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Περίληψη

Σε μια εποχή συνεχών τεχνολογικών αλλαγών στον 
χώρο της εργασίας, η πρακτική της τηλεργασίας 
βρίσκεται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδια-
φέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο, το άρθρο παρουσιά-
ζει και αξιολογεί κριτικά τον τρόπο με τον οποίο η 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) μπορεί να 
συμβάλει στην «προαγωγή της καλύτερης εργασίας 
και επαγγελματικής ζωής» (CIPD, 2013), εφαρμόζο-
ντας την πρακτική της τηλεργασίας μέσω της χρήσης 
καινοτόμων τεχνολογιών. Το άρθρο αποτελεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της 
θετικής και αρνητικής επίδρασης της τηλεργασίας στην εργασιακή διαδικασία 
και στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και συμπεραίνει ότι 
και οι δύο πτυχές της τηλεργασίας επηρεάζουν ταυτόχρονα και σημαντικά την 
εργασία και την επαγγελματική ζωή των εργαζομένων.
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Αbstract

In an age of constant technological changes in 
the workplace, the practice of teleworking is in 
the centre of research interest. In this context, 
the paper critically presents and evaluates how 
human resource management (HRM) can contribute 
to the “championing better work and working 
lives” (CIPD, 2013) by applying the practice of teleworking through the use 
of innovative technologies. The article is a comprehensive overview of the 
positive and negative effects of teleworking on work and WLB and concludes 
that both aspects of teleworking simultaneously and significantly affect the 
work and professional life of employees.

1. Εισαγωγή

Σε μια εποχή συνεχών τεχνολογικών αλλαγών, το μέλλον της εργασίας είναι 
δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Περίπου 5.800.000 επιστημονικές μελέτες, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης του Google Scholar, 
προσπάθησαν να αποκαλύψουν ορισμένες από τις πτυχές του μέλλοντος της 
εργασίας. Επιπλέον, διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εθνικές οργανώσεις προώθησης εργασι-
ακών συμφερόντων, όπως το Trades Union Congress (TUC) και το Chartered 
Institute of Personnel and Development (CIPD), έχουν πραγματοποιήσει έρευ-
νες που σχετίζονται με το μέλλον της εργασίας και τον τρόπο σύμφωνα με τον 
οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές προκλήσεις 
και τάσεις, προκειμένου να «προασπίζουν την καλύτερη εργασία και την επαγ-
γελματική ζωή» (CIPD, 2013).

Εκτεταμένη είναι η βιβλιογραφία που απεικονίζει και αντικατοπτρίζει τις νέες 
αυτές προκλήσεις και τάσεις στην εργασιακή διαδικασία. Μερικές από τις πιο 
σημαντικές είναι η επίδραση της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης στα 
εργασιακά περιβάλλοντα, η μεταβαλλόμενη δημογραφία του εργατικού δυναμι-
κού, οι ελλείψεις δεξιοτήτων (CIPD, 2015), η εφαρμογή ευέλικτων τύπων οργά-
νωσης και απασχόλησης μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών και η επιθυ-
μία για βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
(Eurofound-ILO, 2017). Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των μάνατζερ του ανθρώ-
πινου δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή μιας επιχείρησης σε 
βιώσιμη, που εύκολα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.
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Αυτό το άρθρο θα αξιολογήσει κριτικά τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) μπορεί να συμβάλει στην «προαγωγή της καλύ-
τερης εργασίας και επαγγελματικής ζωής» (CIPD, 2013), εφαρμόζοντας την 
πρακτική της τηλεργασίας μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών. Πρώ-
τον, θα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του μοντέλου Διοίκησης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού (HRM) του Harvard και θα παρουσιάσει τα βασικά του στοιχεία. 
Με έμφαση στο τεχνολογικό επίπεδο, θα αναφερθεί στην τηλεργασία και την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (Work-Life Balance-
WLB) και θα εξετάσει πρώτον, στηριζόμενο στη βιβλιογραφία και τα εμπειρικά 
ευρήματα, γιατί και πώς η τηλεργασία οδηγεί σε καλύτερη ισορροπία εργασίας 
και επαγγελματικής ζωής και δεύτερον, πώς το μοντέλο του Harvard εφαρμόζε-
ται στην περίπτωσή μας. Τέλος, θα παρέχει μια κριτική ανάλυση του μοντέλου 
της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) του Harvard και της σχέσης της 
τηλεργασίας-εργασίας-WLB, και θα ολοκληρώσει αξιολογώντας τις πρακτικές 
συνέπειες αυτής της σχέσης. 

2. Θεωρητική προσέγγιση

Δύο αντίθετα και ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (HRM) είναι το Hard HRM και Soft HRM. Και τα δύο μοντέλα έχουν 
τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους, και η κύρια διαφορά τους σχετί-
ζεται με την έννοια του «στενού στρατηγικού ελέγχου» (Hard HRM) και του «ελέγ-
χου μέσω της δέσμευσης –commitment– εργαζομένων» (Soft HRM) (Truss et 
al., 1997). Η εργασία αυτή θα απαντήσει στο ερευνητικό της ερώτημα μέσω του 
εξαιρετικά σημαντικού μοντέλου Soft HRM, γνωστό, στους μελετητές και τις επι-
χειρηματικές κοινότητες διεθνώς, ως «μοντέλο Harvard» (Poole, 1990: 3· Blyton 
& Turnbull, 1992: 16). Το μοντέλο του Harvard αναπτύχθηκε από τον «χάρτη της 
περιοχής HRM» (Beer et al., 1984). 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον «Χάρτη της περιοχής HRM»:
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Διάγραμμα 1. Χάρτης της περιοχής HRM.

Συμφέροντα  
Ενδιαφερόμενων 

Μερών
Ενδιαφερόμενα μέρη

Διοίκηση 
Ομάδες εργαζομένων

Κυβέρνηση 
Κοινότητα 

Ενώσεις εργοδοτών  
και εργαζομένων

Παράγοντες  
Κατάστασης

Τα χαρακτηριστικά  
των εργαζομένων

Επιχειρηματική  
στρατηγική και συνθήκες

Φιλοσοφία διοίκησης
Αγορά εργασίας

Ενώσεις εργοδοτών  
και εργαζομένων

Τεχνολογία εργασιών
Νόμοι και κοινωνικές 

αξίες 

Επιλογές Πολιτικής 
Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού
Επιρροή στους  
εργαζομένους

Ροή ανθρώπινου  
δυναμικού

Συστήματα ανταμοιβής 
Συστήματα εργασίας 

Συνέπειες  
στο Ανθρώπινο  

Δυναμικό
Δέσμευση
Ικανότητα
Συνάφεια

Αποδοτικότητα 
κόστους 

Μακροπρόθεσμες  
Συνέπειες

Ατομική 
ευημερία

Οργανωτική  
αποτελεσματικότητα

Κοινωνική 
ευημερία

Πηγή: Beer et al. (1984), p. 16.

Το μοντέλο του Harvard επικεντρώνεται στις επιλογές πολιτικής HRM και 
δείχνει ότι τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών και οι παράγοντες κατά-
στασης –“situational factors”, όπως για παράδειγμα η φιλοσοφία διαχείρισης και 
η τεχνολογία εργασιών, επηρεάζουν και περιορίζουν τις αποφάσεις των μάνατζερ 
του ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι επιλογές πολιτικής HRM (επιρροή στους εργαζομένους, ροή ανθρώπινου 
δυναμικού, συστήματα ανταμοιβής και εργασίας) επιδρούν στο ανθρώπινο δυνα-
μικό (δέσμευση, ικανότητα, συνάφεια και αποδοτικότητα κόστους) και με τη σειρά 
τους επηρεάζουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες (ατομική ευημερία, οργανωτική 
αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευημερία). Τέλος, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες 
«ανατροφοδοτούνται» για να επηρεάσουν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων 
μερών, τους παράγοντες κατάστασης και τις επιλογές πολιτικής HRM. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κανένα «κύκλωμα ανατροφοδότησης που να προτεί-
νεται στο στάδιο της πολιτικής ή του αποτελέσματος, επομένως οι σχέσεις είναι 
μονής κατεύθυνσης» (Blyton & Turnbull, 1992: 18).
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3. Ορολογία

Η τηλεργασία (telework) και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής (WLB) αποτέλεσαν αντικείμενο μεγάλης συζήτησης για δεκαετίες (Sullivan, 
2003· Eurofound, 2018). Η τηλεργασία/ΤΠΕ-κινητή εργασία (T/ICTM) έκανε την 
πρώτη της εμφάνιση τη δεκαετία του 1970 (Eurofound-ILO, 2017: 3-5) και ορίζε-
ται ως «η εργασία από απόσταση [μέσω] της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» (Gillespie et al., 1995· Huws et al., 1996· Wikström 
et al., 1997· Kerrin & Hone, 2001· Sullivan, 2003). Συνώνυμοι όροι που χρησι-
μοποιούνται για την τηλεργασία είναι το “telecommuting”, που χρησιμοποιείται 
ευρέως στις ΗΠΑ και το “work at home”-«εργασία στο σπίτι» (Kurland & Bailey, 
1999· Qvortrup, 1998). Ομοίως, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής (WLB) είναι επίσης ένας «αφηρημένος όρος» (Eurofound, 2018: 
7) με πολλούς διαφορετικούς ορισμούς στη βιβλιογραφία (Casper et al., 2018). 
Συγκεκριμένα, οι εργοδότες, για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής (employers for work-life balance-EfWLB), υποστηρίζουν ότι: «Η 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αφορά τα άτομα που 
έχουν ένα μέτρο ελέγχου του πότε, του πού και του τρόπου εργασίας τους, ένα 
μέτρο που τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να απολαμβάνουν τη βέλτιστη 
ποιότητα ζωής… [αυτό] επιτυγχάνεται όταν το δικαίωμα ενός ατόμου για μια ολο-
κληρωμένη ζωή εντός και εκτός της αμειβόμενης εργασίας γίνεται αποδεκτό και 
σεβαστό ως κανόνας, προς αμοιβαίο όφελος του ατόμου, της επιχείρησης και της 
κοινωνίας» (McIntosh, 2003: 182), ενώ η Δρ. Linda Duxbury απλώς δηλώνει 
ότι «η ισορροπία επαγγελματικής ζωής υπάρχει όταν όλα αυτά τα πράγματα (οι 
κοινωνικοί μας ρόλοι, όπως για παράδειγμα οι ρόλοι του μέλους της οικογένειας, 
του επαγγελματία, του εθελοντή) που υπάρχουν και μας κάνουν να αισθανόμα-
στε ότι όλα λειτουργούν καλά» (K. & M. Productions, 2013). Είναι αξιοσημείωτο 
ότι αυτός ο όρος προήλθε από τη θεωρία των ρόλων, σχετίζεται με μια πληθώρα 
άλλων όρων, όπως το «work-life conflict, work-life enrichment, work-family 
balance, work-non-work balance, role balance, reconciling work and private 
life, work-life integration, work-life fit, work-life interference, work-family 
interface, spillover, work-life integration (η σύγκρουση εργασίας-προσωπικής 
ζωής, εμπλουτισμός εργασίας-προσωπικής ζωής, ισορροπία εργασίας-οικογέ-
νειας, ισορροπία εργασίας-εκτός εργασίας, ισορροπία ρόλων, συμφιλίωση επαγ-
γελματικής και ιδιωτικής ζωής, ολοκλήρωση εργασίας-ζωής, προσαρμογή στην 
επαγγελματική ζωή, παρεμβολή εργασίας-ζωής, διασύνδεση εργασίας-οικογέ-
νειας, διαρροή, ολοκλήρωση εργασίας-ζωής) ή συνδυασμός αυτών των όρων» 
(Eurofound, 2018: 7).



H ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΊΑΣ 205

4. Συζήτηση και κριτική ανάλυση

Μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής και ερευνητικής βιβλιογραφίας έχει ασχοληθεί 
με την εξήγηση των λόγων και των τρόπων με τους οποίους η τηλεργασία οδη-
γεί σε καλύτερη εργασία και ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής 
ζωής και με το κατά πόσο αυτό το αποτέλεσμα συμβαίνει σε κάθε περίπτωση.

Η ακόλουθη συζήτηση διαλευκαίνει περισσότερο το ερευνητικό ερώτημα. Σύμ-
φωνα με τα ευρήματα εθνικών μελετών από 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του 
Ηνωμένου Βασιλείου και μη ευρωπαϊκών χωρών, και της Ευρωπαϊκής Έρευνας 
για τις Συνθήκες Εργασίας (European Working Conditions Survey), οι περισσό-
τερες χώρες στρέφονται στην τηλεργασία, καθώς έχει σημαντικό θετικό και αρνη-
τικό αντίκτυπο στην εργασία και την επαγγελματική ζωή (Eurofound-ILO, 2017). 
Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά, η τηλεργασία συμβάλλει στη «μείωση του χρό-
νου μετακίνησης, στη μεγαλύτερη αυτονομία του χρόνου εργασίας, στην καλύτερη 
συνολική ισορροπία εργασίας-ζωής και στην υψηλότερη παραγωγικότητα», αλλά, 
από την άλλη πλευρά, υπάρχει «η τάση να παρατείνεται το ωράριο εργασίας, να 
δημιουργούνται παρεμβάσεις μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, να υπάρ-
χει εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα 
άγχους, με αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων». 
Ομοίως, οι Sarker et al. αναφέρουν ότι η χρήση των κινητών τεχνολογιών από 
τους εργαζομένους αυξάνει το επίπεδο παραγωγικότητας και μπορεί να επηρεάσει 
όχι μόνο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζο-
μένων (WLB), αλλά και την υγεία, την ψυχολογική ευημερία και τη δέσμευση των 
εργαζομένων (commitment) (Sarker et al., 2012: 143). Όσον αφορά τις επιπτώσεις 
στο προσωπικό επίπεδο των εργαζομένων, η European Commission προσθέτει 
τις αρνητικές επιδράσεις στα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα την αίσθηση 
της πίεσης του χρόνου και το σχετικό άγχος (European Commission, 1999: 15), 
ενώ ο Benschop (1997) επισημαίνει «τον κίνδυνο εξάντλησης από την εργασία 
(work overload burnout) λόγω της μόνιμης προσβασιμότητας-διαθεσιμότητας 
των τηλεργαζομένων». Τέλος, η έρευνα των Peters et al. (2008), βασισμένη σε 
δεδομένα από δύο καταμετρήσεις (surveys) Ολλανδών υπαλλήλων, συμφωνεί με 
τα ευρήματα του Eurofound-ILO (2017) και επισημαίνει ότι «οι τηλεργαζόμενοι 
φαίνεται να εργάζονται περισσότερες ώρες και κάνουν περισσότερες υπερωρίες 
από τους συναδέλφους τους που δεν εργάζονται με τηλεργασία».

Η εξήγηση όλων αυτών των συνεπειών της τηλεργασίας στην εργασία και στην 
ισορροπία της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι περίπλοκη (Eurofound-
ILO, 2017). Αναλυτικά, η τηλεργασία επιτρέπει ευέλικτα χρονοδιαγράμματα εργα-
σίας που έχουν ως αποτέλεσμα την εκ των προτέρων απόδοση του ατόμου, αλλά 
οδηγεί και σε πιο πολύπλοκα ζητήματα διαχείρισης και εποπτείας, όπως είναι για 
παράδειγμα τα δαπανηρά και δύσκολα εφαρμόσιμα προγράμματα HR, ο προβλη-
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ματικός έλεγχος των εργαζομένων που δουλεύουν από απόσταση και η έλλειψη 
της άμεσης επαφής με τους συναδέλφους (Eurofound-ILO, 2017: 27-28). Με τη 
σειρά της, η βελτίωση της απόδοσης της εργασίας οφείλεται στις περισσότερες ώρες 
εργασίας, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την κατάσταση της υγείας των εργαζο-
μένων και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά και 
στη μεγαλύτερη επικέντρωση στην εργασία λόγω της μείωσης των καθημερινών 
διαλειμμάτων, όπως συνέβαινε για παράδειγμα με τις τηλεφωνικές κλήσεις στο 
περιβάλλον εργασίας. Όπως διαπιστώνει η μελέτη OBERGO, «το 84% των τηλερ-
γαζομένων δήλωσε ότι η παραγωγικότητά τους αυξήθηκε λόγω της τηλεργασίας 
και το 81% ανέφερε ότι η εργασία τους ήταν πιο ποιοτική από την εργασία τους 
στο γραφείο της επιχείρησης που εργάζονται» (Lasfargue & Fauconnier, 2015).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίδραση της τηλεργασίας στην ισορροπία μεταξύ 
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι και θετική και αρνητική, και σχετί-
ζεται με διαφορετικούς παράγοντες (Eurofound-ILO, 2017: 28), παρόλο που το 
μοντέλο του Harvard φαίνεται να δίνει έμφαση μόνο στον θετικό της αντίκτυπο. 
Τα πιο σημαντικά θετικά αποτελέσματα της τηλεργασίας στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής περιλαμβάνουν «περισσότερο χρόνο και 
οργανωτική αυτονομία, την καλύτερη ισορροπία εργασίας και ιδιωτικής ζωής, 
που έχει ως συνέπεια τη μείωση του επιπέδου άγχους» (Fundación Másfamilia, 
2012) και την τάση των εργαζομένων «να είναι πιο ικανοποιημένοι με ζωή και 
την εργασία τους, και πιο ευτυχισμένοι συνολικά» (Eurofound, 2018: 1). Από την 
άλλη πλευρά, η σημαντικά αρνητική επιρροή της τηλεργασίας στο WLB αφορά 
«τις περισσότερες ώρες εργασίας, την αίσθηση της διαρκούς διαθεσιμότητας για 
εργασία, την ασάφεια ρόλου και την αποσαφήνιση του ορίου μεταξύ αμειβόμενης 
εργασίας και προσωπικής ζωής» (Messenger & Gschwind, 2015), καθώς και «την 
κατάχρηση της εφαρμογής της τηλεργασίας από τους εργοδότες, για να κάνουν 
υπερωρίες οι εργαζόμενοί τους ή την παράβλεψη του δικαιώματος των τηλεργα-
τών να έχουν χρόνο εκτός υπηρεσίας» (European Commission, 2000: 44). Και οι 
δύο πλευρές της επίδρασης της τηλεργασίας στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής καθορίζονται από κρίσιμους παράγοντες, όπως το κατά 
πόσον το έργο που εκτελείται «είναι υποκατάστατο της εργασίας του γραφείου ή 
συμπληρωματικό της» (Eurofound-ILO, 2017), «από την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας – κανονικότητα και προβλεψιμότητα» (Eurofound, 2018: 1), «από την 
ποιότητα του συστήματος πληροφορικής και της χρήσης του» (Holland & Bardoel: 
2580) – αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι οι πιο σημαντικοί, επειδή σχετίζονται με 
τα συναισθήματα και τις απόψεις των εργαζομένων για μια δίκαιη εργασία, για 
τις μορφές των χώρων εργασίας και τα χαρακτηριστικά επαγγελμάτων.

Στο πλαίσιο του μοντέλου Harvard, η σχέση της τηλεργασίας ως πρακτικής HRM 
με την αποδοτικότερη εργασία και το καλύτερο WLB μπορεί να απεικονιστεί και να 
εξηγηθεί. Πιο συγκεκριμένα, παράγοντες κατάστασης, όπως η ανάπτυξη καινοτό-
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μου τεχνολογίας –ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, φορητοί υπολογιστές, κινητά 
τηλέφωνα, PDA, καθώς και άλλες φορητές συσκευές–, δημιουργούν τα θεμέλια 
για την εφαρμογή της τηλεργασίας, ένα νέο σύστημα εργασίας σε οργανισμούς 
(Cox, 2011). Η απόφαση των στελεχών HR να εφαρμόσουν αυτό το νέο σύστημα 
εργασίας έχει ενδιαφέροντα αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό, όπως για 
παράδειγμα τη δέσμευση των εργαζομένων, αφού οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν 
περισσότερο την εργασία τους (Eurofound-ILO, 2017). Λόγω της εφαρμογής της 
πολιτικής της εξ αποστάσεως εργασίας, προκύπτουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, 
όπως η οργανωτική αποτελεσματικότητα (ταχύτερη παραγωγή) και η ατομική και 
κοινωνική ευημερία (WLB). Με τη σειρά της, αυτή η αιτιατή σχέση επηρεάζει τα 
συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, όπως τις επιλογές των HR managers, 
τους παράγοντες κατάστασης, όπως τη φιλοσοφία διαχείρισης –εταιρική κουλ-
τούρα– και τις επιλογές πολιτικής HRM, για παράδειγμα HRM για την εφαρμογή 
νέων καινοτόμων πρακτικών που οδηγούν σε καλύτερη ισορροπία εργασίας και 
επαγγελματικής ζωής. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η HRM πρα κτική της τηλερ-
γασίας σχετίζεται με την αποδοτικότερη εργασία και την καλύτερη ισορροπία της 
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων.

Αν και δεν είναι σαφές από τη βιβλιογραφία εάν το μοντέλο του Harvard είναι 
ένας χάρτης, μια θεωρία ή ένα μοντέλο, υπάρχουν ενδιαφέροντα σημεία σχετικά 
με τους στόχους του (Blyton & Turnbull, 1992). Συγκεκριμένα, ο πρωταρχικός 
στόχος των Beer et al. (1984) είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την εξέταση 
και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, από το οποίο θα επωφελούνται οι 
γενικοί διευθυντές των επιχειρήσεων (CEO). Επιπλέον, για τους Blyton & Turnbull 
(1992), αυτό το μοντέλο αποτελεί το εργαλείο για «μια περιγραφική ανάλυση» ή 
«μια ρυθμιστική ατζέντα των διαχειριστών (managers)».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μοντέλο του Harvard χρησιμοποιείται για 
την περιγραφή, όπως ισχυρίζονται οι Blyton & Turnbull (1992), και την ερμη-
νεία των συσχετίσεων και των αιτιατών σχέσεων μεταξύ της HR πρακτικής της 
τηλεργασίας και της επίδρασής της στην εργασία, το μάνατζμεντ και τους εργα-
ζομένους. Εφαρμόζοντας το μοντέλο, αυτή η αιτιατή σχέση κατανοείται εύκολα 
και εξηγείται, αλλά παρουσιάζει μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος – τη θετική, 
χωρίς καμία αναφορά στην αρνητική. Η τηλεργασία συμβάλλει σε αποδοτικότερη 
εργασία και καλύτερη εργασιακή ζωή όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες 
στον οργανισμό (Eurofound, 2018), όπως είναι η προθυμία των HR μάνατζερ να 
εφαρμόσουν καινοτόμο τεχνολογία και η επιθυμία των εργαζομένων για αλλαγή. 
Ένα επιπλέον σημείο αυτής της αξιολόγησης είναι ότι η επιρροή της τηλεργα σίας 
στις επιλογές των ενδιαφερόμενων μερών και στη φιλοσοφία διαχείρισης δεν 
είναι η πιο θετική, όπως δείχνουν τα στοιχεία (Eurofound-ILO, 2017).

Από την άλλη πλευρά, η βιβλιογραφία και ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών ευρη-
μάτων, που βασίζονται κυρίως σε ποσοτική έρευνα, έδειξε ότι η σχέση τηλεργασίας-
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εργασίας-WLB προκαλεί επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην εργασιακή διαδικασία 
και στην εργασιακή ζωή-WLB. Συγκεκριμένα παραδείγματα είναι η αύξηση του 
οργανωτικού κόστους (Eurofound-ILO, 2017) και τα θέματα υγείας στους εργαζομέ-
νους, λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας – περισσότερες ώρες εργασίας, ακόμη 
και εργασία τα σαββατοκύριακα (Benschop, 1997· European Commission, 1999).

Είναι αξιοσημείωτο ότι η βιβλιογραφία και τα εμπειρικά ευρήματα φαίνεται 
να είναι αμφισβητήσιμα όσον αφορά τη σχέση τηλεργασίας-εργασίας-WLB, για 
πολλούς λόγους. Πρώτον, οι συνέπειες της τηλεργασίας στην εργασία και το WLB 
είναι «πολύ διφορούμενες» λόγω της εξάρτησής τους από πολλούς παράγοντες και 
επίσης ίσως αντιφατικές (Eurofound-ILO, 2017), για παράδειγμα κάποια έρευνα 
καταλήγει μόνο σε θετική ή αρνητική σχέση μεταξύ τηλεργασίας και WLB, χωρίς 
καμία αναφορά στην άλλη πτυχή. Δεύτερον, η πλειονότητα των ερευνών που 
χρησιμοποιούνται για την εξήγηση της σχέσης τηλεργασίας-εργασίας-WLB είναι 
ποσοτικές, με επιλεγμένα δείγματα από συγκεκριμένες χώρες –Αργεντινή, Βρα-
ζιλία, Ινδία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο–, παρου-
σιάζοντας κυρίως διερευνητικά και περιγραφικά ποσοτικά δεδομένα σχετικά με 
παρόμοιες και διαφορετικές πτυχές της σχέσης αυτής. Τρίτον, αυτές οι έρευνες 
παρουσιάζουν τα ευρήματά τους συνθετικά και, ως εκ τούτου, γενικεύουν τα απο-
τελέσματά τους, όπως για παράδειγμα ότι «οι εθνικές μελέτες δείχνουν γενικά 
θετικά αποτελέσματα της τηλεργασίας στην ατομική απόδοση» (Eurofound-ILO, 
2017) και ότι η τηλεργασία έχει ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό αντίκτυπο στην 
ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (Eurofound, 2018). Τέλος, δεν 
είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με το ερευνητικό μας 
ερώτημα λόγω «εννοιολογικών προκλήσεων και περιορισμών στα διαθέσιμα 
δεδομένα», όπως είναι η χρήση διάφορων ορολογιών και λειτουργικών ορισμών 
μεταξύ των κρατών (Eurofound, 2018).

5. Συμπεράσματα

Συνολικά, αυτό το άρθρο εξέτασε πώς η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) 
μπορεί να συμβάλει στην «προαγωγή της καλύτερης εργασίας και της επαγγελ-
ματικής ζωής» (CIPD, 2013), με την εφαρμογή της τηλεργασίας μέσω της χρή-
σης καινοτόμων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, η ανάλυση του μοντέλου HRM του 
Harvard αποτέλεσε μια επιτυχή επίδειξη της πρακτικής του χρησιμότητας, παρου-
σιάζοντας και εξηγώντας την αιτιατή σχέση της τηλεργασίας-εργασίας-WLB. Αν 
και τα ερευνητικά δεδομένα είναι διφορούμενα και αντιφατικά και εξαρτώνται 
από πολλές παραμέτρους, χωρίς να μας επιτρέπουν να καταλή ξουμε σε οριστικά 
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συμπεράσματα, το άρθρο αυτό θεωρούμε ότι κατάφερε να παράσχει μια ολοκλη-
ρωμένη επισκόπηση της θετικής και αρνητικής επίδρασης της τηλεργασίας στην 
εργασία και το WLB, και να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι και οι δύο πτυχές της 
τηλεργασίας επηρεάζουν ταυτόχρονα και σημαντικά την εργασία και την επαγ-
γελματική ζωή. Επιπλέον, υπάρχει μια διεθνής τάση για το HRM να εφαρμόζει 
καινοτόμο τεχνολογία στις επιχειρήσεις και να προσπαθεί να επωφεληθεί από τα 
πλεονεκτήματά της. Τέλος, οι ερευνητικές προσπάθειες θα ήταν πιο ωφέλιμο να 
είναι περισσότερο επεξηγηματικές και να επικεντρώνονται σε λιγότερες χώρες, 
ενώ παράλληλα να εμβαθύνουν πιο πολύ, ώστε να προκύπτουν καλύτερα ερευ-
νητικά αποτελέσματα.
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