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Πεξίιεςε 

Η χθεζε έρεη ζπλερείο απμαλφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ κηα ζνβαξή πξφθιεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε 

ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε έλα ηέηνην δπζκελέο πεξηβάιινλ, φπσο ην ζεκεξηλφ, θακηά πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο, δηαηήξεζεο ή αθφκε θαη επηβίσζεο κηαο επηρείξεζεο δελ έρεη 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, εάλ απηή δελ απνηειέζεη ππφζεζε ησλ ίδησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη νξγαληζκνί πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα δπλαηά 

ζεκεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ζα απνδεηρζνχλ ηζρπξφηεξνη θαη πην 

αληαγσληζηηθνί απφ απηνχο πνπ δελ ζα ην επηηχρνπλ. Οη νξγαληζκνί πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο σο απηφκαηεο κεραλέο ή 

γξαλάδηα ηξνρνχ δελ πξφθεηηαη πνηέ λα αληηιεθζνχλ ηηο πξαγκαηηθέο 

πξννπηηθέο ηνπο. Μαθξνπξφζεζκα, ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ ζα 

αμηνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο, ζα ππνζηνχλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη εάλ δελ αιιάμνπλ ηε δηνηθεηηθή γξακκή θαη θηινζνθία ηνπο, 

ζχληνκα ζα εμαθαληζηνχλ. 

Μία καθξνζθνπηθή νπηηθή γσλία κάο απνθαιχπηεη φηη ηειηθά κφλν έλαο 

παξάγνληαο δηαθνξνπνηεί ηηο επηρεηξήζεηο κεηαμχ ηνπο - ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Σν ηδηαίηεξα παξαθηλεκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

απνηειεί πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Καη ην πξντφλ, θαη νη 

θαηνρπξσκέλεο ππεξεζίεο, θαη ε δηαδηθαζία, θαη ηα κπζηηθά ζπζηαηηθά 

κπνξνχλ, ζε ηειηθή αλάιπζε, λα αληηγξαθνχλ. Απηφ ην αληηιήθζεθαλ απφ 

πνιχ λσξίο νη Ιάπσλεο, θαη εθεί αθξηβψο έγθεηηαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο 

επηηπρίαο ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Απνδίδνπλ κεγάιε αμία ζηελ εμνηθείσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο ζηφρνπο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Οη αιιαγέο πνπ πιήηηνπλ ζήκεξα ηνλ ρψξν εξγαζίαο έρνπλ σο εμήο: 

πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη  ζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη πην επέιηθηεο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νη επηρεηξήζεηο ζπξξηθλψλνληαη, κε ζπλέπεηα, νη 

παξακέλνληεο εξγαδφκελνη λα πξέπεη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα, νη αγνξέο, ε 

ηερλνινγία θαη ηα πξντφληα ζπλερψο αιιάδνπλ,  νη παξαδνζηαθέο 

νξγαλσηηθέο δνκέο γίλνληαη φιν θαη πην ξεπζηέο θαη ηέινο, ε ηερλνινγία θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε εμειίζζνληαη ζε ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζε ζρέζε 

κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ σο πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Σν 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη φηη νη εξγαδφκελνη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

αλαγλσξίδνληαη σο νη βαζηθνί θηλεηήξηνη κνρινί ησλ επηρεηξήζεσλ. Η 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζζέζεη αμία βαζίδεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο πξψηεο γξακκήο, ην ―αλζξψπηλν θεθαιαίν‖. Οη νξγαληζκνί πνπ 

επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ πξέπεη λα ιάβνπλ ηα κέγηζηα απφ απηφλ ηνλ πφξν. 

Γηα λα γίλεη απηφ νη εξγνδφηεο πξέπεη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν 
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πφξν πνπ δηαζέηνπλ, ηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά 

ζηελ εξγαζία ηνπο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαη κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο, ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, ε 

παξνχζα κειέηε θηινδνμεί λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε κηα ζεηξάο κεηαβιεηψλ 

ειέγρνπ (θχιιν, ειηθία, εηζφδεκα, κνξθσηηθφ επίπεδν, θ.α.) ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλάκα ηηο ελδερφκελεο δηαθνξνπνηήζεηο σο 

πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή. 

Η κειέηε ρσξίδεηαη ζε 4 βαζηθά κέξε. ην πξψην, γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη 

εθζέηνληαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο. ην 

δεχηεξν κέξνο, αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία, παξαηίζεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

ηεο κειέηεο θαη δηαηππψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. ην ηξίην κέξνο, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, ζην ηέηαξην κέξνο 

ππάξρνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαη 

ζπζηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο έδεημαλ πψο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

επεξεάδεηαη απφ ηηο εμήο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: Αληακνηβέο, Μειινληηθή 

Αλάπηπμε θαη Δπθαηξίεο, Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, Πνηφηεηα ηεο Δξγαζίαο θαη 

Δπλντθφ Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο. 

Λέξεις κλειδιά: ελεξγφο ζπκκεηνρή, ελζάξξπλζε ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, 

παξάγνληεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, θίλεηξα ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, νηθνλνκηθή 

θξίζε, χθεζε. 

Δπηζηεκνληθή πεξηνρή εξγαζίαο: Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 
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Abstract  

The recession has continued growing negative impact on the attitudes of 

employees in their work. This means that organizations face a serious 

challenge in order to restore and maintain the commitment and active 

participation of their employees. 

In such a harsh environment, such as the present, any attempt of the 

organization to develop, maintain or even survive has no chance of success if 

it will not become a case of the workers themselves. Organizations which will 

be able to exploit the strengths of their employees will prove stronger and 

more competitive than those that will not succeed. The organizations which 

face manpower as gear wheels will never understand their real prospects. In 

the long run, organizations that will not use their resources, will suffer the 

effects of competition and if they do not change their administrative line and 

philosophy will soon disappear. 

A macroscopic perspective reveals that ultimately only one factor 

differentiates organizations - their human capital. The highly motivated and 

effective workforce is a source of competitive advantage. Product, services 

patented, processes, and secret ingredients may ultimately be copied. The 

Japanese realized this very early, and there lies one of the reasons for their 

success in international markets. They attach great value to familiarize 

employees with the goals, the equipment and procedures of the organization. 

Changes affecting the workplace today are as follows: Most employees in 

part-time jobs and more flexible working relationships, firms shrink, thus, the 

remaining employees have to do more, markets, technology and products are 

constantly changing, the traditional organizational structures are becoming 

more fluid and technology and finance are becoming less important factors in 

relation to human resources as sources of competitive advantage. The result 

of these changes is that employees are increasingly recognized as the key 

enablers of business. The organization's ability to add value is based on its 

employees in the first line, the "human capital". Organizations that want to 

succeed must take the most out of this resource. To do this, employers must 

mobilize the greatest resource available to them, their employees to 

participate actively in their work. 

The aim of this study is to investigate the factors that affect and may 

encourage the active participation of employees in times of crisis, in Greece. 

Furthermore, this study aims to examine the effect of a series of control 

variables (gender, age, income, educational level, etc.) on the active 

participation of workers, yet the possible differences in factors affecting active 

participation.  
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The study is divided into 4 main sections. At first, reviewing the literature, we 

present the concept of active participation and exhibit some general details of 

the economic and social environment in which organizations operate. The 

second section discusses the methodology, outlines the conceptual 

framework of study and presents the research hypotheses formulated. In the 

third part, are presented the results of the research. Finally, the fourth part 

contains the conclusions of the study, the limitations and recommendations 

for future research. 

The results of this study showed that active participation is affected by the 

following independent variables: Rewards, Development and Future 

Opportunities, Values of the Organization, Job Quality and Favorable Working 

Environment. 

Keywords: active participation, active participation encouragement, active 

participation factors, active participation motives, financial crisis, recession. 

Scientific work area: Human Resource Management. 
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Ειζαγωγή 

 

Οη νξγαληζκνί δελ είλαη απιψο έλα θηίξην ή κηα ππνδνκή, αιιά αληηζέησο 

απνηεινχληαη απφ αλζξψπνπο. ηε ζεκεξηλή επνρή ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ 

θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ζηελ αθνζίσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αμηνπηζηία. Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αθνζίσζε, γηαηί έλαο ηθαλνπνηεκέλνο 

ππάιιεινο εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνπο πειάηεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θαθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ε πξνζνρή θαη ην 

ελδηαθέξνλ κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο. Οη ππάιιεινη κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνπο πξντζηακέλνπο. Η πνιχ γλσζηή ξήζε πσο 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο πφξνο 

πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε πεξίπησζε 

πνπ απηή δηαλχεη κηα δχζθνιε πεξίνδν. ε απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ε 

επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο λα απνδίδεη ζην κέγηζην. 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε θηλεηνπνίεζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Απηφ απνηειεί απφ κφλν ηνπ κηα 

πξφθιεζε θαζψο ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ν θφβνο πνπ πξνθχπηεη απφ 

απηήλ, νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο απφδνζεο αθφκε θαη ησλ πην παξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Γπζηπρψο, αξθεηνί εξγνδφηεο έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο νη 

εξγαδφκελνη πνπ δηαηεξνχλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε, ζε κηα πεξίνδν θξίζεο, 

ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηπρεξνχο θαη ην γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη 

αξθεηφ γηα λα ηνπο σζήζεη λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν θαη πην παξαγσγηθά. Η 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη δηαθνξεηηθή.  
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ΜΔΡΟ I 

 

Κεθάιαην 1 Αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο 

 

1.1  Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ρεδφλ φινη νη δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ζε κεληαία βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο δαπάλεο είηε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο παξαγσγήο, δείρλνπλ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ην 2012 (κε εμαίξεζε ηε δηαηήξεζε ηεο ζρεηηθά θαιχηεξεο 

εηθφλαο ησλ εμαγσγψλ). Οη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη νη δείθηεο 

πξνζδνθηψλ παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα, εκθαλίδνληαο ζεκαληηθή 

κεηαβιεηφηεηα σο απνηέιεζκα ηεο γεληθεπκέλεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ 

θιίκαηνο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηεί. Οη ηάζεηο απηέο ππνδεηθλχνπλ ζπλέρηζε 

ηεο χθεζεο θαη ζηα επφκελα ηξίκελα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηδηαίηεξα 

ρακειφ ξπζκφ πηζησηηθήο επέθηαζεο, θαζψο θαη ηελ πεξηνξηζηηθή 

δεκνζηνλνκηθή θαη εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή. 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα, κε επνρηθά δηνξζσκέλα, ηξηκεληαία ζηνηρεία ησλ 

Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ, ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, θαηά ην 2ν 

ηξίκελν ηνπ 2012 παξνπζίαζε κείσζε θαηά 6,3% ζε εηήζηα βάζε ζε ζρέζε κε 

ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2011 (ην 1ν ηξίκελν ε κείσζε ήηαλ 6,5%). Γηα ην εμάκελν 

ηνπ έηνπο ε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 6,4%, ζε 

ζχγθξηζε κε 7,6% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ, θαηά ζην 1ν εμάκελν ηνπ 2012, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε 

ζεκείσζε κείσζε θαηά 8,4%, ε δεκφζηα θαηαλάισζε θαηά 1,7%, νη ζπλνιηθέο 

επελδχζεηο θαηά 20,4%, νη εμαγσγέο θαηά 1,3%, θαη νη εηζαγσγέο θαηά 14,6%. 

Γηα ην 2012, εθηηκάηαη φηη ε εηήζηα κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζα είλαη 

6,5%, κε ηε ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα λα εθηηκάηαη ζηηο 3,1 εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο θαη ηελ εγρψξηα δήηεζε λα έρεη αξλεηηθή ζπκβνιή 9,1 εθαηνζηηαίσλ 

κνλάδσλ (Δηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2013). 

 

1.2  Δηαηξηθφο Σνκέαο 

Η επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ην 2010 επεξέαζε δπζκελψο 

ηα κεγέζε ηνπ ειιεληθνχ εηαηξηθνχ ηνκέα. εκεηψζεθε κείσζε ησλ πσιήζεσλ 

ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο θαη δξακαηηθή αλαζηξνθή ηνπ θαζαξνχ 

απνηειέζκαηνο απφ θέξδε ζε δεκηέο. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη θάκςε 

πσιήζεσλ ζεκεηψζεθε ζε νθηψ απφ ηνπο 12 επξείο θιάδνπο, ελψ δεκηέο 

εκθάληζαλ φινη, πιελ ελφο. Τπνγξακκίδεηαη φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο 
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θαηέγξαςε δεκηέο ην 2010. Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 23.939 

επηρεηξήζεσλ ΑΔ θαη ΔΠΔ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη σο εηαηξηθφο ηνκέαο. Σα 

νηθνλνκηθά απηά ζηνηρεία ζπλέιιεμε θαη επεμεξγάζηεθε ν Σνκέαο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθφξεζεο ηεο ICAP Group. ηνλ πίλαθα 1.1 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε αλά ηνκέα γηα ηα έηε 2009 – 

2010 ελψ ζηνλ πίλαθα 1.2 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

δείθηεο γηα ηα ίδηα έηε (Η Διιάδα ζε Αξηζκνχο., ICAP Group).  

 

Πίλαθαο 1.1   Δηαηξηθφο Σνκέαο: Βαζηθά Οηθνλνκηθά Μεγέζε αλά Σνκέα 2009-2010. 
 

 
 

Πηγή: ICAP Group  

 

 
Πίλαθαο 1.2   Δηαηξηθφο Σνκέαο: Βαζηθνί Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο 2009-2010 
 

 

Πηγή: ICAP Group 
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1.3  Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

O πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή 2011 αλέξρεηαη ζε 

9.903.268 θαηνίθνπο έλαληη 10.964.020 ηεο Απνγξαθήο 2001 (κείνλ 

1.060.752 θαηνίθνπο). Η κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη εκθαλήο θαη ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, φπσο ε Αζήλα. Δμαίξεζε ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο πνπ απμάλνπλ ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπs, φρη φκσο θαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο πνπ αθνινπζεί ηε γεληθή 

ηάζε (ΔΛΣΑΣ).  

 

Πίλαθαο 1.3   Τπνινγηδφκελνο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ       
          (2010)                                           
 

Τπνινγηδφκελνο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ 
(2010) 

Ηιηθηαθή Οκάδα Άξξελεο Θήιεηο χλνιν 

0-14  836.860 786.899 1.623.759 

15-24  618.783 575.793 1.194.576 

25-39  1.309.082 1.217.082 2.526.164 

40-54  1.227.444 1.229.909 2.457.353 

55-64  661.083 700.397 1.361.480 

65-79  720.167 899.330 1.619.497 

80+  224.046 298.243 522.289 

χλνιν  5.597.465 5.707.653 11.305.118 
 

Πηγή: ΔΛΣΤΑΤ 

 

 

1.4  Ο κέζνο κηζζφο θαη ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο 

 
Μέρξη θαη ην 2009, ε αχμεζε ησλ κέζσλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ αλά 

απαζρνινχκελν, είρε σο απνηέιεζκα λα ζπγθιίλνπλ ζεκαληηθά, νη ακνηβέο 

ζηελ Διιάδα έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ ησλ 15 πην πξνεγκέλσλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (δειαδή ησλ 15 «παιαηψλ» ρσξψλ κειψλ). 

πσο πξνθχπηεη απφ ην Γηάγξακκα 1.1, κέρξη ην 2009, ε ζχγθιηζε 

αθνινπζνχζε, παξά ηηο θαηά θαηξνχο αλαθνπέο ηεο πνξείαο ηεο, αλνδηθή 

ηάζε (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο +0,7%). Δλψ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1990 

αλεξρφηαλ ζε 75% πεξίπνπ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-15, έθζαζε ζην 84% 

θαηά ην 2009. Καηά ην 2010-2011, σζηφζν, ε αλνδηθή πνξεία ηεο ζχγθιηζεο 

ησλ απνδνρψλ έρεη αλαθνπεί θαη ν δείθηεο νδεγήζεθε απφ ην 84% ηνπ κέζνπ 



14 
 

φξνπ ηεο ΔΔ-15 ζην 74%. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνβιέπεη φηη ε ζχγθιηζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ-15 ζα έρεη 

νπηζζνρσξήζεη πεξαηηέξσ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, ζην 68,5%, δειαδή 

πεξίπνπ θαηά κία εηθνζαεηία, ζην επίπεδν ηνπ 1993. 

Γηάγξακκα 1.1    Μέζεο απνδνρέο εξγαδνκέλσλ θαη παξαγσγηθφηεηα ζηελ     

          Διιάδα % ηεο ΔΔ-15, ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο.   

                  Απφθιηζε % ησλ κέζσλ απνδνρψλ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο    

      ΔΔ-15, 1991-2012 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

Η ζεκαληηθή ζχγθιηζε ησλ κέζσλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ αλά 

απαζρνινχκελν ζηελ Διιάδα πνπ παξαηεξήζεθε κέρξη ην 2009, αιιά θαη ε 

ππνρψξεζε ηνπ 2010-2012, ζρεηίδνληαη πξνθαλψο κε ηελ γεληθφηεξε πνξεία 

ζχγθιηζεο / απφθιηζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ηα αληίζηνηρα κέζα 

κεγέζε ησλ 15 πεξηζζφηεξν πξνεγκέλσλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηελ ζχγθιηζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Η παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα απμήζεθε ζεκαληηθά κεηά ην 1995 θαη κέρξη ην 2009, είηε ζε ζρέζε κε 

άιια κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, είηε ζε δηεζλή ζχγθξηζε. πσο 

απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.1, ππνινγηζκέλε σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ δεθαπέληε πην 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κειψλ (θαη ζε ηζνηηκίεο αγνξαζηηθήο δχλακεο) είρε 
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πξνζεγγίζεη ην 91% θαηά ην 2003 θαη παξέκεηλε ζε απηφ ην επίπεδν έσο ην 

2009. Απφ ην 2010 αξρίδεη ε δηαδηθαζία απφθιηζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ζηηο 15 πην πξνεγκέλεο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ν δείθηεο ζα έρεη ππνρσξήζεη ζην ηέινο ηνπ 

2012, ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ην 91% 

ζην 86%. Δληνχηνηο, ε πξφβιεςε απηή είλαη κάιινλ αηζηφδνμε (2012=+0.1%) 

θαζψο ε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βαζαίλεη θαη εμαθνινπζεί λα 

πξνθαιεί ηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. 

Πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ ζπγθξίζεηο, φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2009 ζπλνιηθά, είρε ζπγθιίλεη κε ηνλ 

κέζν φξν ηεο ΔΔ-15 πεξίπνπ φζν είρε ζπγθιίλεη ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ 

κέζνπ κηζζνχ (Γηάγξακκα 1.1). Απηή ε ζηαζεξή αλαινγία πνπ ίζρπε 

καθξνρξνλίσο πξηλ ηελ θξίζε, έρεη πιένλ αλαηξαπεί ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο 

2010-2012: ε ππνρψξεζε ζηε ζχγθιηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

εμαηηίαο ηεο χθεζεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξε απφ ηελ δξακαηηθή ππνρψξεζε 

ζηε ζχγθιηζε ησλ κέζσλ απνδνρψλ αλά εξγαδφκελν. 

Γηα λα πεξηγξαθεί θαιχηεξα ε αλαηξνπή απηή, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην 

Γηάγξακκα 1.1, ν δείθηεο απφθιηζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ κέζσλ 

απνδνρψλ αλά απαζρνινχκελν ζηελ Διιάδα έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15. Ο δείθηεο έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα 

δηνξζψλεη ηελ απφθιηζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ κέζσλ απνδνρψλ 

θαηά ηελ απφθιηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Αθαηξείηαη, δειαδή, 

απφ ηελ παξαηεξνχκελε απφθιηζε ησλ κηζζψλ εθείλν ην ηκήκα ηεο πνπ είλαη 

δηθαηνινγεκέλν γηαηί κπνξεί λα απνδνζεί ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

παξαγσγηθφηεηαο κεηαμχ Διιάδαο θαη πξνεγκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε απνηππψλεηαη ε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο απφθιηζεο 

ησλ κηζζψλ σο αγνξαζηηθή δχλακε κεηαμχ ΔΔ-15 θαη Διιάδαο απφ ην 1999 

έσο ην 2009 θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ηεο απφθιηζεο θαηά ηελ ηξηεηία 2010-

2012. πσο απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.1, ε αλνδηθή πνξεία ζηνλ δείθηε 

απφθιηζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ κέζνπ κηζζνχ ζηελ Διιάδα έλαληη 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15, είλαη ζεακαηηθή, γηαηί κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2012 αλακέλεηαη λα έρεη δηπιαζηαζηεί (απφ ην 10% ζην 20%). 

Οη κεγάιεο απμήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, θαηά ηα έηε 1995-

2009, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηνπο κεηαπνιηηεπηηθνχο 

ζεζκνχο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νη νπνίνη επλννχζαλ ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ 

δηαλνκή ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο κεηαμχ εηζνδεκάησλ ηεο εξγαζίαο θαη 

εηζνδεκάησλ ηεο ηδηνθηεζίαο, νδήγεζαλ ζε άλνδν ησλ νλνκαζηηθψλ κέζσλ 

απνδνρψλ, νη νπνίεο, ππνινγηζκέλεο ζε εζληθφ λφκηζκα, παξνπζίαζαλ 

ζσξεπηηθή αχμεζε, απφ ην 1995 έσο ην 2009, θαηά 8,8% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, 

έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ζηηο 35 πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ. Οη ζπγθξίζεηο ησλ κηζζψλ πξαγκαηνπνηνχληαη αθελφο κελ ζε εζληθφ 

λφκηζκα ψζηε λα θαζίζηαληαη εκθαλείο νη εζσηεξηθέο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ 

αιιαγέο ζηα κεγέζε, αθεηέξνπ δε ζε δνιάξηα ψζηε λα γίλεη θαλεξή θαη ε 

επίδξαζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ. Οη απμήζεηο ησλ κηζζψλ 
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ζηελ Διιάδα, ππνινγηζκέλεο ζε δνιάξηα, ήηαλ θαηά πνιχ πςειφηεξεο, 

ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ 35 αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Η ζπγθξηηηθά 

κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ νλνκαζηηθψλ κέζσλ απνδνρψλ αλά απαζρνινχκελν 

ζηελ Διιάδα ππνινγηζκέλε ζε εζληθφ λφκηζκα (+8,8%), κεηαηξάπεθε ζε 

ζεακαηηθή αχμεζε 44% έλαληη ησλ 35 αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ εμαηηίαο ηεο 

αλαηίκεζεο ηνπ επξψ θαη παιαηφηεξα ηεο δξαρκήο ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 2000. 

χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(Μάηνο 2012), ζηε δηάξθεηα ηνπ 2012 ζα ππάξμεη ζεακαηηθή κείσζε ησλ 

κέζσλ απνδνρψλ αλά εξγαδφκελν ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο 35 

πξνεγκέλεο ρψξεο, είηε ζε εζληθφ λφκηζκα, είηε ζε δνιάξηα (Γηάγξακκα 1.2), 

εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ 2. Υάξε ζε απηή ηε ζεακαηηθή κείσζε, 

νη κέζεο απνδνρέο ζηελ Διιάδα, ζην ηέινο ηνπ 2012, ζε εζληθφ λφκηζκα ζα 

έρνπλ απμεζεί έλαληη ηνπ 1995 θαηά 15% ιηγφηεξν απφ φζν ζηηο 

αληαγσλίζηξηεο ρψξεο, θαη ζε δνιάξηα ζα έρνπλ επηζηξέςεη ζηα επίπεδα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

 

Γηάγξακκα 1.2   Μέζεο απνδνρέο αλά απαζρνινχκελν ζε ζχγθξηζε κε 35     

                πξνεγκέλεο ρψξεο, ζε εζληθά λνκίζκαηα θαη ζε δνιάξηα,                   

    1996-2012 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 
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ην Γηάγξακκα 1.3, θαίλεηαη ε ζχγθξηζε παξαγσγηθφηεηαο θαη πξαγκαηηθψλ 

ακνηβψλ (ππνινγηζκέλε αλά απαζρνινχκελν). ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-

2008 ζπλνιηθά, ε παξαγσγηθφηεηα απμήζεθε θαηά 5,5% πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε ησλ κέζσλ απνδνρψλ. Καηά ην 2009, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, εμαηηίαο ηεο ππνρψξεζεο ηνπ δείθηε 

ηηκψλ θαηαλαισηή θαη κε δεδνκέλε ηελ χπαξμε πξνγελέζηεξσλ ζπκβάζεσλ 

γηα ηνπο νλνκαζηηθνχο κηζζνχο ηνπ 2009, ππήξμε αχμεζε ησλ κέζσλ 

πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ θαηά 3,2%, ελψ ηαπηφρξνλα ππνρσξνχζε ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαηά 3,0%.  

 

Γηάγξακκα 1.3  Πξαγκαηηθέο ακνηβέο αλά απαζρνινχκελν θαη παξαγσγηθφηεηα, ζε 

     ζηαζεξέο ηηκέο, 1996-2012 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

 

πσο απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.4, ην κεξίδην ηεο εξγαζίαο ζην ΑΔΠ 

(δηνξζσκέλν γηα ηελ επίπησζε ηεο απηφ-απαζρφιεζεο), δειαδή έλα κέγεζνο 

πνπ αληαλαθιά ηελ πξσηνγελή δηαλνκή ηνπ πξντφληνο κεηαμχ εξγαζίαο θαη 

θεθαιαίνπ, παξνπζίαδε καθξνρξφληα πησηηθή ηάζε επί κηα νιφθιεξε 

δεθαεηία, κεηαμχ 1983 θαη 1993, θαη ζηαζεξνπνηήζεθε ελ ζπλερεία ζηε 

κεζνπξφζεζκε δηάξθεηα 1993-2008 (παξά ηηο θαηά θαηξνχο απνθιίζεηο ηνπ 

απφ ηελ κεζνπξφζεζκε ηάζε ηνπ 63% ηνπ ΑΔΠ ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ 
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παξαγσγήο). ηε ζπλέρεηα, φκσο, ην κεξίδην ηεο εξγαζίαο ζην ΑΔΠ κεηψζεθε 

δξακαηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο 2010-2012. 

 

 

Γηάγξακκα 1.4   Μεξίδην ηεο εξγαζίαο ζην ΑΔΠ ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (%), 

    1983-2012 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε εηθφλα απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πξνεγνπκέλσλ εηψλ εμαηηίαο ησλ δηαξθψλ αλαζεσξήζεσλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δίλνληαη ζηε δεκνζηφηεηα εηεζίσο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Η κεηαβιεηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγεί δηαξθή αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κηζζψλ θαη ηνπ κεξηδίνπ ηεο εξγαζίαο. Γηα 

ζχγθξηζε παξαζέηνπκε ην Γηάγξακκα 1.5, φπνπ θαίλεηαη ην κεξίδην ηεο 

εξγαζίαο ζην ΑΔΠ ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (%), γηα ηα έηε 1983-

2011, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010 θαη ηνπ 2011. 
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Γηάγξακκα 1.5   Μεξίδην ηεο εξγαζίαο ζην ΑΔΠ ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ  παξαγσγήο (%), 

    1983-2011, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010 θαη ηνπ 2011. 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

 

Σν θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηελ Διιάδα, γηα ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο, ππνινγηζκέλν ζε δνιάξηα θαη ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο ησλ 35 άιισλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

γεσγξαθηθήο θαη ηεο θιαδηθήο θαηαλνκήο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

Διιάδαο κε απηέο ηηο 35 ρψξεο) απμήζεθε ζηελ Διιάδα, ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 2000-2009, θαηά 23%. Η αχμεζε απηή, πνπ δείρλεη κηα ζνβαξή 

επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο, είλαη ππνινγηζκέλε ζε δνιάξηα, 

θαη δελ ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά ζηηο 

αιιαγέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Δπεηδή νη αληαγσλίζηξηεο ρψξεο δελ 

έρνπλ φιεο θνηλφ λφκηζκα κε ηελ Διιάδα, αιιά δηαηεξνχλ ηα δηθά ηνπο εζληθά 

λνκίζκαηα, εάλ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο 

εξγαζίαο (δειαδή ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζην βαζκφ πνπ εμαξηάηαη απφ ην 

θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο) κεηαμχ Διιάδαο θαη αληαγσληζηξηψλ 

ρσξψλ, ηφηε είλαη νξζφ λα ππνινγίζνπκε ην θφζηνο εξγαζίαο ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο ζην ίδην λφκηζκα (π.ρ. ζε δνιάξηα). Δάλ φκσο ζέινπκε λα 

ππνινγίζνπκε πφζν επέδξαζαλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο νη 

απαηηήζεηο ησλ κηζζσηψλ, επνκέλσο νη απμήζεηο ησλ απνδνρψλ, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε ηηο απμήζεηο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο ζε εζληθά λνκίζκαηα –αιιηψο ζα έρνπκε απνδψζεη ζηηο απμήζεηο 
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ησλ κηζζψλ, κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Θα 

εκθαλίδεηαη, δειαδή, θάζε αλαηίκεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ 

έλαληη ησλ λνκηζκάησλ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδαο σο ππνηηζέκελν 

απνηέιεζκα ησλ απαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο, γηα λα έρνπκε 

ηελ νξζή θαη έληηκε εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο απαηηείηαη λα εμεηάζνπκε ηνλ 

εζληθφ δείθηε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο ησλ 35 άιισλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, ζε εζληθά 

λνκίζκαηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεσγξαθηθήο θαη ηεο θιαδηθήο 

θαηαλνκήο εθάζηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο, έηζη ψζηε 

ζηνλ δείθηε λα κελ πεξηιακβάλεηαη θαη ε επίπησζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.  

Απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε απηνχ (Γηάγξακκα 1.6) πξνθχπηεη φηη ζηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2009, ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζην 

ζχλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ζηηο 

35 βηνκεραληθέο ρψξεο, ζε εζληθά λνκίζκαηα, απμήζεθε ζπλνιηθά ζηελ ελ 

ιφγσ πεξίνδν θαηά πεξίπνπ 4%. Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζε δνιάξηα (23%) ην 19% 

νθεηιφηαλ ζηηο κεηαβνιέο ηεο νλνκαζηηθήο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο, δειαδή ζηελ αλαηίκεζε ηνπ επξψ (θαη παιαηφηεξα ηεο δξαρκήο 

ελφςεη ηεο έληαμεο ζηελ λνκηζκαηηθή έλσζε), ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ 

γεσγξαθηθή θαη ζηελ θιαδηθή θαηαλνκή ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

Διιάδαο, θαη κφλνλ θαηά 4% ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

πςειφηεξεο απνδνρέο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφο ν ηζρπξηζκφο φηη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο επηδεηλψζεθε εμαηηίαο ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ ζρεδφλ κε 

ηνλ ίδην ξπζκφ κε ηνλ κέζν φξν ησλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ (ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ απμήζεσλ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ην βάξνο 

θάζε ρψξαο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο). Γηα ηελ επηδείλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο ησλ εηψλ 2000-2009, νη απμήζεηο ησλ κηζζψλ 

ζηελ Διιάδα επζχλνληαλ κφλνλ θαηά ην έλα πέκπην. 

ην Γηάγξακκα 1.6 θαίλεηαη ε κεγάιε κείσζε πνπ επήιζε θαηά ηελ ηξηεηία 

2010-2012 ζην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έλαληη 

ησλ 35 πξνεγκέλσλ ρσξψλ, ηφζν ζε εζληθά λνκίζκαηα φζν θαη ζε δνιάξηα. 

ην ηέινο ηνπ 2012, ε κείσζε ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ηεο ηειεπηαίαο 

ηξηεηίαο, ζα έρεη αληηζηαζκίζεη νιφθιεξε ηελ αξλεηηθή επίπησζε πνπ είρε ζην 

κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο, ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε αλαηίκεζε 

ηνπ επξψ θαη παιαηφηεξα ηεο δξαρκήο. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Annual 

Macroeconomic Database ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξνθχπηεη φηη γηα ην 

έηνο 2011, ζηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε πςειφ θαη κεζαίν επίπεδν 

αλάπηπμεο, θαη κε θξηηήξην ηηο κηθηέο απνδνρέο ζε επξψ (αθαζάξηζηνο κηζζφο 
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θαη εηζθνξέο εξγνδφηε), ε Διιάδα δηαηεξεί κηα απφ ηηο θαηψηεξεο ζέζεηο. 

Μάιηζηα, εμαηηίαο ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά ε απφζηαζή ηεο απφ ηνλ κέζν φξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

κέζεο εηήζηεο απνδνρέο αλά απαζρνινχκελν ζηελ Διιάδα θαηά ην 2011 ήηαλ 

ζπγθξίζηκεο κε απηέο ηεο ινβελίαο θαη ηεο Κχπξνπ (φπνπ επίζεο έρεη 

κεησζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο). Αλέξρνληαλ ζε 25.470 επξψ (πεξπζηλή εθηί-

κεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 27.336 επξψ) έλαληη πεξίπνπ 33.000 ζηελ 

Ιζπαλία, 36.000 ζηελ Γεξκαλία θαη 47.000 ζηελ Γαιιία θαη 44.000 ζηελ 

Ιξιαλδία (Γηάγξακκα 1.7). Μεηά ηηο κεηψζεηο ηνπ 2012, νη κέζεο εηήζηεο 

απνδνρέο αλά απαζρνινχκελν ζηελ Διιάδα ζα είλαη ζπγθξίζηκεο κε απηέο 

ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Μάιηαο, θαη εάλ ζπλερηζηεί ε ίδηα πνιηηηθή κεηψζεσλ 

ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην 2013, κε απηέο ηεο Κξναηίαο, ηεο 

Σζερίαο θαη ηεο Δζζνλίαο. 

Γηάγξακκα 1.6  Κφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζε ζχγθξηζε κε 35  

    πξνεγκέλεο ρψξεο, ζε εζληθά λνκίζκαηα θαη ζε δνιάξηα, 1995-2012 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 
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Γηάγξακκα 1.7   Δηήζηεο απνδνρέο αλά απαζρνινχκελν, ζε επξψ, 2011 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

 

 

Η ζχγθξηζε ησλ απνδνρψλ, σο εηζφδεκα, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη 

ην δηαθνξεηηθφ χςνο ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην Γηάγξακκα 1.8, θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ ζηηο ρψξεο κε πςειή θαη 

κεζαία αλάπηπμε ζε Ιζνηηκίεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο, έηζη ψζηε νη κηζζνί λα 

είλαη ζπγθξίζηκνη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε. 

Πξνθχπηεη φηη ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ ζηελ 

Διιάδα, θαηά ην 2009, αλεξρφηαλ ζην 74% ηεο αληίζηνηρεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ζηε Γεξκαλία θαη ζην 67% ηεο Γαιιίαο. Απφ ηελ ζρεηηθά ρακειή 

ζέζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηελ αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ κηζζψλ, γίλεηαη θαλεξφ ην ληάκπηλγθ πνπ αζθείηαη απφ ηελ 

Γεξκαλία επί ησλ κηζζψλ φισλ ησλ άιισλ ρσξψλ κε πςειφ επίπεδν 

αλάπηπμεο. 
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Γηάγξακκα 1.8  Αγνξαζηηθή δχλακε κέζσλ εηήζησλ απνδνρψλ, ζε ηζνηηκίεο   

      αγνξαζηηθήο δχλακεο, Γεξκαλία=100, 2011 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

 

 

 
 

Σν εηήζην θφζηνο εξγαζίαο (αθαζάξηζηνο κηζζφο + εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) 

απνηειεί ηελ βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο. ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ππεηζέξρεηαη σζηφζν θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Απφ ηελ ζχγθξηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο (Γηάγξακκα 1.9) πξνθχπηεη φηη κεηά απφ ηελ 

κείσζε ηεο δηεηίαο 2010-2011 ε Διιάδα πζηεξεί έλαληη πνιιψλ άιισλ ρσξψλ 

κε πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο. Δληνχηνηο, ε ππεξνρή ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ζηελ Διιάδα έλαληη ησλ ρσξψλ κεζαίαο αλάπηπμεο παξακέλεη αθφκε θαη 

ζήκεξα ζεκαληηθή.  
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Γηάγξακκα 1.9  Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο, ζε ηζνηηκίεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, 2011 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

 

 

 

Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη άιισλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ, είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 

δηαθνξά ησλ ακνηβψλ εξγαζίαο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα κεηά ηελ εζσηεξηθή 

ππνηίκεζε ησλ εηψλ 2010-2012. Πξνθχπηεη, έηζη, φηη ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη 

ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηελ Διιάδα απφ ηηο άιιεο 

πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο είλαη ζεκαληηθή θαη αλέξρεηαη ζε 20,0% 

σο πξνο ηελ Γεξκαλία (κε βάζε 100 γηα ηελ Γεξκαλία, ν δείθηεο αλέξρεηαη ζε 

80 γηα ηελ Διιάδα) (Γηάγξακκα 1.10). Σν κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο ζηελ 

Πνξηνγαιία είλαη αθφκε ρακειφηεξν (75 έλαληη ηεο Γεξκαλίαο), γεγνλφο πνπ 

δελ έρεη βνεζήζεη ηελ ρψξα απηή λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη. Τςειφηεξν απφ ηελ Διιάδα είλαη ην κνλαδηαίν θφζηνο 

εξγαζίαο ζηελ Ιζπαλία, ηελ Ιξιαλδία, ηελ ινβελία θαη ηελ Κχπξν (ΙΝΔ, 

ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2012). 
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Γηάγξακκα 1.10   Μνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο, ζε επξψ αλά κνλάδα αγνξαζηηθήο  

      δχλακεο, Γεξκαλία=100, 2011 

 

Πηγή: Αnnual Macroeconomic Database, Eπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

 

1.5  Δμειίμεηο ζηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο 

H Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ – εθηφο ησλ 

απσιεηψλ ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ησλ θαηψηαησλ απνδνρψλ ηελ δηεηία 

2010-2011- επηβάιιεηαη θαη νλνκαζηηθή κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, κέζα 

απφ ηηο δξαζηηθέο κεηψζεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο 

ηνπ 2νπ Μλεκνλίνπ (22% ζηνλ θαηψηαην κηζζφ θαη εκεξνκίζζην θαη 32% 

αληίζηνηρα γηα ηνπο λένπο ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ). Ο θαηψηαηνο κηζζφο, 

απφ εξγαιείν πξνζηαζίαο ησλ ρακειά ακεηβφκελσλ, κεηαηξέπεηαη ζε 

εξγαιείν γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο γεληθεπκέλεο κείσζεο ησλ 

απνδνρψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ επηδηψθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο (ΙΝΔ, ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2012). 
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1.6  Οη κεηαβνιέο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 

Η δξακαηηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά ην 2009-2012 νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ήηαλ ξαγδαία. Σν γεγνλφο απηφ, δειαδή 

φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

παξάιιειε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.11. Η 

κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά ην ππφινηπν κέξνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηεο κεηαβνιήο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο πνπ ηζνχηαη κε ηελ κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο). 

 

Γηάγξακκα 1.11  ΑΔΠ θαη απαζρφιεζε, εηήζηεο % κεηαβνιέο, 2004-2012 

 

Πηγή: Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ΔΣΥΔ θαη Ameco Database. 

 

 

 

πσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 1.12, ε αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

θαηά ην 2009-2011 ζπληήξεζε ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (εξγαηηθφ δπλακηθφ % ηνπ πιεζπζκνχ 
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15-64 εηψλ). ην ίδην Γηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ν δεκνγξαθηθφο δείθηεο 

ηνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο (15-64 εηψλ) σο πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ, θζίλεη. Απηά ζεκαίλνπλ φηη κηα κηθξφηεξε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ 

έρεη εξγάζηκε ειηθία, θαη φηη απφ απηή ηε κεξίδα έλα απμαλφκελν πνζνζηφ 

εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα εξγαζηεί παξφιν πνπ νη επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο κεηψλνληαη θαζψο ζπξξηθλψλεηαη ην πξντφλ (Γηάγξακκα 1.12 

ηελ θακπχιε ηεο απαζρφιεζεο % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ). 

 

 

 

Γηάγξακκα 1.12   ΑΔΠ, απαζρφιεζε, εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη πιεζπζκφο, 1990-2012 

 

Πηγή: Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ΔΣΥΔ θαη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί. 

 

 

Μηα ζεκαληηθή δηαίξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κεηαμχ κηζζσηψλ θαη 

απηναπαζρνινπκέλσλ. Η απηφ-απαζρφιεζε, κία επξχηαηα δηαδεδνκέλε 

κνξθή απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο 

αθνινπζεί καθξνρξφληα πησηηθή ηάζε. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη επεηδή 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, αιιά επεηδή επεθηείλεηαη ε 

κηζζσηή εξγαζία. Ο αξηζκφο φζσλ εξγάδνληαη κε απηφ-απαζρφιεζε 
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θπκαίλεηαη, απφ ην 1973 έσο ζήκεξα, κεηαμχ 1,60 θαη 1,75 εθαηνκκπξίσλ 

αηφκσλ. Απηή ε καθξνρξφληα ζηαζεξφηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ πξνθχπηεη απφ ηελ επηθάιπςε πεξηφδσλ ελίζρπζεο 

θαη απνδπλάκσζεο ηεο απηφ-απαζρφιεζεο σο κνξθή εξγαζίαο.  

 

 

Γηάγξακκα 1.13  ΑΔΠ, απηφ-απαζρφιεζε θαη κηζζσηή εξγαζία, 1990-2012 

 

Πηγή: Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ΔΣΥΔ θαη Ameco Database. 

 

 

Έηζη ζπλέβε θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο (Γηάγξακκα 1.13). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ππήξμε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ, πιελ φκσο, ππήξμαλ απμήζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 2000, 

νη νπνίεο αληηζηάζκηζαλ, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ηηο κεηψζεηο πνπ είραλ 

πξνεγεζεί.  

Η καθξνρξφληα ζηαζεξφηεηα ηνπ αξηζκνχ απηναπαζρνινπκέλσλ ζρεηίδεηαη κε 

ην γεγνλφο φηη ελψ ππνρσξνχλ ηα παιαηά επαγγέικαηα ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ, αλαδχνληαη λέα επαγγέικαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Ο ξπζκφο αλάδπζεο απηψλ ησλ λέσλ επαγγεικάησλ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ απνηεινχλ 
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αλαγθαία (πιελ φκσο φρη ηθαλή) ζπλζήθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ 

κνξθψλ παξαγσγήο, νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη κνξθψλ απαζρφιεζεο.  

Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα εξκελεία ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

απηφ-απαζρφιεζε. Δληνχηνηο, ζηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο εκθαλίζηεθε 

θαη ην θαηλφκελν ηεο κεγέζπλζεο ηεο απηφ-απαζρφιεζεο πνπ ππνθξχπηεη 

κηζζσηή απαζρφιεζε. Δλδέρεηαη νιφθιεξε ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ, ζηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, λα νθείιεηαη 

ζηελ ςεπδψλπκε απηφ-απαζρφιεζε ηεο επέθηαζεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο 

ππφ ηελ κνξθή ησλ εξγαδνκέλσλ κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ ελψ επί ηεο 

νπζίαο εξγάδνληαη σο κηζζσηνί (σξάξην θαη ινηπέο ηππηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

κηζζσηψλ). 

πσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 1.13, νη κεηαβνιέο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κηζζσηψλ (κεηά απφ εμνκάιπλζε γηα λα απαιεηθζνχλ νη βξαρπρξφληεο 

δηαθπκάλζεηο) αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηνπ ΑΔΠ. Οη κεηαβνιέο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, αληίζεηα, θαίλεηαη φηη επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ην ηζνδχγην εκθάληζεο λέσλ / εμαθάληζεο παιαηψλ 

επαγγεικάησλ, αιιά θαη απφ ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ή παξάλνκεο πξαθηηθέο 

φπσο απηή πνπ ήδε αλαθέξακε (ΙΝΔ, ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2012). 

1.7  Απαζρφιεζε θαη Αλεξγία 2008-2012  

 
ηελ αγνξά εξγαζίαο ζεκεηψζεθε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. 

Με βάζε ηα κεληαία επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ΔΛΣΑΣ, 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνλ Ινχιην ηνπ 2012 αλήιζε ζε 25,1%, κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αλέξγσλ λα θηάλεη ηα 1.261.604 άηνκα. Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αλεξγίαο πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ λέσλ ειηθίαο 15-24 εηψλ 

απμήζεθε δξακαηηθά, θηάλνληαο ην 54,2%, ελψ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ 

γπλαηθψλ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ απηφ ησλ αλδξψλ (29% έλαληη 

22,3%). Γηα νιφθιεξν ην έηνο 2012, ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο εθηηκάηαη φηη 

ζα πξνζεγγίζεη ην 22,4% (ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε). 

Μεηά ην ηξίην έηνο χθεζεο ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη πιένλ ζε 

δηαδηθαζία πιήξνπο απφ-επέλδπζεο θαη απαμίσζεο κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ 

παξαγσγηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Η ζνβαξή απηή απψιεηα ηεο 

δπλακηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εθαξκνγή 

απζηεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θηλδπλεχεη λα κεηαηξέςεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

απφ πξαγκαηηθή ζε εηθνληθή. 

Γηα ηξίην ζπλερφκελν έηνο ην ηζνδχγην ζηελ αλαπιήξσζε κεηαμχ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ 

ζπλερίδεη λα είλαη αξλεηηθφ κε ην 2011 λα απνηππψλεηαη ν ρακειφηεξνο 

δείθηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα ζπλερίδεηαη θαη θαηά ην 

2012, Πίλαθαο 1.4. Σν πνιχ ρακειφ πνζνζηφ αλαπιήξσζεο πξέπεη λα 
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ζπλδπαζηεί θαη κε ην θιείζηκν πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ην 

ηειεπηαίν έηνο. 

Πίλαθαο 1.4   Οη ξνέο απφ θαη πξνο ηελ απαζρφιεζε, πνζνζηφ αλαπιήξσζεο 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ 2008 – 2012. 

 

 

Η ζπξξίθλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

είρε σο απνηέιεζκα θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ην πξψην ηνπ 

2012 λα θαηαγξάθεηαη πιένλ κηθξφηεξε ησλ 4.000.000 εξγαδνκέλσλ, ελψ νη 

κεγαιχηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζπληειέζηεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν 

ρξφλν θαη ζπλερίδνληαη θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012, Πίλαθαο 1.5. 

ε κεγάιν βαζκφ νη απψιεηεο απηέο νθείινληαη ζηε κείσζε ηεο αλδξηθήο 

απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηελ γπλαηθεία 

απαζρφιεζε, αιιά θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 30 εηψλ.  

Δπηπιένλ, ηελ θξίζε πθίζηαληαη νη απαζρνινχκελνη κε πιήξε απαζρφιεζε, 

θαη παξά ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ, θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία έηε νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη κεηψλνληαη ζε φιε ζρεδφλ ηελ 

δηάξθεηα ηνπ 2011 θαη θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012. 
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εκαληηθφ κεξίδην ζηε δξακαηηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο έρεη ε κηζζσηή 

εξγαζία θαζψο ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ζπλνιηθή απαζρφιεζε κεηψζεθε θαηά 

κία πνζνζηηαία κνλάδα ελψ πθίζηαηαη ην θχξην βάξνο ηεο θξίζεο θαζψο 

αλαινγνχλ πάλσ απφ επηά κηζζσηνί ζηελ κεηαβνιή δέθα απαζρνινχκελσλ.  

Καηαζθεπέο θαη Μεηαπνίεζε είλαη νη θπξίσο θιάδνη ησλ νπνίσλ ε 

απαζρφιεζε κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ελψ θαη ε 

απαζρφιεζή ζηνλ θιάδν ηνπ Δκπνξίνπ κεηψλεηαη κεηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 

2009. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο έληαζεο ηεο κείσζεο ησλ ελ ιφγσ θιάδσλ είλαη φηη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

κεηψζεθε θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφ 38,6% κέζν φξν ην 2008 ζε 

34,7% αληίζηνηρα ην 2011 θαη ζην 33,6% θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012). 

 
 

Πίλαθαο 1.5   Η απαζρφιεζε πιήξε, κεξηθή θαη κηζζσηή, κεηαβνιέο 2008 – 2012 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ 2008 – 2012. 

 



32 
 

 

 

Σηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ηηο πθίζηαηαη κφλν ε κηζζσηή 

εξγαζία αιιά θαη φιν ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο 

θαζψο ην ηίκεκα ηεο χθεζεο είλαη κεγάιν θαη ζε απηφ. Σφζν ε θαηεγνξία ησλ 

εξγνδνηψλ, φζν θαη ζπκβνεζνχλησλ κειψλ δέρνληαη κεγάιεο θαη ζπλερείο 

κεηψζεηο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο ελψ ε θαηεγνξία ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ αληηζηεθφηαλ κέρξη ην ηειεπηαίν έηνο. 

ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ εξγνδνηψλ εθηφο απφ ηνπο θχξηνπο θιάδνπο 

ζηνπο νπνίνπο κεηψζεθε θαη ε κηζζσηή εξγαζία κεηψζεθε ζεκαληηθά ζηνπο 

θιάδνπο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο, ζηηο 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο 

Μεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε. 

ηελ θαηεγνξία ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ε απαζρφιεζε κεηψζεθε θπξίσο 

ζηνπο θιάδνπο ηεο Γεσξγίαο θαη ηνπ Δκπνξίνπ, ελψ ηέινο ζηα ζπκβνεζνχληα 

κέιε ε απαζρφιεζε κεηψζεθε ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ θιάδνπο κε εμαίξεζε 

ηνλ θιάδν ησλ Μεηαθνξψλ θαη απνζήθεπζε. 

Η πξφβιεςε ηνπ ΙΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ γηα αχμεζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλεξγίαο ζηα 

επίπεδα ηνπ 17% - 18% ζην ηέινο ηνπ 2011 επηβεβαηψζεθε (17,7%). Οη 

εμειίμεηο απηέο ζηελ αλεξγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφβιεςε γηα αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο θαηά ην 2012 ζηα επίπεδα ηνπ 23% - 24% δηακνξθψλνπλ ζπλζήθεο 

θνηλσληθνχ θξαρ κε φηη αξλεηηθφ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, 

ηνπο λένπο, ηνπο αλέξγνπο θαη ηελ δηάβξσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ 

ρψξα καο. 

Οη ξπζκνί αχμεζεο ησλ αλέξγσλ απφ ην 24% ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2009 ζε πάλσ απφ ην 40% ηα ηειεπηαία ηξία ηξίκελα είλαη εθξεθηηθνί. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη πάλσ απφ ην ήκηζπ (52,8%) ησλ λέσλ κέρξη 24 εηψλ θαη 

ην 42% ησλ λέσλ κέρξη 29 εηψλ είλαη πιένλ άλεξγν. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο θαη 

ησλ δχν απηφ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

δηπιαζηάδεηαη. Δπίζεο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ 25 εηψλ & άλσ ή ησλ 30 

εηψλ & άλσ ηξηπιαζηάδεηαη (20,5% θαη 18,3% ην 2012 έλαληη 7,1% θαη 5,9% 

ηνπ 2008). 
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Πίλαθαο 1.6   Άλεξγνη θαη πνζνζηφ αλεξγίαο, 2008 -2012 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ 2008 – 2012. 

 

 

 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ δηπιαζηάδεηαη θζάλνληαο ην 26,5% ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2012, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ππέξ-

ηξηπιαζηάζηεθε θζάλνληαο ην 19,7% ην ίδην ηξίκελν. Πάλσ απφ ην 55% ησλ 

θαη‘ έηνο ηξηκεληαίσλ κεηαβνιψλ ζηνπο αλέξγνπο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

αλέξγσλ αλδξψλ. 

Οη καθξνρξφληνη άλεξγνη απνηεινχλ πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ αλέξγσλ ζρεδφλ 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011, ελψ ηελ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ηελ είραλ θαηά ην 

2009. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ γίλεηαη έληνλνο απφ ην 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2009, ελψ ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπο θζάλεη ην 65% 

ζην ηέινο ηνπ 2011 θαη ζην 74% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012.  

Οη «Νένη» άλεξγνη αλαινγνχλ θαηά κέζν ζην 24% ησλ αλέξγσλ θαηά ηα δχν 

ηειεπηαία έηε απφ 33% ην 2008. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ «Νέσλ» αλέξγσλ 

γίλεηαη έληνλνο απφ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010, ελψ ε πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ηνπο θζάλεη ην 47% ζην ηέινο ηνπ 2011 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012. 

Οη άλεξγνη πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζην παξειζφλ απφ 65% ησλ αλέξγσλ πνπ 

αλαινγνχζαλ θαηά κέζν φξν ην 2008, αλαινγνχλ πιένλ ζην 76% ηα δχν 

ηειεπηαία έηε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη άλεξγνη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία 

απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2010 θαη κεηά μεπεξλνχζαλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ αλέξγσλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (ΙΝΔ, ΓΔΔ-

ΑΓΔΓΤ, 2012). 



34 
 

 



35 
 

Κεθάιαην 2   Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

 

2.1  Γεληθά 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ζηελ εξγαζία απφ πιεπξάο ησλ 

ςπρνιφγσλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ πνπ κειεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ζε 

νξγαληζκνχο, έρεη θιηκαθσζεί δξακαηηθά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κάιινλ, 

θαλέλα άιιν ζέκα δελ έρεη ιάβεη πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηα ηειεπηαία 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη εγρεηξίδηα ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Cooper & Robertson, 1986). Σξέρνπζεο αλαιχζεηο απηήο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο ηελ επξεία εκπεηξηθή έξεπλα πνπ έρεη γίλεη θαη ηηο 

ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί (Landy & Becker, 1987; Locke & Henne, 1986; 

Pinder, 1984). 

Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα παξέρνπλ έλα πγηέο θιίκα εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ σο αληαπφδνζε ην θαιχηεξν απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

απαζρνινχληαη ζε απηνχο,  θαζψο ε επηηπρία νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ απφ ηελ εξγαζία. 

Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ πνιινχο αμηνζεκείσηνπο παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ζεσξίεο πεξί 

κάλαηδκελη θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηελ εξγαζία, επηζεκαίλνπλ δπν είδε 

αληακνηβψλ, ηηο εγγελείο-ελδνγελείο ή εμσηεξηθέο-εμσγελείο. Οη εμσγελείο 

αληακνηβέο πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Οη εμσγελείο 

αληακνηβέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εμσγελείο παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο κπνξεί 

λα είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε δηθαηνζχλε, 

ν κηζζφο θαη νη αληακνηβέο, ε ιεθηηθή ελίζρπζε (ζεηηθφο ιφγνο), ε άκεζε 

ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θιπ.. Αληίζεηα, νη εγγελείο 

αληακνηβέο πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. ηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε θάπνην πξφζσπν θαη ιέκε πσο είλαη εγγελψο 

θηλεηνπνηεκέλν λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα δξαζηεξηφηεηα, δελ πξνυπνηίζεηαη 

θακία αληακνηβή πέξαλ απηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή 

θαζεαπηή ή θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Σα εγγελή 

θίλεηξα κπνξεί λα είλαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο, ε επηηπρία θαη ε αλάπηπμε, ην 

θχξνο θαη ε θαηάηαμε ζηελ ηεξαξρία ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. (Hossainy et al., 

2012).   

Έρεη παξαηεξεζεί πσο νη εμσγελείο θαη ελδνγελείο παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

βξίζθνληαη ζε πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Μηα άκεζε θαη ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αληακνηβψλ θαη ησλ θηλήηξσλ είλαη γλσζηή θαη  ππάξρνπλ 

ζηνηρεία ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ φηη φζν θαιχηεξεο είλαη νη αληακνηβέο , ηφζν  

κεγαιχηεξε ζα είλαη ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Khan, Farooq,& Ullah, 

2010). Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ζηελ εξγαζία (Porter & 
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Lawler, 1968) ζεσξνχλ φηη νη επηπηψζεηο απηψλ ησλ δχν εηδψλ αληακνηβψλ - 

ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ - είλαη αλεμάξηεηεο, ή πξνζηηζέκελεο. Απηφ ζεκαίλεη, 

επνκέλσο, φηη ε εξγαζία ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα δηεγείξεη 

ηνπο παξάγνληεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο θαη επηπξφζζεηα φηη νη 

εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα αληακείβνληαη κε εμσγελείο αληακνηβέο (θαη‘ 

αλαινγία) γηα ηελ πςειή απφδνζε ηνπο Ο νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα 

ηζνξξνπήζεη θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο δχν απηέο παξακέηξνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δπλακηθά θηλεηνπνηεκέλνπο κε απψηεξν 

ζθνπφ λα απνθνκίζεη ηελ κέγηζηε παξαγσγηθφηεηα απφ απηνχο.  

Τπάξρνπλ σζηφζν θαη δηάθνξνη άιινη εμσγελείο παξάγνληεο ππνθίλεζεο. Ο 

Ρ. Nirmala (2004) ππνδεηθλχεη φηη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο, νη εξγαζηαθνί 

παξάγνληεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγεζία, έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηελ εξγαζηαθή θηλεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ . Πην ζεκαληηθφ είλαη  ην 

γεγνλφο φηη νη αληακνηβέο, ηα θίλεηξα θαη ν κηζζφο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ―ζπληήξεζε‖ ησλ εξγαδνκέλσλ (Ritter & Taylor, 1997). 

Ωζηφζν, ηα ρξήκαηα δελ κπνξνχλ πάληα λα θάλνπλ έλα άηνκν λα θαηαβάιεη  

ην κέγηζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ. Έηζη, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδνληαη κε άιινπο παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο (Alkire & Deneulin, 

2002), φπσο ε ελαξκφληζε κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ πνιηηηθή ή ην πξνθίι ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Hossainy et al., 2012), ε 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ (Lim & Chan, 2001), ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε 

εμσηεξηθή ππνζηήξημε γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο (Maka & Sockel, 

1999) θιπ. Δθηφο απηνχ, ε ειηθία, ην θχιν, ε ζεηεία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαη ε παιαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί λα 

επεξεάδνπλ ηελ παξαθίλεζε ηνπο, αθφκε θαη εληφο ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ 

(Roos & Eedan, 2008).  

Καζψο ν εξγαδφκελνο μνδεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζηελ 

εξγαζία ηνπ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα απηφλ λα αηζζάλεηαη ςπρνινγηθά 

αζθαιήο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηθεληξσζεί  

ζην έξγν ηνπ θαη λα είλαη επαξθψο παξαγσγηθφο. Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ αληηθαζίζηαληαη 

γξεγνξφηεξα απφ φ, ηη νη πεξηζζφηεξνη κπνξνχλ αθφκε θαη λα πξνβιέςνπλ. 

Ωο απνηέιεζκα λεφηεξεο, βειηησκέλεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ δηαξθή 

θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηζζφηεξν αλαγθαία παξά πνηέ. Η εθπαίδεπζε 

απνηειεί έλα είδνο παξνρψλ ζε έλα άηνκν. Η εθπαίδεπζε δελ αλαβαζκίδεη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ απιψο, αιιά ζπλάκα απμάλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο φπσο θαη ηα επίπεδα θηλεηνπνίεζεο ηνπο ζε κεγάιν 

βαζκφ. (Sapna et al., 2012). 

Οκνίσο, ν Slater θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην λα θάλεηο ηνπο 

αλζξψπνπο λα θπλεγνχλ ηα ρξήκαηα δελ παξάγεη ηίπνηα θαζψο ηα ρξήκαηα 

απνηεινχλ θίλεηξν ην νπνίν νδεγεί ζε πξννδεπηηθή ππνβάζκηζε ηεο 
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πνηφηεηαο φισλ φζσλ παξάγνληαη. Ο Kohn (1988) δηαηππψλεη ηξεηο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ηα αμηαθά κηζζνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη αληηπαξαγσγηθά : 

πξψηνλ, νη αληακνηβέο ελζαξξχλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα εζηηάδνπλ ζηελά ζε 

κηα εξγαζία γηα λα ηελ εθηειέζνπλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα θαη λα 

αλαιάβνπλ ιίγνπο θηλδχλνπο, χζηεξα νη εμσγελείο αληακνηβέο κπνξνχλ 

ελδερνκέλσο λα δηαβξψζνπλ ην εγγελέο ελδηαθέξνλ θαη ελ ηέιεη νη άλζξσπνη 

θαηαιήγνπλ λα βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λα ειέγρνληαη απφ κηα αληακνηβή. 

Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζε φια ηα επίπεδα εξγαζηαθήο ηεξαξρίαο. Οη 

εξγαδφκελνη, γηα παξάδεηγκα, πνπ ακείβνληαη κε βάζε ην παξαγφκελν έξγν, 

ζα ζπζίαδαλ ηελ πνηφηεηα γηα ηελ πνζφηεηα, ελψ αληίζηνηρα, νη κάλαηδεξ πνπ 

ακείβνληαη βάζεη ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, ζα ζπζίαδαλ ηελ 

καθξνρξφληα θεξδνθνξία γηα βξαρππξφζεζκα θέξδε (Baker, Jensen & 

Murphy, 1988). 

Μηα δεχηεξε νκάδα επηθξηηψλ ησλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ αληακνηβψλ 

ηζρπξίδεηαη φηη, ελψ ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα θηλεηνπνίεζεο βειηηψλνπλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα αξρηθά, ζηελ πξάμε, δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

παξελέξγεηεο, νη νπνίεο είλαη αξλεηηθέο γηα ην εζηθφ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηα ζπζηήκαηα αληηζηαζκίδνπλ 

απιψο ηα πεξηνξηζκέλα νθέιε πνπ απηά πξνζθέξνπλ (Hamner, 1975; Beer, 

et al., 1984). Μεηαμχ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά 

είλαη πξνβιήκαηα ζηελ νξηδφληηα ηζφηεηα, θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αηειή κέηξεζεο ηεο απφδνζεο. Ο Hamner  ζην άξζξν ηνπ "Πψο λα 

θαηαζηξέςεηο ηελ θηλεηνπνίεζε κε ακνηβέο" ππνζηεξίδεη φηη ηα αμηαθά 

ζπζηήκαηα κεηψλνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε, επεηδή νη κάλαηδεξ ζπζηεκαηηθά 

θαθνδηαρεηξίδνληαη απηά ηα πξνγξάκκαηα.  

Σα ζηειέρε πξνζσπηθνχ αζπάδνληαη ζπρλά ηηο αξεηέο ησλ ζπζηεκάησλ 

νξηδφληηαο ηζφηεηαο, ηα νπνία  θαηαηάζζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο  ζε έλαλ 

νξγαληζκφ  ζην ίδην επίπεδν, δίθαηα θαη ηζφηηκα. Σα επηζεηηθά ζπζηήκαηα 

αληακνηβψλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ απφδνζε νδεγνχλ ζηε δηάθξηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ βάζεη ηεο απφδνζήο ηνπο θαη ππάξρεη πιήζνο βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ πνπ κειεηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνπ ελφο απφ ηνλ άιιν 

είλαη επηδήκηα γηα ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Η έλλνηα είλαη φηη ν εξγαδφκελνο 

ζα αηζζάλεηαη άζρεκα, αλ έλαο ζπλάδειθνο ηνπ ιακβάλεη κεγαιχηεξν 

κπφλνπο θαη ε θαζαξή επίπησζε απηήο ηεο αδηθίαο είλαη λα κεησζεί ην εζηθφ 

ηνπ πξψηνπ θαη ηειηθά ε παξαγσγηθφηεηα. Δίλαη δχζθνιν λα δνζεί κηα 

νηθνλνκηθή εμήγεζε γηαηί ε νξηδφληηα ηζνξξνπία είλαη επηζπκεηή, αιιά παξφια 

απηά θαίλεηαη λα είλαη κηα ηζρπξή δχλακε πνπ θηλεί ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηε 

ζχλδεζε ηεο ακνηβήο θαη ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο, αθφκε θαη ζε ηνκείο, φπνπ 

νη εξγαδφκελνη ζεσξνχληαη σο ζπγθξίζηκεο αμίαο.  
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Με ηελ έιεπζε ηεο επηζηεκνληθήο δηαρείξηζεο - scientific management (Taylor, 

1911), εηζήρζεζαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε επξεία θιίκαθα ζπζηήκαηα 

ακνηβψλ θαη‘ αληηζηνηρία ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ζε κηα πξνζπάζεηα 

θηλεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα (ηα νπνία ζπλαληψληαη 

θαη ζηελ πξν ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο πεξίνδν) ζπζρεηίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο ελφο αηφκνπ άκεζα κε ηελ απφδνζε ηνπ, παξέρνληαο 

ηνπ έλα ζηαζεξφ πνζφ αλά κνλάδα πξντφληνο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νπνίνπ 

εξγάδεηαη, ή  πνζνζηά επί ησλ πσιήζεσλ, κπφλνπο παξαγσγηθφηεηαο θηι.  Η 

βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη απηά ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ 

είλαη πσο έλα άηνκν ζα εθηειεί κηα εξγαζία απνηειεζκαηηθά ζηνλ βαζκφ πνπ 

ε ακνηβή ηνπ είλαη ζπζρεηηζκέλε κε ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ επίδνζε (Vroom 

& Deci, 1970).  

Τπάξρεη πνιχ αμηφινγε ππνζηήξημε ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο ςπρνινγίαο γηα 

απηή ηελ ππφζεζε πεξί θηλεηνπνίεζεο.  Οη ζπκπεξηθνξηζηέο έρνπλ 

ηεθκεξηψζεη θαη βειηηψζεη ην Law of Effect (Thorndike, 1932), ην νπνίν 

αμηψλεη πσο φηαλ κηα απφθξηζε αθνινπζείηαη απφ κηα ελίζρπζε-επηβξάβεπζε, 

ηφηε ζα έρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα επαλεκθάληζεο. Σα ζπζηήκαηα ακνηβψλ κε 

βάζε ηελ απφδνζε, πηζαλψο εληζρχνπλ ηελ απφθξηζε γηα αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ζα έπξεπε ζπλεπψο λα απμάλνπλ ηελ απηελέξγεηα ηνπ 

αηφκνπ.  

Η ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβήο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο 

κπνξεί επίζεο λα ππνζηεξηρηεί απφ ηελ βηβιηνγξαθία ηεο ςπρνινγίαο ζρεηηθά 

κε ην πξνζδφθηκν ησλ ζεσξηψλ παξαθίλεζεο (Vroom, 1964; Atkinson, 1964). 

Η βαζηθή παξαδνρή ζε απηέο ηηο ζεσξίεο είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη θαηεπζπλφκελε απφ ηνλ ζηφρν, κε άιια ιφγηα, ν άλζξσπνο 

ζα ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηξφπν πνπ πηζηεχεη πσο ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ εθάζηνηε ζηφρνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, αλ θάπνηνο εξγάδεηαη θαη 

ακείβεηαη κε έλα ζχζηεκα ζπλδεδεκέλν κε ην χςνο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, 

ζα πεξίκελε θαλείο φηη ζα παξήγαγε απνηειεζκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ζεκαληηθέο ακνηβέο. Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά απηφ ην ζχζηεκα θηλεηνπνίεζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρνπλ ζαθή θαη θαηαλνεηά πξφηππα ηδαληθψλ επηδφζεσλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. ηε ζπλέρεηα, ε απφδνζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη, θαη 

ηα νθέιε πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κε ζπλέπεηα. Δπηπξφζζεηα, ην εμαγφκελν 

απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζδηνξίζηκν πνζνηηθά θαηά ηξφπνλ ψζηε ε 

απφδνζε λα κπνξεί λα κεηξεζεί, θαη επίζεο ν εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεηηθά αλεμάξηεηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απαζρφιεζεο ηνπ θαηέρνληαο 

ηνλ έιεγρν ηνπ δηθνχ ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο (Vroom & Deci, 1970).   

Γχν δεκνζηεχζεηο (Deci, 1971, 1972) παξνπζίαζαλ ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη φηαλ πξνζθέξζεθαλ ρξήκαηα ζε άηνκα γηα ηελ εθηέιεζε  

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχζαλ εγγελή θηλεηνπνίεζε, θαη φηαλ ηα ρξήκαηα 

απηά ζπλδέζεθαλ κε ηελ απφδνζε ηνπο, απηνί εκθαλίζηεθαλ ιηγφηεξν 
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εγγελψο θηλεηνπνηεκέλνη, ζε ζρέζε κε άηνκα ζηα νπνία δελ πξνζθέξζεθε 

θακία ρξεκαηηθή αληακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

Απηή ε πξνζέγγηζε γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ηα 

εμσηεξηθά είδε αληακνηβψλ, δειαδή, νη αληακνηβέο ρνξεγνχληαη απφ 

πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ εξγαδφκελν. ην πιαίζην απηφ, ε δηνίθεζε 

πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ ψζηε λα θάλεη φηη 

ηνπ δεηεζεί κε ηνλ ηξφπν θαη ζηελ πνζφηεηα  πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί.  

Παξά ην γεγνλφο φηη απηφ ην ζχζηεκα θαίλεηαη λα έρεη πιενλεθηήκαηα γηα ηε 

παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, εληνχηνηο ππάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί. 

Ίζσο ν πην ζνβαξφο είλαη φηη κφλν νξηζκέλα είδε εληζρχζεσλ κπνξνχλ λα 

παξαζρεζνχλ εμσγελψο. Απηά είλαη απηά νθέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ρξεκάησλ, ησλ πξναγσγψλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, φπσο επίζεο θαη 

θάπνησλ ιεθηηθψλ ή θνηλσληθψλ εληζρχζεσλ-επηβξαβεχζεσλ.  Απηά ηα νθέιε 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηφ πνπ ν Maslow (1943, 1970) έρεη νλνκάζεη 

σο ―ρακειφηεξεο ηάμεο" αλάγθεο, σζηφζν, δελ εμππεξεηνχλ ηηο "αλψηεξεο 

ηάμεο" αλάγθεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο  (Maslow, 1943, 

1970). Πνιιέο κειέηεο (Morse & Weiss, 1955) αλαθέξνπλ φηη νη εξγαδφκελνη 

ζεσξνχλ ηηο ―αλψηεξεο ηάμεο‖ αλάγθεο σο ζεκαληηθέο θαη φηη ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επθαηξία γηα απηφ-έθθξαζε θαη ηελ άληιεζε 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (Vroom, 1962). Δλ ζπλερεία αλαθέξεηαη πσο 

ππάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία  

δελ δχλαληαη  λα είλαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ κάλαηδεξ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, δελ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ θαη‘ αλαινγία ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα 

πιεξσκψλ ζπζρεηηζκέλν κε ηελ παξαγσγηθφηεηα.  

Πην πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο πεξί κάλαηδκελη (Likert, 1961; Αξγχξεο, 1957; 

McGregor, 1960) ππέζεζαλ φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα αθνξκάηαη απφ 

ελδνγελείο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθφο, δειαδή, ζεσξνχλ 

φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα θηλεηνπνηνχληαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ εξγαζία θαη 

λα αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ην γεγνλφο φηη εθηεινχλ απνηειεζκαηηθά ηα 

θαζήθνληα ηνπο. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο επηθεληξψλνληαη ζηηο ―αλψηεξεο 

ηάμεο‖ αλάγθεο, φπνπ νη αληακνηβέο δηαηίζεληαη απφ ην ίδην ην άηνκν, θαη 

δίλνληαο έκθαζε ζην λα εκπιαθεί ν εξγαδφκελνο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ζην 

έξγν ηνπ θαη λα δεζκεπηεί γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ (απηελέξγεηα).  

Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο δηαηήξεζεο ελφο αηφκνπ ζηελ 

εξγαζηαθή ηνπ ζέζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηεο πξνζέιθπζεο ελφο λένπ 

εξγαδνκέλνπ. Γηα λα πξνζειθχζεηο θαη λα θξαηήζεηο έλα άηνκν ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, είλαη απαξαίηεην λα ηθαλνπνηήζεηο ηηο αλάγθεο ηνπ (Ross & 

Zander, 1957). Γειαδή, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί έλα αληαγσληζηηθφ παθέην 

απνδνρψλ θαη ελδερνκέλσο θαη άιια πξνλφκηα. Ωζηφζν, ηθαλνπνηψληαο έλαλ 

εξγαδφκελν δελ απνηειεί εγγχεζε φηη απηφο ζα θηλεηνπνηεζεί ψζηε λα 
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απνδίδεη θαιά ζηελ εξγαζία ηνπ (Brayfield & Crockett, 1955; Kahn, 1960; 

Vroom, 1964).  

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο πηπρέο φζνλ αθνξά ζηελ εγγελή θηλεηνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σν πξψην αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηα νπνία 

είλαη ελδηαθέξνληα θαη απαηηνχλ δεκηνπξγηθφηεηα θαη επηλνεηηθφηεηα – απηφ 

πνπ ν White (1959) νλνκάδεη ―effectance" θίλεηξν - θαη ε δεχηεξε 

πεξηιακβάλεη ην λα επηηξέπεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα έρνπλ θάπνην ιφγν 

ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ ψζηε λα αηζζάλνληαη ζαλ αηηηψδεηο 

παξάγνληεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη. Ο De Charms 

(1968) πξφηεηλε φηη ν άλζξσπνο έρεη αλάγθε γηα ζπλαηζζήκαηα πξνζσπηθήο 

ππαηηηφηεηαο θαη φηη ε πεκπηνπζία ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο είλαη έλα 

ζπλαίζζεκα ειεχζεξεο επηινγήο θαη δέζκεπζεο. 

Οη λεφηεξεο ζεσξίεο ζπκκεηνρηθνχ κάλαηδκελη πξνηείλνπλ δηάθνξα κέζα 

πξφθιεζεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο. Η ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, πξνβάιιεηαη σο έλα κέζν πξνθεηκέλνπ λα 

εκπιαθνχλ θαη λα δεζκεπηνχλ νη εξγαδφκελνη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ιφγν ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, 

θαη επίζεο ηνπο δίλεηαη κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηεινχλ 

ηα θαζήθνληα ηνπο. Τπάξρεη κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηελ δηνίθεζε ζε ξφιν 

ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, θαη νη εξγαδφκελνη θξίλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. Απηέο νη λεφηεξεο ζεσξίεο δείρλνπλ επίζεο φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο 

πξέπεη λα είλαη δηεπξπκέλεο ή εκπινπηηζκέλεο, ψζηε λα είλαη πην πξνθιεηηθέο 

(Myers, 1970; Lawler, 1969). Ο Leavitt (1962) πξφηεηλε φηη νη πξνθιεηηθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο ελδερνκέλσο λα είλαη πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ φ, ηη ε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, αλ θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

παξαθηλνχλ εγγελψο πεξηζζφηεξν ηνλ εξγαδφκελν, είλαη απηέο πνπ έρνπλ θαη 

ηα δχν. 

Απηνί νη ζεσξεηηθνί, πηζηεχνπλ φηη ην ζπκκεηνρηθφ κάλαηδκελη είλαη ν πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε πςειήο απφδνζεο (Likert, 1961) 

αιιά ηαπηφρξνλα επλνεί ηελ εμαζθάιηζε ςπρηθά πγεηψλ εξγαδφκελσλ 

(Maslow, 1965). Τπάξρνπλ νξηζκέλα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία 

ηεθκεξηψλνπλ φηη νη νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εθαξκνζηεί απηέο νη 

πξαθηηθέο είλαη πην παξαγσγηθνί θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  

θπκαίλεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα (Likert, 1967; Marrow, Bowers, & 

Seashore, 1967). Πεξαηηέξσ, ν Kornhauser (1965) δηαπίζησζε φηη ππάξρεη  

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εθζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν θάλνπλ ρξήζε ησλ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηελ εξγαζία θαη ηεο 

χπαξμεο ηζρπξήο ςπρηθήο πγείαο. 

Οη Deci θαη Cascio (1972) αλέθεξαλ φηη φηαλ ηα άηνκα είραλ απεηιεζεί φηη ε 

θαθή απφδνζε ηηκσξείηαη, παξαηεξήζεθε πσο  ε εγγελήο παξαθίλεζε ηνπο 

επίζεο κεηψζεθε. Ο Deci πξφηεηλε ηε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη απηή ηελ αιιαγή ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε. 
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Δπηθεληξψλεηαη ζηε  ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο αηφκνπ ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν 

θάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα. ηαλ ην άηνκν ελεξγεί παξαθηλνχκελν απφ εγγελή 

θίλεηξα, ε αληηιεπηή πεγή αηηηφηεηαο (Heider, 1958) απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Σν άηνκν επνκέλσο πξαγκαηνπνηεί 

ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή επεηδή ηνπ πξνζθέξεη θάπνην είδνο εζσηεξηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Ωζηφζν, φηαλ ην άηνκν εθηειεί ηε δξαζηεξηφηεηα 

παξαθηλνχκελν απφ εμσγελείο αληακνηβέο, φπσο ηα ρξήκαηα, αληηιακβάλεηαη 

φηη ην θάλεη γηα ηα ρξήκαηα. Η αληηιεπηή πεγή αηηηφηεηαο αιιάδεη ζε ζρέζε κε 

ην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ θαη  κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη είλαη απηή ε αιιαγή 

πνπ ην θάλεη λα επαλαμηνινγεί ηε δξαζηεξηφηεηα, θαη λα ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 

θαηεγνξία απηψλ πνπ ηνπ παξέρνπλ εμσγελείο αληακνηβέο. Με άιια ιφγηα, ε 

πξψηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε κπνξεί λα 

επεξεαζηεί είλαη ε αιιαγή ζηελ αληηιεπηή πεγή ηεο αηηηφηεηαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, o Deci (1971, 1972) αλέθεξε φηη νη ιεθηηθέο εληζρχζεηο 

δελ κεηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, αιιά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαίλεηαη λα ηελ εληζρχνπλ. Η βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ρξεκάησλ θαη ησλ 

ιεθηηθψλ αληακνηβψλ είλαη πσο νη ιεθηηθέο αληακνηβέο κπνξεί λα κελ είλαη 

θαηλνκελνινγηθά δηαθξηηέο απφ ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλεη ην 

άηνκν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα δξαζηεξηφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ιεθηηθέο 

εληζρχζεηο, εληζρχνπλ ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε ηνπ αηφκνπ, επεηδή 

παξέρνπλ πξφζζεηε ζεηηθή αμία ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα, 

έηζη, είλαη πηζαλφηεξν ην άηνκν λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα δξαζηεξηφηεηά θαη 

ρσξίο εμσηεξηθέο αληακνηβέο.  

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Deci, ε δεχηεξε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε κπνξεί λα επεξεαζηεί είλαη 

ε αλαηξνθνδφηεζε. H ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απμάλεη ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ 

αμηαθψλ ηδηνηήησλ (Koch, 1956) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα, 

εληζρχνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ αηφκνπ πεξί ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ. Απηφ απμάλεη ηα εγγελή θίλεηξα παξαθίλεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλεηιεκκέλε  δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Οη 

Deci θαη Cascio (1972) έδεημαλ φηη ε αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαθή απφδνζε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα εγγελψο 

παξαθηλνχκελε πξνθάιεζε κείσζε ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε. χκθσλα κε 

ηελ ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, ε ςπρνινγηθή δηεξγαζία πνπ 

εμαζθαιίδεη απηή ηε κείσζε είλαη ε ίδηα κε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα 

ζεηηθά ζρφιηα εληζρχνπλ ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε. Η αξλεηηθή αμία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ απνηπρία θαη ηελ επαθφινπζε απεηιή γηα ηελ αίζζεζε πεξί 

ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ αληηζηαζκίδεη θάπνηεο απφ ηηο ζεηηθέο αμίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα, πξνθαιψληαο έηζη κείσζε ηεο εζσηεξηθήο 

παξαθίλεζεο.  
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Πξνηάζεθε (Deci & Cascio, 1972) φηη ε ζρέζε κεηαμχ αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

εζσηεξηθήο θηλεηνπνίεζεο  κπνξεί λα κελ είλαη κνλνηνληθή. Με ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε, εάλ ππάξρεη πάξα πνιιή απφ απηή, ην άηνκν κπνξεί λα 

θαηαζηεί εμαξηεκέλν απφ απηή, φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη κε ηα ρξήκαηα, θαη 

απηφ ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο. . Δπηπιένλ, 

ππεξβνιηθή ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζην άηνκν 

ηελ αληίιεςε φηη ην θαινπηάλνπλ (Jones, 1964), θαη απηφ ζα νδεγνχζε επίζεο 

ζε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο. ζνλ αθνξά ζηελ αξλεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε, κηα πνιχ κηθξή δφζε απηήο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη 

σο πξφθιεζε ζην άηνκν, θάλνληαο ην πεξηζζφηεξν εγγελψο θηλεηνπνηεκέλν. 

Ωζηφζν, φηαλ ππάξρεη αξθεηή αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ απεηιεί ηελ 

αίζζεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη απηνδηάζεζεο ηνπ αηφκνπ, ηφηε επέξρεηαη κείσζε 

ηεο εγγελνχο παξαθίλεζεο.  

Ο Deci παξαηήξεζε πσο φηαλ νη ακνηβέο είλαη εμεξηεκέλεο απφ ηελ 

απφδνζε, ε εγγελήο παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ κεηψλεηαη ελψ δελ ζπκβαίλεη ην 

ίδην ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αληακνηβέο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

απφδνζε, αθήλνληαο αλεπεξέαζηε ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε. Απηά ηα 

επξήκαηα είλαη ζπλεπή κε ηε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 

πξνηείλεη.  ηαλ ε ρξεκαηηθή αληακνηβή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφδνζε, 

ηα άηνκα είλαη πηζαλφηεξν λα ζεσξνχλ πσο εθηεινχλ κηα εξγαζία γηα  ηα 

ρξήκαηα, κεηψλνληαο έηζη ηελ εγγελή παξαθίλεζε ηνπο. ηαλ νη αληακνηβέο 

δελ είλαη αλάινγεο ησλ επηδφζεσλ, νη επηδφζεηο δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

αληακνηβέο. Καηά ζπλέπεηα, ηα άηνκα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζεσξήζνπλ φηη 

νη αληακνηβέο είλαη ν ιφγνο γηα ηελ απφδνζή ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα σο θίλεηξν απφδνζεο, ε 

απφδνζε πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνλ εξγαδφκελν σο κέζν γηα ηε ιήςε  

ηεο ρξεκαηηθήο αληακνηβήο (Vroom, 1964;  Lawler, 1971). Απηφ γεληθά 

επηηπγράλεηαη κε ην λα θαζίζηαηαη ε ρξεκαηηθή αληακνηβή εμεξηεκέλε απφ ηελ 

απφδνζε ηνπ αηφκνπ. Με άιια ιφγηα, δελ είλαη ηα ρξήκαηα απηά θαζαπηά ην  

θίλεηξν απφδνζεο, αιιά κάιινλ ν ηξφπνο πνπ απηά ρνξεγνχληαη. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα σο εμσγελέο θίλεηξν (ή κέζν ειέγρνπ) ηεο  

ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ππφ κνξθή εμάξηεζεο απφ ηελ 

απφδνζε. Ωζηφζν, έγηλε ζαθέο πξσηχηεξα φηη φρη κφλν ππάξρνπλ πνιιέο 

δπζθνιίεο ζην λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα απνηειεζκαηηθά, αιιά 

επίζεο φηη απηφ ην ζχζηεκα κεηψλεη ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, έλα ζχζηεκα γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, φπσο ην 

ζπκκεηνρηθφ κάλαηδκελη ην νπνίν - κε ηε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηεχξπλζε ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ – θηινδνμεί  λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, θαίλεηαη λα πξνάγεη ηελ  

απνηειεζκαηηθή απφδνζε θαη ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο αλψηεξεο 

ηάμεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη Lawler θαη Porter (1967) δείρλνπλ φηη ε 

απνηειεζκαηηθή απφδνζε νδεγεί ζε ηθαλνπνίεζε, αλ θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζε απηφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ (Hackman & Lawler, 1971). 
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Δλ ηέιεη ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε ζηελ δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ θαη 

εξγαζηαθψλ ζέζεσλ, νη νπνίεο λα ελδπλακψλνπλ ηελ εγγελή παξαθίλεζε, αληί 

λα πξνζπαζνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ-αληακνηβψλ 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ απφδνζε. Σνηνπηνηξφπσο νη εξγαδφκελνη ζα είλαη 

εγγελψο θηλεηνπνηεκέλνη θαη ζα επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλψηεξεο ηάμεο 

αλάγθεο ηνπο, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο. Οη αλεμάξηεηεο 

πιεξσκέο (ή εκεξνκίζζηα) ζα βνεζήζνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ παξακνλή ηνπο ζηε εξγαζία, εηδηθά αλ ε ακνηβή είλαη 

δίθαηε (Adams, 1965; Pritchard, 1969). Σαπηφρξνλα, ηα ρξήκαηα ζα 

βνεζήζνπλ λα δηαηεξεζνχλ νη αλψηεξεο ηάμεο αλάγθεο ζε πξνηεξαηφηεηα 

κηαο θαη νη ρακειφηεξεο ηάμεο αλάγθεο ήδε ζα ηθαλνπνηνχληαη (Maslow, 1943;  

Alderfer, 1971), θαη ζπλεπψο δελ ζα ππάξρεη κείσζε ηεο εγγελνχο 

παξαθίλεζεο. 

 

2.2  Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

2.2.1  Γεληθά 

Πνηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πην νπζηαζηηθέο θαη εμαζθαιίδνπλ 

ηελ πςειή ηνπο απφδνζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ησλ 

ηειεπηαίσλ 80 εηψλ έρεη γίλεη απνδεθηφ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ήηαλ έλαο βαζηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο, είρε πξνθχςεη, θαη απηφ 

ζεσξείην φηη επεξεάδεη ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία. Ωζηφζν, νη  

―ηθαλνπνηεκέλνη‖ εξγαδφκελνη δελ είλαη απαξαίηεην φηη απνδίδνπλ ην κέγηζην 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Η πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε είλαη έλα εζσηεξηθφ 

ζπλαίζζεκα πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλδέεηαη θαζ‘ νπνηνδήπνηε άκεζν ηξφπν 

κε ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα. Μηα άιιε δηάζηαζε είλαη 

ζίγνπξα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα παξαθηλήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

―πξνζθέξνπλ ην θάηη παξαπάλσ‖.  

Η εξγαζηαθή ζπκκεηνρή νξίδεηαη σο ε ςπρνινγηθή ηαχηηζε κε ηελ εξγαζία 

(Kanungo, 1982). Απηφο ν νξηζκφο ππνδειψλεη πσο έλαο εξγαδφκελνο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ εξγαζία ηνπ, βιέπεη ηελ δνπιεηά ηνπ σο έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο απηφ-αληίιεςεο ηνπ (Lawler & Hall, 1970) θαη επίζεο, ε εξγαζία κε ηε 

ζεηξά ηεο δηακνξθψλεη ηελ απηφ-αληίιεςε ηνπ αηφκνπ,  ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

(Kanungo, 1982).  

Η έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

βειηίσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ, αλάινγα κε ηε ζέζε 

ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Πξψηνο ν McGregor,(1960) κε ηε ζεσξία Τ εηζάγεη γηα 

πξψηε θνξά ηελ ηδέα ηεο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο. ηελ νπζία, απηνί πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ 

εμεχξεζε ιχζεσλ είλαη νη εξγαδφκελνη θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. ε κηα επνρή 
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ηαρέσλ αιιαγψλ, νη κάλαηδεξ θαη νη εξγαδφκελνη θαηέρνπλ ζπρλά 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη. Η ακθίδξνκε επηθνηλσλία, 

επίζεκε θαη αλεπίζεκε, είλαη απαξαίηεηε σο κηα κνξθή ειέγρνπ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. 

Η ελεξγφο ζπκκεηνρή πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε 

ηελ ηφλσζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο ηνλ 

νπνίν επηζηξαηεχνπλ πξνο επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζθνπψλ. Σν 

απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ νη εξγνδφηεο δηεγείξνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο επζπγξακκηζκέλεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Η ελεξγφο ζπκκεηνρή δελ εμαζθαιίδεηαη κφλν κε ηελ επέλδπζε 

ζε νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, κέζσ ηεο ακνηβήο ή απμήζεσλ. 

Δίλαη κηα άηππε ζχκβαζε κε ηελ νπνία ν νξγαληζκφο επελδχεη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ. ε αληάιιαγκα, νη εξγαδφκελνη 

θάλνπλ κηα παξφκνηα ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε, επηζηξαηεχνπλ ηηο ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο  ηνπο ζηελ εξγαζία θαη επηηπγράλνπλ αλψηεξε απφδνζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηνχλ νη εξγαδφκελνη θαη ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζα 

πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη αληηκεησπίδνληαη κε δηθαηνζχλε θαη ζεβαζκφ. ηαλ 

νη εξγνδφηεο πινπνηνχλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο (φηαλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο 

ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ) εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε 

δηθαηνζχλεο θαη εκπηζηνζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην κεηαμχ εξγνδφηε θαη 

εξγαδνκέλνπ. Σν παξαδνζηαθφ ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην πεξηγξάθεηαη γεληθά 

σο κηα πξνζθνξά δέζκεπζεο απφ ηνλ εξγαδφκελν κε αληάιιαγκα εξγαζηαθή 

αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θνηλψο ην ―δνπιεηά γηα ηε δσή‖. 

Η δηνίθεζε πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζα εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα εθθξάδνπλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ δηαδηθαζηψλ 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο κία αθφκε 

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, ή σο αγγαξεία, αιιά σο κηα εμαηξεηηθή επθαηξία 

γηα ηε βειηίσζε ηφζν ηεο πνηφηεηαο φζν θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Έξεπλεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ παξέρεη ζηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο εξγνδφηεο έλα πξψηεο ηάμεσο κέζν γηα ηελ 

αλάπηπμε αζθαιψλ, απνδνηηθψλ θαη βηψζηκσλ ρψξσλ εξγαζίαο (Pot, & 

Koningsveld, 2009).  
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2.2.2  Σν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην 

Ο φξνο ―ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην‖ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, αιιά έγηλε πην δεκνθηιήο κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Έρεη νξηζηεί σο ―νη αληηιήςεηο ησλ 

δχν κεξψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ εξγνδφηε, γηα ηηο ακνηβαίεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ‖ (Guest & Conway, 2002). 

Οη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη ζπρλά αλεπίζεκεο θαη αλαθξηβείο. Πξνθχπηνπλ 

απφ ελέξγεηεο ή απφ φ, ηη ζπλέβε ζην παξειζφλ, θαζψο θαη απφ δειψζεηο 

πνπ πηζαλψο λα έγηλαλ απφ ηνλ εξγνδφηε, γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Μεξηθέο ππνρξεψζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ―ππνζρέζεηο‖ 

θαη άιιεο σο ―πξνζδνθίεο‖. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ζεσξνχληαη απφ ηνλ 

εξγαδφκελν σο κέξνο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε.  

Σν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην δηαθέξεη απφ ηε λνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Η 

ηειεπηαία, πξνζθέξεη κφλν κηα πεξηνξηζκέλε θαη αβέβαηε αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Ο εξγαδφκελνο κπνξεί λα έρεη 

ζπκβάιεη ειάρηζηα ζηε δηακφξθσζε ησλ φξσλ ηεο, πέξα απφ ηελ απνδνρή 

ηνπο. Σν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην απφ ηελ άιιε πιεπξά εμεηάδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη κπνξεί λα αζθεί κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ 

επίζεκε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη επεξεάδεη ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη 

εξγαδφκελνη απφ κέξα ζε κέξα. Δίλαη ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην πνπ ιέεη 

νπζηαζηηθά απηά πνπ νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ απφ ηε πιεπξά ηνπο ζηε ζπκθσλία θαη ηη 

κπνξνχλ λα πξνζδνθνχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη 

εξγνδφηεο ζεζπίδνπλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο αλζξψπσλ ζα επεξεάζεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ. Σν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην 

βαζίδεηαη ζηελ αίζζεζε δηθαηνζχλεο, ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζηελ πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ φηη ν εξγνδφηεο ζα ηηκήζεη ηε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία. Μφλν ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην είλαη ζεηηθφ, ε απμεκέλε 

δέζκεπζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο 

επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηε πεξίπησζε πνπ ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην ζπάζεη, νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ζηε δέζκεπζε ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αλαπφθεπθηεο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη κεξηθά πηζαλά είδε δεζκεχζεσλ 

κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θη εξγνδφηε: 
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Πίλαθαο 2.1  Πηζαλά είδε δεζκεχζεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θη εξγνδφηε. 

Πηζαλά είδε δεζκεχζεσλ εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε 

Ο εξγαδφκελνο δεζκεχεηαη γηα: 
Ο εξγνδφηεο δεζκεχεηαη λα 
παξέρεη: 

θιεξή δνπιεηά 
Πιεξσκή αλάινγε πξνο ηελ 
απφδνζε 

Πξνάζπηζε ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο 
Δπθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε θαη 
αλάπηπμε 

Γηαηήξεζε πςειψλ επηπέδσλ 
ζπκκεηνρήο θαη ζπλέπεηα 

Δπθαηξίεο γηα πξναγσγή 

Αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε 
Αλαγλψξηζε γηα θαηλνηνκία ή λέα 
ηδέα 

Δπηπιένλ ψξεο εξγαζίαο, φηαλ 
απαηηείηαη 

Αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ 
απφδνζε 

Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη 
εθζπγρξνληζκφ παιαηψλ 

Δλδηαθέξνληα θαζήθνληα 

Να είλαη επέιηθηνο Έλα ειθπζηηθφ παθέην παξνρψλ 

Να είλαη επγεληθφο κε ηνπο πειάηεο θαη 
ηνπο ζπλαδέιθνπο 

Μεηαρείξηζε κε ζεβαζκφ 

Να είλαη εηιηθξηλήο θαη ινγηθφο Δξγαζηαθή αζθάιεηα 

Παξαγσγή λέσλ ηδεψλ 
Έλα επράξηζην θαη αζθαιέο 
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 

 

Σα νθέιε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ: 

• Οη εξγαδφκελνη απνδίδνπλ θαιχηεξα θαη έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα 

• Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ κε ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο 

• Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

• Υακειφηεξα πνζνζηά απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία 

• Γεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

• Υακειφηεξα πνζνζηά παξαηηήζεσλ απφ ηελ εξγαζία 

• Οη εξγαδφκελνη είλαη ππέξκαρνη ηεο εηαηξείαο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ επηηπρία ηεο 

• Γεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε αθνζίσζεο ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ 

• Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ 
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2.3  Κίλεηξα ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

Δλψ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ησλ 

εξεπλψλ, απηφ δελ βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνκέσλ γηα βειηίσζε κέζα 

ζηνπο νξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη σο θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δέζκεπζεο. Με ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαθίλεζεο, έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηα επίπεδα δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Παξάγνληεο φπσο ε επηθνηλσλία, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα,  νη αληακνηβέο θαη   

αλαγλψξηζε, νη ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, νη 

επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαζψο θαη ε γλψζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ην φξακα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οξηζκέλα ζεκεία απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 Αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ 2006 απφ ηνλ Gerard Seijts θαη Dan Crim, 

ε ζηάζε ελφο εξγαδνκέλνπ πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ 

νξγαληζκφ είρε ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ αθνζίσζε ζηελ 

επηρείξεζε θαη ηελ θαιή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ζην ζχλνιν φισλ 

ησλ άιισλ παξαγφλησλ ζπλδπαζηηθά (Deci & Ryan, 2000). 

 αθήλεηα ησλ πξνζδνθηψλ ηεο εξγαζίαο               

Δάλ νη πξνζδνθίεο δελ είλαη ζαθείο θαη ηα βαζηθά πιηθά θαη ν 

εμνπιηζκφο δελ παξέρνληαη, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε αλία θαη ε 

δπζαξέζθεηα ελδέρεηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ, κε απνηέιεζκα ν 

εξγαδφκελνο λα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηελ δηθή ηνπ ―επηβίσζε‖ 

παξά ζην λα ζθεθηεί πψο ν ίδηνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ 

λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ (Hay Group, 2002).  

 Δπθαηξίεο εμέιημεο / ηαδηνδξνκίαο        

Δπφπηεο θαη κάλαηδεξ αλαθέξνπλ πσο αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο έγηλαλ εθηφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πιαηζίνπ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη εξγαδφκελνη επηδίσμαλ απηφλνκα 

αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα θαξπσζνχλ ηα νθέιε (ππφ κνξθή κπφλνπο) 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηηεχρζεθε 

(Hulme, 2006).  

 Η ηαθηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο αλσηέξνπο 

Η αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί ην κέζν γηα λα δνζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ε αίζζεζε ηνπ πνπ πξέπεη λα νδεγεζνχλ, φκσο πνιινί νξγαληζκνί 

είλαη εμαηξεηηθά θαθνί ζην λα ην πξνζθέξνπλ απηφ (Hay Group, 2002).  

"Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ήζεια λα αθνχζσ ήηαλ ―Δπραξηζηψ. Κάλαηε 

θαιή δνπιεηά. Αιιά ην κφλν πνπ έθαλε ην αθεληηθφ κνπ ήηαλ λα αθήζεη 

ζην ρέξη κνπ κηα επηηαγή‖ (Hulme, 2006). 
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 Πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

πξντζηακέλνπο θαη πθηζηακέλνπο                

Δάλ ε ζρέζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζπάζεη, ηφηε 

θαλέλα χςνο πξφζζεησλ απνιαβψλ δελ ζα θαηαθέξεη λα πείζεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα εξγάδνληαη ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. Η 

δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κηα άκεζε αληαλάθιαζε ηνπ πψο νη 

εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην αθεληηθφ (Deci & 

Ryan, 2000). 

 Αληηιήςεηο γηα ην ήζνο θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ         

―Έκπλεπζε θαη αμίεο‖ είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

δέζκεπζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή. Η ραξηζκαηηθή εγεζία είλαη ε 

πεκπηνπζία. Δλ ηε απνπζία ηεο, είλαη απίζαλν λα δεζκεπηνχλ θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ νη εξγαδφκελνη (Watson Wyatt Worldwide, 2002).  

 Η απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ        

Γηαβηβάδεη κηα ζαθή πεξηγξαθή ηνπ "ηη ζπκβαίλεη". Δάλ απνδέρεζηε φηη 

νη εξγαδφκελνη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ πνπ θάλνπλ ηφηε απηή 

ε ηάζε είλαη ζαθήο (απφ ηηο πην κηθξέο επηρεηξήζεηο κέρξη θαη ηηο 

κεγάιεο πνιπεζληθέο). Η επίδξαζε ηεο θαθήο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

θαίλεηαη λα είλαη πην θαηαζηξνθηθή ζηηο πνιπεζληθέο νη νπνίεο 

πάζρνπλ απφ ―ππάιιειν – πξνζάξηεζε‖. ηαλ ε έδξα βξίζθεηαη ζε 

κηα ρψξα ε δέζκεπζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

απηή είλαη έληνλε (δεδνκέλνπ φηη βξίζθνληαη πην θνληά ζηε δξάζε θαη 

γλσξίδνπλ ηη ζπκβαίλεη), αιιά δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζηα παξαξηήκαηά ηεο (νη νπνίνη βξίζθνληαη πνιχ καθξηά 

απφ ηε δξάζε θαη γλσξίδνπλ ιίγα πξάγκαηα γηα ην ηη ζπκβαίλεη) νη 

νπνίνη εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν δεζκεπκέλνη. Σν ρεηξφηεξν ζελάξην είλαη 

λα απνδίδεηαη ε κεησκέλε ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε έλα παξάξηεκα ζηελ ρακειή ηνπο απφδνζε, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ νθείιεηαη ζηελ πησρή επηθνηλσλία.  

 Δπηβξάβεπζε ηεο ζπκκεηνρήο              

Δίλαη απαξαίηεηε ε κειέηε ησλ παξερφκελσλ θηλήηξσλ πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή απηψλ. Η 

παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αληακνηβή ηεο θαιήο δνπιεηάο είλαη έλαο 

απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα  ηελ ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπλάκα ηελ ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο. Τπάξρνπλ 

δέζκεο ηαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

έλα ζχζηεκα θηλήηξσλ ην νπνίν λα ηαηξηάδεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο 

θάζε επηρείξεζεο, φπσο: Καζνξηζκφο ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ, επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ, ζπρλή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

απνηειεζκαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, επηβξάβεπζε φισλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ εμαηξεηηθήο απφδνζεο, ελζάξξπλζε ηεο ζπλερνχο 

πξνζπάζεηαο, βξάβεπζε δεκνζίσο θαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ. 
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2.4  Κηλεηνπνίεζε - Τπνθίλεζε 

Η θηλεηνπνίεζε δελ είλαη κηα απιή έλλνηα, αιιά, αληηζέησο είλαη εμαηξεηηθά 

πεξίπινθε φρη κφλν ζεσξεηηθά αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν πξαθηηθά. Η 

θηλεηνπνίεζε δηαδξακαηίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δφκεζε θαη 

αλάπηπμε δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ φπνπ 

απαζρνινχληαη. Ο φξνο θηλεηνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε 

"movere", πνπ ζεκαίλεη ―λα πξνρσξείο‖ (Kretiner, 1998). Η θηλεηνπνίεζε 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ αλεμάξηεησλ θαη εμαξηεκέλσλ ζρέζεσλ 

πνπ εμεγνχλ ηελ θαηεχζπλζε, ηελ έληαζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ δηαηεξψληαο ζηαζεξά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηθαλφηεηαο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ελφο έξγνπ, θαζψο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Campbell & 

Pritchard, 1976; Steers, Mowday & Shaprio, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Robbins, "Η θηλεηνπνίεζε είλαη ε πξνζπκία λα θαηαβιεζεί  

κεγάιε πξνζπάζεηα πξνο επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζθνπψλ, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ηε δπλακηθή ηεο πξνζπάζεηαο λα ηθαλνπνηεζνχλ νξηζκέλεο 

αηνκηθέο αλάγθεο." Μηα αλάγθε είλαη κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ θάλεη 

νξηζκέλν απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ειθπζηηθφ. Μηα αληθαλνπνίεηε αλάγθε 

δεκηνπξγεί έληαζε ε νπνία δηεγείξεη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

αηφκνπ. Απηέο νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο δεκηνπξγνχλ ηφηε κηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

νδεγεί ζε κείσζε ηεο έληαζεο.  

Η εξγαζηαθή θηλεηνπνίεζε νξίδεηαη σο έλα επξχ θαηαζθεχαζκα πνπ δηέπεη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ δηέγεξζε, ηελ 

θαηεχζπλζε, ην κέγεζνο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζπάζεηαο ζηελ εξγαζία 

ελφο αηφκνπ (Katzell & Thompson, 1990). ―Η ππνθίλεζε είλαη έλα ζχλνιν απφ 

ελεξγεηηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν ή 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία 

ηνπ‖ (Γεσξγαθφπνπινο, 1989). Ο Υπηήξεο (2001) δίλεη ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ 

γηα ηελ παξαθίλεζε : ―Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηνίθεζεο, λα πξνθαιέζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ζέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα 

ζπκπεξηθεξζεί θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν‖. Έλαο αθφκε νξηζκφο είλαη ―Η 

πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θηλήηξσλ θαη εξεζηζκάησλ ηθαλψλ 

γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα ππάξρεη 

ζπλεξγαζία, εμέιημε, θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο εξγαζηαθήο κνλάδνο‖ (Θενδσξάηνο, 2004). 

―Σν θίλεηξν είλαη ην ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ θηλεί έλα πξφζσπν πξνο έλαλ 

ζηφρν. Καηά ζπλέπεηα, νη παξαθηλεκέλεο ζπκπεξηθνξέο είλαη εζεινληηθέο 

επηινγέο πνπ ειέγρνληαη απφ ην κεκνλσκέλν ππάιιειν‖ (Allen & Helms, 

2002). Οη Whetten θαη Cameron (2002) αλαθέξνληαη ζην θίλεηξν σο ―εμίζσζε 

πνπ απνηειείηαη απφ ηελ επηζπκία ππαιιήισλ πνιιαπιαζηαδφκελε κε ηε 

δέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηελ εξγαζία‖. Απηφο ν θαζνξηζκφο ππνλνεί φηη 

παξαθηλεκέλνη ππάιιεινη είλαη εθείλνη πνπ αηζζάλνληαη ηελ επηζπκία λα 
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νινθιεξψζνπλ κηα ππνρξέσζε επηηπρψο θαη λα αηζζαλζνχλ ζπγρξφλσο 

δεζκεπκέλνη ζε εθείλν ηνλ ζηφρν κέρξη θάπνην νξηζκέλν βαζκφ. 

Η απφδνζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε έλα νξγαληζκφ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ 

ππνθίλεζε, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο-πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πςειή 

απφδνζε, φπσο ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ εξγαζία, ε θαηάιιειε θαζνδήγεζε θιπ. ηα νπνία επίζεο 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ. Η ππνθίλεζε είλαη έλαο πηζαλφο ηξφπνο βειηίσζεο απηήο ηεο 

απφδνζεο. 

Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ψζηε 

λα είλαη παξαγσγηθνί. Η παξνρή φκσο, απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

είλαη κηα πεξηνξηζκέλε αληηκεηψπηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ππνθίλεζεο. Δίλαη δε 

βαζηζκέλε ζε κηα ζπλνιηθή αξλεηηθή ζηάζε, απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε 

δνπιεηά. 

Η παξνρή θνηλσληθψλ θηλήηξσλ, ή, κε πνην απιά ιφγηα, ε πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο πην επράξηζησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, είλαη ν δεχηεξνο 

παξαδνζηαθφο ηξφπνο παξνρήο θηλήηξσλ. 

Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο θαη 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σε δεκηνπξγία πην επράξηζησλ 

ρψξσλ εξγαζίαο θαη μεθνχξαζεο, ηελ ελίζρπζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ζην 

ρψξν ηεο δνπιεηάο θαη γεληθά νπνηνδήπνηε κέηξν πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ην 

ρψξν, ηε δηάζεζε θαη ηε ζηάζε ησλ εξγαδφκελσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο. 

αλ απάληεζε ζηε ζπλνιηθή εμεηδίθεπζε θαη ζηελ πηζαλή έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο πνπ ηελ αθνινπζεί αξθεηνί κάλαηδεξ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ηερληθέο ηνπ εκπινπηηζκνχ θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο εξγαζίαο. Ο εκπινπηηζκφο 

θαη ε δηεχξπλζε εληάζζνληαη ζηελ ηειεπηαία παξαδνζηαθή πξαθηηθή παξνρήο 

θηλήηξσλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο εξγαζίαο. Οη ζηαζψηεο 

απηήο ηεο πξαθηηθήο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία 

πνπ θάλεη ν εξγαδφκελνο θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ θάλνπλ πην ελδηαθέξνπζα. 

Η ελίζρπζε, φπσο θαη νη άιιεο παξαδνζηαθέο ηερληθέο παξαθίλεζε ζπλερίδεη 

λα είλαη αξθεηά δεκνθηιήο αθφκα θαη ζήκεξα. 

Η παξαθίλεζε ησλ εξγαδφκελσλ δελ έρεη ζηφρν ηελ εμνπζία ηεο βνχιεζήο 

ηνπο, αιιά ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζθέπηνληαη θαη δξνπλ. Οη ζεσξίεο ππνθίλεζεο απνπεηξψληαη λα αλαιχζνπλ 

ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ησλ εξγαδφκελσλ ψζηε απηνί λα είλαη πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά παξαγσγηθνί, δίλνληαο ζεκαζία: 

 ηελ πιηθή θαη κε πιηθή ακνηβή ηνπο 

 ηελ απνθπγή βηνινγηθψλ θαη ςπρηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο 
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Μέζσ ηεο παξαθίλεζεο νη εξγαδφκελνη ελεξγνχλ κε ηε δηθή ηνπο βνχιεζε. 

Έηζη, ζα ηθαλνπνηεζνχλ γηα φηη θάλνπλ, αιιά πξέπεη λα ππάξρνπλ θίλεηξα θαη 

φπσο ππνζηεξίδεηαη, ηα θίλεηξα απηά πξέπεη λα πεγάδνπλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπο θφζκν. 

Η παξαθίλεζε είλαη έλα απφ ηα πην απιά, αιιά θαη απφ ηα πην ζχλζεηα 

αληηθείκελα ηεο Γηνηθεηηθήο. Οη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη βαζηθά ή νδεγνχληαη 

λα ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο 

αληακνηβήο. Τπνθηλψληαο έηζη θάπνηνλ είλαη κάιινλ εχθνιν θαη απιφ λα 

βξεζεί ηη επηζπκεί ην άηνκν θαη λα ηνπ πξνζθεξζεί ζαλ αληακνηβή ή ζαλ 

θίλεηξν. κσο, κηα αληακνηβή πνπ ζεσξεί έλα άηνκν ελδηαθέξνπζα, είλαη 

πηζαλφ λα κελ είλαη απνδεθηή απφ θάπνην άιιν, θαη ζην ζεκείν απηφ ε 

παξαθίλεζε γίλεηαη ζχλζεηε. Καη αλ αθφκε πξνζθεξζεί κηα αληακνηβή πνπ 

είλαη ζπνπδαία γηα θάπνηνλ, δελ ππάξρεη εγγχεζε φηη απηή ζα ηνλ ππνθηλήζεη. 

Ο ιφγνο είλαη φηη ε αληακνηβή θαζαπηή δελ ζα ηνλ ππνθηλήζεη, παξά κφλν 

φηαλ ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε πξνζπάζεηαο - αληακνηβήο θαη ηαπηφρξνλα ε 

δήηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ αληακνηβή απηή. Οη 

άλζξσπνη δηαθέξνπλ πάξα πνιχ ζηνλ ηξφπν πνπ εθηηκνχλ ηηο επθαηξίεο. 

Αιιά, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ππνθίλεζε, δελ ππάξρεη 

ακθηβνιία, φηη απνηειεί ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο Γηνηθεηηθήο επηζηήκεο. Η 

ππνθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ έλα θίλεηξν ή κηα αληακνηβή κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ κηα δεκηνπξγεκέλε αλάγθε. Απνηπρία κπνξεί λα πξνθχςεη 

φηαλ παξεκβάιιεηαη έλα εκπφδην κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θηλήηξνπ ή ηεο 

αληακνηβήο. 

Η θηλεηνπνίεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ζα αληηκεησπηζηνχλ νη ζηφρνη ηεο 

εξγαζηαθήο κνλάδαο. Δίλαη επλφεην, φηη ην άηνκν είλαη πηζαλφ λα ππνθηλεζεί 

αλ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα (εζηθά, ςπρνινγηθά, πιηθά), ηα νπνία ζα 

βνεζήζνπλ ην άηνκν γηα λα επηδηψμεη θαη λα επηηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα, 

πςειφηεξεο απνδφζεηο, πνπ ζπλήζσο είλαη γηα ην θαιφ φισλ. 

Η θηλεηνπνίεζε είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη εξεπλεζεί γηα πνιιέο δεθαεηίεο. 

Ωζηφζν, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο ζην 

εξγαζηαθφ κέησπν, ε έλλνηα έρεη ππνζηεί πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

 

2.5  Θεσξίεο θηλεηνπνίεζεο 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα θίλεηξα θαη νη νπνίεο 

έρνπλ απνδεηρηεί αθαδεκατθά ζε δηάθνξνπο βαζκνχο. Δίλαη πξαθηηθφ λα 

δηαρσξηζηνχλ απηέο νη ζεσξίεο ζε δχν νκάδεο: Ιδξπηηθέο  θαη χγρξνλεο 

(Robbins, 2004). Λφγσ ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ησλ θηλήηξσλ θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρεη εληαία απάληεζε γηα ην ηη παξαθηλεί ηνπο 
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αλζξψπνπο θαιχηεξα ζηελ εξγαζία, ππάξρνπλ πνιιέο αληαγσληζηηθέο 

ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηε θχζε ησλ θηλήηξσλ (Oyedele, 

2009).  

Οη πξψηεο ζεσξίεο πεξί εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο απιντθέο. Μηα άπνςε ήηαλ φηη ην θιεηδί γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ κηα ζπκπεξηθνξηζηηθή εθδνρή ηνπ 

θαξφηνπ θαη ηνπ καζηίγηνπ: ―Πιεξψζηε ηνπο αλζξψπνπο γηα λα είλαη θαινί 

εξγαδφκελνη θαη ηηκσξήζηε ή απνιχζηε ηνπο αλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην‖. Απηή 

ήηαλ ε βαζηθή αξρή ηνπ ιεγφκελνπ «επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη» (Taylor, 

1911). ηνλ αληίπνδα ήηαλ ε ηδέα φηη έλαο επηπρήο εξγαδφκελνο είλαη θαιφο 

εξγάηεο, κηα ζρέζε  πνπ απνηειεί ππξήλα ηνπ αγαζνχ θηλήκαηνο "ησλ 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ‖ (Perrow, 1972).  Σειηθά ε ηζρχο ησλ δχν απηψλ  

ζπλζέζεσλ ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε απφ ηα εκπεηξηθά επξήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, δηαπηζηψζεθε φηη νη εξγαδφκελνη αληαπνθξίλνληαη ζε θίλεηξα θαη 

αληηθίλεηξα, εθηφο απφ ρξήκαηα, αθφκε θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959; Roethlisberger & 

Dickson, 1939), θαη φηη ε βαζηθή ππφζεζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ ακθηζβεηήζεθε απφ ηελ θαηά θαλφλα ρακειή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη εξγαζηαθήο απφδνζεο (Brayfield & 

Crockett, 1955).  

 

2.5.1  Πξφσξεο Ιδξπηηθέο Θεσξίεο 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950, κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη νη ζεσξίεο πεξί θηλεηνπνίεζεο. Πξηλ απφ απηέο ηηο ζεκειηαθέο 

ζεσξίεο ππήξρε κφλν κηα πνιχ βαζηθή θαηαλφεζε ηνπ ηη θηλεηνπνηεί ηνπο 

αλζξψπνπο. Απηή ε θαηαλφεζε απνηεινχληαλ απφ δχν πξνζεγγίζεηο, ην 

"καζηίγην θαη ην θαξφην‖. Απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ηηκσξία γηα ηηο ρακειέο 

επηδφζεηο, δειαδή ην καζηίγην ή βαζηθή πιηθή αληακνηβή γηα ηνπο ζηφρνπο 

πνπ επηηεχρζεθαλ, ην θαξφην (Sinclair, 2010).  

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 δηαηππψζεθαλ ηξεηο αμηνζεκείσηεο ηδξπηηθέο ζεσξίεο.  

Η ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Abraham Maslow, ε ζεσξία Υ θαη Τ 

ηνπ Douglas McGrergor θαη ε ζεσξία ησλ δπν παξαγφλησλ ηνπ Frederick 

Herzberg. Δπεηδή απηέο νη ζεσξίεο είλαη βαζηθέο ζηε θχζε ηνπο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρνπλ δερζεί επίζεζε αθαδεκατθά, γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε ηνπο 

αλζξψπνπο λα επαλεμεηάζνπλ ην θχξνο ηνπο (Robbins, 2004). Ωζηφζν, 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη πην γλσζηέο εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη παξαθηλεί 

ηνπο αλζξψπνπο  θαη ην γεγνλφο φηη είλαη βαζηθέο θαζηζηά εχθνιν λα 

θαηαλνεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ (Robbins, 2004). Απηέο νη ζεσξίεο, αλ θαη 

θάπσο μεπεξαζκέλεο είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη  γλσζηέο, θαη 'αξράο επεηδή 

είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη, 
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δεχηεξνλ, επεηδή ε νξνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηέο εμαθνινπζεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ην κάλαηδκελη (Robbins, 2004).  

 

2.5.1.1 Θεσξία Ιεξάξρεζεο Αλαγθψλ 

Η ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ήηαλ ε πξψηε ζεκαληηθή ζεσξία πεξί 

θηλεηνπνίεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηνλ εξγαδφκελν άλζξσπν (Uwakweh, 

2006). Δίλαη πηζαλφηαηα αζθαιέο λα πνχκε φηη ε πην γλσζηή ζεσξία ζρεηηθά 

κε ηα θίλεηξα είλαη ε ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow (Robbins, 

ηνπ 2004). Ο Maslow ππέζεζε φηη νη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη απφ πέληε 

θαηεγνξίεο αλαγθψλ, ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο, ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο, ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο, αλάγθεο γηα ππφιεςε - εθηίκεζε θαη ηέινο αλάγθεο γηα 

απηνπξαγκάησζε.  

Λεπηνκεξέζηεξα: 

 Φπζηνινγηθέο αλάγθεο:                 

είλαη νη βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο 

γηα ηξνθή, λεξφ, ζηέγε, έλδπζε, ζεμ. 

 Αλάγθεο αζθάιεηαο:                     

νη αλάγθεο γηα πξνζηαζία, ζηαζεξφηεηα, ειεπζεξία απφ ην θφβν ή απφ 

απεηιέο. 

 Κνηλσληθέο αλάγθεο:           

νη αλάγθεο γηα θηιία, ζηνξγή, απνδνρή, αιιειελέξγεηα κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. 

 Αλάγθεο ππφιεςεο - εθηίκεζεο:           

ε αλάγθε γηα πξνζσπηθά αηζζήκαηα εθπιήξσζεο θαη απηνεθηίκεζεο, ε 

αλάγθε αλαγλψξηζεο θαη ζεβαζκνχ απφ ηνπο άιινπο. 

 Αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο:         

πεξηιακβάλνπλ ηα αηζζήκαηα απηντθαλνπνίεζεο, ηεο αλάγθεο γηα 

επηηπρία, λα γίλεη θάπνηνο ην θαιχηεξν δπλαηφ πνπ επηζπκεί ή έρεη 

νλεηξεπηεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Οη αλάγθεο απηέο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε κηα ηεξαξρία φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη 

αλάγθεο κε θξηηήξην ηε ζεηξά πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ. Ο Maslow 

ζθέθηεθε φηη θάζε νκάδα αλαγθψλ ζηελ ηεξαξρία έπξεπε λα ηθαλνπνηεζεί 

πξνηνχ νη αλάγθεο  ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ ηεο ηεξαξρίαο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ (Maslow, 1954). Ήηαλ πεπνίζεζε 

ηνπ Maslow φηη φηαλ νη αλάγθεο ελφο αηφκνπ είραλ ηθαλνπνηεζεί,  δελ ζα ήηαλ 

πιένλ ζε ζέζε λα παξαθηλήζνπλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν πεξαηηέξσ. Οη 

κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θίλεηξα απφ ηελ επφκελε θαηεγνξία 

ηεο ηεξαξρίαο πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ (Uwakweh, 2006).  



54 
 

Πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ φπσο ππέδεημε ν Maslow, ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν ηεο 

ππξακίδαο. Απηή ε ηεξάξρεζε επίζεο ζπρλά απεηθνλίδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν 

απφ ζθάιεο, κε θάζε θαηεγνξία αλαγθψλ λα απνηειεί έλα επίπεδν πάλσ απφ 

ηελ ηειεπηαία. Οη ρακειφηεξεο αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη ζπλήζσο κέζσ 

εμσγελψλ παξαγφλησλ (φπσο ε ακνηβή θαη αληακνηβή), ελψ νη πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη ζπλήζσο κε ελδνγελείο παξάγνληεο (φπσο 

ε εγγελήο ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εξγαζία) (Asad, 2005). 

 

Δηθφλα 2.1   Ιεξαξρία ησλ αλαγθψλ θαηά Maslow     

         Πηγή: (Maslow, 1954. 

 

2.5.1.2  Θεσξία ησλ Γχν Παξαγφλησλ 

ε αληίζεζε κε ηελ ζεσξία ηνπ Maslow, ε ζεσξία ησλ δπν παξαγφλησλ ηνπ 

Herzberg (1966), είλαη βαζηζκέλε ζε απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζεζαλ 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ ππνθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εξγαζία ηνπο. κσο, παξά ηνλ αξρηθφ 

δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Herzberg δελ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηά ηνπ Maslow. Ο Frederick Herzberg ππέζεζε φηη 

ππήξραλ δχν δέζκεο παξαγφλησλ πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο αλζξψπνπο. Η 

πξψηε δέζκε παξαγφλησλ απνηειείηαη απφ παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο θαη ε 

δεχηεξε δέζκε απνηειείηαη απφ  παξάγνληεο πγηεηλήο ή παξάγνληεο 

ζπληήξεζεο (Oyedele, 2009). Ο Herzberg θαηέηαμε ζηνπο παξάγνληεο 

θηλεηνπνίεζεο (motivators) ηελ αλαγλψξηζε, ηελ αλάπηπμε, ηηο δπλαηφηεηεο 

γηα πξναγσγή, ηελ αχμεζε ηεο επζχλεο θαη ηελ επίηεπμε. Ο Herzberg 

ζθέθηεθε πσο απηά ήηαλ ηα κφλα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άληιεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ 

αχμεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Ο Herzberg επίζεο 

παξαηήξεζε πσο ελψ ε απνπζία νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ ήηαλ αηηία 

δπζαξέζθεηαο, ε παξνπζία ηνπο δε εμαζθάιηδε ηελ ππνθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Απηφ ην γεγνλφο ηνλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νξηζκέλνη 

παξάγνληεο, νη νπνίνη παξαδνζηαθά πξνζθέξνληαη ζαλ θίλεηξν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, ιεηηνπξγνχζαλ απιψο ζαλ παξάγνληεο εμάιεηςεο πηζαλψλ 

αληηθηλήηξσλ θαη ζηελ νπζία δελ ηνπο ππνθηλνχζαλ. Απηά ηα πηζαλά 

αληηθίλεηξα είλαη: νη ακνηβέο ή νη απνδνρέο, νη πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο, νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε αζθάιεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νη 

θπζηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε πνηφηεηα ηεο επνπηείαο, ε πξνζσπηθή δσή θαη 

ην θχξνο (Herzberg, 1959). Ήηαλ πεπνίζεζε ηνπ Herzberg φηη νη άλζξσπνη 

ήηαλ εθ  θχζεσο δπζαξεζηεκέλνη ή ρσξίο θίλεηξα απφ ηνπο παξάγνληεο 

πγηεηλήο. πλεπψο, κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο, ε δηνίθεζε 

δελ ζα επηηχγραλε ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ή ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, απιά ην κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη 

είλαη λα κεηψζεη κφλν ηελ δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία (Oyedele, 2009). 

πλεπψο, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη 

θηλεηνπνίεζε ήηαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο.  

Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο άπνςεο ηνπ 

Herzberg θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ  αληίιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ εξγαζία.  

 

 

Δηθφλα 2.2   Θεσξία δπν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg.   

          Πηγή: (Robbins, 2004). 
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2.5.1.3  Θεσξία Υ θαη Τ 

Ο McGregor (1960) πίζηεπε φηη φζνλ αθνξνχζε ζην κάλαηδκελη, ππήξραλ 

δχν εληειψο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα λα εμεηάζνπκε ηνπο αλζξψπνπο. Η 

πξψηε, γλσζηή σο ζεσξία Υ, ήηαλ βαζηθά αξλεηηθή εθ θχζεσο, ππέζεηε φηη νη 

εξγαδφκελνη αληηπαζνχζαλ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ήηαλ ηεκπέιεδεο, ζα 

έθαλαλ ην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη, δελ ζα ηνπο άξεζε ε αλάιεςε επζπλψλ 

θαη ζα έπξεπε λα εμαλαγθαζηνχλ λα εθηειέζνπλ έλα θαζήθνλ (Robbins, 

2004). Ο δεχηεξνο ηξφπνο γηα λα κειεηήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο, πνπ είλαη 

γλσζηή θαη σο ζεσξία Τ, ήηαλ θαηά βάζε ζεηηθή θαη ππέζεηε φηη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο άξεζε ε δνπιεηά, ήζειαλ λα είλαη δεκηνπξγηθνί, ζα 

αλαδεηνχζαλ ηελ επζχλε θαη ζα αλαιάκβαλαλ πξσηνβνπιίεο.  

πζρεηίδνληαο ηηο δχν ζεσξίεο ηνπ McGregor κε ηελ ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ  Maslow ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε ζεσξία Υ ζεσξεί φηη νη 

εξγαδφκελνη ππνθηλνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηηο ρακειφηεξνπ 

επηπέδνπ αλάγθεο ελψ ε ζεσξία Τ ππνζέηεη φηη νη εξγαδφκελνη παξαθηλνχληαη 

κφλν απφ ηηο πςειφηεξνπ επηπέδνπ αλάγθεο (Robbins, 2004).  

 

 

2.5.2  χγρξνλεο Θεσξίεο 

Οη πξψηκεο ηδξπηηθέο ζεσξίεο, εμεηαδφκελεο ελδειερψο, δελ έρνπλ 

δηακνξθσζεί νξζψο απφ αθαδεκατθήο άπνςεο δεδνκέλνπ φηη ζηεξνχληαη 

ηεθκεξίσζεο (Robbins, 2004). Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεσξνχληαη πην αμηφπηζηεο αθαδεκατθά ιφγσ ηεο 

ηεθκεξίσζεο ηνπο. Οπζηαζηηθά απηέο νη ζεσξίεο επεθηείλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ησλ ζεσξηψλ ησλ Maslow, McGregor θαη Herzberg θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

επηηνκή γηα ηελ κειέηε ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Robbins, 2004). 

Τπάξρνπλ επηά ζρεηηθά γλσζηέο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θηλεηνπνίεζεο. Απηέο 

είλαη ε Θεσξία ERG (1969), ε Θεσξία ησλ αλαγθψλ ηνπ McClelland (1956), ε 

Θεσξία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο (1975), ε Θεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο 

(1981), ε Θεσξία ηεο Δλίζρπζεο (1948), ε Θεσξία ηεο Ιζνηηκίαο (1963) θαη ε 

Θεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ (1964) (Robbins, 2004). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, απηέο νη ζεσξίεο δελ ζα εμεηαζηνχλ κε πιήξε 

ιεπηνκέξεηα. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πεξηέρνπλ αξθεηέο απφ ηηο 

βαζηθέο αξρέο ησλ ηδξπηηθψλ ζεσξηψλ. Γηα κία ιεπηνκεξή πεξηγξαθή απηψλ 

ησλ ζεσξηψλ ν αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζηνλ Robbins, (2004). Δλδεηθηηθά 

κφλν ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε ζεσξία ησλ αλαγθψλ, ηελ ζεσξία ησλ 

πξνζδνθηψλ θαη ηελ ζεσξία ηεο ηζνηηκίαο.  
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2.5.2.1  Θεσξία ησλ αλαγθψλ ηνπ McClelland 

H ζεσξία ηνπ McClelland (1950), ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε ησλ επίθηεησλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ γηα επίηεπμε ζηφρσλ, γηα δεκηνπξγία δεζκψλ θαη γηα 

εμνπζία. χκθσλα κε ηνλ McClelland (1953) θάζε εξγαδφκελνο έρεη ηελ 

επηζπκία λα θαιχςεη θαη ηηο ηξεηο αλάγθεο. Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ έγθεηηαη ζην βαζκφ πνπ ε θάζε αλάγθε ππνθηλεί ηνλ θάζε έλα 

απφ απηνχο θαη ν απνηειεζκαηηθφο κάλαηδεξ πξέπεη λα δηαγλψζεη απηέο ηηο 

δηαθνξέο. 

Η αλάγθε γηα επίηεπμε ζηφρσλ είλαη απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο νινθιήξσζεο 

ζρεηηθά δχζθνισλ θαη πξνθιεηηθψλ ζηφρσλ. Οη εξγαδφκελνη κε έληνλε 

αλάγθε επίηεπμεο ζηφρσλ ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ πεηπρεκέλε νινθιήξσζε 

θάπνηνπ θαζήθνληνο, αλεμαξηήησο απφ ην αλ θάπνηνο αλαγλσξίδεη ηελ 

πεηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπο ή φρη. Η επηηπρία απηήο ηεο αλάγθεο είλαη κηα 

επηβξάβεπζε, αξθεί λα ππάξρεη ε θαηά ην δπλαηφ – άκεζε επηβεβαίσζε φηη ε 

πξνζπάζεηα ήηαλ πεηπρεκέλε. Η επηζπκία λα πεηπραίλνπλ ηνπο θάλεη λα 

αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο, θαηά θαλφλα κφλν φηαλ νη ίδηνη 

εθηηκνχλ φηη έρνπλ πηζαλφηεηεο λα πεηχρνπλ. Γηα απηφ άιισζηε πξνηηκνχλ λα 

κελ αλαιακβάλνπλ πνιχ δχζθνια θαζήθνληα. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα 

επίθηεηε αλάγθε θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε θάζε άλζξσπν 

δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο παξαζηάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. 

Η αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία δεζκψλ είλαη νπζηαζηηθά ε αλάγθε γηα θηιηθέο θαη 

ζεξκέο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξψπνπο. Απηή ε αλάγθε σζεί ηνπο εξγαδνκέλνπο 

(φζνπο έρνπλ ζε ζρεηηθά πςειφ βαζκφ απηή ηελ αλάγθε) λα επηδηψθνπλ ηε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο, αιιά θαη ηελ απνδνρή, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

αθνζίσζε ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ή θαη άιισλ αλζξψπσλ. 

Αλαδεηνχλ ηελ έγθξηζε αιιά θαη ηελ επηβεβαίσζε απφ ηελ νκάδα θαη γη‘ απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη θαη επεξεάδνληαη απφ ηα κελχκαηα (ζεηηθά ή 

αξλεηηθά) πνπ ιακβάλνπλ απφ ζπλεξγάηεο, πξντζηακέλνπο. Οη εξγαδφκελνη 

κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε θαη απνδίδνπλ 

θαιχηεξα, είηε καδί κε άιινπο εξγαδφκελνπο είηε φηαλ είλαη ζε επαθή κε 

ηξίηνπο. Γελ είλαη φκσο απηνί πνπ ζα παξνηξχλνπλ κηα νκάδα κε ζρεηηθά 

ρακειή απφδνζε λα απνδψζεη πεξηζζφηεξν, λα παξαβεί ηνπο άγξαθνπο 

θαλφλεο ηεο νκάδαο θαη λα μερσξίζεη απφ απηή, απνδίδνληαο (εκθαλψο) 

πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα κέιε. Σν θίλεηξν δελ είλαη ε απφδνζε, αιιά ε 

απνδνρή απφ ηελ νκάδα. Η αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία δεζκψλ είλαη επίζεο 

επίθηεηε, ζχκθσλα κε ηνλ McClelland θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αλζξψπνπ. 

Η αλάγθε γηα ηελ εμνπζία ή δχλακε πεξηγξάθεη ηελ επηζπκία γηα έιεγρν θαη 

επεξεαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ή 

αξλεηηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάλαηδεξ, επεηδή ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα, πίζσ απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε 

εμνπζίαο. Ο εξγαδφκελνο πνπ έρεη έληνλε αλάγθε γηα εμνπζία κπνξεί λα 



58 
 

ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ αλάγθε κε δπν ηξφπνπο. Δίηε αλαδεηψληαο εμνπζία, γηα 

λα επηθξαηήζεη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, είηε γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ζηελ νκάδα ή ζηνλ νξγαληζκφ. 

Απηέο νη ηξεηο αλάγθεο δελ είλαη ακνηβαία αζχκβαηεο. Απιψο ππάξρνπλ 

δηαθπκάλζεηο, αλάινγα κε ηνλ θάζε εξγαδφκελν. 

 

2.5.2.2  Η ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom 

Απηή ε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη θάζε άλζξσπνο πξνζδηνξίδεη ηα επηζπκεηά γηα 

εθείλνλ απνηειέζκαηα (πξνηίκεζε) θαη επηιέγεη ηελ αληίδξαζε ηνπ αλάινγα κε 

ηελ πηζαλφηεηα πνπ εθηηκά φηη έρεη λα πεηχρεη απηά ηα απνηειέζκαηα. Η 

ππνθίλεζε, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ, είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ δπν παξαγφλησλ: ηεο πξνηίκεζεο γηα θάπνην 

απνηέιεζκα θαη ηεο πξνζδνθίαο φηη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε (πξάμε ή 

ζπκπεξηθνξά) ζα νδεγήζεη ζε απηφ ην απνηέιεζκα. 

 

2.5.2.3  Η Θεσξία ηεο Ιζνηηκίαο 

Παξαηεξνχκε φηη ε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηνλ 

ιφγν γηα ηνλ νπνίν κπνξεί έλαο εξγαδφκελνο λα ππνθηλεζεί, ψζηε λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε δπν ή πεξηζζφηεξεο ζπκπεξηθνξέο, ελψ δελ αλαθέξεη ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη απηή ε ζπκπεξηθνξά. Γειαδή, δελ 

αλαθέξεη αλ κεηά ηελ επηινγή ζα ππάξμεη ε αλάινγε δηθαίσζε θαη ππνθίλεζε 

λα ζπλερίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηνλ Adams (1963) 

απηφ ην θελφ έξρεηαη λα ην θαιχςεη ε ζεσξία ηεο ηζνηηκίαο, ε νπνία 

πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην 

απνηέιεζκα κηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Schulz & Schulz, 2005).  

Η βαζηθή παξαδνρή ηεο ζεσξίαο είλαη φηη φηαλ νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη 

αδηθεκέλνη ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ, πξνζπαζνχλ λα 

δηνξζψζνπλ απηή ηελ αδηθία. Πφηε φκσο αηζζάλνληαη αδηθεκέλνη; χκθσλα κε 

ηηο απφςεηο ηνπ Adams, θάζε εξγαδφκελνο ζπγθξίλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ηε 

ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ ζηελ εξγαζία κε ην απνηέιεζκα πνπ απηή ηνπ 

απνθέξεη. 

 

Με ηνλ φξν ―απνηειέζκαηα‖ ελλννχκε νηηδήπνηε ζεσξεί ν εξγαδφκελνο φηη ηνπ 

πξνζθέξεηαη ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ (κηζζφο, αζθάιηζε, ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία, θχξνο, θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή). Ο φξνο ―πξνζθνξά‖ 

πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη πξνζθέξεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ (ρξφλνο, πξνζπάζεηα, εκπεηξία, γλψζεηο). 
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2.5.3  Σαμηλφκεζε ζεσξηψλ παξαθίλεζεο 

ιεο νη ζεσξίεο πνπ αλήθνπλ είηε ζηηο ηδξπηηθέο είηε ζηηο ζχγρξνλεο κπνξνχλ 

επίζεο λα ηαμηλνκεζνχλ είηε σο ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ είηε σο ζεσξίεο 

δηαδηθαζίαο (Robbins, 2004). Οη ζεσξίεο θηλεηνπνίεζεο ηνπνζεηνχληαη ζε 

θάζε κία απφ απηέο ηηο νκάδεο θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηνπο 

αλζξψπνπο. Απηέο ινηπφλ είλαη Θεσξίεο πεξηερνκέλνπ θαη Θεσξίεο 

δηαδηθαζίαο (Asad, 2005; Halepota, 2005; Oyedele, 2009). 

 

2.5.3.1  Θεσξίεο πεξηερνκέλνπ 

Οη Θεσξίεο πεξηερνκέλνπ δίδνπλ κηα έκθαζε ζην ηη είλαη απηφ πνπ παξαθηλεί 

ηνπο αλζξψπνπο. Οη Θεσξίεο πεξηερφκελνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο πηπρέο ησλ 

αηφκσλ θαη-ή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο νη νπνίεο παξαθηλνχλ ή ζπληεξνχλ 

ζπκπεξηθνξέο (Asad, 2005). Σέζζεξηο επξέσο αλαγλσξηζκέλεο Θεσξίεο 

πεξηερφκελνπ θηλεηνπνίεζεο είλαη ε ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Maslow (1954), ε  ERG ζεσξία ηνπ Alderfer (1969),  ε ζεσξία ηεο επίηεπμεο 

ηνπ McClelland (1956) θαη ηέινο ε Θεσξία ησλ δπν παξαγφλησλ ηνπ  

Herzberg (1959).  

 

2.5.3.2  Θεσξίεο δηαδηθαζίαο 

Οη ζεσξίεο δηαδηθαζίαο αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζσπηθνί παξάγνληεο, φπσο νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, 

θαζνξίδνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ (Oyedele, 2009).  Οη Asad θαη 

Dainty (2005) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζεσξίεο δηαδηθαζίαο 

ζρεηίδνληαη κε ην πψο ελεξγνπνηείηαη ε ζπκπεξηθνξά, πψο δηνρεηεχεηαη, 

δηαηεξείηαη ή αιιάδεη. Σξεηο θχξηεο ζεσξίεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζεσξία ηεο 

ηζνηηκίαο ηνπ Adam (1963),  ε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom (1964) θαη 

ε ζεσξία ηνπ ζηφρνπ  ησλ Locke θαη Latham (1981) (Oyedele, 2009).  

 

2.6  Κίλεηξα 

2.6.1  Κίλεηξα - Οξηζκφο - Υαξαθηεξηζηηθά 

αλ θίλεηξν ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ηε κεζνδεπκέλε πξνζπάζεηα λα 

αλαπηπρζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ εξγαζία, κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε. Οδεγνχκε, δειαδή, ην άηνκν ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε, ε νπνία ην θηλεί ή ην παξαθηλεί λα ελεξγήζεη θαηά έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Η ζπλαηζζεκαηηθή απηή θαηάζηαζε δεκηνπξγείηαη απφ 

ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα ηα νπνία δέρεηαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ, είηε απφ ην 

εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Κάληαο, 1998)., 
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O Γεσξγαθφπνπινο (1989), νξίδεη σο θίλεηξα εξγαζίαο ―ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηέγεξζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε δηαηήξεζε ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα‖ θαη δηαθξίλεη ηξεηο θάζεηο:  

1. Σν άηνκν επηιέγεη λα μεθηλήζεη ηε πξνζπάζεηα ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν (θαηεχζπλζε ηεο πξνζπάζεηαο). 

2. Δπηιέγεη λα θαηαβάιεη θάπνηα πνζφηεηα πξνζπάζεηαο (έληαζε ηεο 

πξνζπάζεηαο). 

3. Δπηκέλεη ζηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(εκκνλή ζηελ πξνζπάζεηα). 

Σα θίλεηξα απνηεινχλ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά. πλεπψο, ην ζχζηεκα θηλήηξσλ, πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα 

ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πξέπεη λα είλαη παξαγσγηθφ, γηα λα 

πξνζειθχεη ηνπο πθηζηάκελνπο λα εξγάδνληαη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

Η παξνρή επθαηξηψλ γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε 

δίθαηεο αληακνηβήο είλαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ. 

Γελ πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη αληζφηεηα γηαηί ζα πξνθιεζεί απνγνήηεπζε θαη 

ν εξγαδφκελνο ζα αληηδξάζεη αξλεηηθά. 

Αληίζεηα, ε πξναγσγή δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη απνηειεί 

αιάλζαζην ζεκάδη ησλ ζηαζεξψλ αμηψλ ηεο επηρείξεζεο, φηαλ βαζίδεηαη ζε 

θξηηήξηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δίθαηε κεηαρείξηζε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη πέξα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, φπσο 

αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκκεηνρή 

θαηά έλα πνζνζηφ ζηνλ θίλδπλν ηεο απνηπρίαο ησλ πξσηνβνπιηψλ. Έηζη ζα 

ηνλσζεί ε επζχλε θαη ζα κεγηζηνπνηεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζηελ 

ελδερφκελε επηηπρία .Έλα αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα θηλήηξσλ βνεζά ψζηε ηα 

νθέιε λα ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ θαη λα θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα 

αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

2.6.2  Αλάγθεο θαη Κίλεηξα Δξγαδνκέλσλ 

Οη αλζξψπηλεο αλάγθεο παξάγνπλ θίλεηξα θαη ηα θίλεηξα νδεγνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. Η επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ 

θηλήηξνπ. Οη ζρέζεηο φκσο κεηαμχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη κεηαμχ ησλ 

ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο απηνί δνπλ θαη εμειίζζνληαη (Μπνπξαληάο, 2002) 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή θαη λα επεξεαζηεί ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, ζα πξέπεη πξψηα απφ φια λα εμεηάζνπκε θαη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο. Οη αλάγθεο δηακνξθψλνληαη απφ 
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πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Οη αλάγθεο αιιάδνπλ δηαξθψο ζε θάζε άηνκν θαη 

ζπλήζσο είλαη πνιχ ιίγν ζπλεηδεηέο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο 

αλάγθεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ην θνηλσληθφ, ην 

θπζηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν, δεη θαη πξαγκαηνπνηεί ην 

έξγν ηνπ.  

Ο Κάληαο (1998) ηαμηλνκεί ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο ζε θπζηνινγηθέο, 

θνηλσληθέο θαη εγσθεληξηθέο (αλάγθεο ηνπ Δγψ).  

Οη θπζηνινγηθέο αλάγθεο δελ είλαη άιιεο απφ ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο θαη 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο δσήο. Απηέο 

είλαη νη πξσηνγελείο ή βαζηθέο αλάγθεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαπλνή, ηελ 

ηξνθή, ηελ θαηνηθία, ηελ έλδπζε, ε αζθάιεηα θ.ν.θ. Σν κνληέιν ηνπ 

―νηθνλνκηθνχ αλζξψπνπ‖ ππαγνξεχεη πσο απηέο είλαη νη κφλεο αλζξψπηλεο 

αλάγθεο. Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο δελ αξθεί ε εθ άπαμ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ 

πξσηνγελψλ αλαγθψλ, αιιά, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο 

ηθαλνπνίεζε ηνπο. Οη βαζηθέο απηέο αλζξψπηλεο αλάγθεο εληνπίδνληαη ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αιιά ε έληαζε ηνπο ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ άηνκν 

ζε άηνκν. Δπηπξφζζεηα, ε έθηαζε απηψλ ησλ αλαγθψλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη, 

αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα 

ε αζθάιεηα είλαη αλάγθε πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ην άηνκν θαη ζε πεξίπησζε 

φπνπ απηή απεηιείηαη (απφ νηθνλνκηθή χθεζε ή εθκεράληζε δξαζηεξηνηήησλ 

θ.α.), ηφηε ππνθηλείηαη δξαζηεξηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί.  

Οη θνηλσληθέο αλάγθεο ραξαθηεξίδνληαη θαη σο δεπηεξεχνπζεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θπζηθή επηθνηλσλία θαη ζπλαλαζηξνθή, ηελ αίζζεζε ηνπ 

―αλήθεηλ‖ θ.α. Πνηθίιινπλ ζε έληαζε απφ άηνκν ζε άηνκν θαη κάιηζηα ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο πξσηνγελείο αλάγθεο. Ο άλζξσπνο είλαη 

θνηλσληθφ φλ θαη επηζπκεί λα ζπκβηψλεη κε άιινπο αλζξψπνπο. Οη γξήγνξνη 

ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ε απνμέλσζε πνπ βηψλεη ν ζεκεξηλφο 

άλζξσπνο ιφγσ ηνπ απξφζσπνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επαθήο, έρνπλ ηξνθνδνηήζεη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλαλαζηξνθή θαη απνδνρή απφ ηνπιάρηζηνλ ιίγνπο αλζξψπνπο. Απηή ε 

αλάγθε νδεγεί ζηελ ζχλαςε ζρέζεσλ θαη δεζκψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνληαη δπλακηθά απφ ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

ησλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη.  

Οη εγσθεληξηθέο αλάγθεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα επηζθφπεζεο 

ηνπ εαπηνχ καο κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Αλήθνπλ θη απηέο ζηηο 

δεπηεξεχνπζεο αλάγθεο θη επίζεο δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Η 

αλαγλψξηζε, ε θπξηαξρία θαη ε επηηπρία είλαη θάπνηεο απφ απηέο. Μνινλφηη ηα 

άηνκα επηδηψθνπλ ηελ απνδνρή απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ, ζπλήζσο δελ 

επηζπκνχλ λα απνξξνθεζνχλ απφ απηή ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα απσιέζνπλ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηα.  Καζψο νη άλζξσπνη 

αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη, εληζρχεηαη ε αλάγθε γηα θπξηαξρία. Η 

θπξηαξρία είλαη πνιχ πηζαλφ λα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αλάγθεο γηα 
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αλαγλψξηζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία. Η 

ζεκαληηθφηεξε ίζσο αλάγθε ηνπ αηφκνπ είλαη ε απηνπξαγκάησζε. Η άπνςε 

απηή πεξηθιείεη ηελ αλάγθε γηα ην πξαγκαηηθφ επίηεπγκα θάπνηνπ έξγνπ θαη 

φρη απιά θαη κφλν ηελ ηθαλφηεηα. Η εξγαζία είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε πεγή 

ηθαλνπνίεζεο απηήο ηεο αλάγθεο, ρσξίο σζηφζν λα είλαη ε κνλαδηθή.  

Παξά ηε κνλαδηθφηεηα θαη απνθιεηζηηθφηεηα ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ, 

κεξηθέο απφ απηέο είλαη αξθεηά ίδηεο, ψζηε λα ηνπο λα ζρεκαηίδνπλ θνηλέο 

δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. Αλ ηα εγεηηθά 

ζηειέρε γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, ηφηε κπνξνχλ λα ηνπο 

θηλεηνπνηήζνπλ πξνο επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ θαη παξά ηηο 

πθηζηάκελεο δπζθνιίεο ή ηηο αληίζεηεο γλψκεο θαηαζηήζνπλ απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο θνηλνχο θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Έηζη, απφ ηε δξάζε γηα ηελ 

επηηπρία ησλ θνηλψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ζα πξνθχςεη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θπζηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ θαη ζα σθειεζεί 

θαη ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη. 

 

2.6.3  Γηάθξηζε θηλήηξσλ 

Γχλαηαη λα ππάξμνπλ δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ θηλήηξσλ 

παξαθίλεζεο. Ήδε ε βηβιηνγξαθία έρεη ππνδείμεη δπν θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ παξνχζα κειέηε. Η πξψηε θαηεγνξηνπνηεί ηα θίλεηξα ζε  

ελδνγελή ή εζσηεξηθά θαη ζε εμσγελή ή εμσηεξηθά, αλάινγα κε ην αλ απηά 

πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ ή αληίζεηα ην εμσηεξηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ (Cheng & Robertson, 2006). Η δεχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε 

δηαρσξίδεη ηα θίλεηξα ζε ρξεκαηηθά θαη κε ρξεκαηηθά (Latham & Ernst, 2006). 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα ρεηξηζηνχκε ηα ρξεκαηηθά θαη ηα κε ρξεκαηηθά 

θίλεηξα σο ππνθαηεγνξίεο ησλ εμσγελψλ ή εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ.  

 

2.6.3.1  Δζσηεξηθά – εμσηεξηθά θίλεηξα 

―Σα θίλεηξα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (Kehr, 2004). 

Σα ελδνγελή θίλεηξα ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνζπλείδεηεο αλάγθεο θαη είλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, φπσο δίςα, πείλα, πφλνο, 

θφβνο, χπλνο (Higgins, 1998; Kafner & Heggestand, 1997). Οδεγνχλ ζε 

απζφξκεηε ζπκπεξηθνξά θαη δελ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλσλίαο (Deci & Ryan, 2000).Δίλαη έκθπηα, ζε 

αληίζεζε κε ηα εμσγελή θίλεηξα πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο αλζξψπνπ (επίθηεηα) απφ ηηο επηξξνέο πνπ δέρεηαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ (Koestner, et al., 1991). ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα 

θίλεηξα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηνπ θχξνπο, ηεο εμνπζίαο (MacClelland, 

1962), ηεο επηηπρίαο θ.α. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη απηέο νη δπν 

θαηεγνξίεο θηλήηξσλ αιιεινεπεξεάδνληαη (Sokolowski, et al., 2000; King, 
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1995) ελψ άιινη φηη έρνπλ δηαθξηηή θαη αλεμάξηεηε επίδξαζε ζηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά (Spangler, 1992; Locke & Latham, 1990; Tubbs & Ekeberg, 

1991). χκθσλα κε ηνλ Kehr (2004) ηα ελδνγελή θίλεηξα ―πηέδνπλ‖ ελψ ηα 

εμσγελή θίλεηξα ―σζνχλ‖ ζε δξάζε (Υπηήξεο, 2006). Η ζχγθξνπζε ησλ 

ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ θηλήηξσλ ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ απαζρνιεί έληνλα 

ηνπο εξεπλεηέο (Benabou & Tirole, 2003) θαη θπζηθά θαη ηελ παξνχζα κειέηε.  

 

2.6.3.2  Υξεκαηηθά θαη κε-Υξεκαηηθά θίλεηξα 

Η δεχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ παξαθίλεζεο είλαη ζε ρξεκαηηθά ή 

νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη ζε κε ρξεκαηηθά ή κε νηθνλνκηθά θίλεηξα, αλάινγα κε 

ην αλ ελέρνπλ ηελ παξνρή ρξεκάησλ ή φρη. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα, ζηηο εκέξεο ηεο 

βαζεηάο χθεζεο ζηελ Διιάδα, είλαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε αλαγθαηφηεηα 

γηα κείσζε ησλ εμφδσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, νη επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχλ ζπλήζσο κέζσ ησλ αληακνηβψλ λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε απηά ηα δπν γεγνλφηα θαη 

ζεσξψληαο δεδνκέλν φηη ν αληαγσληζκφο κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 

απμάλεηαη, ην ζέκα απνθηά ηεξάζηηα ζεκαληηθφηεηα. 

Η βαζηθφηεξε κνξθή ππνθίλεζεο είλαη ε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ κε ηελ αληακνηβή, αλεμαξηήησο αλ είλαη ρξεκαηηθή ή κε θαη έρεη 

ηελ έλλνηα ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο επηβξάβεπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζθνπψλ. ηελ πξάμε απηή 

ε κνξθή ππνθίλεζεο ελζσκαηψλεη ηηο ρξεκαηηθέο αληακνηβέο θαη ηα κε 

ρξεκαηηθά θίλεηξα κε ηε κνξθή ηεο δεκφζηαο αλαγλψξηζεο γηα ηα επηηεχγκαηα 

ηεο απφδνζεο ηνπ. Οη έπαηλνη θαη νη άιιεο ζπκβνιηθέο πξάμεηο, απνηεινχλ 

πξαθηηθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ην άηνκν γηα απφδνζε θαη ην σζνχλ λα 

αηζζαλζεί αθνζησκέλν θαη δεζκεπκέλν ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 

2.7  Αλαγθαηφηεηα – ρξεζηκφηεηα κειέηεο 

ζν βαζχηεξα θαηαλνεί ε επηρείξεζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηελ παξνρή θηλήηξσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλακελφκελε ζπκβνιή ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε κειέηε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Η κειέηε απηή ζα 

βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα γλσξίδεη πψο λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ κέζσ θηλήηξσλ. Η 

κειέηε απηή ζα βνεζήζεη επίζεο ηηο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή 

δεκηνπξγψληαο πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο ζηνπο εξγαδφκελνπο κέζσ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ. 

Η θηλεηνπνίεζε είλαη ε έκπλεπζε ησλ αηφκσλ λα εξγαζζνχλ, κεκνλσκέλα ή 

ζε νκάδεο θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα πξνάγεη ηελ παξαγσγή θαιχηεξσλ 
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απνηειεζκάησλ. Δίλαη ε ζέιεζε λα ελεξγνχλ (απηελέξγεηα). Δίλαη ε πξνζπκία 

λα θαηαβάιινπλ ην κέγηζην ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο πξνο επίηεπμε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ ζθνπψλ, εμαξηψκελε βέβαηα απφ ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηήζνπλ θάπνηεο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Η θηλεηνπνίεζε 

είλαη λα θαηαθέξεη λα εθηειέζεη θάπνηνο κηα εξγαζία, ζέινληαο ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ν ίδηνο λα ηελ θάλεη. Παιηφηεξα, ζεσξείην φηη ε παξνρή 

θηλήηξσλ έπξεπε λα πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, αιιά είλαη 

πιένλ θαηαλνεηφ φηη ην άηνκν θηλεηνπνηείηαη απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο. 
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ΜΔΡΟ ΙΙ 

 

Κεθάιαην 3   Μεζνδνινγία 

 

3.1  Γεληθά 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ θξίζεο – νηθνλνκηθήο 

χθεζεο, απαηηεί ηελ δηεξεχλεζε ηφζν ζε πνηνηηθή φζν θαη ζε πνζνηηθή βάζε 

ησλ παξακέηξσλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ.  

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, αξρηθά 

ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ βηβιηνγξαθία πνπ εμεηάδεη ην δήηεκα. ηε 

ζπλέρεηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηιέρζεθαλ πξνο 

εμέηαζε, πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο έξεπλα (έξεπλα πεδίνπ) κε ηελ 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

3.1.1  Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα (δεπηεξνγελήο) 

Η άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα έγηλε 

απφ ηηο εμήο πεγέο:  

 Άξζξα δεκνζηεπκέλα ζε εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

 Διιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία 

 Μειέηεο 

 Πξσηνγελείο αλαθνξέο πεξηπηψζεσλ (case studies) 

 

3.1.2  Έξεπλα πεδίνπ (πξσηνγελήο) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε online 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε δείγκα  215 ππαιιήισλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα γηα ηελ ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Η κειέηε δελ έρεη 

επηθεληξσζεί ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θηινδνμεί λα απνηππψζεη ηελ ηάζε πνπ ππάξρεη 

γεληθά ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Η επηινγή 

ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εξσηψκελνπο θξίζεθε σο ν 

ηδαληθφηεξνο ηξφπνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη 

επαθή εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηνλ ξφιν ηνπ εξεπλεηή 

θαη απνθεχγνληαο κεξνιεπηηθά ιάζε πνπ δχλαηαη λα ππάξμνπλ απφ ηηο 

ηπρνχζεο αδπλακίεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εξσηψκελνπ θαη εξεπλεηή. 
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Δπηπξφζζεηα, ε ηαρχηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε 

απφ ηελ ρξήζε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο έξεπλα (πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε, ηειεθσληθή επηθνηλσλία θ.α.).  

 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο έγηλαλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Καζνξηζκφο κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ δείγκαηνο 

 Πξνζδηνξηζκφο ζεκαηηθήο εξσηεκαηνινγίνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο κειέηεο 

 Δπηινγή κεηαβιεηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επηιέρζεθαλ πξνο δηεξεχλεζε είλαη: 

 Η πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

 Οη αληακνηβέο 

 Η κειινληηθή αλάπηπμε / επθαηξίεο 

 Σν επλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Οη αμίεο σο πεγή έκπλεπζεο 

 Η ηζνξξνπία εξγαζίαο / δσήο 

Δλψ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ παξνχζα εξγαζηαθή ηνπο ζέζε θαηαζθεπάζηεθε ε 

κεηαβιεηή ―Δλεξγφο ζπκκεηνρή‖. 

 

3.1.3  Κσδηθνπνίεζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηα απνηειέζκαηα 

θσδηθνπνηήζεθαλ ζην  πξφγξακκα Excel ηνπ παθέηνπ Microsoft Office 2010. 

ηε ζπλέρεηα, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM 

SPSS Statistics v.20.  

 

3.1.4  Δμαγσγή θαη απνηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ βαζηδφκελε ζηε κειέηε 

θαη ζηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ζπλαθψλ κειεηψλ.  
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3.2  Γείγκα 

Σν δείγκα επηιέρζεθε ηπραία. Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε αξρηθά ζε 

άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εξεπλεηή, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

πξνψζεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζε ηξίηνπο πξνο ζπκπιήξσζε.  

 

3.3  Γενληνινγία 

Ο Denscombe (2010) δειψλεη φηη είλαη δχζθνιν λα ππεξεθηηκεζεί ε ζεκαζία 

ηεο εζηθήο ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο έξεπλαο. 

Τπάξρνπλ πξφηππα κέηξα εζηθήο,  ηα νπνία νη εξεπλεηέο αλακέλεηαη λα 

ζέζνπλ ζε εθαξκνγή θαηά ηε δηεμαγσγή θνηλσληθήο έξεπλαο. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ: 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα παξακείλνπλ αλψλπκνη.  

2. Σα δεδνκέλα ζα αληηκεησπίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά. 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ηεο έξεπλαο θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

4. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη εζεινληηθά  λα δψζνπλ ηελ ζπγθαηάζεζή 

ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα. 

(Denscombe, 2010) 

 

3.4  Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ 

Δηδηθή κέξηκλα έρεη ιεθζεί γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ 

εθηεζεί ζε αδηθαηνιφγεην θίλδπλν βιάβεο σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο. Οη δπλαηνί ηχπνη ησλ βιαβψλ είλαη θπζηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη 

εκπνξηθέο. (Davies, 2011). 

Σα θχξηα ζέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο βιάβεο ζην 

ζπκκεηέρνληα απφ απηήλ ηελ έξεπλα ήηαλ: 

 Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ            

ηνπο ζπκκεηέρνληεο είρε δνζεί ν έιεγρνο ηεο έθηαζεο, ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα                

ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο αληηκεησπίζηεθαλ 

σο εκπηζηεπηηθέο θαη είραλ εγγπεκέλε αλσλπκία. Σα νλφκαηα ησλ 

εηαηξεηψλ είλαη επίζεο εκπηζηεπηηθά θαη νη εηαηξείεο εγγπψληαη επίζεο 

ηελ αλσλπκία.  

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ   
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Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ςεθηαθή 

κνξθή γηα κηα πεξίνδν πέληε εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο.  

 Κνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή επαηζζεζία  

Πηζαλά θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γπλεηηθά επηβιαβείο ή πξνζβιεηηθέο 

εξσηήζεηο είραλ αθαηξεζεί. 

 ρεδηαζκφο Έξεπλαο            

Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε ψζηε λα έρεη ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο επηπηψζεηο 

γηα ηηο εηαηξείεο, νη εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

Απηφ έγηλε κε ηελ απνθπγή ρνξήγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο θη επίζεο ε θαηαζθεπή ηνπ κε ηξφπν ψζηε λα 

είλαη γξήγνξν θαη εχθνιν λα νινθιεξσζεί, απαηηψληαο ειάρηζην ρξφλν. 

 

3.5  Δλλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο (conceptual framework) 

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα . Η 

ελεξγφο ζπκκεηνρή είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ηνπ εξεπλεηηθνχ κνληέινπ πνπ εμεηάδνληαη, είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

αλακέλεηαη φηη επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή. Κάζε 

θχξηνο παξάγνληαο απνηειείηαη απφ ππφ-παξάγνληεο. Αλαιπηηθά νη θχξηνη 

παξάγνληεο θαη ππφ-παξάγνληεο:  

1. Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

1.1. Αληίιεςε γηα ηελ αμία ηεο εξγαζίαο 

1.2. Πξφθιεζε / ελδηαθέξνλ 

1.3. Δπίηεπμε 

1.4. Αζθάιεηα θαη απηνλνκία 

1.5. Φφξην εξγαζίαο 

1.6. Πνηφηεηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

1.7. Γηεχξπλζε εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ 

 

2. Αληακνηβέο 

2.1. Αληαγσληζηηθέο ακνηβέο 

2.2. Καιέο παξνρέο 

2.3. Κίλεηξα γηα πςειφηεξε απφδνζε 

2.4. Γπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο 

2.5. Βξαβεία αλαγλψξηζεο 

2.6. Γηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία ησλ αληακνηβψλ 

 

3. Μειινληηθή αλάπηπμε / επθαηξίεο 

3.1. Μάζεζε θαη αλάπηπμε πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία 

3.2. Δπθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

3.3. Βειηίσζε απφδνζεο θαη αλαηξνθνδφηεζε 

3.4. Αλάδεημε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 
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4. Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

4.1. Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

4.2. Μέζα θαη εμνπιηζκφο 

4.3. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

4.4. Πιεξνθφξεζε θαη δηαδηθαζίεο 

4.5. πκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

4.6. Πξνζσπηθή αζθάιεηα 

 

5. Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο 

5.1. Πνηφηεηα ηεο Ηγεζίαο 

5.2. Οξγαλσζηαθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο 

5.3. Φήκε ηνπ νξγαληζκνχ 

5.4. Καηακεξηζκφο θηλδχλσλ 

5.5. Αλαγλψξηζε 

5.6. Δπηθνηλσλία 

 

6. Ιζνξξνπία εξγαζηαθήο / πξνζσπηθήο δσήο 

6.1. Τπνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

6.2. Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θχθινπ δσήο / επειημία 

6.3. Αζθάιεηα εηζνδήκαηνο 

6.4. Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

 

7. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

7.1. Φχιν 

7.2. Ηιηθία 

7.3. Μνξθσηηθφ επίπεδν 

7.4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

7.5. Αξηζκφο παηδηψλ 

7.6. Αηνκηθφ κεληαίν εηζφδεκα 

7.7. Θέζε εξγαζίαο 

7.8. Έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ ηξέρνπζα επηρείξεζε θαη ζπλνιηθά 

7.9. Καζεζηψο ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εμεξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή, 

ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

βαζκνχ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο έγηλε κε ηελ θαηαζθεπή κηαο δέζκεο 8 

πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο, θαινχληαη λα δειψζνπλ ηελ 

ζπκθσλία ή δηαθσλία ηνπο κέζσ κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο ζπκθσλίαο 

Likert.  Οη πξνηάζεηο απηέο ήηαλ:  

1. Δίκαη πξφζπκνο λα θαηαβάισ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο απφ φηη 

θαλνληθά αλακέλεηαη απφ εκέλα ψζηε λα ζπκβάισ ζηελ επηηπρία ηνπ 

νξγαληζκνχ φπνπ εξγάδνκαη 
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2. Θα απέθεπγα ηελ αλάιεςε επηπιένλ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δνπιεηά κνπ 

3. Μπνξψ λα εξγαζηψ παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ θάπνηα 

πξάγκαηα ζηε δνπιεηά κνπ αθφκα θη αλ δελ έρσ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν 

4. ηαλ ππάξρεη θφξην εξγαζίαο θεχγσ απφ ην ζπίηη κνπ λσξίηεξα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβσ ηα θαζήθνληα κνπ ζηελ επηρείξεζε ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη φζν ην δπλαηφλ πην λσξίο 

5. Δίλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα εκέλα ε εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δνπιεηά κνπ 

6. Δίκαη ηειεηνκαλήο ζηε δνπιεηά κνπ 

7. Αξθεηά ζπρλά ζα πξνηηκνχζα λα παξέκελα ζην ζπίηη κνπ, παξά λα 

πάσ ζηελ εξγαζία κνπ 

8. Μνπ αξέζεη λα πεξλάσ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κνπ ζην ρψξν 

εξγαζίαο 
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 Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

 Μέζα θαη εμνπιηζκφο 

 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

 Πιεξνθφξεζε θαη δηαδηθαζίεο 

 πκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

 Πξνζσπηθή αζθάιεηα 

 

 Τπνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

 Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θχθινπ δσήο / 

επειημία 

 Αζθάιεηα εηζνδήκαηνο 

 Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

 

 Μάζεζε θαη αλάπηπμε πέξα απφ ηελ 

ηξέρνπζα εξγαζία 

 Δπθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

 Βειηίσζε απφδνζεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε 

 Αλάδεημε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 

 

Δλεξγφο 

ζπκκεηνρή 

Ιζνξξνπία 

εξγαζίαο / δσήο 

 

Δπλντθφ πεξηβάιινλ 

 

Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

 

Αληακνηβέο 

Μειινληηθή αλάπηπμε  

Δπθαηξίεο 

 

 Αληίιεςε γηα ηελ αμία ηεο εξγαζίαο 

 Πξφθιεζε / ελδηαθέξνλ 

 Δπίηεπμε 

 Αζθάιεηα θαη απηνλνκία 

 Φφξην εξγαζίαο 

 Πνηφηεηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 Γηεχξπλζε εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ 

 

 Πνηφηεηα ηεο Ηγεζίαο 

 Οξγαλσζηαθέο αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο 

 Φήκε ηνπ νξγαληζκνχ 

 Καηακεξηζκφο θηλδχλσλ 

 Αλαγλψξηζε 

 Δπηθνηλσλία 

 

 Αληαγσληζηηθέο ακνηβέο 

 Καιέο παξνρέο 

 Κίλεηξα γηα πςειφηεξε απφδνζε 

 Γπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο 

 Βξαβεία αλαγλψξηζεο 

 Γηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία ησλ 

αληακνηβψλ 

 

 

 Φχιν 

 Ηιηθία 

 Μνξθσηηθφ επίπεδν 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Αξηζκφο παηδηψλ 

 Αηνκηθφ κεληαίν εηζφδεκα 

 Θέζε εξγαζίαο 

 Έηε πξνυπεξεζίαο  

 Καζεζηψο ηδηνθηεζίαο ηεο 

επηρείξεζεο 

 

Αμίεο σο πεγέο έκπλεπζεο 

Γεκνγξαθηθά & 

ινηπά ζηνηρεία 

Δηθφλα 3.1   Δλλνηνινγηθφ πιαίζην κειέηεο 
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3.6  Δξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο 

Σν εξσηεκαηνιφγην αξρηθά ρνξεγήζεθε ζε κηα νκάδα 10 αηφκσλ ζηα πιαίζηα 

ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, γηα πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ αδπλακηψλ ηνπ θαη αζαθψο 

ελδερνκέλσο εξσηήζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα ην εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζε άηνκα 

επηθνηλσλίαο ηνπ εξεπλεηή θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε πξνψζεζε ηνπ ζε 

ζπλαδέιθνπο θαη ζπλαλαζηξεθφκελνπο ησλ πξψησλ.  

Η δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δπίζεο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, απηφ θαηαζθεπάζηεθε κε ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγίαο 

θνξκψλ ηεο εηαηξείαο Google, Google Docs, θαη αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν 

ζηελ δηεχζπλζε:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJWbTFmRFpfLXp

qSTRKMFFraWRQX1E6MQ . 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλζεθε ν εξσηψκελνο ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη πηζαλψο απμήζεθε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα θαζψο 

παξαθάκθζεθε ε ρξνλνβφξνο δηαδηθαζία - γηα πνιινχο - ηεο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ζπλεκκέλνπ αξρείνπ ζε ειεθηξνληθφ γξάκκα θαη 

ε επαλαπξνψζεζε ηνπ ζηνλ εξεπλεηή. Η εθαξκνγή απηή δηεπθφιπλε επίζεο 

θαη ηνλ εξεπλεηή ζηελ ζπγθέληξσζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξειήθζεζαλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην παξέκεηλε online, δηαζέζηκν πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηηο 

4/12/2012 έσο ηηο 10/12/2012 θαη ε πνξεία ησλ εκεξήζησλ απαληήζεσλ 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα  

 

 

Δηθφλα 3.2   Ρπζκφο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJWbTFmRFpfLXpqSTRKMFFraWRQX1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJWbTFmRFpfLXpqSTRKMFFraWRQX1E6MQ
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3.6.1  Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο 

Ο εξσηψκελνο θαιείηαη λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θχιν ηνπ, ηελ 

ειηθία ηνπ, ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ηνλ 

αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη απνθηήζεη, ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

ζέζε, ην εηζφδεκα ηνπ, ηα έηε ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ ζηελ ηξέρνπζα 

εξγαζηαθή ζέζε αιιά θαη ζπλνιηθά, ην θαζεζηψο ηεο εηαηξείαο πνπ εξγάδεηαη. 

Η ελφηεηα απηή απνηειείηαη απφ 9 + 1 εξσηήζεηο (ε εξψηεζε γηα ηνλ αξηζκφ 

ησλ παηδηψλ ηνπ εξσηψκελνπ, εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο 

δειψζεη έγγακνο κε παηδί). 

 

3.6.2  Γηεξεχλεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο σο πξνο ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηνπ εξεπλεηηθνχ κνληέινπ 

Γίλεηαη ρξήζε κηαο αθνινπζίαο εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επηιέρζεθαλ πξνο εμέηαζε θαη εμεηάδεηαη ε επίδξαζε 

ηνπο ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ. Ο εξσηψκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε ππφ-παξάγνληα πνπ επηδξά σο θίλεηξν ζε απηφλ γηα 

ηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ κέζσ κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο 

κε ηελ εμήο δηαβάζκηζε :  

i. 1 = ―Καζφινπ ζεκαληηθφο‖ 

ii. 2 = ―Λίγν ζεκαληηθφο‖ 

iii. 3 = ―εκαληηθφο‖ 

iv. 4 = ―Πνιχ ζεκαληηθφο‖ 

v. 5 = ―Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφο‖  

 

3.6.3  Αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

Ο εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ην ζπλνιηθφ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηελ παξνχζα εξγαζία ηνπ, κέζσ κηαο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο φκνηαο 

κε ηελ πξνεγνχκελε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Απαξηίδεηαη απφ 8 πξνηάζεηο ζε θάζε 

κία ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ηελ ζπκθσλία ή δηαθσλία 

ηνπ κέζσ κηα πεληαβάζκηαο θιίκαθαο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε ηελ εμήο 

δηαβάζκηζε : 

i. 1 = ―Γηαθσλψ απφιπηα‖ 

ii. 2 = ―Γηαθσλψ‖ 

iii. 3 = ―Οπδέηεξνο‖ 

iv. 4 = ―πκθσλψ‖ 

v. 5 = ―πκθσλψ απφιπηα‖  
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Οη πξνηάζεηο 2 θαη 7 είλαη αληίζηξνθεο. Σα απνηειέζκαηα, ζπγθεληξψζεθαλ,  

αζξνίζηεθαλ θαη δηαηξέζεθαλ δηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ (8), πξνθεηκέλνπ 

λα δψζνπλ κηα ζπλνιηθή κέηξεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζε πεληαβάζκηα 

θιίκαθα. 

ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη θαη ην εξσηεκαηνιφγην, φπσο αθξηβψο 

εκθαληδφηαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. 

 

3.7  Δξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη ππνζέζεηο ηεο κειέηεο 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ηελ ελζαξξχλνπλ 

θαη είλαη: ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ε ηζνξξνπία 

εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, νη αληακνηβέο, νη επθαηξίεο γηα κειινληηθή 

αλάπηπμε, νη αμίεο πνπ απνπλέεη έλαο νξγαληζκφο θαη απνηεινχλ πεγή 

έκπλεπζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηφλ θαη ηέινο ηα δηάθνξα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Απηή ε πξνζέγγηζε νδεγεί  απηή ηε κειέηε λα ζέζεη θάπνηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Απηά είλαη :  

1. Δλζαξξχλνπλ νη αληακνηβέο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ; 

2. Η θχζε ηεο εξγαζίαο ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

3. Δλζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ νη επθαηξίεο γηα 

κειινληηθή αλάπηπμε; 

4. Μπνξνχλ νη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζε απηφλ λα ζπκκεηάζρνπλ πην ελεξγά; 

5. Η εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα ελζάξξπλζεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο; 

6. Μπνξεί ην επλντθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή; 

7. Δμαξηάηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή απφ ηα δηάθνξα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά; 

 

 

 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: 

Η1. Οη αληακνηβέο ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

πεξίνδν θξίζεο. 

Η2. Η θχζε ηεο εξγαζίαο ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο 
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Η3. Οη επθαηξίεο γηα κειινληηθή αλάπηπμε ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο. 

Η4. Οη αμίεο πνπ νξγαληζκνχ ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο. 

Η5. Η εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο 

ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο.   

Η6. Σν επλντθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο. 

Η7. Σα δηάθνξα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο.  

 

ηε ζπλέρεηα ε κειέηε θηινδνμεί  λα πξνζδηνξίζεη πνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο. 
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ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

 

Κεθάιαην 4  Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα παξαζέζνπκε ην ζχλνιν ησλ αλαιχζεσλ θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ αλάιπζε θαη εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM SPSS Statistics 

v.20. (Μαθξάθεο, 1997) θαη ηα δηαγξάκκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ζην Microsoft 

Office Excel 2010. 

4.1  Δπηκέξνπο απνηειέζκαηα 

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζπρλφηεηα, πνζνζηφ θαη επηθξαηνχζα 

ηηκή, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο  Analyze → Descriptive Statistics → 

Frequencies, ελψ γηα ηνλ κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε κέζνδνο Analyze → Descriptive Statistics → Descriptives (Howitt, 2006).  

4.1.1  Φχιν 

Η ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ειαθξψο κεγαιχηεξε έλαληη 

ησλ αλδξψλ, θαη κε πνζνζηά 52% έλαληη 48% αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Πίλαθαο 4.1   χλζεζε δείγκαηνο κε βάζε ην θχιν 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρας 103 48% 

Γυναίκα 112 52% 

Σύνολο 215 100% 
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Γηάγξακκα 4.1  χλζεζε δείγκαηνο κε βάζε ην θχιν 

 

 

 

 

4.1.2  Ηιηθία 

Παξαηεξνχκε πσο ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θιάζε 26 – 35 έηε κε πνζνζηφ 62,79% 

θαη αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 18 – 25 εηψλ κε πνζνζηφ 20%. Απηφ πνπ θάλεη 

εληχπσζε είλαη φηη ην 94,88% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη θάησ 

ησλ 46 εηψλ. Μπνξεί ελ κέξεη λα δηθαηνινγεζεί, ε κηθξή ζπκκεηνρή 

κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά αλζξψπσλ, νη νπνίν ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ 

επρέξεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ. 

 

Πίλαθαο 4.2   Ηιηθηαθή θαηαλνκή δείγκαηνο 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό 

18 – 25 43 20,00% 

26 – 35 135 62,79% 

36 – 45 26 12,09% 

46 – 55 10 4,65% 

56 και πάνω 1 0,47% 

Σύνολο 215 100% 

48% 
52% 

Φχιν 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 
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Γηάγξακκα 4.2   Ηιηθηαθή θαηαλνκή δείγκαηνο 

 

 

 

 

4.1.3  Μνξθσηηθφ επίπεδν 

Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη ζε πνζνζηφ 48,84% είλαη 

πηπρηνχρνη ΑΔΙ ή ΣΔΙ θαη αθνινπζνχλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ κε πνζνζηφ 30,23%. Σν 9,77% ηνπ δείγκαηνο έρεη απνθνηηήζεη απφ 

θάπνηα ηδησηηθή ή δεκφζηα ζρνιή εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ) ελψ ην 10,23% ηνπ 

δείγκαηνο έρεη κφιηο ηε βαζηθή εθπαίδεπζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο 

πσο ην 79% ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε.  

 

 Πίλαθαο 4.3   Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ην Μνξθσηηθφ Δπίπεδν  

Μορφωτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό 

Γυμνάσιο – Λύκειο 22 10,23% 

Ιδιωτική – Δημόσια σχολή (ΙΕΚ) 21 9,77% 

ΑΕΙ - ΤΕΙ 105 48,84% 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 65 30,23% 

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 2 0,93% 

Σύνολο 215 100,00% 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

18 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 και 

πάνω 

20,00% 

62,79% 

12,09% 
4,65% 0,47% 

Ηιηθία 

Ηιηθία 
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Γηάγξακκα 4.3   Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ην Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

 

 

 

4.1.4  Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Σν 77,21% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη άγακνο / ε. ζνλ αθνξά ζηνπο έγγακνπο, 

ην 65,31% έρνπλ παηδηά ελψ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο απηνί είλαη κφιηο ην 

14,88%. Απφ απηνχο θαη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ην 3,72% έρνπλ κφιηο έλα 

παηδί, ην 10,23% έρνπλ 2 ή 3 παηδηά θαη ην 0,93% είλαη πνιχηεθλνη. 

 

 

Πίλαθαο 4.4  Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηελ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

Οικογενειακή κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό 

Άγαμος / η 166 77,21% 

Έγγαμος / η 17 7,91% 

Έγγαμος  / η με παιδί 32 14,88% 

Σύνολο 215 100,00% 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

10,23% 9,77% 

48,84% 

30,23% 

0,93% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Μνξθσηηθφ 
επίπεδν 
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Γηάγξακκα 4.4  Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηελ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

 

Πίλαθαο 4.5  Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηνλ αξηζκφ παηδηψλ ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο  

Αριθμός παιδιών Συχνότητα Ποσοστό 

1 8 3,72% 

2 13 6,05% 

3 9 4,19% 

3 και πάνω (πολύτεκνος) 2 0,93% 

Σύνολο 32 14,88% 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Άγακνο / ε Έγγακνο / ε Έγγακνο  / ε κε 
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Γηάγξακκα 4.5  Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηνλ αξηζκφ παηδηψλ ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο  

 

 

4.1.5  Μεληαίν εηζφδεκα 

Σν 53,02% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ακείβνληαη κε κηζζνχο νη νπνίνη 

δελ μεπεξλνχλ ηα 800€ ην κήλα, ελψ απηνί πνπ ιακβάλνπλ κηζζνχο θάησ απφ 

500€ απνηεινχλ ην 33,49% ηνπ δείγκαηνο. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

22,79% ιακβάλεη απφ 801 - 1100€ θαη ην 13,49% θπκαίλεηαη κεηαμχ 1101 θαη 

1400€. Μεηαμχ 1401 θαη 1700€ ην κήλα ιακβάλεη ην 3,72% ελψ ηέινο νη 

πςειφηεξα ακεηβφκελνη κε 1701€ θαη άλσ θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 6,98% 

θαη πξνθαλψο αλήθνπλ ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, πνπ φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ απνηεινχλ ζρεδφλ ην 7% ηνπ δείγκαηνο.  
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Πίλαθαο 4.6  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ηνπ κεληαίνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο 

Μηνιαίο ατομικό εισόδημα Συχνότητα Ποσοστό 

Έως 500€ 72 33,49% 

501 - 800€ 42 19,53% 

801 - 1100€ 49 22,79% 

1101 - 1400€ 29 13,49% 

1401 - 1700€ 8 3,72% 

1701€ και άνω 15 6,98% 

Σύνολο 215 100,00% 

 

 

Γηάγξακκα 4.6  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ηνπ κεληαίνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο 

 

 

 

4.1.6  Δξγαζηαθή ζέζε 

Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε πνζνζηφ 81,40% είλαη ππάιιεινη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη. Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 12,09% 

εξγαδφκελνη νη νπνίνη θαηέρνπλ ηελ βαζκίδα ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηέινο έλα 

κηθξφ κφιηο πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6,51% βξίζθνληαη ζε δηεπζπληηθή ζέζε.  
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Πίλαθαο 4.7  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

Εργασιακή θέση Συχνότητα Ποσοστό 

Υπάλληλος 175 81,40% 

Προϊστάμενος 26 12,09% 

Διευθυντής 14 6,51% 

Σύνολο 215 100,00% 

 

 

Γηάγξακκα   4.7  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

 

 

4.1.7  Πξνυπεξεζία ζηελ παξνχζα εξγαζηαθή ζέζε 

Η πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη λέν-πξνζιεθζέληεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαη απηή ηε ζηηγκή κε πνζνζηφ 57,21%. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 28,37% νη εξγαδφκελνη κε 3 – 6 έηε 
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πξνυπεξεζίαο ζηελ ηξέρνπζα ζέζε. Καη ζπλερίδνπλ κε θζίλνπζα θαηάηαμε νη 

εξγαδφκελνη κε 7 – 10 έηε κε πνζνζηφ 7,91%, 11 – 14 έηε κε πνζνζηφ 

2,79%, 15 – 18 έηε κε πνζνζηφ 1,4% θαη ηειεπηαίνη νη εξγαδφκελνη κε πάλσ 

απφ 19 έηε θαη πνζνζηφ 2,33%.  

 

Πίλαθαο   4.8  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζηελ παξνχζα 

εξγαζηαθή ζέζε 

Έτη προϋπηρεσίας στην τρέχουσα θέση Συχνότητα Ποσοστό 

Έως 2 έτη 123 57,21% 

3 – 6 έτη 61 28,37% 

7 – 10 έτη 17 7,91% 

11 – 14 έτη 6 2,79% 

15 – 18 έτη 3 1,40% 

19 έτη και άνω 5 2,33% 

Σύνολο 215 100,00% 

 

 

Γηάγξακκα   4.8  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζηελ παξνχζα 

εξγαζηαθή ζέζε 
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4.1.8  πλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο 

Σα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ θαη δηακνξθψλνληαη σο εμήο: ην 33,95% 

ηνπ δείγκαηνο έρεη έσο 2 έηε ζπλνιηθά θαη ζρεδφλ παξφκνην πνζνζηφ 

εκθαλίδεηαη θαη ζηα 3 – 6 έηε κε πνζνζηφ 31,16%. ηε ζπλέρεηα, ζπλνιηθή 

πξνυπεξεζία 7 – 10 έηε έρεη ην 20% ηνπ δείγκαηνο, ελψ κφιηο ην 3,26% έρεη 

ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 15 – 18 έηε. Σέινο, απφ 19 έηε θαη πάλσ έρεη ην 

7,44% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

Πίλαθαο   4.9  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζπλνιηθά 

Έτη προϋπηρεσίας συνολικά Συχνότητα Ποσοστό 

Έως 2 έτη 73 33,95% 

3 – 6 έτη 67 31,16% 

7 – 10 έτη 43 20,00% 

11 – 14 έτη 9 4,19% 

15 – 18 έτη 7 3,26% 

19 έτη και άνω 16 7,44% 

Σύνολο 215 100,00% 

 

Γηάγξακκα   4.9  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ζπλνιηθά 
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4.1.9  Καζεζηψο ηδηνθηεζίαο επηρείξεζεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξγάδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 87,44% έλαληη ησλ πνιπεζληθψλ ζηηο νπνίεο 

εξγάδεηαη ην άιιν 12,56% ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίλαθαο   4.10  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ηνπ θαζεζηψηνο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο. 

Καθεστώς ιδιοκτησίας επιχείρησης Συχνότητα Ποσοστό 

Ελληνική επιχείρηση 188 87,44% 

Πολυεθνική επιχείρηση 27 12,56% 

Σύνολο 215 100,00% 

 

 

 

Γηάγξακκα  4.10  Καηαλνκή δείγκαηνο βάζεη ηνπ θαζεζηψηνο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο. 
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4.1.10  Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

Απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πσο ν ππφ-παξάγνληαο ―αληίιεςε 

γηα αμία ηεο εξγαζίαο‖ ζεσξείηαη ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ σο παξάγνληαο 

ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

κε κέζν φξν 4,149 θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ λα ηνλ ζεσξνχλ σο 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζε πνζνζηφ 41,9%. Ο παξάγνληαο ―πξφθιεζε θαη 

ελδηαθέξνλ‖ πνπ παξνπζηάδεη ε εξγαζία ζεσξείηαη επίζεο ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ 

κε κέζν φξν 4,153, γηα ην 40,9% θαη σο ―εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο‖ γηα ην 38,6% 

ησλ εξσηψκελσλ. ζνλ αθνξά ζηελ ―επίηεπμε‖, ζεσξείηαη επίζεο ―πνιχ 

ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο γηα ην 43,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κέζν φξν 

4,037. Η ―αζθάιεηα θαη απηνλνκία‖ ζεσξείηαη ―ζεκαληηθφο‖ έσο ―πνιχ 

ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο κε κέζν φξν 3,926 θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ λα ηνλ ζεσξνχλ ―πνιχ ζεκαληηθφ‖ ζε πνζνζηφ 44,7%. Σν 

―θφξην εξγαζίαο‖ ζεσξείηαη σο ―ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο κε κέζν φξν 3,307 

γηα ην 47% ηνπ δείγκαηνο. Η ―πνηφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ‖ ζεσξείηαη 

―πνιχ ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο ελζάξξπλζεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο κε κέζν 

φξν 4,363 θαη κε ην 50,7% ησλ εξσηψκελσλ λα ηνλ ζεσξεί σο εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ. Σέινο, ―ε δηεχξπλζε ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ‖ ζεσξείηαη 

―ζεκαληηθφο‖ έσο ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ λα ηελ αμηνινγνχλ σο ―πνιχ ζεκαληηθφ‖ παξάγνληα ζε πνζνζηφ 

40%. 
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Πίλαθαο 4.11  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ παξάγνληα Πνηφηεηα εξγαζίαο 

Πνηφηεηα εξγαζίαο 

Τπφ-παξάγνληαο 
 

Μ
έζ

ν
ο
 φ

ξ
ν
ο
 

Σ
π
π

ηθ
ή
 

α
π

φ
θ
ι
ηζ

ε
 

Δ
π

ηθ
ξ

α
ην

χ
ζ

α
 

ηη
κ

ή
 

% % % % % 

Κ
α

ζ
φ
ι
ν

π
 

ζ
ε

κ
α

λ
ηη

θ
φ
ο
 

Λ
ίγ

ν
 

ζ
ε

κ
α

λ
ηη

θ
φ
ο
 


ε

κ
α

λ
ηη

θ
φ
ο
 

Π
ν

ι
χ
 

ζ
ε

κ
α

λ
ηη

θ
φ
ο
 

Δ
μα

ηξ
εη

ηθ
ά

 

ζ
ε

κ
α

λ
ηη

θ
φ
ο
 

1 2 3 4 5 

Αληίιεςε γηα ηελ 
αμία ηεο εξγαζίαο 

4,149 0,904 5 1,4 3,3 16,3 37,2 41,9 

Πξφθιεζε / 
ελδηαθέξνλ 

4,153 0,814 4 0,5 1,9 18,1 40,9 38,6 

Δπίηεπμε 4,037 0,841 4 0,9 2,3 20,9 43,7 32,1 

Αζθάιεηα θαη 
απηνλνκία 

3,926 0,882 4 0,9 5,1 21,9 44,7 27,4 

Φφξην εξγαζίαο 3,307 0,911 3 3,3 11,2 47,0 28,8 9,8 

Πνηφηεηα 
εξγαζηαθψλ 
ζρέζεσλ 

4,363 0,748 5 0 1,9 10,7 36,7 50,7 

Γηεχξπλζε 
εξγαζηαθψλ 
θαζεθφλησλ 

3,712 0,928 4 0,9 8,8 29,3 40 20,9 

 

 

4.1.11  Αληακνηβέο 

Οη ―αληαγσληζηηθέο ακνηβέο‖ είλαη ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κε κέζν φξν 3,847 ελψ κφιηο ην 7,5% ησλ 

εξσηψκελσλ ηηο ζεσξνχλ ―ιίγν‖ ή ―θαζφινπ ζεκαληηθφ‖ παξάγνληα 

ελζάξξπλζεο. Οη ―θαιέο παξνρέο‖ ζεσξνχληαη επίζεο ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ 

παξάγνληαο ελζάξξπλζεο κε κέζν φξν 4,065, απφ ην 44,2% ηνπ δείγκαηνο. 

Σα ―θίλεηξα γηα πςειφηεξε απφδνζε‖ είλαη ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ έσο ―εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο κε κέζν φξν 4,116, γηα ην 38,1% θαη 39,1% ησλ 

εξγαδνκέλσλ αληίζηνηρα. Αληίζηνηρα θαη νη ―δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

εηαηξηθή ζχλζεζε‖ θαίλεηαη πσο είλαη ―ζεκαληηθφο‖ έσο ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ 

παξάγνληαο ελζάξξπλζεο κε κέζν φξν 3,386 θαη ην 33,5% ησλ εξσηψκελσλ 

ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ―πνιχ ζεκαληηθφ‖. Σα ―βξαβεία αλαγλψξηζεο‖ είλαη επίζεο 

―ζεκαληηθφο‖ έσο ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο γηα ηνπ εξγαδφκελνπο κε 
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κέζν φξν 3,298 θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ κε πνζνζηφ 28,8% λα 

ηνλ ζεσξνχλ ―ζεκαληηθφ παξάγνληα‖. Σέινο, ε ―δηθαηνζχλε θαη ε ακεξνιεςία 

ησλ αληακνηβψλ‖, ζεσξείηαη ―εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο 

ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, κε κέζν φξν 4,381, απφ ην 60% ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 

Πίλαθαο 4.12  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ παξάγνληα Αληακνηβέο 
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1 2 3 4 5 

Αληαγσληζηηθέο 
ακνηβέο 

3,847 0,964 4 1,9 5,6 27,4 36,3 28,8 

Καιέο παξνρέο 4,065 0,827 4 0,9 1,9 20 44,2 33 

Κίλεηξα γηα 
πςειφηεξε 
απφδνζε 

4,116 0,874 5 0,9 2,8 19,1 38,1 39,1 

Γπλαηφηεηεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ 
εηαηξηθή ζχλζεζε 

3,386 1,063 4 3,7 18,1 29,3 33,5 15,4 

Βξαβεία 
αλαγλψξηζεο 

3,298 1,214 3 8,8 17,2 28,8 25,6 19,5 

Γηθαηνζχλε θαη 
ακεξνιεςία ησλ 
αληακνηβψλ 

4,381 0,901 5 0,9 4,2 10,7 24,2 60 

 

 

4.1.12  Μειινληηθή αλάπηπμε / επθαηξίεο 

Η ―κάζεζε θαη ε αλάπηπμε‖ πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία κε κέζν φξν 

3,986 ζεσξείηαη ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο απφ ην 40% ησλ 

εξσηψκελσλ. Οη ―επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο‖ κε κέζν φξν 4,349 

ζεσξνχληαη ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ έσο ―εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο 

φπσο ηνλ αμηνινγνχλ ην 39,5% θαη 48% αληίζηνηρα. Η ―βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε‖ κε κέζν φξν 3,972 ζεσξνχληαη σο ―πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο‖ ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο απφ ην 
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47,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σέινο ε ―αλάδεημε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ‖ κε 

κέζν φξν 4,307, αμηνινγείηαη σο ―εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο απφ ην 

52,1% ησλ εξσηψκελσλ.  

 

Πίλαθαο 4.13  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ παξάγνληα Μειινληηθή αλάπηπμε /  

            επθαηξίεο 
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Μάζεζε θαη 
αλάπηπμε πέξα 
απφ ηελ ηξέρνπζα 
εξγαζία 

3,986 0,912 4 0,5 6,5 20 40 33 

Δπθαηξίεο 
επαγγεικαηηθήο 
αλέιημεο 

4,349 0,750 5 0,5 1,4 9,8 39,5 48,8 

Βειηίσζε 
απφδνζεο θαη 
αλαηξνθνδφηεζε 

3,972 0,835 4 0,9 3,3 20,9 47,4 27,4 

Αλάδεημε 
πξνζσπηθψλ 
ηθαλνηήησλ 

4,307 0,862 5 0,5 3,7 12,6 31,2 52,1 

 

 

4.1.13  Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Σν ―θπζηθφ πεξηβάιινλ‖ ηεο εξγαζίαο ζεσξείηαη ―ζεκαληηθφο‖ έσο ―πνιχ 

ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο κε κέζν φξν 

3,488 θαη ζε πνζνζηά  33,5%,θαη 35,8% αληίζηνηρα. Σα ―κέζα θαη ν 

εμνπιηζκφο‖ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζεσξνχληαη σο ―πνιχ ζεκαληηθά‖ 

απφ ην 42,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κε κέζν φξν 3,958. Ο παξάγνληαο 

―επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε‖ αμηνινγείηαη σο ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ κε κέζν φξν 

4,098 απφ ηελ πιεηνςεθία, 45,1% ηνπ δείγκαηνο. Παξνκνίσο θαη ν 

παξάγνληαο ―πιεξνθφξεζε θαη δηαδηθαζίεο‖ αμηνινγήζεθε σο ―πνιχ 

ζεκαληηθφο‖ απφ ην 41,9% ησλ εξσηψκελσλ ελψ ν κέζνο φξνο είλαη 4,009. Η 

―ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ‖ είλαη ―ζεκαληηθφο έσο πνιχ ζεκαληηθφο‖ 

παξάγνληαο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ην 45,1% ηε 

ζεσξεί ―πνιχ ζεκαληηθή‖. 
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Πίλαθαο 4.14  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ παξάγνληα Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 
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Φπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

3,488 0,949 4 0,9 14,9 33,5 35,8 14,9 

Μέζα θαη 
εμνπιηζκφο 

3,958 0,831 4 0,5 2,8 25,6 42,8 28,4 

Δπαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε 

4,098 0,804 4 0,5 2,3 18,1 45,1 34,0 

Πιεξνθφξεζε θαη 
δηαδηθαζίεο 

4,009 0,807 4 0 2,3 25,1 41,9 30,7 

πκκεηνρή ζηελ 
ιήςε απνθάζεσλ 

3,856 0,826 4 0 5,1 27 45,1 22,8 

Πξνζσπηθή 
αζθάιεηα 

4,140 0,883 5 0 4,7 19,1 34 42,3 

 

 

4.1.14  Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

Η ―πνηφηεηα ηεο εγεζίαο‖ κε κέζν φξν 4,130 απνηειεί ―εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ‖ 

παξάγνληα ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φπσο δειψλεη ην 41,9% 

ησλ εξσηψκελσλ. Οη ―νξγαλσζηαθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο‖ είλαη ―πνιχ 

ζεκαληηθφο‖ έσο ―εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

κε κέζν φξν 4,074 θαη ζε πνζνζηά 44,2% θαη 34% αληίζηνηρα. Η ―θήκε ηνπ 

νξγαληζκνχ‖ αμηνινγείηαη σο ―ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο κε κέζν φξν 3,405 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε πνζνζηφ 36,7%. 

Οκνίσο θαη ν ―θαηακεξηζκφο θηλδχλσλ‖ κε κέζν φξν 3,460, ζεσξείηαη 

―ζεκαληηθφο‖ έσο ―πνιχ ζεκαληηθφο‖ παξάγνληαο ελζάξξπλζεο απφ ην 38,1% 

θαη 32,6% αληίζηνηρα. Η ―αλαγλψξηζε‖ είλαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ―πνιχ 

ζεκαληηθή‖, κε κέζν φξν 3,981, φπσο δειψλεη θαη ην 45,1%. Σέινο, ε 

―επηθνηλσλία‖ είλαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ―εμαηξεηηθά ζεκαληηθή‖, κε κέζν 

φξν 4,405 ζε πνζνζηφ 50,2%. 
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Πίλαθαο 4.15  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ παξάγνληα Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο 
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Πνηφηεηα ηεο 
Ηγεζίαο 

4,130 0,906 5 0,50 5,1 17,2 35,3 41,9 

Οξγαλσζηαθέο 
αμίεο θαη 
ζπκπεξηθνξέο 

4,074 0,832 4 0 4,7 17,2 44,2 34 

Φήκε ηνπ 
νξγαληζκνχ 

3,405 1,020 3 3,3 14,4 36,7 29,8 15,8 

Καηακεξηζκφο 
θηλδχλσλ 

3,460 0,953 3 1,9 12,6 38,1 32,6 14,9 

Αλαγλψξηζε 3,981 0,812 4 0 3,7 22,8 45,1 28,4 

Δπηθνηλσλία 4,405 0,668 5 0 0,5 8,8 40,5 50,2 

 

  

4.1.15  Ιζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

ζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζνξξνπία 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, κε κέζν φξν 4,060 κε ην 

38,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ην ζεσξεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. Η αλαγλψξηζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ θχθινπ δσήο θαη ε επειημία κε κέζν φξν 4,037, 

αμηνινγνχληαη απφ ην 40% ησλ εξσηψκελσλ σο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο. Ο παξάγνληαο αζθάιεηα εηζνδήκαηνο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

έσο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο θαηά κέζν φξν 4,288 γηα ην 40% θαη 46,5% ησλ 

εξγαδνκέλσλ αληίζηνηρα. Καη ηειηθά ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αμηνινγείηαη σο 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ελζάξξπλζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε κέζν 

φξν 3,930 απφ ην 47% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 
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Πίλαθαο 4.16  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ παξάγνληα Ιζνξξνπία εξγαζηαθήο /  

            πξνζσπηθήο δσήο 

Ιζνξξνπία εξγαζηαθήο / πξνζσπηθήο δσήο 
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Τπνζηεξηθηηθφ 
πεξηβάιινλ 

4,060 0,895 5 0 4,7 23,3 33,5 38,6 

Αλαγλψξηζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ 
θχθινπ δσήο / 
επειημία 

4,037 0,878 4 0,9 3,3 21,4 40 34,4 

Αζθάιεηα 
εηζνδήκαηνο 

4,288 0,813 5 0,9 2,3 10,2 40 46,5 

Κνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ 

3,930 0,846 4 0,5 5,1 21,4 47 26 

 

 

4.1.16  Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

Σν 48,8% ησλ εξγαδνκέλσλ δειψλεη φηη ―ζπκθσλεί‖ κε ηελ πξφηαζε ―είκαη 

πξφζπκνο λα θαηαβάισ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο απφ φηη θαλνληθά 

αλακέλεηαη απφ εκέλα ψζηε λα ζπκβάισ ζηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ 

εξγάδνκαη‖ ελψ ην 30,7% δειψλνπλ φηη ―ζπκθσλνχλ απφιπηα‖. Σν 69,3% ησλ 

εξγαδνκέλσλ δήισζαλ φηη δελ ζα απέθεπγαλ ηελ ―αλάιεςε επηπιένλ 

θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνπιεηά ηνπο‖ ελψ κφιηο ην 

12,1% είπαλ φηη ζα ην έπξαηηαλ. Δπηπξφζζεηα, ην 68,4% ησλ εξγαδνκέλσλ 

δείρλνπλ πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ ―παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ 

θάπνηα πξάγκαηα ζηε δνπιεηά ηνπο αθφκα θη αλ δελ έρνπλ ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν‖ ελψ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε αληίζεηε άπνςε θηάλεη κφιηο ην 

11,6%. ηελ πξφηαζε ―φηαλ ππάξρεη θφξην εξγαζίαο θεχγσ απφ ην ζπίηη κνπ 

λσξίηεξα πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβσ ηα θαζήθνληα κνπ ζηελ επηρείξεζε ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη φζν ην δπλαηφλ πην λσξίο‖ δήισζαλ ζπκθσλία ην 33,5% θαη 

απφιπηε ζπκθσλία ην 20,5%, ελψ νπδέηεξν εκθαλίδεηαη ην 28,8% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Γηα ην 89,8% ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ―εθπιήξσζε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο‖ είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, φπσο  θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Σν 80,5% ησλ 

εξγαδνκέλσλ δήισζαλ πσο είλαη ηειεηνκαλείο ζηε δνπιεηά ηνπο, ελψ κφιηο ην 
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15,3% είλαη αδηάθνξνη σο πξνο απηφ. Σν 21% ησλ εξγαδνκέλσλ δήισζε πσο 

―αξθεηά ζπρλά ζα πξνηηκνχζαλ λα παξέκελαλ ζην ζπίηη ηνπο, παξά λα πάλε 

ζηελ εξγαζία ηνπο‖, ην 29,8% δήισζαλ νπδεηεξφηεηα σο πξνο ηελ ζπκθσλία 

θαη ην ππφινηπν 49,3% δήισζαλ πσο δηαθσλνχλ. Σέινο, κφιηο ζην 16,7% 

ησλ εξγαδνκέλσλ αξέζεη λα πεξλά ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ζε αληίζεζε κε ην 51,1% πνπ δηαθσλεί κε απηφ θαη ην 32,1% πνπ 

δειψλεη νπδεηεξφηεηα.  

ε γεληθέο γξακκέο, απφ ηνλ ζπλνιηθφ κέζν φξν ( ̅= 3,696) ησλ απαληήζεσλ 

κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο νη εξγαδφκελνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ παξνχζα εξγαζία ηνπο.  
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Μέηξεζε ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

Τπφ-παξάγνληαο 
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Δίκαη πξφζπκνο λα θαηαβάισ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο απφ φηη θαλνληθά 
αλακέλεηαη απφ εκέλα ψζηε λα ζπκβάισ ζηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ 
φπνπ εξγάδνκαη 

4,051 0,831 4 1,4 2,3 16,7 48,8 30,7 

Θα απέθεπγα ηελ αλάιεςε επηπιένλ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δνπιεηά κνπ 

3,814 1,008 4 26,5 42,8 18,6 9,8 2,3 

Μπνξψ λα εξγαζηψ παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ θάπνηα 
πξάγκαηα ζηε δνπιεηά κνπ αθφκα θη αλ δελ έρσ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν 

3,781 0,999 4 2,8 8,8 20 44,2 24,2 

ηαλ ππάξρεη θφξην εξγαζίαο θεχγσ απφ ην ζπίηη κνπ λσξίηεξα 
πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβσ ηα θαζήθνληα κνπ ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 
εξγάδνκαη φζν ην δπλαηφλ πην λσξίο 

3,521 1,099 4 5,1 12,1 28,8 33,5 20,5 

Δίλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα εκέλα ε εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε δνπιεηά κνπ 

4,219 0,671 4 0 1,9 8,4 55,8 34 

Δίκαη ηειεηνκαλήο ζηε δνπιεηά κνπ 4,209 0,851 5 0 4,2 15,3 35,8 44,7 

Αξθεηά ζπρλά ζα πξνηηκνχζα λα παξέκελα ζην ζπίηη κνπ, παξά λα πάσ 
ζηελ εξγαζία κνπ 

3,409 1,052 4 15,8 33,5 29,8 17,7 3,3 

Μνπ αξέζεη λα πεξλάσ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κνπ ζην ρψξν εξγαζίαο 2,563 1,076 2 15,8 35,3 32,1 10,2 6,5 

Πίλαθαο 4.17  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηνπ παξάγνληα Δλεξγφο ζπκκεηνρή 
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4.2  Έιεγρνο αμηνπηζηίαο 

Η αμηνπηζηία εθηηκά ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ ζηνηρείσλ ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή αλ ηα ζηνηρεία έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηακεηξνχλ ην 

ίδην πξάγκα. Η αμηνπηζηία ζαλ φξνο πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν 

ηα απνηειέζκαηα πνπ απνθνκίδνληαη απφ κηα έξεπλα παξακέλνπλ ηα ίδηα, αλ 

ε έξεπλα γίλεη θαη γηα δεχηεξε θνξά. Δλ πνιινίο κηα κέηξεζε ζεσξείηαη 

αμηφπηζηε αλ έρεη κηθξή ή αθφκα θαη κεδεληθή κεηαβιεηφηεηα, αλ 

επαλαιακβάλεηαη θάησ απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο (Raftopoulos & 

Theodosopoulou, 2002).  

Δλαιιαθηηθά, ε αμηνπηζηία είλαη ν ζπζρεηηζκφο κηαο κεηαβιεηήο, ελφο 

παξάγνληα ή ελφο κνληέινπ κε θάηη ππνζεηηθφ πνπ κεηξά αιεζηλά απηφ πνπ 

επηζπκείηαη λα κεηξεζεί (Cronbach, 1951).  Γεδνκέλνπ φηη ην αιεζηλφ κνληέιν 

δελ είλαη δηαζέζηκν, ε αμηνπηζηία ππνινγίδεηαη απφ ηνλ πςειφ ζπζρεηηζκφ 

κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ κέζσ δηάθνξσλ δεηθηψλ αμηνπηζηίαο. ινη νη δείθηεο 

αμηνπηζηίαο είλαη κνξθέο ζπληειεζηψλ ζπζρεηηζκνχ αιιά αληηπξνζσπεχνπλ 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ζε κηα έξεπλα. Ο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach‘s alpha είλαη ν πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο απφ ην ζχλνιν ησλ 

δεηθηψλ αμηνπηζηίαο. Ο δείθηεο απηφο κπνξεί λα εξκελεπηεί ζαλ ν κέζνο φξνο 

φισλ ησλ πηζαλψλ ηηκψλ ηεο αμηνπηζηίαο δηρνηφκεζεο γηα ην εξσηεκαηνιφγην 

θαη γηα απηφ πξνηηκάηαη, αθνχ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ. 

Ο δείθηεο Cronbach alpha ιακβάλεη ηηκέο απφ ην 0 έσο ην 1.  

Δπαξθή ζπλάθεηα θαη επνκέλσο θαιή αμηνπηζηία έρνπκε φηαλ ν δείθηεο απηφο 

είλαη πάλσ απφ 0,7, ελψ ρακειή αμηνπηζηία έρνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο απφ 0,7. Ο ζπληειεζηήο Cronbach‘s alpha κεηξά ηε 

ζπλέπεηα ηνπ εμαγφκελνπ παξάγνληα / θιίκαθαο (scale), εθθξάδνληαο ην 

κέγεζνο ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηηο επηκέξνπο 

εξσηήζεηο (items). Παξά ην γεγνλφο φηη ην γεληθά απνδεθηφ θάησ φξην ηνπ 

ζπληειεζηή Cronbach‘s alpha είλαη ην 0,70, ζηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε 

παξαγφλησλ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ ην 0,.60 (Hair et al., 1998: 118). 

Ο δείθηεο alpha ηνπ Cronbach κπνξεί λα γξαθηεί ζαλ κηα ζπλάξηεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ θαη ηεο κέζεο απηνζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο 

εξσηήζεηο. 

 

φπνπ Ν : ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ 

r : ε κέζε απηνζπζρέηηζε 
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πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηχπν, εάλ απμεζνχλ νη εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ 

ην παξάγνληα, ζα απμεζεί θαη ν Cronbach‘ s alpha. Αληίζηνηρα, εάλ ε 

εζσηεξηθή απηνζπζρέηηζε είλαη κηθξή, ηφηε ζα κεησζεί θαη ε ηηκή ηνπ δείθηε 

ζαλ επαθφινπζν. Απηφ ην γεγνλφο εμεγείηαη θαη δηαηζζεηηθά αθνχ εάλ ε 

εζσηεξηθή απηνζπζρέηηζε είλαη πςειή, ηφηε ινγηθά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα 

κεηξνχλ ηνλ ίδην παξάγνληα.  

Νσξίηεξα είπακε πσο θάζε θχξηνο παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη σο θίλεηξν 

ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηελ εξγαζία απνηειείηαη απφ κηα 

ζεηξά ππφ-παξαγφλησλ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα εμεηάζνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ππφ-παξαγφλησλ σο ππνζχλνιν ηνπ θχξηνπ παξάγνληα. Θα ππνινγίζνπκε 

δειαδή ηνλ αξηζκφ alpha ηνπ Cronbach γηα θάζε δέζκε ππφ-παξαγφλησλ. 

ην SPSS αθνινπζήζεθε ε πνξεία : Analyze → Scale → Reliability Analysis. 

 

 

4.2.1  Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν Cronbach‘s alpha γηα ηνπο εμήο 

ππφ-παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ―Πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο‖ : 

1. Αληίιεςε γηα ηελ αμία ηεο εξγαζίαο 

2. Πξφθιεζε / ελδηαθέξνλ 

3. Δπίηεπμε 

4. Αζθάιεηα θαη απηνλνκία 

5. Φφξην εξγαζίαο 

6. Πνηφηεηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

7. Γηεχξπλζε εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ 

 

 
Πίλαθαο 4.18   Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Πνηφηεηα εξγαζίαο 

 

Ανάλυση αξιοπιστίας για “Ποιότητα εργασίας” 

Cronbach's Alpha Αριθμός υπό-παραγόντων 

,764 7 

 

 

Η αμηνπηζηία θαη ε ζπλάθεηα ησλ ππφ-παξαγφλησλ είλαη θαιή γηα ηνλ θχξην 

παξάγνληα ―Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο‖ αθνχ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s 

alpha) είλαη a=0,764 > 0,7. 
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4.2.2  Αληακνηβέο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν Cronbach‘s alpha γηα ηνπο εμήο 

ππφ-παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ―Αληακνηβέο‖ : 

1. Αληαγσληζηηθέο ακνηβέο 

2. Καιέο παξνρέο 

3. Κίλεηξα γηα πςειφηεξε απφδνζε 

4. Γπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο 

5. Βξαβεία αλαγλψξηζεο 

6. Γηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία ησλ αληακνηβψλ 

 

 

Πίλαθαο 4.19   Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Αληακνηβέο 

 

Ανάλυση αξιοπιστίας για “Ανταμοιβές” 

Cronbach's Alpha Αριθμός υπό-παραγόντων 

,572 6 

 

 

Παξαηεξνχκε πσο γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ-παξαγφλησλ ηνπ θπξίνπ 

παξάγνληα ―Αληακνηβέο‖ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο (Cronbach‘s alpha) είλαη 

a=0,572 < 0,7. Η ηηκή πνπ ιακβάλεη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη κηθξφηεξε απφ 

ην θνηλψο απνδεθηφ 0,7, νπφηε ζα πξνρσξήζνπκε ζε εθ λένπ ππνινγηζκφ 

ηνπ δείθηε alpha, απηή ηε θνξά εμεηάδνληαο πσο απηφ ηξνπνπνηείηαη εάλ 

αθαηξέζνπκε θάπνηνλ ή θάπνηνπο ππφ-παξάγνληεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο, ν νπνίνο καο δίλεη ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν 

δείθηεο αμηνπηζηίαο, αλ εμαηξεζεί θάπνηνο ή θάπνηνη ππφ παξάγνληεο. 
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Πίλαθαο 4.20   Μεηαβνιή ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Αληακνηβέο αλ  
             εμαηξεζεί ππφ-παξάγνληαο 
 

Μεταβολή του δείκτη αξιοπιστίας για “Ανταμοιβές” αν εξαιρεθεί υπό-

παράγοντας 

Υπό-παράγοντας 
Cronbach's Alpha αν εξαιρεθεί ο 

υπό-παράγοντας 

Ανταγωνιστικές αμοιβές 
,594 

Καλές παροχές 
,505 

Κίνητρα για υψηλότερη απόδοση 
,482 

Δυνατότητες συμμετοχής 
,521 

Βραβεία αναγνώρισης 
,543 

Δικαιοσύνη και αμεροληψία των 

ανταμοιβών 
,510 

 

Παξαηεξνχκε πσο αλ αθαηξέζνπκε ηνλ ππφ-παξάγνληα ―Αληαγσληζηηθέο 

ακνηβέο‖ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο πιένλ ιακβάλεη ηηκή a=0,594. Η ηηκή ηνπ δείθηε  

αμηνπηζηίαο ζπλερίδεη λα παξακέλεη θάησ απφ ην θνηλψο απνδεθηφ φξην 0,7 , 

αιιά ηείλεη ζην 0,6.  πσο είπακε θαη παξαπάλσ, ζηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε 

παξαγφλησλ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ ην φξην 0,60 (Hair et al., 1998: 118).  

πλεπψο, ζα εμαηξέζνπκε ηνλ ππφ-παξάγνληα ―Αληαγσληζηηθέο ακνηβέο‖ θαη 

ζα ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη αμηνπηζηία θαη ζπλάθεηα ησλ πέληε -πιένλ- ππφ-

παξαγφλησλ γηα ηνλ θχξην παξάγνληα ―Αληακνηβέο‖.  

Ο πίλαθαο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ηξνπνπνηείηαη ζπλεπψο σο εμήο:  

 

Πίλαθαο 4.21  Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Αληακνηβέο κεηά ηελ εμαίξεζε  
 

Ανάλυση αξιοπιστίας για “Ανταμοιβές” 

Cronbach's Alpha Αριθμός υπό-παραγόντων 

,594 5 
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4.2.3  Μειινληηθή αλάπηπμε / επθαηξίεο 

Αθνινχζσο γηα ηνλ θχξην παξάγνληα ―Μειινληηθή αλάπηπμε / επθαηξίεο‖,  

παξνπζηάδεηαη ν Cronbach‘s alpha ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γηα ηνπο εμήο 

ππφ-παξάγνληεο: 

1. Μάζεζε θαη αλάπηπμε πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα εξγαζία 

2. Δπθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

3. Βειηίσζε απφδνζεο θαη αλαηξνθνδφηεζε 

4. Αλάδεημε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 

 

Πίλαθαο 4.21 Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Μειινληηθή αλάπηπμε/ επθαηξίεο 
 

Ανάλυση αξιοπιστίας για “Μελλοντική ανάπτυξη / ευκαιρίες” 

Cronbach's Alpha Αριθμός υπό-παραγόντων 

,782 4 

 

Παξαηεξνχκε φηη έρνπκε θαιή αμηνπηζηία θαη επαξθή ζπλάθεηα γηα ηνπο ππφ-

παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ―Μειινληηθή αλάπηπμε / 

επθαηξίεο‖ κηαο θαη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ιακβάλεη ηηκέο a=0,782 > 0,7. 
 

4.2.4  Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ηελ ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν Cronbach‘s alpha 

γηα ηνπο εμήο ππφ-παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ― Δπλντθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο‖ : 

1. Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

2. Μέζα θαη εμνπιηζκφο 

3. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

4. Πιεξνθφξεζε θαη δηαδηθαζίεο 

5. πκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

6. Πξνζσπηθή αζθάιεηα 

 

Πίλαθαο 4.22   Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 
 

Ανάλυση αξιοπιστίας για “Ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας” 

Cronbach's Alpha Αριθμός υπό-παραγόντων 

,739 6 



101 
 

 

Παξαηεξνχκε φηη έρνπκε θαιή αμηνπηζηία θαη επαξθή ζπλάθεηα γηα ηνπο ππφ-

παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ―Δπλντθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο‖ κηαο θαη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ιακβάλεη ηηκέο a=0,739 > 0,7. 
 

4.2.5  Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

ηελ ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν Cronbach‘s alpha 

γηα ηνπο εμήο ππφ-παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ―Αμίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ‖ : 

1. Πνηφηεηα ηεο Ηγεζίαο 

2. Οξγαλσζηαθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο 

3. Φήκε ηνπ νξγαληζκνχ 

4. Καηακεξηζκφο θηλδχλσλ 

5. Αλαγλψξηζε 

6. Δπηθνηλσλία 

 

Πίλαθαο 4.23   Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 
 

Ανάλυση αξιοπιστίας για “Αξίες του οργανισμού” 

Cronbach's Alpha Αριθμός υπό-παραγόντων 

,709 6 

 

Παξαηεξνχκε φηη έρνπκε θαιή αμηνπηζηία θαη επαξθή ζπλάθεηα γηα ηνπο ππφ-

παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ―Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ‖ 

αθνχ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ιακβάλεη ηηκέο a=0,709 > 0,7. 

 

4.2.6  Ιζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

ηελ ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν Cronbach‘s alpha 

γηα ηνπο εμήο ππφ-παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα 

―Ιζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο‖ : 

1. Τπνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

2. Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θχθινπ δσήο / επειημία 

3. Αζθάιεηα εηζνδήκαηνο 

4. Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ 
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Πίλαθαο 4.24   Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Ιζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθήο 
θαη πξνζσπηθήο δσήο. 
 

Ανάλυση αξιοπιστίας για “Ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής 

ζωής” 

Cronbach's Alpha Αριθμός υπό-παραγόντων 

,715 4 

 

Παξαηεξνχκε φηη έρνπκε θαιή αμηνπηζηία θαη επαξθή ζπλάθεηα γηα ηνπο ππφ-

παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ―Ιζνξξνπία κεηαμχ 

εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο‖ αθνχ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ιακβάλεη ηηκέο 

a=0,715 > 0,7. 

 

4.2.7  Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

Σέινο, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν Cronbach‘s alpha γηα ην 

ππνζχλνιν ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εμεξηεκέλε 

κεηαβιεηή ―Δλεξγφο ζπκκεηνρή‖ : 

1. Δίκαη πξφζπκνο λα θαηαβάισ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο απφ φηη 

θαλνληθά αλακέλεηαη απφ εκέλα ψζηε λα ζπκβάισ ζηελ επηηπρία ηνπ 

νξγαληζκνχ φπνπ εξγάδνκαη 

2. Θα απέθεπγα ηελ αλάιεςε επηπιένλ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δνπιεηά κνπ 

3. Μπνξψ λα εξγαζηψ παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ θάπνηα 

πξάγκαηα ζηε δνπιεηά κνπ αθφκα θη αλ δελ έρσ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν 

4. ηαλ ππάξρεη θφξην εξγαζίαο θεχγσ απφ ην ζπίηη κνπ λσξίηεξα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβσ ηα θαζήθνληα κνπ ζηελ επηρείξεζε ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη φζν ην δπλαηφλ πην λσξίο 

5. Δίλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα εκέλα ε εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δνπιεηά κνπ 

6. Δίκαη ηειεηνκαλήο ζηε δνπιεηά κνπ 

7. Αξθεηά ζπρλά ζα πξνηηκνχζα λα παξέκελα ζην ζπίηη κνπ, παξά λα 

πάσ ζηελ εξγαζία κνπ 

8. Μνπ αξέζεη λα πεξλάσ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κνπ ζην ρψξν 
εξγαζίαο 

 

Πίλαθαο 4.25   Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα Δλεξγφο ζπκκεηνρή 
 

Ανάλυση αξιοπιστίας για “Ενεργό συμμετοχή” 

Cronbach's Alpha Αριθμός προτάσεων 

,717 8 



103 
 

Παξαηεξνχκε φηη έρνπκε θαιή αμηνπηζηία θαη επαξθή ζπλάθεηα γηα ηηο 

πξνηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εμεξηεκέλε κεηαβιεηή 

―Δλεξγφο ζπκκεηνρή‖ αθνχ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ιακβάλεη ηηκέο a=0,717 > 

0,7. 

 

Δλ ηέιεη, αθνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπξίσλ παξαγφλησλ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο 

είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ νξίνπ 0,7 - κε εμαίξεζε ηνλ θχξην παξάγνληα 

―Αληακνηβέο‖ φπνπ ζα δερζνχκε ην 0,6 σο φξην – ζα ζπλερίζνπκε κε ηελ 

άζξνηζε ησλ ππφ-παξαγφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θχξην παξάγνληα 

ψζηε λα ιάβνπκε ηελ κέζε ηηκή γηα ηνλ θχξην παξάγνληα πιένλ.  

Η πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε ζην SPSS είλαη : 

Transform → Compute Variable. 

Απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνέθπςαλ νη κεηαβιεηέο ηνπ Πίλαθα 3.26: 

 

Πίλαθαο 4.26   Κχξηνη παξάγνληεο θαη λέεο κεηαβιεηέο  

 

Κύριος παράγοντας Νέα μεταβλητή 

Ποιότητα εργασίας Quality 

Ανταμοιβές Rewards 

Μελλοντική ανάπτυξη / ευκαιρίες Opportunities 

Ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας Environment 

Αξίες του οργανισμού Values 

Ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής Balance 

Ενεργός συμμετοχή ActPart 

 

 

Απηφ ζα καο επηηξέςεη λα ζπλερίζνπκε ηελ κε ηηο αλαιχζεηο επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

αλαπηχμακε ζηελ ελφηεηα πνπ πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο.  
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4.3  Μνληέιν ζπζρεηίζεσλ 

4.3.1  Γξακκηθή ζπζρέηηζε – ζπληειεζηήο Pearson 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηελ γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Η γξακκηθήο θχζεσο ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο 

κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. Οη 

ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ -1 έσο +1. 

ηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο δπν κεηαβιεηψλ ιακβάλεη αξλεηηθέο ηηκέο 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά, νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο κηαο κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνχλ 

ζηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο. Αληίζεηα, φηαλ ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, δειαδή νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο κηαο 

κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο δεχηεξεο 

κεηαβιεηήο. ηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ιακβάλεη ηηκέο πιεζίνλ ηνπ 

κεδελφο, απηφ απνηειεί έλδεημε απνπζίαο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθήο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. ζν πην κεγάιεο είλαη νη ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά απφιπηε ηηκή, ηφζν ηζρπξφηεξε είλαη ε γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Οη πην γλσζηνί ζπληειεζηέο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο είλαη απηνί ηνπ Pearson, ηνπ Spearman θαη ηνπ Kendall, κε ηνλ 

ζπληειεζηή ηνπ Pearson λα ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά. ηελ πεξίπησζε 

δηεξεχλεζεο ηεο χπαξμεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ε  κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε, νη νπνίεο 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο:  

Η0: ξ=0 , δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

Η1: ξ≠0 , ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ 

Pearson (Καιακαηηαλνχ, 2003).  

Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζην SPSS είλαη :  

Analyze → Correlate → Bivariate. 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

ειέγρνπ (θχιν, ειηθία, ζπλνιηθή πξνυπεξεζία θαη εηζφδεκα), ησλ θπξίσλ 

παξαγφλησλ ηνπ κνληέινπ (―αληακνηβέο‖, ―πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο‖, ―ηζνξξνπία 

εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο‖, ―αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ σο πεγή 

έκπλεπζεο‖, ―επλντθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ‖ θαη ―επθαηξίεο γηα κειινληηθή 

αλάπηπμε‖) θαζψο θαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ―ελεξγφο ζπκκεηνρή‖. Οη 

κεηαβιεηέο ειέγρνπ επηιέρζεθαλ έρνληαο ζρεηηθά θαιή θαηαλνκή θαη επεηδή 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζε θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν.  
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Πίλαθαο 4.27   πζρεηίζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ (θχιν, ειηθία, ζπλνιηθή πξνυπεξεζία & εηζφδεκα) θαη θπξίσλ παξαγφλησλ (αληακνηβέο, 
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηζνξξνπία εξγαζ/πξνζσπηθήο δσήο, πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κειινληηθή αλάπηπμε & επθαηξίεο θαη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ) 
 

Συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών ελέγχου και κυρίων παραγόντων 

 Αληακνηβέο 

Πνηφηεηα 

ηεο 

εξγαζίαο 

Ιζνξξνπία 

εξγαζηαθήο / 

πξνζσπηθήο 

δσήο 

Πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο 

Μειινληηθή 

αλάπηπμε θαη 

επθαηξίεο 

Αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

Φχιν 

Pearson Correlation ,081 ,141* ,213** ,104 ,211** ,061 

Sig. (2-tailed) ,239 ,039 ,002 ,129 ,002 ,372 

N 215 215 215 215 215 215 

Ηιηθία 

Pearson Correlation -,013 ,052 ,092 ,087 -,016 ,138* 

Sig. (2-tailed) ,845 ,448 ,177 ,203 ,815 ,044 

N 215 215 215 215 215 215 

πλνιηθή 

πξνυπεξεζία 

Pearson Correlation ,028 ,112 ,134* ,154* ,021 ,122 

Sig. (2-tailed) ,688 ,101 ,049 ,024 ,757 ,075 

N 215 215 215 215 215 215 

Δηζφδεκα 

Pearson Correlation ,078 ,166* ,061 ,114 ,092 ,089 

Sig. (2-tailed) ,254 ,015 ,375 ,095 ,177 ,194 

N 215 215 215 215 215 215 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Φχιν 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ θαη ησλ θπξίσλ 

παξαγφλησλ, παξαηεξείηαη πσο ην θχιν έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο (r=0,141, p<0,05) πνπ ζεκαίλεη πσο νη γπλαίθεο θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο άληξεο απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ 

εξγαζία ηνπο. Σν θχιν έρεη επίζεο ηθαλνπνηεηηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηζνξξνπία 

κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (r=0,213, p<0,01), πνπ ζεκαίλεη πσο νη γπλαίθεο 

θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ηελ ελεξγφ ηνπο ζπκκεηνρή. Σέινο, ην θχιν εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα κειινληηθή αλάπηπμε θαη επθαηξίεο (r=0,211, p<0,01), πξάγκα 

πνπ ππνδειψλεη πσο νη γπλαίθεο, θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ζηελ εξγαζία ηνπο φηαλ δηαθξίλνπλ πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο εμέιημεο.  

 

Ηιηθία 

Η ειηθία ζπζρεηίδεηαη ελεξγά κφλν κε ηνλ αλεμάξηεην παξάγνληα αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

(r=0,138, p<0,05) πνπ ζεκαίλεη φηη φζν πην κεγάινη ειηθηαθά είλαη νη εξγαδφκελνη, ηφζν πην 

θηλεηνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη απφ ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ πην ελεξγά.  

 

πλνιηθή πξνυπεξεζία 

Η κεηαβιεηή ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ θχξην παξάγνληα 

ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (r=0,134, p<0,05) ,αιιά, θαη κε ηνλ 

παξάγνληα επλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο (r=0,154, p<0,05). Απηφ ζεκαίλεη πσο φζν 

πεξηζζφηεξα έηε πξνυπεξεζίαο έρεη έλαο εξγαδφκελνο ηφζν πην θηλεηνπνηεκέλνο είλαη γηα 

ελεξγφ ζπκκεηνρή απφ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο ηνπ δσήο 

αιιά θαη απφ ην επλντθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

Δηζφδεκα 

Σν εηζφδεκα παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κφλν κε ηνλ παξάγνληα πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

(r=0,166, p<0,05) θαη εξκελεχεηαη πσο φζν πην πςειά ακεηβφκελνο είλαη ν εξγαδφκελνο, 

ηφζν πηζαλφηεξν είλαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ λα απνηειεί θίλεηξν γηα απηφλ ψζηε λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε απηήλ. 
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Πίλαθαο 4.28   πζρεηίζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ (θχιν, ειηθία, ζπλνιηθή πξνυπεξεζία & 
  εηζφδεκα) εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο (ελεξγφο ζπκκεηνρή).  

 

Συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών ελέγχου και ενεργού συμμετοχής 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

Φχιν 

Pearson Correlation -,010 

Sig. (2-tailed) ,889 

N 215 

Ηιηθία 

Pearson Correlation ,130 

Sig. (2-tailed) ,058 

N 215 

πλνιηθή πξνυπεξεζία 

Pearson Correlation ,173* 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 215 

Δηζφδεκα 

Pearson Correlation ,204** 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 215 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ ηεο 

εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο ελεξγφο ζπκκεηνρή, παξαηεξείηαη πσο ε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 

έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή (r=0,173, p<0,05) θαη ζεκαίλεη πσο φζν 

πεξηζζφηεξα έηε πξνυπεξεζίαο έρεη ζπκπιεξψζεη έλαο εξγαδφκελνο, ηφζν πην ελεξγά 

ζπκκεηέρεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Δπίζεο, ηθαλνπνηεηηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε δηαπηζηψζεθε θαη 

κεηαμχ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο (r=0,204, p<0,01) νδεγψληαο καο ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη πςειφηεξα ακεηβφκελνη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγφηεξα ζηελ 

εξγαζία ηνπο.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα πνχκε πσο φιεο νη ζπζρεηίζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην 

πάλσ έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν, πξάγκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε κηαο ζεηηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζηα επίπεδα 0,01 θαη 

0,05, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο κηαο θαη ε πηζαλφηεηα λα κελ 

ιακβάλνληαλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ κφιηο ηεο ηάμεο ηνπ 1% θαη ηνπ 5% γηα ηηο 

κεηξήζεηο κε δείθηε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,05. Η εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο επηηξέπεη 

λα απαιεηθζεί ην κεηνλέθηεκα ηεο κε ιήςεο επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ζε δηαθξηηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
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4.4  Γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ, 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (θπξίσλ παξαγφλησλ) θαη ηεο εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ζα 

ζπλερίζνπκε κέζσ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ 

πξφβιεςεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο (Τ) απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο (Υ) πνπ δξνπλ σο 

ππνθηλεηέο ηεο (αληακνηβέο,  πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηζνξξνπία εξγαζηαθήο / πξνζσπηθήο 

δσήο, αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, επλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κειινληηθή αλάπηπμε θαη 

επθαηξίεο). Η γξακκηθή παιηλδξφκεζε ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ην πνζνζηφ 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ηελ ζπλνιηθή 

δηαθχκαλζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ 

ηνπ κνληέινπ. Δπίζεο κε ηελ ζπλδξνκή ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζα ππνινγίζνπκε 

θαη ηελ εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο, ε νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο καο δείρλεη ην 

πσο κεηαβάιιεηαη ε κηα κεηαβιεηή φηαλ απμνκεησζεί ε άιιε κεηαβιεηή (Montgomery, 

2001; Howitt, 2006; Γλαξδέιιεο, 2006; Schwab, 2007). 

Η πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε ζην SPSS είλαη: 

Statistics → Regression → Linear. 

 

 

4.4.1  Γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ Δλεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ Πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο 

 

 
Πίλαθαο 4.29   Model Summary

b
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,256a ,066 ,061 ,53943 

a. Predictors: (Constant), Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

b. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ αλαγξάθνληαη νη ηηκέο R, R2 θαη adjusted R2. Απηνί 

απνηεινχλ ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο (Goodness of fit). Ο δείθηεο R  αλαθέξεηαη 

ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, R (0,256) θαη είλαη ν δείθηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο). 

Σν R2 είλαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ 
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πξνζαξκφζακε. Γειαδή ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 6,6% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (adjusted R2) έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη δειψλεη φηη ε πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή 

(πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο) είλαη ππεχζπλε γηα ην 6,1% ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηεο 

κεηαβιεηήο θξηηήξην (ελεξγφο ζπκκεηνρή), δειαδή εάλ γλσξίδνπκε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

πνπ νθείιεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ελφο εξγαδνκέλνπ, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε 

θαηά 6,1% ηελ ζπλνιηθή ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία ηνπ. Σέινο, ην ηππηθφ ζθάικα 

εθηίκεζεο (Std. Error of the Estimate) καο παξέρεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

δηαζθνξπηζκνχ ησλ θαηαινίπσλ γχξσ απφ ηελ γξακκή πξνζαξκνγήο ηνπ παιηλδξνκηθνχ 

καο κνληέινπ Std (0,539). 

 

 

Πίλαθαο 4.30   ANOVA
b
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,345 1 4,345 14,934 ,000b 

Residual 61,979 213 ,291   

Total 66,325 214    

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

b. Predictors: (Constant), Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

 

 

Σν F test (βαζίδεηαη ζηελ θαηαλνκή F) ειέγρεη εάλ φινη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ είλαη 

κεδέλ ή αλ έζησ θαη έλαο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο. Γεληθά εδψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δνθηκάζεη δχν ηζνδχλακεο κεδεληθέο ππνζέζεηο. Η πξψηε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη δελ 

ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ζηελ εμεξηεκέλε κεηαβιεηή θαη 

ε δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε θιίζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο b, είλαη ίζε κε 

κεδέλ.  

ηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), ζηε πξψηε ζηήιε (Sum of Squares) ε 

ηηκή (Regression) 4,345 δείρλεη ηελ δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ε δεχηεξε (Residual) 61,979 δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Η δηαθνξά ηνπο είλαη ε δηαθχκαλζε πνπ δελ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν. Σν 

πειίθν ησλ δχν αξηζκψλ πνπ αλαθέξακε είλαη ζηελ νπζία ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

R2. Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν απφ 

(Sig.) 0,05, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιφγνπ F είλαη 0,000 (p<0.001) πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη δχν κεηαβιεηέο, ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη γξακκηθά 

ζπζρεηηζκέλεο (Ρνχζζνο & Δπζηαζίνπ, 2008).  
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Πίλαθαο 4.31   Coefficients
a
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,683 ,265  10,141 ,000 

Quality ,256 ,066 ,256 3,864 ,000 

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

 
Ο πίλαθαο καο παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εμίζσζεο 

παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε ζηηο δχν κεηαβιεηέο (ή επζεία ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ ή επζεία παιηλδξφκεζεο) είλαη ηεο κνξθήο y=α+βx+ei, φπνπ y είλαη ε 

εμεξηεκέλε κεηαβιεηή (ελεξγφο ζπκκεηνρή), x ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο), α, β νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ηηο νπνίεο εθηηκνχκε θαη ν φξνο ei αλαθέξεηαη 

ζην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο. Η ζηήιε κε ηελ επηθεθαιίδα Beta, καο δίλεη ηελ ηηκή 

0,256, φπνπ ε ηηκή απηή ηαπηίδεηαη κε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

θαη είλαη ν δείθηεο ζπλάθεηαο 0,256. 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο:  

 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή = 2,683 + 0,256*Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

 

Η ηηκή 2,683 (Constant) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηέκλεη ηνλ 

θάζεην άμνλα ησλ y‘y. Η ηηκή 0,256 είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο θαη θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμεξηεκέλε. Γηα θάζε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαηά 1 κνλάδα, ε εθηηκψκελε κέζε ηηκή ηεο εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζα 

απμάλεηαη θαηά β κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

θαηά 10 κνλάδεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζα είλαη ίζε κε 2,56 κνλάδεο.  

 

Η γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμίζσζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Γηάγξακκα 4.11   Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

 

 
 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (R=0,256) επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε πνπ 

δηαηππψζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη δειαδή ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο επηδξά ζεηηθά 

ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζν πςειφηεξε είλαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, 

ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή.  
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4.4.2  Γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ Δλεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηηο Αληακνηβέο 

 

Πίλαθαο 4.32   Model Summary
b
  (Αληακνηβέο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,284a ,080 ,076 ,53509 

a. Predictors: (Constant), Αληακνηβέο 

b. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ αλαγξάθνληαη νη ηηκέο R, R2 θαη adjusted R2. Απηνί 

απνηεινχλ ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο (Goodness of fit). Ο δείθηεο R  αλαθέξεηαη 

ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, R (0,284) θαη είλαη ν δείθηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη Αληακνηβέο). 

Σν R2 είλαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε. Γειαδή ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 8% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (adjusted R2) έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη δειψλεη φηη ε πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή 

(αληακνηβέο) είλαη ππεχζπλε γηα ην 7,6% ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο θξηηήξην 

(ελεξγφο ζπκκεηνρή), δειαδή εάλ γλσξίδνπκε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή πνπ νθείιεηαη ζηηο 

αληακνηβέο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαηά 7,6% ηελ 

ζπλνιηθή ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία ηνπ. Σέινο, ην ηππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο (Std. 

Error of the Estimate) καο παξέρεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην βαζκφ δηαζθνξπηζκνχ ησλ 

θαηαινίπσλ γχξσ απφ ηελ γξακκή πξνζαξκνγήο ηνπ παιηλδξνκηθνχ καο κνληέινπ Std 

(0,535). 

 
Πίλαθαο 4.33   ANOVA

b
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5,338 1 5,338 18,643 ,000b 

Residual 60,987 213 ,286   

Total 66,325 214    

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

b. Predictors: (Constant), Αληακνηβέο 
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Σν F test (βαζίδεηαη ζηελ θαηαλνκή F) ειέγρεη εάλ φινη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ είλαη 

κεδέλ ή αλ έζησ θαη έλαο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο. Γεληθά εδψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δνθηκάζεη δχν ηζνδχλακεο κεδεληθέο ππνζέζεηο. Η πξψηε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη δελ 

ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ζηελ εμεξηεκέλε κεηαβιεηή θαη 

ε δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε θιίζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο b, είλαη ίζε κε 

κεδέλ.  

ηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), ζηε πξψηε ζηήιε (Sum of Squares) ε 

ηηκή (Regression) 5,338 δείρλεη ηελ δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ε δεχηεξε (Residual) 60,987 δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Η δηαθνξά ηνπο είλαη ε δηαθχκαλζε πνπ δελ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν. Σν 

πειίθν ησλ δχν αξηζκψλ πνπ αλαθέξακε είλαη ζηελ νπζία ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

R2. Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν απφ 

(Sig.) 0,05, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιφγνπ F είλαη 0,000 (p<0.001) πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη δχν κεηαβιεηέο, ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη αληακνηβέο είλαη γξακκηθά ζπζρεηηζκέλεο 

(Ρνχζζνο & Δπζηαζίνπ, 2008).  

 

 
Πίλαθαο 4.34   Coefficients

a
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,700 ,234  11,556 ,000 

Rewards ,259 ,060 ,284 4,318 ,000 

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

 

Ο πίλαθαο καο παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εμίζσζεο 

παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε ζηηο δχν κεηαβιεηέο (ή επζεία ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ ή επζεία παιηλδξφκεζεο) είλαη ηεο κνξθήο y=α+βx+ei, φπνπ y είλαη ε 

εμεξηεκέλε κεηαβιεηή (ελεξγφο ζπκκεηνρή), x ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (αληακνηβέο), α, β 

νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ηηο νπνίεο εθηηκνχκε θαη ν φξνο ei αλαθέξεηαη ζην θαηάινηπν 

ηεο i-νζηήο ηηκήο. Η ζηήιε κε ηελ επηθεθαιίδα Beta, καο δίλεη ηελ ηηκή 0,284, φπνπ ε ηηκή 

απηή ηαπηίδεηαη κε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη είλαη ν δείθηεο 

ζπλάθεηαο 0,284. 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο:  

 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή = 2,700 + 0,259*Αληακνηβέο 

 

Η ηηκή 2,700 (Constant) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηέκλεη ηνλ 

θάζεην άμνλα ησλ y‘y. Η ηηκή 0,259 είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο θαη θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 
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ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμεξηεκέλε. Γηα θάζε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαηά 1 κνλάδα, ε εθηηκψκελε κέζε ηηκή ηεο εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζα 

απμάλεηαη θαηά β κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα αχμεζε ησλ αληακνηβψλ θαηά 10 

κνλάδεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζα είλαη ίζε κε 2,59 κνλάδεο.  

 

Η γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμίζσζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ησλ αληακνηβψλ 

παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 
Γηάγξακκα 4.12   Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ αληακνηβψλ θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

 

 
 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (R=0,284) επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε πνπ 

δηαηππψζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη δειαδή νη αληακνηβέο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζν πςειφηεξεο είλαη νη αληακνηβέο απφ ηελ εξγαζία, 

ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή. 
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4.4.3  Γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ Δλεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ Μειινληηθή 

αλάπηπμε & επθαηξίεο 

 

 
Πίλαθαο 4.35   Model Summary

b
  (Μειινληηθή αλάπηπμε & επθαηξίεο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,314a ,099 ,095 ,52972 

a. Predictors: (Constant), Μειινληηθή αλάπηπμε & επθαηξίεο 

b. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ αλαγξάθνληαη νη ηηκέο R, R2 θαη adjusted R2. Απηνί 

απνηεινχλ ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο (Goodness of fit). Ο δείθηεο R  αλαθέξεηαη 

ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, R (0,314) θαη είλαη ν δείθηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη Μειινληηθή αλάπηπμε & 

επθαηξίεο). 

Σν R2 είλαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε. Γειαδή ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 9,9% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (adjusted R2) έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη δειψλεη φηη ε πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή 

(κειινληηθή αλάπηπμε & επθαηξίεο) είλαη ππεχζπλε γηα ην 9,5% ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ 

ηεο κεηαβιεηήο θξηηήξην (ελεξγφο ζπκκεηνρή), δειαδή εάλ γλσξίδνπκε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή πνπ νθείιεηαη ζηε κειινληηθή αλάπηπμε θαη ηηο επθαηξίεο πνπ δηαβιέπεη έλαο 

εξγαδφκελνο, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαηά 9,5% ηελ ζπλνιηθή ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ζηελ εξγαζία ηνπ. Σέινο, ην ηππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο (Std. Error of the Estimate) καο 

παξέρεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην βαζκφ δηαζθνξπηζκνχ ησλ θαηαινίπσλ γχξσ απφ ηελ 

γξακκή πξνζαξκνγήο ηνπ παιηλδξνκηθνχ καο κνληέινπ Std (0,529). 
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Πίλαθαο 4.36   ANOVA
b
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6,555 1 6,555 23,361 ,000b 

Residual 59,769 213 ,281   

Total 66,325 214    

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

c. Predictors: (Constant), Μειινληηθή αλάπηπμε & επθαηξίεο 

 

 

Σν F test (βαζίδεηαη ζηελ θαηαλνκή F) ειέγρεη εάλ φινη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ είλαη 

κεδέλ ή αλ έζησ θαη έλαο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο. Γεληθά εδψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δνθηκάζεη δχν ηζνδχλακεο κεδεληθέο ππνζέζεηο. Η πξψηε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη δελ 

ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ζηελ εμεξηεκέλε κεηαβιεηή θαη 

ε δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε θιίζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο b, είλαη ίζε κε 

κεδέλ.  

ηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), ζηε πξψηε ζηήιε (Sum of Squares) ε 

ηηκή (Regression) 6,555 δείρλεη ηελ δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ε δεχηεξε (Residual) 59,769 δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Η δηαθνξά ηνπο είλαη ε δηαθχκαλζε πνπ δελ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν. Σν 

πειίθν ησλ δχν αξηζκψλ πνπ αλαθέξακε είλαη ζηελ νπζία ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

R2. Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν απφ 

(Sig.) 0,05, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιφγνπ F είλαη 0,000 (p<0.001) πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη δχν κεηαβιεηέο, ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη κειινληηθή αλάπηπμε & επθαηξίεο είλαη γξακκηθά 

ζπζρεηηζκέλεο (Ρνχζζνο & Δπζηαζίνπ, 2008). 

 

 

 
Πίλαθαο 4.37   Coefficients

a
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,588 ,232  11,147 ,000 

Opportunities ,267 ,055 ,314 4,833 ,000 

a. Dependent Variable: ActPart 
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Ο πίλαθαο καο παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εμίζσζεο 

παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε ζηηο δχν κεηαβιεηέο (ή επζεία ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ ή επζεία παιηλδξφκεζεο) είλαη ηεο κνξθήο y=α+βx+ei, φπνπ y είλαη ε 

εμεξηεκέλε κεηαβιεηή (ελεξγφο ζπκκεηνρή), x ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (κειινληηθή 

αλάπηπμε & επθαηξίεο), α, β νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ηηο νπνίεο εθηηκνχκε θαη ν φξνο ei 

αλαθέξεηαη ζην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο. Η ζηήιε κε ηελ επηθεθαιίδα Beta, καο δίλεη 

ηελ ηηκή 0,314, φπνπ ε ηηκή απηή ηαπηίδεηαη κε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ θαη είλαη ν δείθηεο ζπλάθεηαο 0,314. 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο:  

 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή = 2,588 + 0,267*Μειινληηθή αλάπηπμε & επθαηξίεο 

 

Η ηηκή 2,588 (Constant) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηέκλεη ηνλ 

θάζεην άμνλα ησλ y‘y. Η ηηκή 0,267 είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο θαη θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμεξηεκέλε. Γηα θάζε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαηά 1 κνλάδα, ε εθηηκψκελε κέζε ηηκή ηεο εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζα 

απμάλεηαη θαηά β κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα αχμεζε ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο & 

επθαηξηψλ θαηά 10 κνλάδεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζα είλαη ίζε κε 2,67 κνλάδεο.  

 

Η γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμίζσζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο κειινληηθήο 

αλάπηπμεο & επθαηξηψλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Γηάγξακκα 4.13   Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κειινληηθή αλάπηπμεο & επθαηξηψλ θαη ηεο ελεξγνχ  

       ζπκκεηνρήο 

 

 
 

 

 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (R=0,314) επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε πνπ 

δηαηππψζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη δειαδή νη αληακνηβέο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζν πςειφηεξε είλαη ε κειινληηθή αλάπηπμε θαη νη 

επθαηξίεο , ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή. 
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4.4.4  Γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ Δλεξγφ ζπκκεηνρή θαη ην Δπλντθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 

 
Πίλαθαο 4.38   Model Summary

b
  (Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,303a ,092 ,087 ,53185 

a. Predictors: (Constant), Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

d. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ αλαγξάθνληαη νη ηηκέο R, R2 θαη adjusted R2. 

Απηνί απνηεινχλ ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο (Goodness of fit). Ο δείθηεο R  

αλαθέξεηαη ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, R (0,303) θαη είλαη ν 

δείθηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη Δπλντθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο). 

Σν R2 είλαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε. Γειαδή ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 9,2% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (adjusted R2) έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη δειψλεη φηη ε πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή (επλντθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο) είλαη ππεχζπλε γηα ην 8,7% ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηεο 

κεηαβιεηήο θξηηήξην (ελεξγφο ζπκκεηνρή), δειαδή εάλ γλσξίδνπκε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

πνπ νθείιεηαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ επλντθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζε έλαλ 

εξγαδφκελν, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαηά 8,7% ηελ ζπλνιηθή ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ 

εξγαζία ηνπ. Σέινο, ην ηππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο (Std. Error of the Estimate) καο παξέρεη 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην βαζκφ δηαζθνξπηζκνχ ησλ θαηαινίπσλ γχξσ απφ ηελ γξακκή 

πξνζαξκνγήο ηνπ παιηλδξνκηθνχ καο κνληέινπ Std (0,531). 
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Πίλαθαο 4.39   ANOVA
b
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6,075 1 6,075 21,477 ,000b 

Residual 60,250 213 ,283   

Total 66,325 214    

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

b. Predictors: (Constant), Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 
Σν F test (βαζίδεηαη ζηελ θαηαλνκή F) ειέγρεη εάλ φινη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ είλαη 

κεδέλ ή αλ έζησ θαη έλαο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο. Γεληθά εδψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δνθηκάζεη δχν ηζνδχλακεο κεδεληθέο ππνζέζεηο. Η πξψηε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη δελ 

ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ζηελ εμεξηεκέλε κεηαβιεηή θαη 

ε δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε θιίζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο b, είλαη ίζε κε 

κεδέλ.  

ηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), ζηε πξψηε ζηήιε (Sum of Squares) ε 

ηηκή (Regression) 6,075 δείρλεη ηελ δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ε δεχηεξε (Residual) 60,250 δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Η δηαθνξά ηνπο είλαη ε δηαθχκαλζε πνπ δελ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν. Σν 

πειίθν ησλ δχν αξηζκψλ πνπ αλαθέξακε είλαη ζηελ νπζία ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

R2. Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν απφ 

(Sig.) 0,05, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιφγνπ F είλαη 0,000 (p<0.001) πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη δχν κεηαβιεηέο, ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη επλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη γξακκηθά 

ζπζρεηηζκέλεο (Ρνχζζνο & Δπζηαζίνπ, 2008). 

 

 
Πίλαθαο 4.40   Coefficients

a
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,520 ,256  9,828 ,000 

Environment ,300 ,065 ,303 4,634 ,000 

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

Ο πίλαθαο καο παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εμίζσζεο 

παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε ζηηο δχν κεηαβιεηέο (ή επζεία ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ ή επζεία παιηλδξφκεζεο) είλαη ηεο κνξθήο y=α+βx+ei, φπνπ y είλαη ε 

εμεξηεκέλε κεηαβιεηή (ελεξγφο ζπκκεηνρή), x ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (επλντθφ 
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πεξηβάιινλ εξγαζίαο), α, β νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ηηο νπνίεο εθηηκνχκε θαη ν φξνο ei 

αλαθέξεηαη ζην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο. Η ζηήιε κε ηελ επηθεθαιίδα Beta, καο δίλεη 

ηελ ηηκή 0,303, φπνπ ε ηηκή απηή ηαπηίδεηαη κε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ θαη είλαη ν δείθηεο ζπλάθεηαο 0,303. 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο:  

 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή = 2,520 + 0,300*Δπλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 

Η ηηκή 2,520 (Constant) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηέκλεη ηνλ 

θάζεην άμνλα ησλ y‘y. Η ηηκή 0,300 είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο θαη θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμεξηεκέλε. Γηα θάζε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαηά 1 κνλάδα, ε εθηηκψκελε κέζε ηηκή ηεο εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζα 

απμάλεηαη θαηά β κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα αχμεζε ζην επλντθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο θαηά 10 κνλάδεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζα είλαη ίζε κε 3 κνλάδεο.  

 

Η γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμίζσζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Γηάγξακκα 4.14   Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ επλντθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη ηεο ελεξγνχ  

       ζπκκεηνρήο 

 

 
 

 

 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (R=0,303) επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε πνπ 

δηαηππψζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη δειαδή νη αληακνηβέο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζν πςειφηεξν είλαη ην επλντθφ πεξηβάιινλ , ηφζν 

πςειφηεξε ζα είλαη θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή. 
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4.4.5  Γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ Δλεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηηο Αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

 

Πίλαθαο 4.41   Model Summary
b
  (Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,275a ,075 ,071 ,53656 

a. Predictors: (Constant), Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

b. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ αλαγξάθνληαη νη ηηκέο R, R2 θαη adjusted R2. Απηνί 

απνηεινχλ ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο (Goodness of fit). Ο δείθηεο R  αλαθέξεηαη 

ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, R (0,275) θαη είλαη ν δείθηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ). 

Σν R2 είλαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε. Γειαδή ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 7,5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (adjusted R2) έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη δειψλεη φηη ε πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή (αμίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ) είλαη ππεχζπλε γηα ην 7,1% ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

θξηηήξην (ελεξγφο ζπκκεηνρή), δειαδή εάλ γλσξίδνπκε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή πνπ 

νθείιεηαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε έλαλ εξγαδφκελν, κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε θαηά 7,1% ηελ ζπλνιηθή ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία ηνπ. Σέινο, ην 

ηππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο (Std. Error of the Estimate) καο παξέρεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ην βαζκφ δηαζθνξπηζκνχ ησλ θαηαινίπσλ γχξσ απφ ηελ γξακκή πξνζαξκνγήο ηνπ 

παιηλδξνκηθνχ καο κνληέινπ Std (0,536). 

 

 
Πίλαθαο 4.42   ANOVA

b
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5,002 1 5,002 17,373 ,000b 

Residual 61,323 213 ,288   

Total 66,325 214    

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

b. Predictors: (Constant), Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 



124 
 

Σν F test (βαζίδεηαη ζηελ θαηαλνκή F) ειέγρεη εάλ φινη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ είλαη 

κεδέλ ή αλ έζησ θαη έλαο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο. Γεληθά εδψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δνθηκάζεη δχν ηζνδχλακεο κεδεληθέο ππνζέζεηο. Η πξψηε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη δελ 

ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ζηελ εμεξηεκέλε κεηαβιεηή θαη 

ε δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε θιίζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο b, είλαη ίζε κε 

κεδέλ.  

ηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), ζηε πξψηε ζηήιε (Sum of Squares) ε 

ηηκή (Regression) 5,002 δείρλεη ηελ δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ε δεχηεξε (Residual) 61,323 δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Η δηαθνξά ηνπο είλαη ε δηαθχκαλζε πνπ δελ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν. Σν 

πειίθν ησλ δχν αξηζκψλ πνπ αλαθέξακε είλαη ζηελ νπζία ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

R2. Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν απφ 

(Sig.) 0,05, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιφγνπ F είλαη 0,000 (p<0.001) πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη δχν κεηαβιεηέο, ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη γξακκηθά 

ζπζρεηηζκέλεο (Ρνχζζνο & Δπζηαζίνπ, 2008). 

 

 
Πίλαθαο 4.43   Coefficients

a
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,625 ,260  10,114 ,000 

Values ,274 ,066 ,275 4,168 ,000 

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

Ο πίλαθαο καο παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εμίζσζεο 

παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε ζηηο δχν κεηαβιεηέο (ή επζεία ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ ή επζεία παιηλδξφκεζεο) είλαη ηεο κνξθήο y=α+βx+ei, φπνπ y είλαη ε 

εμεξηεκέλε κεηαβιεηή (ελεξγφο ζπκκεηνρή), x ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ), α, β νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ηηο νπνίεο εθηηκνχκε θαη ν φξνο ei 

αλαθέξεηαη ζην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο. Η ζηήιε κε ηελ επηθεθαιίδα Beta, καο δίλεη 

ηελ ηηκή 0,275, φπνπ ε ηηκή απηή ηαπηίδεηαη κε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ θαη είλαη ν δείθηεο ζπλάθεηαο 0,275. 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο:  

 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή = 2,625 + 0,274*Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

 

Η ηηκή 2,625 (Constant) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηέκλεη ηνλ 

θάζεην άμνλα ησλ y‘y. Η ηηκή 0,274 είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο θαη θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμεξηεκέλε. Γηα θάζε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο 
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κεηαβιεηήο θαηά 1 κνλάδα, ε εθηηκψκελε κέζε ηηκή ηεο εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζα 

απμάλεηαη θαηά β κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα αχμεζε ζηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαηά 

10 κνλάδεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζα είλαη ίζε κε 2,74 κνλάδεο.  

 

Η γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμίζσζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ησλ αμηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 
Γηάγξακκα 4.15   Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο ελεξγνχ  ζπκκεηνρήο 

 

 

 
 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (R=0,275) επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε πνπ 

δηαηππψζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη δειαδή νη αληακνηβέο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζν πςειφηεξεο είλαη νη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ , ηφζν 

πςειφηεξε ζα είλαη θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή. 
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4.4.6  Γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα ηελ Δλεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ Ιζνξξνπία 

εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

 

 

Πίλαθαο 4.44   Model Summary
b
  (Ιζνξξνπία εξγαζηαθήο / πξνζσπηθήο δσήο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,188a ,035 ,031 ,54804 

a. Predictors: (Constant), Ιζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

b. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη πην πάλσ αλαγξάθνληαη νη ηηκέο R, R2 θαη adjusted R2. Απηνί 

απνηεινχλ ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο (Goodness of fit). Ο δείθηεο R  αλαθέξεηαη 

ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, R (0,188) θαη είλαη ν δείθηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (Δλεξγφο ζπκκεηνρή θαη Ιζνξξνπία εξγαζηαθήο 

θαη πξνζσπηθήο δσήο). 

Σν R2 είλαη ην ηεηξάγσλν ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεγείηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε. Γειαδή ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εμεγεί ην 3,5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (adjusted R2) έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη δειψλεη φηη ε πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή (αμίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ) είλαη ππεχζπλε γηα ην 3,1% ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

θξηηήξην (ελεξγφο ζπκκεηνρή), δειαδή εάλ γλσξίδνπκε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή πνπ 

νθείιεηαη ζηελ ηζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο ελφο εξγαδφκελνπ, κπνξνχκε 

λα θαηαλνήζνπκε θαηά 3,1% ηελ ζπλνιηθή ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία ηνπ. Σέινο, ην 

ηππηθφ ζθάικα εθηίκεζεο (Std. Error of the Estimate) καο παξέρεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ην βαζκφ δηαζθνξπηζκνχ ησλ θαηαινίπσλ γχξσ απφ ηελ γξακκή πξνζαξκνγήο ηνπ 

παιηλδξνκηθνχ καο κνληέινπ Std (0,548). 
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Πίλαθαο 4.45   ANOVA
b
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,351 1 2,351 7,827 ,006b 

Residual 63,974 213 ,300   

Total 66,325 214    

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

b. Predictors: (Constant), Ιζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

 

Σν F test (βαζίδεηαη ζηελ θαηαλνκή F) ειέγρεη εάλ φινη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ είλαη 

κεδέλ ή αλ έζησ θαη έλαο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο. Γεληθά εδψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δνθηκάζεη δχν ηζνδχλακεο κεδεληθέο ππνζέζεηο. Η πξψηε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη δελ 

ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ζηελ εμεξηεκέλε κεηαβιεηή θαη 

ε δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε θιίζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο b, είλαη ίζε κε 

κεδέλ.  

ηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA), ζηε πξψηε ζηήιε (Sum of Squares) ε 

ηηκή (Regression) 2,351 δείρλεη ηελ δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν πνπ 

πξνζαξκφζακε θαη ε δεχηεξε (Residual) 63,974 δείρλεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Η δηαθνξά ηνπο είλαη ε δηαθχκαλζε πνπ δελ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν. Σν 

πειίθν ησλ δχν αξηζκψλ πνπ αλαθέξακε είλαη ζηελ νπζία ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

R2. Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξν 

απφ (Sig.) 0,05, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιφγνπ F είλαη 0,006 (p>0.001) πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ, ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ησλ αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Ρνχζζνο & 

Δπζηαζίνπ, 2008). 

 

 
Πίλαθαο 4.46   Coefficients

a
  (Πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,019 ,245  12,335 ,000 

Balance ,166 ,059 ,188 2,798 ,006 

a. Dependent Variable: Δλεξγφο ζπκκεηνρή 
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Ο πίλαθαο καο παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εμίζσζεο 

παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν πνπ πξνζαξκφζακε ζηηο δχν κεηαβιεηέο (ή επζεία ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ ή επζεία παιηλδξφκεζεο) είλαη ηεο κνξθήο y=α+βx+ei, φπνπ y είλαη ε 

εμεξηεκέλε κεηαβιεηή (ελεξγφο ζπκκεηνρή), x ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ), α, β νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ηηο νπνίεο εθηηκνχκε θαη ν φξνο ei 

αλαθέξεηαη ζην θαηάινηπν ηεο i-νζηήο ηηκήο. Η ζηήιε κε ηελ επηθεθαιίδα Beta, καο δίλεη 

ηελ ηηκή 0,188, φπνπ ε ηηκή απηή ηαπηίδεηαη κε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ θαη είλαη ν δείθηεο ζπλάθεηαο 0,188. 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο:  

 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή = 3,019 + 0,166* Ιζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

 

Η ηηκή 3,019 (Constant) είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηέκλεη ηνλ 

θάζεην άμνλα ησλ y‘y. Η ηηκή 0,166 είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο θαη θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμεξηεκέλε. Γηα θάζε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαηά 1 κνλάδα, ε εθηηκψκελε κέζε ηηκή ηεο εμεξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζα 

απμάλεηαη θαηά β κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα αχμεζε ζηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαηά 

10 κνλάδεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζα είλαη ίζε κε 1,66 κνλάδεο.  

 

Η γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμίζσζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ησλ αμηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Γηάγξακκα 4.16   Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθήο δσήο  θαη ηεο  

      ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (R=0,188) απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε πνπ 

δηαηππψζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη δειαδή ε ηζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο επηδξά ζεηηθά ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ  
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ΜΔΡΟ ΙV 

 

Κεθάιαην 5  πκπεξάζκαηα 

 

 

5.1  πκπεξάζκαηα 

 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ κηαο ζεηξάο 

παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ή θαη θαζφινπ κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ 

εξγαζία θαη είλαη: ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ε ηζνξξνπία 

εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, νη αληακνηβέο, νη επθαηξίεο γηα κειινληηθή αλάπηπμε, νη 

αμίεο πνπ απνπλέεη έλαο νξγαληζκφο θαη απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζε απηφλ. Δπηπξφζζεηα δηεξεπλήζεθε θαη ε χπαξμε ή κε ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ (θχιν, ειηθία, ζπλνιηθή πξνυπεξεζία θαη εηζφδεκα) κε ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηζνξξνπία 

εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, αληακνηβέο, επθαηξίεο γηα κειινληηθή αλάπηπμε θαη 

αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ) θαη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ελεξγφο ζπκκεηνρή). 

 

ηε πξψηε ελφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε θαηαλνκή ζπρλφηεηαο ησλ 

215 εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ (θχιν, 

ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αξηζκφο ηέθλσλ, εηζφδεκα, 

εξγαζηαθή ζέζε, έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ ηξέρνπζα εξγαζηαθή ζέζε, ζπλνιηθά έηε 

πξνυπεξεζίαο θαη θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο επηρείξεζεο). ηελ δεχηεξε ελφηεηα ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε αλάιπζε ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο (πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

ηζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, αληακνηβέο, επθαηξίεο γηα κειινληηθή 

αλάπηπμε θαη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ) θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (ελεξγφο ζπκκεηνρή). 

ηελ ηξίηε ελφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ειήθζεζαλ θαζψο θαη ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ ππφ-παξαγφλησλ πνπ 

απαξηίδνπλ κηα θχξηα κεηαβιεηή (αλεμάξηεηεο θη εμαξηεκέλε), φπνπ βξέζεθε πσο ππάξρεη 

πςειή αμηνπηζηία θαη ζπλάθεηα (a<0,7, κε εμαίξεζε ηε δέζκε ησλ ππφ-παξαγφλησλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (αληακνηβέο) φπνπ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο a ηείλεη ζην 

0,6 θη έγηλε δεθηή ε αμηνπηζηία θαη ε ζπλάθεηα βαζηδφκελνη ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 

ηνπ Hair et al., 1998, πνπ δειψλεη πσο ζηελ δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ κπνξεί λα 

γίλεη απνδεθηφ ην φξην 0,60).   

 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ζπζρέηηζε (Pearson) 

ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ έιεγρνπ κε ηηο αλεμάξηεηεο θαη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.  

Σν θχιν ζπζρεηίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζεηηθά κε ηνπο αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο: 

ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (r=0,213 , p<0,01) θαη επθαηξίεο γηα 

κειινληηθή εμέιημε – επθαηξίεο (r=0,211 , p<0,01) θαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

(r=0,141 , p<0,05),  ελψ δελ εληνπίζηεθε ζπζρέηηζε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ελεξγφο 

ζπκκεηνρή.  
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Η ειηθία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ αλεμάξηεην παξάγνληα αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ (r=0,138 

, p<0,05) ελψ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ελεξγφο ζπκκεηνρή.  

Η κεηαβιεηή ειέγρνπ εηζφδεκα, ζπζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνηφηεηα 

εξγαζίαο (r=0,204 , p<0,01) θαζψο θαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ελεξγφο ζπκκεηνρή 

(r=0,173 , p<0,05) θαη κάιηζηα ηθαλνπνηεηηθά.  

Σα έηε ζπλνιηθήο  πξνυπεξεζίαο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ηζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (r=0,134 , p<0,05) θαη επλντθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο (r=0,154 , p<0,05) ελψ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ελεξγφο ζπκκεηνρή (r=0,173 , p<0,05).  

 

ηε πέκπηε ελφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, κέζσ ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ελεξγφο 

ζπκκεηνρή) ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

ηζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, αληακνηβέο, επθαηξίεο γηα κειινληηθή 

αλάπηπμε θαη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ).  

Η αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Αληακνηβέο παξαηεξήζεθε πσο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ Δλεξγφ 

πκκεηνρή κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο R=0,284, φπνπ επαιεζεχεη ηελ αξρηθή ππφζεζε Η1 

πνπ δηαηππψζεθε ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο θαη δειψλεη πσο νη Αληακνηβέο 

ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο. 

Η αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Πνηφηεηα ηεο Δξγαζίαο παξαηεξήζεθε πσο επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ Δλεξγφ πκκεηνρή κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο R=0,256, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ηελ 

αξρηθή ππφζεζε Η2 πνπ έγηλε ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο, φηη δειαδή, ν 

παξάγνληαο Πνηφηεηα ηεο Δξγαζίαο ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε πεξίνδν θξίζεο.  

Γηα ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μειινληηθή Αλάπηπμε θαη Δπθαηξίεο παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ Δλεξγφ πκκεηνρή, κηαο θαη ν δείθηεο ζπζρέηηζεο έιαβε 

ηηκή R=0,314, νδεγψληαο καο ζηελ απνδνρή ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Η3 πνπ 

δηαηππψζεθε ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο θαη δειψλεη πσο  νη επθαηξίεο γηα 

κειινληηθή αλάπηπμε ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν 

θξίζεο. 

Γηα ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ δηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Δλεξγφ πκκεηνρή κε δείθηε ζπζρέηηζεο R=0,275, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε Η4 ζηελ ελφηεηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ ππνζηεξίδεη πσο νη αμίεο πνπ νξγαληζκνχ ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο. 

χκθσλα κε ηα εμαγφκελα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, ν παξάγνληαο Ιζνξξνπία 

εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο δελ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

(R=0,188) κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Δλεξγφο πκκεηνρή θαη ζπλεπψο ε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε Η5, πνπ δειψλεη πσο ε εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν 

θξίζεο, απνξξίπηεηαη.  

Σέινο, θαηά ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο Δπλντθφ 

Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Δλεξγφο πκκεηνρή, επξέζε 

ηθαλνπνηεηηθή ζπζρέηηζε κε δείθηε ζπζρέηηζεο R=0,303, γεγνλφο πνπ καο ππνδεηθλχεη λα 
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απνδερηνχκε ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε Η6 πνπ ηέζεθε ζηελ ελφηεηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο κειέηεο θαη δειψλεη πσο ην επλντθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίνδν θξίζεο.  

 

 

5.2  Αδπλακίεο, Πεξηνξηζκνί θαη Μειινληηθέο πξνεθηάζεηο 

 

ε γεληθέο γξακκέο δελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί θαη αδπλακία, είλαη ε απνπζία βηβιηνγξαθίαο πνπ λα αλαθέξεηαη επαθξηβψο 

ζηνλ φξν ―Δλεξγφο ζπκκεηνρή‖ (Active participation) κηαο θαη απηφο δελ ππάξρεη ζην HRM. 

Αληηζέησο ππάξρνπλ έλλνηεο φπσο ε ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία (job involvement), ε 

δέζκεπζε ζηελ εξγαζία (commitment) θαη ε εκπινθή (engagement). Σν γεγνλφο απηφ καο 

εκπνδίδεη λα ζπγθξίλνπκε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα αληίζηνηρα άιισλ 

εξεπλψλ θαη ηελ βηβιηνγξαθία. Ωζηφζν, απηά ζεσξνχληαη ζεκαληηθά, έηζη φπσο έρνπλ 

δηακνξθσζεί, θαζψο απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ηεο κειέηεο θαη εμππεξεηνχλ ηνλ ζηφρν 

ηεο.  

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 

αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν θαη ζπλεπψο, άηνκα πνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζε απηφ, δελ 

κπνξνχζαλ λα ην απαληήζνπλ. Δπίζεο, ε δηάζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειεθηξνληθά θαη ν 

απξφζσπνο ραξαθηήξαο ηνπ, ίζσο αθήλνπλ πεξηζψξηα κε εληνπηζκνχ ελδερφκελσλ 

δπζθνιηψλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην ―έηξεμε‖ 

πηινηηθά ζε κηα κηθξή νκάδα πξηλ δηαηεζεί θαλνληθά πξνο απάληεζε. Μηα κειινληηθή 

έξεπλα κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ίζσο λα έδηλε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.  

Δπηπξφζζεηα, ε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο ήηαλ ζαθψο κηθξφηεξε 

ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

12,56% θαη 87,44% αληίζηνηρα. Σν γεγνλφο απηφ καο νδεγεί ζην λα ζεσξνχκε ρξήζηκν λα 

δηεμαρζεί κηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα κε κεγαιχηεξν δείγκα απφ εξγαδνκέλνπο ζε 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο, δεδνκέλνπ φηη ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο 

αλίρλεπζεο ηνπ πνζνζηνχ ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

 

5.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο Δλεξγνχ πκκεηνρήο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο θαη ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα δηαηππσζνχλ θάπνηεο 

πξνηάζεηο - βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα θαλνχλ ρξήζηκεο, πξνο 

επίηεπμε απμεκέλεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ελζαξξχλεη 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή είλαη ε κειινληηθή αλάπηπμε / επθαηξίεο, ηδίσο γηα ην γπλαηθείν θχιν 

πνπ εκθαλίδεηαη λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν. Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, 

κε πξννπηηθή ηελ αλάδεημε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη κηα πξαθηηθή ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα εμεηάζνπλ νη εξγνδφηεο. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη εξγαδφκελνη 

ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά φηαλ ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία κε 
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απηφλ ηνλ ηξφπν λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο, νπφηε ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

εθαξκφδεηαη κεηά απφ ζσζηφ ζρεδηαζκφ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο 

ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ζθνπφ λα ηνλ σζήζεη λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο θαη λα δεζκεπηεί 

πεξηζζφηεξν ζηελ εξγαζία ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα ππέδεημαλ ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο σο εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη 

κάιηζηα πεξηζζφηεξν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε πεξηζζφηεξα έηε ζπλνιηθήο 

πξνυπεξεζίαο. Η εμαζθάιηζε ελφο φκνξθνπ θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, φπνπ 

παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (εμνπιηζκφο θιπ) θαζψο 

θαη πιεξνθφξεζε, ελψ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, 

θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα πσο επηδξά ζεηηθά ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή. ζνλ αθνξά 

ζηηο αληακνηβέο, ε κειέηε έδεημε πσο ην ζεκαληηθφηεξν πξάγκα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

είλαη ε χπαξμε αληακνηβψλ γηα ηελ επηβξάβεπζε ηεο πςειήο απφδνζεο - 

παξαγσγηθφηεηαο – επίηεπμεο ζηφρνπ θαζψο θαη ε δηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία ζηελ 

παξνρή απηψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. πλεπψο ε θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο αληακνηβψλ 

πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ απφδνζε ζεσξείηαη κάιινλ αλαγθαία ζε κηα ηέηνηα πεξίνδν, αιιά 

θαη παξάιιεια ζεσξείηαη εμίζνπ αλαγθαίν λα ππάξρεη αμηνθξαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Πξνρσξψληαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, καο έδεημαλ ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν πνπ παίδνπλ νη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη εμ‘ απηψλ ε εγεζία θαη νη γεληθφηεξεο νξγαλσζηαθέο αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηδηαίηεξα. Πξνηείλεηαη ινηπφλ, ζηηο επηρεηξήζεηο λα αθηεξψζνπλ πφξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ έλα ηζρπξφ ζχζηεκα αμηψλ, ην νπνίν ζα ελζηαιάμνπλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηηο ―αληακείςνπλ‖ κε ηελ ελεξγφηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπο. Δπίζεο, ε επηθνηλσλία, θάζεηε θαη νξηδφληηα, ίζσο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο ζηελ δέζκε ησλ αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, νπφηε, ε δεκηνπξγία θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ ηκεκάησλ, ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο έρεη εμέρνπζα ζεκαζία θαη ζα 

πξέπεη λα επηδησρζεί. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ζεκαληηθφο ηφζν γηα 

ην θχιν, φζν θαη γηα ην εηζφδεκα. Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

είλαη επηβεβιεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Η 

χπαξμε ζηφρσλ θαη πξνθιήζεσλ θαίλεηαη πσο βειηηψλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, 

επνκέλσο πξνηείλεηαη ε εθινγηθεπκέλε ζηνρνζέηεζε, θαζψο κέζα απφ ηελ επίηεπμε 

εληζρχεηαη ε δηάζεζε γηα κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ εξγαζία ηνπ. Αθφκε, 

ε χπαξμε απηνλνκίαο θαη ε πηνζέηεζε πην ειαζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο πξνηείλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ρψξνο γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εξγαδνκέλνπ, πξάγκα 

πνπ ζπλδξάκεη ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ. Σέινο, αλ θαη δελ 

παξαηεξήζεθε γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο κε ηελ ηζνξξνπία εξγαζηαθήο 

/ πξνζσπηθήο δσήο, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί πσο ην ππνζηεξηθηηθφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θχθινπ δσήο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 

γπλαίθεο εξγαδφκελνπο. Οη άδεηεο εγθπκνζχλεο γηα παξάδεηγκα, νη νιηγφσξεο άδεηεο γηα 

ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παηδηά ηνπο, θαίλνληαη ζαλ έλαο ηξφπνο 

αχμεζεο ηεο δέζκεπζεο ησλ θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, γηαηί αληηιακβάλνληαη πσο ε 

επηρείξεζε γηα ηελ νπνία εξγάδνληαη ηηο ππνζηεξίδεη, θαη έηζη θη απηέο απφ ηε κεξηά ηνπο ζα 

θάλνπλ φηη πεξλάεη απφ ην δηθφ ηνπο ρέξη γηα λα αληαπνδψζνπλ.  
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