περισσότερες ώρες ήταν αυτοί που είχαν δύο δουλειές για 

να εξοικονομήσουν περισσότερα χρήματα, πλέον αυτό συμβαίνει και με τους 

μορφωμένους και κατ’ επέκταση υψηλόμισθους εργαζόμενους.  

Μια έρευνα έδειξε, ότι οι τηλεργάτες, αντισταθμίζουν τις λιγότερες πρόσωπο 

με πρόσωπο συναλλαγές με τον αρμόδιο επιβλέποντα με το να δουλεύουν πολύ 

σκληρά για να διασφαλίσουν το γεγονός ότι τα αποτελεσματικά συστατικά από τα 

οποία αποτελείται η σχέση τους με τους ανώτερους τους, παραμένουν άθικτα 

(Golden, 2006). Έχει όμως αποδειχθεί ότι οι πολλές ώρες εργασίας μετατρέπονται σε 
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καθοριστικό παράγοντα της ατομικής ταυτότητας και αυτές με τη σειρά τους μπορούν 

να απορροφήσουν, να προκαλέσουν, να ενθουσιάσουν τον εργαζόμενο και τέλος, 

ίσως και να τον οδηγήσουν στην εργασιομανία (Lewis, 2003), στην ψύχωση δηλαδή 

με την εργασία και την μετατροπή τους σε «χήρες των υπολογιστών» (computer 

widows) (Duxbury et al., 1996).  

Αν και κάποιοι τηλεργάτες παραπονιούνται ότι η έλλειψη καθορισμένου 

χώρου εργασίας στο σπίτι τους ήταν ένα μειονέκτημα των ευέλικτων προγραμμάτων, 

άλλοι αντιμετώπιζαν το αντίθετο πρόβλημα καθώς συνέβαινε να ξεχνιούνται στο 

γραφείο τους και να δουλεύουν περισσότερες ώρες απ’ ότι συνηθίζεται. Βέβαια, η 

πλειοψηφία ανέφερε ότι στην εργασία απ’ το σπίτι παρατηρείται μειωμένη διάσπαση 

προσοχής, καλύτερη τεχνολογία και πιο άνετο περιβάλλον καθώς επίσης και μείωση 

του χρόνου μετακινήσεων που τους βοηθά να είναι πιο συγκεντρωμένοι και να 

δουλεύουν περισσότερες ώρες (Hill et al., 1998, Baruch, 2000).  

Η αποδοτικότητα αναφέρθηκε ως άλλο ένα πλεονέκτημα των τηλεργατών το 

οποίο βοηθά και στην δυνατότητα να προσεγγίζουν τους πελάτες και συσχετίστηκε 

με την αυξημένη εργασιακή κινητοποίηση των τηλεργατών που στην συγκεκριμένη 

έρευνα αποτελεί χαρακτηριστικό τους (Hill et al., 2003). Σε μια άλλη έρευνα, οι 

τηλεργάτες παρατήρησαν ότι η αποτελεσματικότητά τους είχε αυξηθεί με την αλλαγή 

τους από εργαζόμενοι γραφείου σε τηλεργάτες και επιπλέον ανέφεραν ότι στην 

τηλεργασία απαιτείται εσωτερική κινητοποίηση και αυτοπειθαρχία (Baruch, 2000, 

Tietze & Musson, 2003).  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι άτομα που κατείχαν διευθυντικές θέσεις 

ανέφεραν συχνότερα ως πλεονέκτημα της τηλεργασίας την μεγαλύτερη ενασχόληση 

με την δουλειά ενώ οι υπάλληλοι ανέφεραν συχνότερα τα οικογενειακά προτερήματα 

που προσέφερε η τηλεργασία και την μείωση του στρες. Επιπλέον αυτοί που είχαν 

παιδιά, φοβούνταν περισσότερο ότι ενδεχομένως να αντιμετωπίζονταν απ’ το 

μάνατζμεντ ως μη πιστοί στην εταιρία εξ’ αιτίας της μειωμένης κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (Mokhtarian et al., 1998).  

Κάποιες άλλες έρευνες έδειξαν ότι κάποιες φορές οι τηλεργάτες μπορεί να 

μην είναι διαθέσιμοι στην οικογένειά τους αλλά είναι σχεδόν πάντα διαθέσιμοι στην 

δουλειά τους (Tietze & Musson, 2003, Moore, 2006). 

Τηλεργασία και Οικογενειακή Εμπλοκή/ Ικανοποίηση 

Η έμφαση πλέον δεν δίνεται στην παράκληση των ατόμων για μια 

ισορροπημένη ζωή αλλά περισσότερο στην προσπάθεια της ίδιας της κοινωνίας να 
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εγκαθιδρύσει υποστήριξη σε ευρεία βάση για ένα εργατικό δυναμικό που αφιερώνει 

ώρα στην οικογένειά του και για ένα εργασιακό περιβάλλον που διευκολύνει αυτήν 

την προσπάθεια (Moore, 2006). Η εργασία στο σπίτι αντιμετωπίζεται σαν ένας 

τρόπος επιστροφής στην προ- βιομηχανοποιημένη εποχή και στην αρμονική  

συμβίωση εργασίας και οικογένειας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να φέρει τη 

δουλειά και την οικογένεια πιο κοντά (Sullivan, 2000).  

Έχει βρεθεί ότι η τηλεργασία αυξάνει το ποσοστό των συνδιαλλαγών μεταξύ 

των τηλεργατών και των μελών της οικογένειάς τους. Επιπλέον, βρέθηκε ότι από το 

75% των εργαζομένων που είχαν δικαίωμα να δουλέψουν μέσω τηλεργασίας, το 54% 

την επέλεγε, για να περνά περισσότερες ώρες με τα παιδιά του (Allard et al., 2007).  

Οι Olson & Primps βρήκαν ότι οι τηλεργάτες που κατέχουν διευθυντικές 

θέσεις, αναφέρουν βελτιωμένες σχέσεις με τα παιδιά τους καθώς ένας τηλεργάτης 

είναι περισσότερο ικανός να διαχειριστεί τις μικρές κρίσεις που προκύπτουν στην 

οικογένεια (Hill et al., 1996). Οι Dickerson & Gentry, βρήκαν ότι αυτοί που 

εργάζονται απ’ το σπίτι μέσω υπολογιστή, εμπλέκονται περισσότερο με την 

οικογένειά τους και είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στο σπίτι τους και στις 

καθημερινές τους δραστηριότητες σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς εργαζόμενους 

(Duxbury et al., 1996).  

Μια άλλη έρευνα ανέφερε ότι η τηλεργασία είναι προβλεπτικός παράγοντας 

ισορροπημένης οικογενειακής και εργασιακής ζωής και υψηλότερης επιτυχίας σε 

προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο και αντανακλά μια γενικότερη θετική εικόνα 

αναφορικά με την προσωπική ζωή του εργαζόμενου (Baruch, 2000, Hill et al., 2003). 

 Σε γενικές γραμμές οι τηλεργάτες, υποστηρίζουν ότι πλεονέκτημα του 

συγκεκριμένου είδους εργασίας είναι η διαθεσιμότητα τους σε ποιοτικές 

οικογενειακές στιγμές και η φροντίδα των προσωπικών τους αναγκών καθώς και η 

φροντίδα άρρωστων παιδιών και ηλικιωμένων (Hill et al., 1998, Hill et al., 2003). 

Από την άλλη πλευρά, ένα ποσοστό τηλεργατών, ανέφερε ότι η επίδραση της 

ευελιξίας στις οικογενειακές σχέσεις ήταν αρνητική καθώς οι εργαζόμενοι δούλευαν 

πολλές ώρες και ανέφεραν επίσης δυσκολία στο να είναι ψυχολογικά διαθέσιμοι στα 

μέλη της οικογένειάς τους, μπορεί δηλαδή να είναι εικονικά αλλά ποτέ 

συναισθηματικά διαθέσιμοι για τρυφερές οικογενειακές σχέσεις (Hill et al., 1996).  

Οι Tietze & Musson, 2003 αναφέρουν ότι οι στρατηγικές αποφυγής που 

υιοθετούν πολλές φορές οι τηλεργάτες, αρνούνται την πρόσβαση της οικογένειας 

στον τηλεργάτη ο οποίος έρχεται σε επαφή με την οικογένεια του στα πλαίσια της 
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επαγγελματικής του ταυτότητας. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι είναι εμφανές ότι πολλοί 

λίγοι τηλεργάτες δίνουν προτεραιότητα στην προσωπική τους ζωή σε σχέση με την 

επαγγελματική τους. 

Τηλεργασία και Εργασιακό Άγχος 

Ένας απ’ τους βασικότερους στόχους των φιλικά κείμενων προς την 

οικογένεια πολιτικών, ήταν εξ αρχής να μειώσουν το στρες στον χώρο εργασίας και 

να ενθαρρύνουν τις οικογένειες να νοιαστούν για το δικό τους καλό. Η τηλεργασία 

παρουσιάζεται ως απάντηση στα άγχη της εργασιακής ζωής. Το ότι δηλαδή το να 

βρίσκεται κανείς στο σπίτι από μόνο του, μπορεί να μειώσει το άγχος της εργασίας 

και να αποτελέσει θετικό σημείο ισορροπίας δουλειάς και προσωπικής ζωής (DTI, 

2002 cited in Moore, 2006).  

Ο Baruch (2000) προτείνει ότι σε σύγκριση με το στρες που βίωναν οι 

εργαζόμενοι με την παραδοσιακή εργασία, με την τηλεργασία η κατάσταση είναι 

σαφώς καλύτερη ενώ σε σύγκριση με το στρες που προκαλούσε η οικογένεια, η 

κατάσταση με τα νέα δεδομένα της τηλεργασίας είναι η ίδια.  Από την άλλη πλευρά 

οι Duxbury et al., 1996 αναφέρουν ότι τα άτομα που εργάζονται απ’ το σπίτι, είναι 

περισσότερο πιθανό να βιώνουν υψηλότερα ποσοστά στρες, πράγμα όμως που όπως 

επιβεβαιώνουν, δεν οδηγεί σε αναφορές υψηλότερης σύγκρουσης εργασίας- 

οικογένειας, δεν επηρεάζει την συζυγική ικανοποίηση ή τα επίπεδα των 

οικογενειακών συνδιαλλαγών.  

Η αυξημένη δυνατότητα των τηλεργατών να προλαβαίνουν να 

παρευρίσκονται στα ιατρικά ραντεβού των μελών της οικογένειας καθώς και η 

εξοικονόμηση του χρόνου απ’ τα ταξίδια στο γραφείο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του άγχους και την αντιμετώπιση των οικογενειακών υποχρεώσεων με μεγαλύτερη 

ευκολία (Golden, 2006). Όσοι εργαζόμενοι είχαν παιδιά, κυρίως οι γυναίκες ήταν πιο 

πιθανό να υιοθετήσουν ευέλικτα προγράμματα εργασίας καθώς θεωρούσαν ότι έτσι 

θα μειωνόταν και το γενικότερο άγχος που θα προέκυπτε από τις εργασιακές τους 

υποχρεώσεις (Mokhtarian et al., 1998). Απ’ την άλλη πλευρά, μια άλλη έρευνα έδειξε 

ότι σε γενικές γραμμές οι τηλεργάτες δεν ήταν αγχωμένοι αλλά παρατηρήθηκε ότι 

ορισμένες υποκατηγορίες τηλεργατών, ήταν περισσότερο επιρρεπής στο στρες. Αυτές 

αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες και ειδικότερα από εργαζόμενους με μικρά παιδιά 

που ανέφεραν ότι βρίσκουν κάποιες πλευρές της εργασίας απ’ το σπίτι στρεσογόνες 

και απελπιστικές (Moore, 2006).  
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Μια μελέτη του Boston College Center (2000) για την εργασία και την 

οικογένεια, βρήκε ότι η τηλεργασία μπορεί να αυξήσει το στρες για αυτούς που δεν 

είναι ικανοί να διαχωρίσουν τον εργαζόμενο εαυτό τους απ’ τον οικογενειάρχη εαυτό 

τους (Rau et al., 2002). Για παράδειγμα, οι τηλεργάτες καταναλώνουν μεγάλη 

συναισθηματική και σωματική ενέργεια έτσι ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τα 

όρια που έχουν θέσει για τη δουλειά τους και για την οικογενειακή τους ζωή γεγονός 

που τους δημιουργεί άγχος (Tietze, 2002).  

Τηλεργασία και Έλεγχος/ Αυτονομία 

Σε γενικές γραμμές, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σπίτι, έχει συνδεθεί με 

την αύξηση αυτονομίας και ελέγχου, καθώς η αίσθηση του να γνωρίζουν οι 

εργαζόμενοι ότι έχουν επιλογή στο πότε θα ξεκινήσουν και πως θα καθορίσουν τις 

ενέργειές τους, αποτελεί ένα μεγάλο κίνητρο για την επιλογή της τηλεργασίας 

(Duxbury et al., 1996, Hill et al., 2003, Tietze & Musson, 2003, Moore,2006). Η 

αυτονομία λοιπόν, επακόλουθο των ευέλικτων προγραμμάτων, όπως γίνεται φανερό, 

αυξάνει και τα κίνητρα εργασίας των εργαζομένων (Sullivan & Lewis 2001, Hill et 

al., 2003).  

Αν και οι άντρες υπολογίζουν αρκετά τα προτερήματα που έχουν σχέση με 

την οικογένεια όταν επιλέγουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, αυτό που τελικά 

έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους, είναι ότι η τηλεργασία δίνει 

περιθώρια για μεγαλύτερο έλεγχο αναφορικά με την εργασία (Sullivan & Smithson, 

2007). Συγκεκριμένα μια έρευνα έδειξε ότι όσο μεγαλύτερος ήταν ο ψυχολογικός 

έλεγχος της εργασίας, τόσο μικρότερη ήταν η κατάθλιψη, οι προθέσεις των 

εργαζόμενων να εγκαταλείψουν την εργασία τους και η σύγκρουση εργασίας- 

οικογένειας. Επιπλέον ο έλεγχος της εργασίας αποδείχθηκε ότι είναι ο 

σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας της ευημερίας (Kossek et al., 2006).  

Επίσης, γίνεται φανερό ότι ο έλεγχος της εργασίας στον χρόνο και στον χώρο, 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην φροντίδα των παιδιών των εργαζομένων. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν τηλεργάτες, που αναλαμβάνουν επείγοντα καθήκοντα και δεν 

έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν το πότε και το που θα πραγματοποιηθεί η 

εργασία τους ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν συγκεκριμένη ροή εργασίας 

και μεγαλύτερη δυνατότητα να καθορίσουν το πότε θα διεξαχθεί η εργασία τους και 

θεωρούν ευκολότερο να πάρουν μέρος στην φροντίδα των παιδιών και τέλος, είναι 

ικανοί να ενσωματώσουν τη δουλειά τους στο πρόγραμμα των παιδιών τους (Sullivan 

& Lewis, 2001), πράγμα που σημαίνει ότι η αυξημένη αυτονομία, απόρροια της 
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τηλεργασίας, βοηθά γενικότερα στον προγραμματισμό των υποχρεώσεων που 

σχετίζονται με το σπίτι και την φροντίδα των παιδιών (Hill et al., 2003).  

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εργαζομένων 

σε διευθυντικές θέσεις, οι οποίοι έχουν αυξημένη την αίσθηση της επιλογής, 

συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής να προσλάβουν προσωπικό για να προσέχει 

τα παιδιά την ώρα που εργάζονται και έτσι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην 

δουλειά τους, και των  εργαζομένων σε κατώτερες βαθμίδες οι οποίοι δουλεύουν στο 

σπίτι πολλές φορές είτε επειδή δεν βρήκαν αλλού εργασία, είτε επειδή δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν κάποιον να φροντίζει τα παιδιά τους (Dart, 

2006). 

Τηλεργασία και εξοικονόμηση χρήματος 

 Άλλος ένας λόγος για τον οποίο η ευελιξία που προσφέρει η τηλεργασία είναι 

ελκυστική, είναι η μείωση του κόστους των μεταφορών εξαιτίας των μειωμένων 

μετακινήσεων (Rau et al., 2002, Hill et al., 2003, Johnson et al., 2007, Tietze & 

Musson, 2003). Επιπλέον, η τηλεργασία, επιτρέπει την εξοικονόμηση χρημάτων και 

από την πλευρά της εταιρίας καθώς δεν απαιτεί επιπλέον χώρο για γραφεία στις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας, αλλά και στους τηλεργάτες καθώς αυτοί χρησιμοποιούν 

εξοπλισμό που τους παρέχεται από την ίδια την εταιρία (Golden, 2006).  

Βέβαια, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η Golden, 2008, τα ευέλικτα 

προγράμματα εργασίας, φαίνεται να παρέχονται σύμφωνα πάντα με τα οικονομικά 

οφέλη και την εξοικονόμηση χρημάτων που προσφέρουν στον εργοδότη και όχι 

σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαζομένου. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν φαίνεται να 

πραγματοποιείται πάντα εις βάρος των εργαζομένων. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα, αρχικά έχει ως στόχο την σύγκριση κάποιων 

δεδομένων πάνω σε κοινά ζητήματα, έτσι ώστε να βγάλει κάποια συμπεράσματα 

σχετικά με τις επιδράσεις της σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας στην εργασιακή και 

οικογενειακή ικανοποίηση των εργαζομένων, στο άγχος, στην αποδοτικότητά τους, 

στην πρόθεσή τους να παραιτηθούν, και στην αφοσίωση που έχουν στην εταιρία τους, 

καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει η εποπτειακή υποστήριξη και οι ώρες που 

αφιερώνονται καθημερινά για την εργασία στον βαθμό της σύγκρουσης. 
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Κατά δεύτερον, αποσκοπεί μέσω της εξέτασης κάποιων ποιοτικών δεδομένων 

σχετικά με την τηλεργασία, στο να βγάλει συμπεράσματα αναφορικά με το αν αυτός 

ο σχετικά νέος τρόπος εργασίας θα ωφελήσει τους εργαζόμενους, μειώνοντας τα 

επίπεδα της σύγκρουσης ρόλων, και καλυτερεύοντας τις παραμέτρους που 

επηρεάζονται από αυτόν.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Χρησιμοποιήθηκαν οι φράσεις κλειδιά work- family conflict, work- family 

interference στην βάση δεδομένων scopus, με τον περιορισμό να βρεθούν άρθρα από 

το 2005 έως και σήμερα, καθώς σκοπός της έρευνας ήταν να συμπεριληφθούν άρθρα 

που δεν υπήρχαν σε σημαντικές μετα- αναλύσεις μέχρι σήμερα. Η αναζήτηση με την 

φράση work- family conflict απέδωσε 264 αναφορές, ενώ η αναζήτηση με την φράση 

work- family interference, 41 αναφορές. Επίσης, κάποια άρθρα που δεν βρέθηκαν 

μέσω της αναζήτησης, εντοπίστηκαν στις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που 

είχαν ήδη βρεθεί. Όλα τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονταν σε επιστημονικά 

περιοδικά που αφορούσαν την οικογένεια, τον επιχειρηματικό κόσμο ή την 

ψυχολογία. Κάποια από αυτά βέβαια, ασχολούνταν σε μικρότερο βαθμό από τα άλλα 

για ψυχολογικά θέματα. Παραδείγματα αυτών των επιστημονικών περιοδικών είναι: 

Tourism Management, International Journal of Hospitality Management, Journal of 

Marketing, Journal of Career Development Asia Pacific Journal Management, 

International Journal of Service Industry Management. Όλα όμως τα άρθρα είχαν 

εξολοκλήρου ως θέμα τους, τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν στην 

συγκεκριμένη έρευνα. 

 Κριτήρια για την αποδοχή των άρθρων: 

1. Η σύγκρουση από την εργασία στην οικογένεια (w-to-f) έπρεπε να είχε μελετηθεί 

ποσοτικά. Οι ποιοτικές έρευνες για την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας 

αποκλείστηκαν.  

2. Συμπεριλήφθηκαν μόνο έρευνες που έγιναν από το 2005 μέχρι και σήμερα και όχι 

παλαιότερες. 

3. Οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν περιλάμβαναν και την σύγκρουση από την 

εργασία στην οικογένεια, η οποία και μελετάται, αλλά και αυτή από την οικογένεια 

στην εργασία για να γίνει φανερό ότι τα δύο είδη σχέσεων, αλληλοεπηρεάζονται.  

4. Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα των ερευνών που θεωρούνται περισσότερο 

σημαντικά από τις περισσότερες έρευνες του παρελθόντος άλλα όχι αυτά που 
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αναφέρονται στις λιγότερες από τις έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν για την μετα-

ανάλυση όπως για παράδειγμα η self efficacy, cognitive complexity κ.α.  

5. Οι παράγοντες που επιλέχθηκαν να μελετηθούν έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται σε 

τουλάχιστον τέσσερις έρευνες. Σε περίπτωση που κάποιοι σημαντικοί παράγοντες 

βρίσκονταν σε λιγότερες έρευνες δεν συμπεριλήφθηκαν.   

6. Από τα άρθρα που είχαν περισσότερα του ενός δείγματα, επιλέχθηκαν τα δείγματα 

που ήταν περισσότερο σχετικά με το θέμα και αποκλείστηκαν όσα είχαν επιπλέον 

περιορισμούς. 

7. Η μελέτη εστιάστηκε σε εργαζόμενους γραφείου και έγινε προσπάθεια να 

αποφευχθούν τα άρθρα που αφορούσαν ευέλικτες μορφές εργασίας, καθώς η 

συγκεκριμένη παράμετρος μελετάται σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Για την μετα- ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 21 άρθρα που περιείχαν 23 

δείγματα διαφορετικών πληθυσμών από διαφορετικές χώρες της υφηλίου, με σύνολο 

8415 άτομα. Το δείγμα αποτελούνταν πλειοψηφικά από παντρεμένα ζευγάρια με 

παιδιά, που δούλευαν σε μεγάλες εταιρίες με συμβόλαιο εργασίας πλήρους 

απασχόλησης, καθώς η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας είναι εντονότερη σε αυτές 

τις περιπτώσεις. Δεν έλειψαν όμως και περιπτώσεις ατόμων χωρίς παιδιά, και χωρίς 

να καθορίζεται το συμβόλαιο εργασίας τους. Το 49,8% του δείγματος ήταν άντρες 

και το 50,2% γυναίκες. Το ποσοστό ή ο αριθμός των παιδιών, δεν αναφερόταν σε όλα 

τα άρθρα. Στον Πίνακα 1 καταγράφονται οι έρευνες με τα χαρακτηριστικά και τον 

αριθμό ατόμων των δειγμάτων, τον τόπο διεξαγωγής της κάθε έρευνας και τους 

μέσους όρους της σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας.  

Μετά την συλλογή των άρθρων, εξετάστηκαν οι έρευνες για να διερευνηθεί το 

αν κάποιες έρευνες χρησιμοποιούσαν το ίδιο πληθυσμιακό δείγμα, καθώς κάποιες 

από αυτές είχαν τους ίδιους συγγραφείς, γεγονός που αύξανε τις πιθανότητες. Αφού 

εξακριβώθηκε το ότι ο κάθε συγγραφέας είχε χρησιμοποιήσει διαφορετικό δείγμα, 

πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των δεδομένων που αφορούσαν την έρευνα. 

Εξετάστηκαν, και εν τέλει χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι που συναντώνται 

συχνότερα στην βιβλιογραφία, σε σχέση πάντα με την σύγκρουση εργασίας- 

οικογένειας. Έτσι λοιπόν, η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, εξετάστηκε σε σχέση 

με 9 παραμέτρους, οι οποίες είναι οι εξής: εργασιακή ικανοποίηση, οικογενειακή/ 

συζυγική ικανοποίηση, εποπτειακή υποστήριξη, αφοσίωση στην εταιρία, εργασιακό 

στρες, πρόθεση για παραίτηση, αυτονομία, ώρες εργασίας και αποδοτικότητα. Στον 

Πίνακα 2 καταγράφονται οι κλίμακες μέτρησης της WFC που χρησιμοποίησε η κάθε 
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έρευνα, οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων που επιλέχθηκαν και της 

σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας και ο μέσος όρος των συσχετίσεων της κάθε 

παραμέτρου. 

Αν και στους δύο πίνακες αναφέρονται δεδομένα που αφορούν το φύλο των 

συμμετεχόντων, αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα δεν δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση αναφορικά με αυτό καθώς δεν αποτελεί παράμετρο των άρθρων που 

χρησιμοποιήθηκαν με εξαίρεση τα άρθρα των Grandey et al, 2005, Aycan & Eskin, 

2005, Pal & Saksvic, 2008 και επιπλέον, αρκετές έρευνες και μετα- αναλύσεις όπως 

αυτή του Ford et al, 2007 δεν υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα της WFC μπορούν 

να επηρεαστούν από το φύλο. 

Αναφορικά με την τηλεργασία και την σχέση της με την σύγκρουση εργασίας- 

οικογένειας, χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: teleworking που απέδωσε 264 

αναφορές, telecommuting, με 581 αναφορές, και homeworking με 100 αναφορές στην 

βάση δεδομένων scopus. Στην επιλογή των άρθρων, αποφεύχθηκαν όσα αναφέρονταν 

για συντρόφους (spouse) τηλεργάτες, και δόθηκε έμφαση στα άρθρα που είχαν ως 

δείγμα τους, τηλεργάτες είτε με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης είτε με 

ημιαπασχόληση. Και σε αυτήν την περίπτωση, άρθρα που δεν βρέθηκαν μέσω της 

αναζήτησης, εντοπίστηκαν στις βιβλιογραφικές αναφορές άλλων άρθρων.  

Αφού εντοπίστηκαν οι κοινοί και πιο δημοφιλείς παράγοντες που εξετάζονταν 

από το κάθε άρθρο, συγκεντρώθηκαν σε έναν πίνακα μαζί με το πόσο αρνητική ή 

θετική ήταν η σχέση που είχαν με την τηλεργασία. Στον Πίνακα 3 λοιπόν 

παρουσιάζονται τα άρθρα με τους παράγοντες που μελετούν, και το πρόσημο που 

καθορίζει την κατεύθυνση της σχέσης τους με την τηλεργασία. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Αρχικά, βρέθηκε μια αρκετά ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της WFC και 

της εργασιακής ικανοποίησης (-0,22) η οποία όπως φαίνεται και στην παρούσα 

έρευνα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών (Πίνακας 1,2). Μόνο οι 

Judge et al, 2006 βρήκαν θετική συσχέτιση μεταξύ της WFC και της εργασιακής 

ικανοποίησης, της τάξης του 0,12, η οποία βέβαια, αν συγκριθεί με τα αποτελέσματα 

των άλλων ερευνών είναι αρκετά μικρή. Αυτή η διαφοροποίηση, μπορεί να οφείλεται 

στο ότι στις διάφορες έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν για την μετα- ανάλυση, οι 

ερευνητές χρησιμοποιούσαν διαφορετικές κλίμακες μέτρησης της WFC. Επιπλέον,  
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                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

MEAN (SD) N ΧΩΡΑ 
ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ   

Karatepe and Baddar (2005)     

Άραβες frontline employees 
σε αλυσίδα ξενοδοχείων 5 αστέρων, 
παντρεμένοι ή παντρεμένοι με παιδιά 

  3,09(0,97) 189 

Amman 
Jordan 

Luk and Shaffer (2005)     
διάφορες εργασίες- ζευγάρια με παιδιά   3,19(0,81) 248 

Hong-  Kong

Grandey, Cordeiro and Croute (2005)     
εργαζόμενοι μεσαίας τάξης με εργαζόμενους 

συντρόφους, λευκοί, παντρεμένοι με δύο παιδιά 1,35(0,97) 1,31(1,06) 1,33(1,01) 348 
Us 

Brough, Driscoll and Kalliath (2005)     
διάφορες εργασίες με εργαζόμενους συντρόφους   3,99(8,07) 398 

New Zealand

Aycan and Eskin (2005)     
εργαζόμενοι σε τράπεζες με εργαζόμενους συντρόφους

με τουλάχιστον ένα παιδί 2,59(0,72) 2,78(0,7) 2,68(0,71) 434 
Turkey 

Hill (2005)     
εργαζόμενοι σε διάφορες εργασίες- γονείς με παιδιά 

ηλικίας κάτω των 18 ετών   2,98(0,92) 1314 
Us 

Netemeyer et al (2005)     
εργαζόμενοι και επόπτες, μεγάλης εταιρίας που 

εξυπηρετούσαν πελάτες μέσω διαδικτύου   5,86(1,17) 320 

εργαζόμενοι και επόπτες, εταιρίας που κατασκεύαζε 
και πωλούσε τεχνολογικό εξοπλισμό   5,81(1,22) 132 

Us 

Foley, Hang-Yue and Lui (2005)     
Χριστιανοί, εργαζόμενοι σε εκκλησίες-πλειοψηφικά 

παντρεμένοι με παιδιά   3,57(1,23) 877 
Hong- Kong 

Karatepe and Sokmen (2006)     
εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές μονάδες   3,66(0,84) 723 

Ankara- 
Turkey 

Judge, Ilies and Scott (2006)     
διάφορες εργασίες- παντρεμένοι με παιδιά   2,56(0,69) 75 

Us 

Namasivayam and Zhao (2007)     
εργαζόμενοι σε ένα ξενοδοχείο- παντρεμένοι 

πλειοψηφικά   4(1,73) 93 
South India 

Cinamon, Weisel and Tzuk (2007)     
διάφορες εργασίες- ισραηλινά ευραία ζευγάρια σε 

εργασίες πλήρους απασχόλησης με τουλάχιστον ένα 
παιδί 

  2,86(0,72) 120 
Central Israel

Boyar and Mosley (2007)     
νοσηλευτές σε νοσοκομείο   2,27(1,04) 130 

Southern Us 

Janasz and Behson (2007)     
εργαζόμενοι σε automotive textile manufacturer- 

παντρεμένοιμε παιδιά   3,35(1,07) 157 
Us 

Karatepe and Kilic (2007)     
Frontline employees σε ξενοδοχιακές μονάδες   3,29(1,01) 296 

Northern 
Cyprus 

Wadsworth and Owens (2007)     
εργαζόμενοι σε διάφορες εργασίες, από δύο περιοχές 

των Ηνωμένων Πολιτειών   2,45(0,67) 341 
Us 

Karatepe and Bekteshi (2007)     
εργαζόμενοι σε ξενοδοχιακές μονάδες με εργασία 

πλήρους απασχόλησης   3,00(0,79) 107 
Albania 

Pal & Saksvic (2008)     
Γιατροί και νοσοκόμες από την Norway 2,61(0,75) 2,22(0,85) 2,41(0.8) 299 
Γιατροί και νοσοκόμες από την India 3,62(0,9) 3,3(1,26) 3,46(1,08) 194 

Norway & 
India 

Luo et al (2008)     
εργαζόμενοι σε διάφορες εργασίες- γονείς με παιδιά 

ηλικίας κάτω των 18 ετών   2,01(0,96) 1122 
Taiwan 

Kafetsios (2008)     
παντρεμένοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα   2,89(1,86) 166 

Ελλάδα 

Karatepe and Uludag (2008)     
εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές μονάδες με εργασία 

πλήρους απασχόλησης- παντρεμένοι   2,38(0,57) 332 
Antalya- 
Turkey 

Sum    8415  



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
Συσχετίσεις με την WFC Άντρες (Γυναίκες) 

J.Sat F/M.Sat S.Sup W.Com J.Stres Turnint Autonomy Work 
Hours Performance

Karatepe and 
Baddar (2005) 

Netemeyer et 
al, 1996  -0.02   0,52** 0.43    

Luk and 
Shaffer (2005) 

Gutek et al, 
1991   -0.04     0,18**  

Grandey, 
Cordeiro and 
Croute (2005) 

Carlson et al, 
2000 

-0,23 
(-0,34)      0,05 

(-0,30)   

Brough, 
Driscoll and 

Kalliath (2005) 
Frone & 
Yardley,1996 

-0,14** -0,03 0.08     0,27**  

Aycan and 
Eskin (2005) 

Netemeyer et 
al, 1996  -0,17 

(-0,26) 
-0,16 

(-0,23)       

Hill (2005)  -0,32*** -0,16*** -0.16 -0,19*** 0,49***   0,20***  

Netemeyer et 
al (2005) 

Netemeyer et 
al, 1996 

-0,32 
-0,29    0.64 

0.6     

Foley, Hang-
Yue and Lui 

(2005) 
Frone et al, 
1992a 

  -0,26**       

Karatepe and 
Sokmen (2006) 

Netemeyer et 
al, 1996, Boles 

et al, 2001 
-0,24**     0,42**   -0,19** 

Judge, Ilies 
and Scott 

(2006) 

Adams et al, 
1996; Gutek et 

al, 1991; 
Kopelman et 

al, 1983 

0.12 -0,31*        

Namasivayam 
and Zhao 

(2007) 
Boles et al, 
2001 

-0,28**   -0,12      

Cinamon, 
Weisel and 
Tzuk (2007) 

Gutek et al, 
1991 

   0.07      

Boyar and 
Mosley (2007) 

Carlson et al, 
2000 -0,16 -0,09    0,28**    

Janasz and 
Behson (2007) 

Carlson et al, 
2000 -0,16   -0,23      

Karatepe and 
Kilic (2007) 

Netemeyer et 
al, 1996 -0,38**  -0,28** -0,22**  0,57**   -0,15* 

Wadsworth 
and Owens 

(2007) 
MacDermid et 
al, 2000 

  -0,24**      -0,36** 

Karatepe and 
Bekteshi 
(2007)  

  -0,22**      -0,034 

Pal & Saksvic 
(2008) Marmot et al, 

1991 

    0,46** 
0,44**  -0,06 

0.1 
0,21** 
0.11  

Luo et al 
(2008) TSCS -0,21***   -0,06   0.04 0,18**  

Kafetsios 
(2008) 

Greenhaus et 
al, 

2000,Carlson 
& Frone 2003 

-0,26**         

Karatepe and 
Uludag (2008) 

Netemeyer et 
al, 1996  -0,09    0,27**    

MEANS 
 

-0,22 -0,13 -0,15 -0,16 0.52 0.39 -0,09 
0.07 0.19 0.18 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
ώρες εργασίας/ 

ευελιξία 
προγράμματος 

εποπτειακή 
υποστήριξη 

οικογενειακή 
υποστήριξη 

εμπλοκή με την 
εργασία/ 

αποδοτικότητα 

ικανοποίηση/ 
εμπλοκή με 

την οικογένεια 
έλεγχος 
εργασίας 

εργασιακό 
στρές 

1 Duxbury et al. 
(1996) +    + + _ 

2 Hill (1996) +    +   

3 Hill et al. (1998) +   + + +  

4 Mokhtarian et al. 
(1998) +   +   _ 

5 Standen et al. 
(1999) +  + +  +  

6 Sullivan (2000)     +   

7 Baruch (2000)  +  + + 
  + 

8 Sullivan & Lewis 
(2001) + + _ +  _  

9 Rau et al. (2002) 
 +     

  _ 

10 Tieze (2002)   +    + 

11 Hill (2003) 
 +   + + +  

12 
 

Tieze & Musson 
(2003) 

+   + _ +  

13 Baines & Gelder 
(2003)   + +    

14 Lewis (2003) +   +  
   

15 Dart (2006)      +  

16 Moore (2006)  
 +   + + + _ 

17 Kossek et al. (2006) 
  +  +  +  

18 Golden (2006) + +             +    _ 

19 Sullinan& Smithson 
(2007) +     +  

20 Johnson et al. 
(2007) +   _    

21 Allard et al. (2007) +   + +   

22 Golden (2008)    +    
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στη συγκεκριμένη έρευνα, οι ερευνητές, υποστηρίζουν ότι ακόμα και τα άγχη της 

δουλειάς και οι συγκρούσεις ρόλων, μπορεί να έχουν θετικό αποτέλεσμα στην 

εργασιακή ικανοποίηση. 

Στην συνέχεια, δεν θα πρέπει να περάσει αδιάφορη και η αρνητική συσχέτιση 

της WFC με την οικογενειακή ικανοποίηση (-0,13) που, αν και μικρή, εντούτοις 

φανερώνει μια τάση. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι στην οικογενειακή ικανοποίηση 

όπως επίσης και στην ικανοποίηση που απορρέει από τον χώρο της εργασίας, σε 

κάποιες έρευνες που ασχολούνται με τις φυλετικές διαφορές, οι γυναίκες αναφέρουν 

χαμηλότερα ποσοστά από τους άντρες γεγονός που δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει 

αν σκεφτούμε τα ποσοστά αφοσίωσης και εμπλοκής της γυναίκας στην οικογένεια 

(Πίνακας 2).   

Αναφορικά με την εποπτειακή υποστήριξη, η σχέση της με την WFC ήταν 

αρνητική (-0,15) όπως αναμενόταν, αν και στην έρευνα των Brough et al, 2005 

βρέθηκε θετική (0,08) χωρίς βέβαια να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Οι Brough 

et al, 2005 ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της έρευνάς τους, δεν 

επιβεβαίωσε τις υποθέσεις τους, καθώς περίμεναν ότι η εποπτειακή υποστήριξη θα 

προέβλεπε χαμηλότερα επίπεδα WFC, πράγμα που εν τέλει δεν απεδείχθη. 

Υποστήριξαν ότι αυτό ίσως να οφείλεται στην μη αποτελεσματική παροχή της 

υποστήριξης από την πλευρά της εταιρίας, και επιπλέον ανέφεραν ότι η ύπαρξη των 

μέσων υποστήριξης προς τους εργαζόμενους, ωθούσε τους τελευταίους στο να 

πιστεύουν ότι πράγματι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην εργασία τους και την 

οικογένειά τους. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην κλίμακα των 

ερευνητών από τις άλλες έρευνες. Επίσης γίνεται φανερό ότι οι γυναίκες αναφέρουν 

χαμηλότερα ποσοστά υποστήριξης από τον χώρο της οικογένειας απ’ ότι οι άντρες. 

Κατά τους Aycan & Eskin, 2005, η κοινωνική υποστήριξη από την εργασία και τους 

συνεργάτες ήταν πιο σημαντική για τους άντρες ενώ η συζυγική υποστήριξη 

αποτελούσε μια πιο σημαντική πηγή υποστήριξης για τις γυναίκες. 

Η σχέση εργασιακής δέσμευσης και WFC βρέθηκε και αυτή με την σειρά της 

αρνητική (-0,16), με το άρθρο των Cinamon et al, 2007 να υποστηρίζει το αντίθετο 

(0,07). Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει καθώς στις ανατολικές κοινωνίες- στην 

συγκεκριμένη περίπτωση στο Ισραήλ- οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την εργασία 

τους ως το μέσο που τους δίνει τη δυνατότητα να συντηρούν την οικογένειά τους και 

να της παρέχουν όσα αγαθά χρειάζεται γι’ αυτόν τον λόγο προτιμούν να δουλεύουν 

και παραπάνω ώρες από τους δυτικούς λαούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν να 



 35

έχουν αρνητικές σχέσεις με τον εργασιακό τους χώρο, και κατ’ επέκταση εκτιμούν 

και είναι αφοσιωμένοι στην  εταιρία τους. 

Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε η πολύ σημαντική θετική συσχέτιση της WFC με 

το εργασιακό στρες (0,52), που βρίσκει όλες τις έρευνες σύμφωνες, όπως επίσης και 

η θετική συσχέτιση της WFC με την πρόθεση των εργαζομένων για παραίτηση 

(0,39). 

Όσον αφορά τη σχέση της WFC και της αυτονομίας και του ελέγχου που 

έχουν οι εργαζόμενοι, τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα, καθώς βρέθηκαν 

και θετικές (0,07) αλλά και αρνητικές τιμές (-0,09), γεγονός που εν μέρει ίσως και να 

οφείλεται στο μικρό ποσοστό των άρθρων που βρέθηκαν να έχουν ασχοληθεί με την 

συγκεκριμένη μεταβλητή. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την 

ανομοιομορφία του δείγματος, καθώς οι τιμές μεταξύ π.χ. Νορβηγίας και Ινδίας, ήταν 

αρκετά διαφορετικές, γεγονός που δεν θα πρέπει να μας ξενίζει αν σκεφτούμε τις 

διαφορές των δύο λαών σε πολιτιστικό επίπεδο. Αν και οι φυλετικές διαφορές δεν 

είναι ένας από τους κύριους στόχους της συγκεκριμένης έρευνας, αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην έρευνα των Grandey et al, 2005, οι γυναίκες ανέφεραν ότι σε περιπτώσεις 

WFC δεν ένιωθαν ότι είχαν τον έλεγχο της δουλειάς τους (-0,30) ένω από την άλλη 

πλευρά οι άντρες δεν ανέφεραν παρόμοια προβλήματα (0,05). Αυτό ίσως να 

συμβαίνει γιατί οι γυναίκες έχουν την τάση να ασχολούνται περισσότερο με το σπίτι 

και την οικογένειά τους και να δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τους τις ενασχολήσεις, 

πράγμα που δεν συμβαίνει σε ανάλογο βαθμό και στους άντρες γεγονός που τους 

βοηθά να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι στην εργασία τους, και κατ’ επέκταση 

πιο ικανοποιημένοι από αυτήν (Cinamon & Rich, 2002a). 

Από την άλλη πλευρά οι ώρες εργασίας βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά με 

την WFC (0,19) όπως άλλωστε περιμέναμε. Και τέλος η εργασιακή απόδοση 

αποδείχθηκε ότι σχετίζεται αρνητικά με την WFC (0,18), γεγονός που επίσης ήταν 

αναμενόμενο σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε. 

Αναφορικά με τα ποιοτικά δεδομένα της τηλεργασίας, όπως διακρίνεται και 

στον ποιοτικό χάρτη (Πίνακας 3), όλα τα άρθρα τα οποία μελετήθηκαν και ανέφεραν 

ως έναν από τους παράγοντες που μελετούσαν, την ευελιξία προγράμματος, 

πρότειναν ότι είχε θετικά αποτελέσματα στους εργαζόμενους.  

Επιπλέον, όλες οι έρευνες που αναφέρονταν στην εποπτειακή υποστήριξη, 

πρότειναν ότι οι εργαζόμενοι από το σπίτι ανέφεραν υψηλά ποσοστά υποστήριξης 

από τους επόπτες τους. Από την άλλη πλευρά αναφορικά με την υποστήριξη από τον 
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χώρο της οικογένειας, αν και κάποια άρθρα ανέφεραν ότι οι τηλεργάτες έχουν την 

κατανόηση και την υποστήριξη από τους συντρόφους και τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειάς τους, οι Sullivan & Lewis 2001, Baines & Gelder, 2003 ισχυρίστηκαν το 

αντίθετο. Υποστήριξαν δηλαδή, ότι οι τηλεργάτες βασίζονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στα άλλα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία αναγκάζονταν να απαντούν σε 

τηλέφωνα και να δέχονται επισκέψεις από την δουλειά του τηλεργάτη, χωρίς να 

έχουν συγκεκριμένο ή επίσημο εργασιακό ρόλο στην επιχείρηση. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι τα δεδομένα που αφορούσαν την εποπτειακή και την οικογενειακή 

υποστήριξη δεν είναι αρκετά και έτσι δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν οι 

τηλεργάτες δέχονται επαρκή υποστήριξη από τους προϊστάμενούς και τα μέλη της 

οικογένειάς τους. 

Πληθώρα ερευνών ενδιαφέρθηκε να μελετήσει την εμπλοκή του εργαζόμενου 

από το σπίτι με την εργασία του και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητά του. Όλες οι 

έρευνες οι οποίες ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα ανέφεραν πως η απόδοση των 

τηλεργατών ήταν αυξημένη σε σχέση με την εργασιακή απόδοση των εργαζόμενων 

του γραφείου. Βέβαια, υπήρχαν έρευνες όπως αυτή των Johnson et al, 2007 που αν 

και δεν εκφέρει ξεκάθαρα κάποια άποψη αντίθετη με αυτή των υπόλοιπων ερευνών 

που αναφέρονται στην εργασιακή απόδοση, υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός οπτικών 

και ακουστικών μέσων- εισβολών της εργασίας στο σπίτι, μπορεί να αυξήσουν την 

πίεση στους τηλεργάτες και να τους καταστήσουν εργασιομανείς ή τουλάχιστον να 

τους οδηγήσουν να δουλεύουν περισσότερες ώρες από το κανονικό, καθιστώντας 

τους ενίοτε αντιπαραγωγικούς. (Johnson et al, 2007). 

 Όσον αφορά την οικογενειακή ικανοποίηση και την εμπλοκή του τηλεργάτη 

με την οικογένειά του, καθώς και τις ώρες που περνά με τα οικογενειακά του 

πρόσωπα, οι περισσότερες έρευνες κατέληξαν στο ότι οι εργαζόμενοι από το σπίτι 

είναι περισσότερο διαθέσιμοι στα μέλη της οικογένειάς τους και αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο σε αυτά. Παρ’ όλα αυτά, μια έρευνα των Tieze & Musson, 2003 

έχει αντίθετη άποψη. 

Είναι εμφανές ότι πολλοί ερευνητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 

ποσοστά ελέγχου εργασίας που αναφέρουν οι τηλεργάτες (Πίνακας 3). Οι 

περισσότερες έρευνες συμφώνησαν στο γεγονός ότι οι τηλεργάτες έχουν μεγαλύτερο 

έλεγχο και βιώνουν αυξημένα επίπεδα αυτονομίας αναφορικά με την δουλειά τους. 

Μόνο η έρευνα των Sullivan & Lewis, 2001 υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι από το 
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σπίτι έχουν χαμηλότερα ποσοστά ελέγχου της εργασίας τους σε σχέση με τους 

εργαζόμενους γραφείου. 

Τέλος, όσον αφορά το εργασιακό στρες, πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η 

τηλεργασία οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα εργασιακού στρες, αλλά κάποιες άλλες, όπως 

αυτές των Baruch, 2000, και Tieze 2002, δεν συμφωνούν με αυτά τα αποτελέσματα. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν εξ’ αρχής να βρεθεί μια γενικότερη τάση, που να 

φανερώνει την σύγκρουση ρόλων που βιώνουν οι εργαζόμενοι, σε σχέση πάντα, με 

ορισμένες μεταβλητές. Στηριζόμενοι σε αυτόν τον στόχο όπως επίσης και στην 

άποψη ότι θα πρέπει να μελετηθεί η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας καθώς έχει 

βρεθεί ότι η πηγή της σύγκρουσης μπορεί να γίνει αντικείμενο αρνητικής κριτικής 

επειδή αυτή η πηγή αντιμετωπίζεται σαν απειλή στους προσωπικούς στόχους και 

αξίες (Grandey et al, 2005), πρέπει να εξετάσουμε την αξία των αποτελεσμάτων της 

συγκεκριμένης έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αποτελέσματα παλαιότερων 

ερευνητικών προσπαθειών, και κυρίως, μετα- αναλύσεων. 

Οι Kossek & Ozeki, 1998, βρήκαν αρνητική σχέση ανάμεσα και στις δύο 

κατευθύνσεις σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας (WFC, FWC) και στην εργασιακή 

και οικογενειακή ικανοποίηση. Επιπλέον άλλες έρευνες έχουν συνδέσει την 

σύγκρουση εργασίας- οικογένειας με την αυξημένη πρόθεση για παραίτηση και την 

ελαχιστοποίηση της εργασιακής απόδοσης (Ayree, Fields & Luk, 1999, Glass & 

Estes, 1997) γεγονός που μας ωθεί στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες και οι υπεύθυνοι 

μάνατζερ, δεν πρέπει να νοιάζονται μόνο για την σύγκρουση οικογένειας- εργασίας 

(FWC) που ίσως να φαίνεται ότι έχει πιο άμεσα αρνητικά αποτελέσματα στην εταιρία 

άλλα πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία και στην σύγκρουση εργασίας- οικογένειας 

(WFC) καθώς φαίνεται ότι ασκεί σημαντική επίδραση στα εργασιακά αποτελέσματα. 

Η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με την 

εργασιακή ικανοποίηση γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους Carlson et al, 2000 

άλλα και από τους Mesmer- Mangus & Viswesvaran, 2005 σε μικρότερο βαθμό 

γεγονός που αποδίδεται στην επίδραση του φύλου. Οι Kossek & Ozeki, 1998 βρήκαν 

περισσότερο ισχυρή την αρνητική επίδραση της σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας 

στην εργασιακή ικανοποίηση των γυναικών παρά των αντρών γεγονός που 

παρατηρείτε σε αρκετά μικρότερο βαθμό και σε αυτή την έρευνα, λόγω έλλειψης 



 38

ερευνών με έμφαση στις φυλετικές διαφορές. Ίσως οι γυναίκες, που τυπικά 

χρεώνονται την ανατροφή των παιδιών και την προστασία των ηλικιωμένων, βιώνουν 

αρκετά πιο μειωμένα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης όταν αυτές τους οι 

υποχρεώσεις απορροφούν πολύ από τον χρόνο τους.  

Η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με την 

οικογενειακή ικανοποίηση γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους Carlson et al, 

2000. Στην συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται ότι στις γυναίκες η επίδραση της 

σύγκρουσης στην οικογενειακή ικανοποίηση είναι πιο έντονη απ’ ότι στους άντρες. 

Αναφορικά με την εποπτειακή υποστήριξη, παρατηρούμε ότι η συσχέτισή της 

με την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας είναι μεν αρνητική, δεν παύει όμως να είναι 

σχετικά μικρή. Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι η υποστήριξη από τον χώρο της 

οικογένειας είναι μεγαλύτερη από αυτήν που προέρχεται από τον χώρο της εργασίας, 

πράγμα που ίσως οφείλεται στην άποψη που επικρατεί ότι ο χώρος της εργασίας, 

θεωρείται λιγότερο ελαστικός και ευέλικτος από τον οικογενειακό (Powell & 

Greenhaus, 2006). Και σε άρθρο των Luk & Shaffer, 2005, η τεχνική και η κοινωνική 

υποστήριξη, συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας, 

όπως επίσης και στην μετα- ανάλυση του Ford et al, 2007. Η Byron, 2005 αναφέρει 

ότι οι εργαζόμενοι που έχουν λιγότερο υποστηρικτικούς συναδέλφους και επόπτες ή 

λιγότερο ευέλικτα προγράμματα εκδηλώνουν περισσότερη WFC. Ένα υποστηρικτικό 

εργασιακό περιβάλλον φαίνεται αποτελεσματικό στο να μειώνει αισθήματα WFC 

γεγονός που είναι περισσότερο εμφανές στην έρευνα των Kossek & Ozeki, 1998 και 

λιγότερο εμφανές σε αυτή των Mesmer- Mangus & Viswesvaran, 2005. 

Καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω το δείγμα των ερευνών που 

χρησιμοποιήθηκαν προέρχεται από χώρες του δυτικού αλλά και του ανατολικού 

κόσμου, παρατηρούνται διαφορές στον τρόπο αντίληψης και δράσης αυτών των 

διαφορετικών λαών, χωρίς βέβαια να υπάρχει ουσιαστική διαφορά στα αποτελέσματα 

σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι κουλτούρες με 

συγκεκριμένες αξίες, όπως αυτές της Αγγλίας και της Αμερικής, έχουν την τάση να 

κρατούν τις σχέσεις δουλειάς- οικογένειας διαχωρισμένες, ενώ οι διάχυτες 

κουλτούρες όπως αυτές της Κίνας και της Κορέας, αναμιγνύουν τους δύο τομείς. 

Αναφορικά με τις ώρες εργασίας, οι Κινέζοι, νιώθουν αυξημένο το αίσθημα να 

φέρουν τιμή και  ευημερία στις οικογένειές τους μέσω της δουλειάς τους και έτσι δεν 

την αντιμετωπίζουν ως ένα βαθμό, ως κάτι που εισβάλει στην οικογενειακή ζωή, 

αλλά ως ένα μέσο παροχής αγαθών στην οικογένεια (Luk & Shaffer, 2005), κατ’ 
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επέκταση, έχουν την τάση να δουλεύουν περισσότερες ώρες από τους εργαζόμενους 

του δυτικού κόσμου. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια, στην παρούσα έρευνα, 

παρατηρείται θετική συσχέτιση των ωρών εργασίας με την σύγκρουση εργασίας- 

οικογένειας. Οι εργαζόμενοι που ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην δουλειά βιώνουν 

περισσότερη WFC αλλά το ίδιο ποσοστό FWC (Byron, 2005, Ford et al, 2007). Από 

την άλλη πλευρά, οι  Yavas et al, 2008 αφού συνέκριναν τα αποτελέσματα της 

έρευνάς τους με αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε δυτικές χώρες, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το διαφορετικό πολιτιστικό επίπεδο δεν παίζει 

μεγάλο ρόλο στα αποτελέσματα της σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας. 

Σε απόλυτη συμφωνία με την παρούσα έρευνα έρχεται και η μετα- ανάλυση 

των Ford et al, 2007 οι οποίοι βρήκαν το εργασιακό στρες να σχετίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας πράγμα που αποτελεί το 

σημαντικότερο αποτέλεσμα της έρευνας τους, και που παρατηρείται και σε αυτήν την 

έρευνα, έχοντας μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Άλλη μία μετα- 

ανάλυση που υποστηρίζει την θετική συσχέτιση του εργασιακού στρες και της 

σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας είναι αυτή της Byron, 2005. 

Οι Karatepe & Sokmen 2006, αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής 

που έρχονται αντιμέτωποι με υψηλά επίπεδα σύγκρουσης ανάμεσα στην δουλειά και 

την οικογένεια ή το αντίστροφο, βιώνουν μειωμένη αποδοτικότητα, γεγονός που 

έρχεται σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Από την 

άλλη πλευρά οι Yavas et al, 2008 αναφέρουν ότι η σχέση της WFC και της 

εργασιακής απόδοσης είναι περισσότερο πολύπλοκη και χρειάζεται να γίνει 

περισσότερη έρευνα σε αυτόν τον τομέα. 

Αναφορικά με την εργασιακή δέσμευση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

σχετίζεται αρνητικά με την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, γεγονός με το οποίο 

συμφωνούν και οι έρευνες των Carlson et al, 2000 και Mesmer- Mangus & 

Viswesvaran, 2005. Όπως υποστηρίζουν οι Namasivayam & Zhao, 2007 είναι πιθανό 

τα άτομα που είναι αγχωμένα εξαιτίας της ανικανότητάς τους να εκπληρώνουν τους 

οικογενειακούς τους ρόλους εξαιτίας της δουλειάς τους, να μπορεί να αποδίδουν 

αυτήν την ανικανότητά τους στην εργασία, μειώνοντας την ικανοποίηση τους, ενώ τα 

άτομα που είναι αρκετά αφοσιωμένα στην εταιρία τους μπορεί να εξισορροπήσουν 

αυτά τα επίπεδα και να παραμείνουν ικανοποιημένοι. Γίνεται φανερό λοιπόν το πόσο 

σημαντικό είναι να διατηρούνται τα επίπεδα της δέσμευσης με την εταιρία σε 

ικανοποιητικό βαθμό. 
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Οι Mesmer- Mangus & Viswesvaran, 2005 στην μετα- ανάλυσή τους 

ανέφεραν ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας οδηγούσε σε αυξημένα επίπεδα 

απουσίας από τον εργασιακό χώρο και αυξημένης πρόθεσης για παραίτηση 

επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που υποστηρίζουν ότι η WFC 

σχετίζεται θετικά με την πρόθεση των εργαζομένων να παραιτηθούν από την εργασία 

τους. Επίσης οι Yavas et al, 2008 επιβεβαίωσαν και αυτοί με την σειρά τους τα 

αποτελέσματα υποδεικνύοντας ότι η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας, αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα της πρόθεσης για παραίτηση. 

Τέλος, αν και στην συγκεκριμένη έρευνα τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

σχέση αυτονομίας και σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας δεν ήταν ξεκάθαρα, κυρίως 

λόγω πολιτιστικών αλλά και φυλετικών διαφορών, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές 

έρευνες  επισήμαναν την αρνητική συσχέτιση που κυριαρχεί για να οδηγηθούμε στο 

συμπέρασμα ότι αν τελικά αυξήσουμε την αυτονομία των εργαζομένων στον τόπο 

αλλά και στον χρόνο που αποφασίζουν να διεκπεραιώσουν τις εργασιακές τους 

δραστηριότητες, θα βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα της σύγκρουσης 

εργασίας- οικογένειας. Έτσι λοιπόν η έρευνα των Protas & Thompson, 2006, 

υποστηρίζει ότι η εργασική αυτονομία, σχετίζεται θετικά με τα θετικά αποτελέσματα 

όπως η εργασιακή και η οικογενειακή ικανοποίηση και αρνητικά με τα αρνητικά 

αποτελέσματα όπως η σύγκρουση εργασίας- οικογένειας. 

Η συγκεκριμένη εργασία προτείνει ότι, το να εργάζεται κάποιος κυρίως από 

το γραφείο του σπιτιού του, έχει συνδεθεί με περισσότερο θετικές αντιλήψεις της 

ισορροπίας μεταξύ δουλειάς- οικογένειας, και της καλύτερης αντίληψης προσωπικής 

και οικογενειακής επιτυχίας. Η βιβλιογραφία προτείνει ότι πιθανά οφέλη μιας 

επιτυχημένης και ισορροπημένης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 

περιλαμβάνουν λιγότερη συζυγική σύγκρουση, καλύτερη αντιμετώπιση των παιδιών, 

και λιγότερη κατάθλιψη (Hill et al, 2003). Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι οι 

εναλλακτικοί τρόποι εργασίας δεν αποτελούν πανάκεια για τα εργασιακά και τα 

προσωπικά/ οικογενειακά προβλήματα (Hill et al, 2003). 

Αναφορικά με την επίδραση της τηλεργασίας στο άτομο και στο οικογενειακό 

και εργασιακό του περιβάλλον, η συγκεκριμένη έρευνα, έβγαλε εν γένει, αρκετά 

θετικά συμπεράσματα που έρχονται σε συμφωνία με την πρόσφατη μετα- ανάλυση 

των Gajendran & Harisson, 2007, καθώς όπως και οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

υποστηρίζουν, σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα της αντιλαμβανόμενης αυτονομίας, με 

χαμηλά επίπεδα σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας και μειωμένο τόσο εργασιακό 
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όσο και γενικότερο άγχος. Σε αντίθεση με αυτές τις απόψεις έρχεται ο Tieze 2002 που 

υποστηρίζει ότι έως έναν βαθμό η τηλεργασία σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα 

άγχους. 

Η τηλεργασία, είναι ακόμα ένας σχετικά νέος τρόπος εργασίας, που αποτελεί 

επιθυμία πολλών εργαζομένων και η άδεια για να δουλέψει κάποιος από το σπίτι του, 

απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο, και στήριξη της οικογένειάς του από 

τον εργοδότη (Kossek et al, 2006). Κάτι τέτοιο, φαίνεται και από το γεγονός ότι 

πολλές γυναίκες με οικογένεια που δούλευαν από το σπίτι, εκδήλωναν χαμηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης, καθώς τους δινόταν η ευκαιρία και να αφοσιωθούν στην 

καριέρα τους αλλά και να μην παραμελήσουν την οικογένειά τους, με αποτέλεσμα να 

νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο από τον χώρο της δουλειάς όσο και από τον 

χώρο της οικογένειας, γεγονός που υποστηρίζεται και από τα περισσότερα ποιοτικά 

δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας.. Αύτο βέβαια, έρχεται σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα που προτείνουν ότι οι τηλεργάτες εκδηλώνουν μεγαλύτερη κατάθλιψη 

εξαιτίας της μοναξιάς που νιώθουν (Bailey &Kurland, 2002). Μια τέτοια άποψη, 

μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η τηλεργασία, σαν ξεχωριστός τρόπος 

εργασίας, δεν είναι απόλυτα μη προβληματική, καθώς το χάσιμο των ευκαιριών 

καριέρας, το αίσθημα μοναξιάς και τα συναισθήματα ενοχής μπορεί να οδηγήσουν σε 

καταθλιπτικά συναισθήματα (Tieze 2002). 

Η συγκεκριμένη έρευνα, υποστηρίζει ότι ο έλεγχος στον χώρο και στον χρόνο 

που προσφέρει η τηλεργασία, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σύγκρουσης εργασίας- 

οικογένειας. Οι Kossek et al, 2006, στηριζόμενοι στην κλασική θεωρία του σχεδίου 

εργασίας (Job design theory) (Hackman and Oldham, 1980) και στο μοντέλο των 

Karasek και Theorell (1990), υποστήριξαν ότι η αυτονομία και ο έλεγχος στην 

διαδικασία της εργασίας θα οδηγήσουν σε βελτιωμένες αντιλήψεις και στάσεις των 

εργαζομένων, καθώς και σε βελτιωμένη απόδοση και δείχνουν ότι ο έλεγχος στην 

ώρα και την τοποθεσία της εργασίας είναι σημαντικός για θετικά αποτελέσματα, 

επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα ευρήματα της παρούσας έρευνας.  

Ο Hill, 1996, αλλά και οι περισσότερες έρευνες οι οποίες μελετήθηκαν, 

υποστήριξαν ότι οι γονείς νεαρών παιδιών αντιμετώπιζαν την επίδραση της 

τηλεργασίας πιο θετικά, πράγμα που δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει την σημερινή 

εποχή που στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό dual- earner οικογενειών, η ευελιξία 

που προσφέρει η τηλεργασία παρέχει καινούριους τρόπους να αντιμετωπιστεί η 

δύσκολη πρόκληση της παροχής ποιοτικής ζωής στα παιδιά.  Από την άλλη πλευρά, 
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οι Tietze & Musson, 2003 αναφέρουν ότι αν και η διαθεσιμότητα του τηλεργάτη στον 

εργοδότη ήταν ικανοποιητική, η διαθεσιμότητα για τα μέλη της οικογένειας 

αποδείχθηκε αρκετά προβληματική, οδηγώντας σε μειωμένα επίπεδα οικογενειακής 

ικανοποίησης. Ο τηλεργάτης ουσιαστικά δεν ήταν διαθέσιμος στην οικογένειά του 

κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, άποψη βέβαια που δεν ασπάζονται οι 

περισσότερες έρευνες. 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  
 Στην παρούσα μετα- ανάλυση έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί και να 

χρησιμοποιηθεί ένα δείγμα, που να είναι αρκετό, έτσι ώστε να μπορούν να 

εκφραστούν όσο το δυνατό εκτενέστερα κάποιες σημαντικές σχέσεις μεταξύ της 

σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας και ορισμένων άλλων μεταβλητών. Παρ’ όλα 

αυτά, ένα ακόμα ευρύτερο δείγμα, θα έδινε τη δυνατότητα για μια καλύτερη 

προσέγγιση των δεδομένων που μελετήθηκαν. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα βοηθούσε 

περισσότερο και στην μελέτη των φυλετικών διαφορών αλλά και των πολιτιστικών, 

καθώς είναι φανερό, ότι στην συγκεκριμένη έρευνα δεν υπάρχουν επαρκή 

αποτελέσματα αναφορικά με το φύλο και το πολιτιστικό επίπεδο, σε σχέση με τις υπό 

μελέτη μεταβλητές.  

 Επιπλέον, αν και αρχικά στην μελέτη, χρησιμοποιήθηκε ο όρος οικογενειακή 

ικανοποίηση (Family satisfaction) στη συνέχεια μελετήθηκε μαζί με τον όρο 

συζυγική ικανοποίηση (marital satisfaction). Αυτό έγινε καθώς οι δύο όροι 

χρησιμοποιούνται για τους ίδιους λόγους στην βιβλιογραφία, χωρίς να υπάρχει 

ιδιαίτερη απόκλιση στα μεταξύ τους αποτελέσματα, και θεωρήθηκε σωστό να 

χρησιμοποιηθούν από κοινού. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 Ένα από τα λίγα προγράμματα τηλεργασίας που πραγματοποιήθηκε και είχε 

ως στόχο την αξιοποίηση και εφαρμογή της μεθόδου της τηλεργασίας, για τη 

συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα ήταν η 

πιλοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην εταιρία Delta Singular (νυν First Data 

Hellas), η οποία λειτουργεί από το 1988 και έχει αναπτύξει υπηρεσίες telebanking, 

help desk, υπηρεσίες πληροφόρησης, έρευνας, ενημέρωσης πελατών, και υπηρεσίες 
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διεκπεραίωσης ενεργειών καμπάνιας με στόχο την ενημέρωση, προώθηση και 

πώληση. Η έρευνα είχε ως δείγμα call agents οι οποίοι επικοινωνούν μέσω 

τηλεφώνου για να παραδίδουν μηνύματα, να χειρίζονται παράπονα και να 

προσφέρουν υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων. Σκοπός της πιλοτικής φάσης 

ήταν η ανάλυση όλων των τεχνικών, οργανωτικών και κοινωνικοοικονομικών 

παραγόντων έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα επιτυχημένο εργασιακό αποτέλεσμα και η 

μελέτη των συνεπειών της εφαρμογής αυτών των μοντέλων όσον αφορά τους 

εργαζόμενους στο πλαίσιο των προσωπικών τους αναγκών σε σχέση με την εταιρία 

και τις συνθήκες εργασίας και στην εταιρία ως προς την εικόνα της, την ευελιξία της 

την παραγωγικότητα και το κόστος. 

 Οι Call agents δούλευαν από το σπίτια τους ή σε συγκεκριμένο περιβάλλον 

εργασίας και είχαν πρόσβαση στο ίδιο σύστημα λογισμικού και στην κεντρική 

διαχείριση κλήσεων. Μετείχαν 35 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και άτομα ΑΜΕΑ, 

συγκεκριμένα, άτομα με προβλήματα όρασης ή με μεσογειακή αναιμία. Παρεχόταν 

συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους τηλεργαζόμενους για να 

αποφευχθούν ψυχολογικές μεταπτώσεις και πιθανά προσωπικά προβλήματα που θα 

προκύψουν από την διαφορετικότητα στον τρόπο εργασίας. 

 Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας. Με την τηλεργασία, η 

εταιρία είναι πιο έτοιμη να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες και να αντιμετωπίσει 

δύσκολες και πολλές φορές απρόβλεπτες καταστάσεις, βελτιώνοντας σημαντικά την 

προσαρμοστικότητα της. Επιπλέον η εικόνα της εταιρίας βελτιώνεται σημαντικά σε 

όλα τα επίπεδα (εργαζόμενους, κοινωνία, επιχειρηματικό κόσμο και πελάτες) με 

αρκετά έμμεσα οφέλη. Όσον αφορά την παραγωγικότητα, υπάρχει μια μικρή πτώση 

στην αρχή μέχρι να προσαρμοστεί ο εργαζόμενος με τον νέο χώρο εργασίας του (το 

σπίτι του) και τις νέες συνθήκες και στην συνέχεια υπάρχει μια αύξηση από το 

γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα εργασίας με σπαστό ωράριο, τις παραγωγικές ώρες 

της ημέρας (9:00-14:00 και 17:00-20:00). Ο εργαζόμενος έχει περισσότερο χρόνο να 

ασχοληθεί με προσωπικές ή οικογενειακές του υποθέσεις, επιπλέον, υιοθετώντας ένα 

πρόγραμμα τηλεργασίας οι εργαζόμενοι δεν χάνουν επαφή με την εταιρία και 

διατηρούν σε υψηλό βαθμό το ομαδικό πνεύμα και την εταιρική κουλτούρα. Ακόμα 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας είναι από 

ικανοποιητική ως σημαντική, ανάλογα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε 

εργαζόμενου και τις προτεραιότητες που θέτει στο θέμα αυτό (άνεση, έλλειψη της 
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μεταφοράς από το σπίτι στη δουλειά, δυνατότητα άμεσης εργασίας, το συναίσθημα 

του «δουλεύω στο σπίτι»). 

 Το βασικό συμπέρασμα από την πιλοτική εφαρμογή της τηλεργασίας σε call 

center είναι ότι στο επάγγελμα του call center agent λόγω του αυτοματοποιημένου 

τρόπου εργασίας, και λόγω της μεγάλης εξέλιξης των τεχνολογιών που το 

υποστηρίζουν μπορεί με επιτυχία να εισαχθούν μοντέλα εργασίας. Το συγκεκριμένο 

επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα βασικών δεξιοτήτων και άρα, μπορεί να ασκηθεί από 

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΑΜΕΑ). Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της 

έρευνας, οι εργαζόμενοι συνέχισαν να ασκούν την εργασία τους από το σπίτι, είτε ως 

πλήρη απασχόληση είτε ως ημιαπασχόληση.  

 Γίνεται λοιπόν φανερό το ότι η τηλεργασία έχει σημαντικά οφέλη τόσο για 

την εταιρία, όσο και για τους εργαζόμενους. Επιπλέον από αυτή την σύντομη 

περιγραφή της συγκεκριμένης έρευνας δεν πρέπει να μας διαφύγει το γεγονός ότι η 

τηλεργασία δεν ωφελεί όλους τους ανθρώπους στον ίδιο βαθμό άλλα παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα του ατόμου αλλά και οι προτεραιότητες που έχει 

σε διάφορες περιόδους της ζωής του.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτήν την εργασία, θα φανούν πολύ 

βοηθητικές στους επόπτες και στις εταιρίες που θέλουν να βοηθήσουν τους 

εργαζομένους τους. Η πιθανότητα είτε για αρνητική είτε για θετική επίδραση της 

οικογένειας στην εργασία και το αντίθετο, είναι πολύ σημαντικό να απασχολήσει τις 

εταιρίες, καθώς ένας από τους κύριους στόχους τους θα πρέπει να είναι η επιδίωξη 

θετικής και όχι αρνητικής επίδρασής της. Οι εταιρίες και οι οργανισμοί, θα πρέπει να 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, αυξάνει την απόδοση 

του εργαζόμενου στον χώρο εργασίας του. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα σε αρκετά μικρό βαθμό, και χωρίς να επέρχεται 

αλλοίωση των αποτελεσμάτων, αλλά και σε κάποιες άλλες, με τις οποίες 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση, παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες μεταβλητές παίζει 

ρόλο το φύλο καθώς και οι πολιτιστικές συνήθειες του δείγματος. Από την άλλη 

πλευρά, άλλες έρευνες που εξετάστηκαν, υποστηρίζουν ότι αυτοί οι δύο πολλοί 

σημαντικοί παράγοντες δεν παίζουν παρά ελάχιστο ρόλο στα ποσοστά της 

σύγκρουσης. Καθώς λοιπόν δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος ο βαθμός στον οποίο η 
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σύγκρουση εργασίας- οικογένειας επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, προτείνεται 

να μελετηθεί αναφορικά με το πολιτιστικό πλαίσιο αλλά και αναφορικά με το φύλο, 

έτσι ώστε να γίνει περισσότερο εμφανές το αν τελικά επηρεάζονται τα ποσοστά της 

σύγκρουσης από αυτούς τους παράγοντες και τον βαθμό στον οποίο επηρεάζονται.  

Η εξέταση της τηλεργασίας στην παρούσα εργασία είχε στόχο ως επί τω 

πλείστον, να προταθούν εναλλακτικοί τρόποι εργασίας με σκοπό να βοηθήσουν τους 

εργαζόμενους κάνοντας τους πιο αποδοτικούς στην εργασία τους αλλά και 

καθιστώντας τους περισσότερο διαθέσιμους στην οικογένειά τους. Απ’ το να 

αποτελεί λοιπόν στρεσογόνο παράγοντα, φαίνεται ότι το να περνά κάποιος 

περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του, ενισχύει την αντίληψη ότι η εργασία αποτελεί 

προτέρημα για την οικογενειακή ζωή, και δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να 

αντιμετωπίζει καλύτερα το στρες. Έτσι λοιπόν, όπως υποστηρίζει και ο Hill, 2005, οι 

εταιρίες που παρέχουν ευέλικτες επιλογές για να περνούν χρόνο οι γονείς με τα 

παιδιά επωφελούνται κατ’ επέκταση και οι ίδιες. 

Όπως βλέπουμε και στην έρευνα των Brough et al, 2005, η χρήση των 

υποστηρικτικών πηγών από το περιβάλλον εργασίας, αποτελεί μακροχρόνια, 

προβλεπτικό παράγοντα της οικογενειακής και εργασιακής ικανοποίησης και 

επιπλέον αναφέρεται ότι οι φιλικά κείμενες προς την οικογένεια πολιτικές, έχουν 

θετικά αποτελέσματα στον χώρο της οικογένειας και κατ’ επέκταση και στον χώρο 

της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η Byron, 2005, υποστήριξε ότι όσοι έχουν 

περισσότερο ευέλικτα εργασιακά προγράμματα παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά 

WFC. 

Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε και αφορούσε Άγγλους και 

Ταιβανέζους, βρέθηκε ότι οι μάνατζερ από την Ταιβάν ήταν λιγότερο πιθανό να 

βιώσουν WFC σε σχέση με τους Άγγλους, καθώς απολαμβάνουν περισσότερα 

προνόμια όπως η εργασιακή αυτονομία, η διακριτικότητα, τα ευέλικτα προγράμματα 

και η επαρκέστερη υποστήριξη σε σχέση με τους συνηθισμένους εργαζόμενους. 

Επιπλέον οι ταιβανέζοι βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα σύγκρουσης, καθώς βιώνουν 

υψηλότερα επίπεδα εργασιακής αφοσίωσης και όχι εξαιτίας κουλτουραλιστικών 

διαφοροποιήσεων (Lu et al, 2006).  

Όλα όσα προαναφέρθηκαν υποδηλώνουν ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω 

έρευνα τόσο στον βαθμό στον οποίο τα ευέλικτα προγράμματα και οι διαθέσιμες 

πηγές υποστήριξης παρέχουν ευκολίες σε επίπεδο πρακτικό και βοηθούν τους 

εργαζόμενους σε επίπεδο ψυχολογικό όσο και στο ότι πρέπει να ερευνηθούν κάποια 
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δεδομένα ποσοτικά καθώς αναφορικά με την τηλεργασία και τα ευέλικτα 

προγράμματα εν γένει, υπάρχει πληθώρα ποιοτικών ερευνών αλλά ελάχιστες 

ποσοτικές, τουλάχιστον αναφορικά με το ψυχολογικό κομμάτι και συγκεκριμένα με 

την σύγκρουση εργασίας- οικογένειας. 

Η τηλεργασία είναι ένας σχετικά νέος τομέας στον χώρο της έρευνας που 

χρειάζεται οπωσδήποτε να μελετηθεί σε διαφορετικά επίπεδα, καθώς όπως γίνεται 

φανερό και από την παρούσα έρευνα, αν και οι ερευνητές που δεν ασπάζονται τις 

ίδιες απόψεις με την πλειοψηφία είναι λίγοι, εντούτοις οι ισορροπίες στους χώρους 

της οικογένειας και της εργασίας είναι λεπτές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.  
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