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Πεξίιεςε: 

Σν ςπρνινγηθφ θεθάιαην αθνξά ζηε ζεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ζηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη ηα πςειά επίπεδα ησλ ηεζζάξσλ 

δηαζηάζεψλ ηνπ, δειαδή ηεο ειπίδαο, ηεο αηζηνδνμίαο, ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο 

απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Η παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα ηεο 

Οξγαλσζηαθήο Φπρνινγίαο κηαο θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απφδνζε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

παξαθίλεζεο θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν εξγαζίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε επίδξαζε ηεο πξψηεο ζηνλ δεχηεξν. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ρνξεγήζεθαλ ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα ζε κεγάιεο 

εηαηξείεο  ηξνθίκσλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Σν δείγκα ζπλνιηθά απαξηίδεηαη απφ 191 

ππαιιήινπο πνπ απάληεζαλ ηφζν ζε δεκνγξαθηθέο φζν θαη ζε εξσηήζεηο πνπ 

κεηξνχζαλ ην ςπρνινγηθφ ηνπο θεθάιαην θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αιιά θαη ηελ 

παξαθίλεζή ηνπο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ νη 

εξγαδφκελνη έδεημαλ έλα ζρεηηθά πςειφ θαηά κέζν φξν ςπρνινγηθφ θεθάιαην θαζψο 

θαη ζρεηηθά πςειή εζσηεξηθή παξαθίλεζε. 

Η κειέηε απηή απνηειεί έλα πξψην βήκα γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν 

ζεκαληηθψλ ςπρνινγηθψλ θαηαζθεπψλ, δειαδή ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

παξαθίλεζεο. Πηζαλφο πεξηνξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο απηήο έγθεηηαη ζην κεηξίνπ κεγέζνπο δείγκα. αθνξά ην κέηξην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο. 

Λέμεηο – θιεηδηά:  Φπρνινγηθφ Κεθάιαην, Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, Διπίδα, 

Αηζηνδνμία, Αλζεθηηθφηεηα, Παξαθίλεζε, Δζσηεξηθή Παξαθίλεζε, Δμσηεξηθή 

Παξαθίλεζε, Κίλεηξα. 
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Thesis Title: Self-determination theory 

effect on positive psychological capital 
Abstract: 

Psychological Capital denotes a positive psychological state in which the worker 

demonstrates high levels of its four components, hope, optimism, resilience and self-

efficacy. 

Employee Motivation is one of the key issues of Human Resource Management since 

it is closely linked to human behavior and performance in the workplace.  

The aim of the present study is to investigate the relationship between motivation and 

psychological capital in the Greek workplace and more specifically the effect of the 

first on the latter. 

In order to conduct the survey, electronic questionnaires were created and delivered to 

large companies in Greece. The sample as a whole is made up of 191 employees who 

responded both to demographic questions but also to questions that measured their 

psychological capital and its dimensions as well as their motivation. 

The results show an important correlation between the dimensions of psychological 

capital and the motivation of workers. In addition, employees showed a relatively 

high average psychological capital as well as relatively high internal motivation. 

This study is a first step in examining the relationship between two important 

psychological constructions, namely the psychological capital and motivation. A 

possible limitation that could affect the results of this study has to do with the average 

sample size. 

 

Keywords: Psychological Capital, Self-Efficacy, Hope, Optimism, Resilience, 

Motivation, Internal Motivation, External Motivation, Incentives. 
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ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Κεθάιαην 1: Θεηηθή Φπρνινγία 

1.1 Θεηηθή Φπρνινγία 

O φξνο ζεηηθή ςπρνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1954 απφ ηνλ 

Abraham Maslow φπνπ αλέθεξε πσο ε «επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο είλαη πην 

επηηπρεκέλε ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηα αξλεηηθά ζηνηρεία παξά κε ηα ζεηηθά. Μαο  

έρεη απνθαιχςεη πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηηο ειιείςεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ αιιά ειάρηζηα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ηηο αξεηέο ηνπ θαη ηηο επηηεχμηκεο 

θηινδνμίεο ηνπ. Φαίλεηαη ιεο θαη ε ςπρνινγία έρεη πεξηνξηζηεί νηθεηνζειψο ζην ήκηζπ 

ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο θαη κάιηζηα ζην πην ζθνηεηλφ θαη θαθφ ήκηζπ». Πεξηζζφηεξα 

απφ 40 ρξφληα αξγφηεξα o Martin Seligman επαλεηζήγαγε ηνλ φξν ηεο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο δηαθεξχζζνληαο φηη έπξεπε λα δνζεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζην θαιφ 

κέζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ θφζκν. Όπσο πίζηεπε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο 

ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ εμεγνχλ ηηο αδπλακίεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο απνηξέπνπλ, 

ζα ήηαλ δπλαηφλ λα βειηησζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θαλείο ηηο 

δπλάκεηο ηνπ θαη λα πξνσζεζεί ε επεκεξία (Shane, Lopez & Snyder, 2001). 

Ο ζηφρνο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο είλαη λα πξνθαιέζεη κηα αιιαγή ζηελ  θαζηεξσκέλε 

θαη παγησκέλε ςπρνινγία, ηφζν  κέζσ   ηεο ελαζρφιεζήο ηεο κε ηελ δηφξζσζε ησλ 

άζρεκσλ γεγνλφησλ φζν θαη κε ηελ ελίζρπζε θαη ην ρηίζηκν ησλ  θαιχηεξσλ 

πνηνηήησλ ζηε δσή. Ο ηνκέαο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο έρεη λα θάλεη κε ζεηηθέο 

ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ επεμία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε, ηε 

ραξά, ηηο αηζζεζηαθέο απνιαχζεηο θαη ηελ επηπρία  θαη επνηθνδνκεηηθέο γλσζηηθέο 

γλψζεηο γηα ην κέιινλ, φπσο αηζηνδνμία, ειπίδα θαη πίζηε. ην αηνκηθφ επίπεδν έρεη 

λα θάλεη κε ζεηηθά αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα 

αγάπε θαη  θαινζχλε, ην ζάξξνο, ηε δηαπξνζσπηθή ηθαλφηεηα, ηελ αηζζεηηθή 

επαηζζεζία, ηελ επηκνλή, ηε ζπγρψξεζε, ηελ πξσηνηππία, ηα πςειά ηαιέληα θαη  ηε 

ζνθία. ε επίπεδν νκάδαο ε ζεηηθή ςπρνινγία αθνξά ηηο αξεηέο ηνπ πνιίηε θαη  ηα 

ζεζκηθά φξγαλα πνπ θηλνχλ ηα άηνκα πξνο ηελ ππεπζπλφηεηα, ηνλ αιηξνπηζκφ, ηελ 
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επγέλεηα, ηε κεηξηνπάζεηα, ηελ αλνρή θαη ηελ εζηθή ζηελ εξγαζία. (Gillham & 

Seligman, 1999; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Θεηηθή Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά: 

Η νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά αθνξά έλα πεδίν εξεπλψλ ην νπνίν δηεξεπλά ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα άηνκα, νη νκάδεο θαη ε  νξγαλσζηαθή δνκή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ γλψζεσλ  γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. Η 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία 

επηρείξεζε θαη πψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεη ηελ απφδνζή ηεο. Δπηπιένλ δίλεη 

έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αλεζπρίεο φπσο ε απαζρφιεζε, ε 

εξγαζία, ν απνπζηαζκφο, ν θχθινο εξγαζηψλ, ε παξαγσγηθφηεηα, νη αλζξψπηλεο 

επηδφζεηο θαη ε δηνίθεζε. 

Η  ζεηηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά φπσο θαη ε ζεηηθή ςπρνινγία,  δελ δειψλεη φηη 

αληηπξνζσπεχεη θάπνηα λέα αλαθάιπςε γηα ηε ζεκαζία ηεο ζεηηθφηεηαο(positivity), 

αιιά κάιινλ ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα κηα πην εζηηαζκέλε ζεσξεηηθή έξεπλα θαη 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ  ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο (Luthans & Youssef , 2007). 

Σνλίδεη πσο ρξεηάδεηαη κηα πην ζεηηθή πξνζέγγηζε φρη κφλν ζηελ ςπρνινγία, αιιά θαη 

ζηελ εγεζία θαη ηελ επηρείξεζε, φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Walsh, Weber θαη 

Margolis (2003) πνπ αλέθεξαλ φηη ζηηο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα, νη 

αξλεηηθά πξνθαηεηιεκκέλεο ιέμεηο έρνπλ ηεηξαπιαζηαζηεί ζπγθξηηηθά  κε ζεηηθνχο 

φξνπο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Δπνκέλσο παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή πξνο ηνλ 

αξλεηηζκφ θαη φρη πξνο ηε ζεηηθή ςπρνινγία θαη ηε ζεηηθή νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Χο ζεηηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά   νξίζηεθε εμ‟ αξρήο ην 2002 απφ ηνλ Fred 

Luthans  «ε κειέηε θαη ε εθαξκνγή ησλ ζεηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ δπλάκεσλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη αληηιήςεψλ ηνπ πνπ 

κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ ζήκεξα» 

(Luthans, 2002, ζει.59). Ο Luthans έρεη ππνζηεξίμεη φηη ηα θξηηήξηα ζπκπεξίιεςεο 

γηα ηελ ζεηηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά είλαη βαζηζκέλα ζηελ έξεπλα, είλαη 

επηπιένλ κεηξήζηκα, θαη δηαρεηξίζηκα γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ απφδνζε ζην 
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ρψξν εξγαζίαο. Ο Wright (2003) αληηζηάζκηζε απηήλ ηελ άπνςε ππνζηεξίδνληαο φηη 

ζηε ζεηηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ρξεηάδεηαη λα εκπεξηέρεηαη ε αλαδήηεζε ηεο 

επηπρίαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο απφ κφλεο ηνπο απνηεινχλ 

βηψζηκνπο ζηφρνπο. Δπηπιένλ, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Zwetsloot θαη Pot (2004), ε 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε επεκεξία είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή αμία ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, αληί λα ζεσξνχληαη θφζηνο γηα κηα επηρείξεζε κέηξα 

φπσο ε  επαγγεικαηηθή πγεία θαη ε επεκεξία, πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζνθέο επελδχζεηο 

ζε εξγαδφκελνπο πνπ ζα απνθέξνπλ άκεζεο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο ζηελ επηρείξεζε. 

Η άπνςε ηνπ Luthans (2002) πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ε άπνςε ηνπ 

Wright (2003) πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ απαζρφιεζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε έλα 

ζεηηθφ κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο αμίαο ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «Integral Health 

Management» (Zwetsloot & Pot, 2004) θαη απνηειεί κηα θεξδνθφξα πεξίπησζε ηφζν 

γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Δπηπιένλ αμίδεη λα αλαθεξζεί 

πσο ε ζεηηθή νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά κειεηά ηηο αηνκηθέο ζεηηθέο ςπρνινγηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηελ αληνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ  θαη‟ επέθηαζε ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. Η έξεπλα 

κπνξεί επίζεο λα εζηηάζεη ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

ζνθίαο θαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο  εξγαζηαθήο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ 

ρηνχκνξ.  

Μέζσ ηεο ζεηηθήο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο απηφ πνπ κπνξεί λα ηνληζηεί είλαη ε 

ηεξάζηηα αιιά ηαπηφρξνλα κε αμηνπνηήζηκε δχλακε ηεο ζεηηθφηεηαο(positivity) ηφζν 

ζηνπο ζχγρξνλνπο φζν θαη ζηνπο κειινληηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο, δίλνληαο έληνλε 

πξνζνρή θαη έκθαζε ζε πέληε θξηηήξηα  ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ςπρνινγηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ηθαλά λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο ζεηηθήο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηά ηα θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεηηθήο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο(Luthans, 2002), έρνπλ λα 

θάλνπλ κε κειέηε ε νπνία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη: α) λα ζηεξίδεηαη ζηε 

ζεσξία θαη ζηελ έξεπλα, β) λα έρεη έγθπξε κέηξεζε, γ) λα είλαη ζρεηηθά κνλαδηθή 

ζηνλ ηνκέα ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, δ) λα απνηειεί κηα θαηάζηαζε ε νπνία 

ζα επηδέρεηαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αιιαγή ελ αληηζέζεη κε έλα ζηαζεξφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη ε) ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ελφο αηφκνπ πάλσ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. Απφ ηνλ Luthans θξίζεθε πσο ηα παξαπάλσ 
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θξηηήξηα πιεξνχληαη απφ έλλνηεο φπσο ε αηζηνδνμία, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

ε ειπίδα, ε πξνζσπηθή επεκεξία θαη επηπρία θαη ε απηνπεπνίζεζε ή αιιηψο ε 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ. Λίγν αξγφηεξα, ν ίδηνο εηζήγαγε κηα λέα έλλνηα, απηή ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Παξ‟φια απηά, πνιιέο άιιεο έλλνηεο έρνπλ κειεηεζεί θαη απφ 

άιινπο εξεπλεηέο (Cameron,2003; Nelson & Cooper 2007). Απφ φιεο απηέο ηηο 

δηαζηάζεηο σζηφζν, πξνέθπςε φηη ηέζζεξηο έρνπλ βξεζεί λα έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε 

κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζεηηθήο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη απηέο είλαη: α)ε 

απηνπεπνίζεζε (ή ε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ), β) ε ειπίδα, γ) ε αηζηνδνμία θαη δ) ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα (ή αιιηψο αλζεθηηθφηεηα). 

 1.3 Θεηηθή Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά θαη Φπρνινγηθό Κεθάιαην  

Σν ςπρνινγηθφ θεθάιαην ζαλ έλλνηα πξνέξρεηαη απφ ηε ζεηηθή νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά σο κηα θαηάζηαζε πςειφηεξνπ επηπέδνπ ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα 

αλαπηπρζεί θαη ηειηθά λα επεξεάζεη ηελ απφδνζε ελφο αηφκνπ (Luthans , Avolio, 

Norman, 2007). πλεπψο ζπκπεξαζκαηηθά νη εθαξκνγέο ησλ φξσλ ηεο ζεηηθήο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο παξείραλ κηα βάζε γηα ηελ πξνηεηλφκελε δνκή ηνπ 

Φπρνινγηθνχ Κεθαιαίνπ.  

Κεθάιαην 2: Σν Φπρνινγηθό Κεθάιαην 

2.1 Οξηζκόο 

Oη ζεηηθέο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο φπσο ε ειπίδα, ε αλζεθηηθφηεηα, ε αηζηνδνμία θαη 

ε απηνεθηίκεζή φηαλ ζπλδπαζηνχλ, αληηπξνζσπεχνπλ απηφ πνπ νλνκάζηεθε 

ςπρνινγηθφ θεθάιαην ή PsyCap (Luthans & Youssef, 2004; Luthans et al., 2007). 

Απηή ε ζχλζεηε δνκή έρεη νξηζηεί θαη σο «ε ζεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

αλάπηπμεο ελφο αηφκνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ: 1) ηελ θαηνρή απηνπεπνίζεζεο έηζη 

ψζηε ν εξγαδφκελνο  λα αλαιάβεη θαη λα θαηαβάιεη ηηο απαξαίηεηεο πξνζπάζεηεο γηα 

λα επηηχρεη δχζθνια έξγα θαη θαηαζηάζεηο, 2) ηελ αηζηνδνμία γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ην κέιινλ, 3) ηελ επηκνλή απφ ηε κεξηά ηνπ αηφκνπ γηα λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη θπζηθά φηαλ ρξεηάδεηαη, επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ θαη ειπίδα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο θαη 4) ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ φηαλ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη αληημνφηεηεο, ψζηε λα ηα μεπεξλά θαη λα ειίζζεηαη 

θηάλνληαο ζηελ επηζπκεηή  επηηπρία (Luthans et al., 2007, ζει. 3). 
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O φξνο ςπρνινγηθφ θεθάιαην ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνπζηάζεη ηηο αηνκηθέο 

θηλεηήξηεο ηάζεηο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη κέζα απφ ζεηηθέο ςπρνινγηθέο δνκέο 

φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αηζηνδνμία, ε ειπίδα θαη ε αλζεθηηθφηεηα. Ο ζεηηθφο 

ςπρνιφγνο Csikszentmihalyi (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Kersting, 2003, ζει.26) 

ζεκείσζε φηη έλα ηέηνην ςπρνινγηθφ θεθάιαην «αλαπηχζζεηαη κέζσ ελφο κνληέινπ 

επέλδπζεο ςπρηθψλ πφξσλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε εκπεηξηθψλ 

αληακνηβψλ απφ ηελ παξνχζα ζηηγκή, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πηζαλφηεηα  

κειινληηθήο σθέιεηαο. Όηαλ πξνζηίζεληαη ηα ζπζηαηηθά, νη εκπεηξίεο θαη ην 

θεθάιαην, δεκηνπξγείηαη ε αμία.» Σα "ζπζηαηηθά" ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αηζηνδνμία, ε ειπίδα θαη ε αλζεθηηθφηεηα. 

Δπνκέλσο, ην Θεηηθφ Φπρνινγηθφ Κεθάιαην (Luthans, Avey, Avolio, Norman, 

Gwendolyn,Combs, 2006)  αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε πνπ έρεη ν άλζξσπνο κε ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Καίξηα ζρεηηθά εξσηήκαηα απνηεινχλ νη εμήο εξσηήζεηο: - Πνηνη είκαζηε; - Ση 

κπνξνχκε λα γίλνπκε; Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ, θάλνληαο ηνλ άλζξσπν λα αθνινπζήζεη κηα ζεηξά απφ βήκαηα πνπ ζα 

ηνλ θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο. ην παξειζφλ 

θπξηαξρνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο απνδνρήο, ηεο επίγλσζεο, 

ηεο ππεξ-θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο. ήκεξα, ηα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ α) 

ε απηνεθηίκεζε, ην λα κελ ππνηηκάεη δειαδή θαλέλαο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, β) ε 

ζπλαθφινπζε πίζηε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ απνθεχγνληαο κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ην 

αίζζεκα ηεο ππνηίκεζεο ηνπ εαπηνχ, γ) ε αηζηνδνμία, ε ζθέςε ελ νιίγνηο φηη φια ζα 

αθνινπζήζνπλ κηα ζεηηθή πνξεία, θαζψο θαη δ) ε ειπίδα, ε νπνία δελ πξέπεη λα 

ράλεηαη κέρξη ην ηέινο. 

Πξνθεηκέλνπ ην κείγκα ησλ ελλνηψλ απηψλ, δειαδή ην Φπρνινγηθφ Κεθάιαην, λα 

δηαθξίλεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Θεηηθήο Οξγαλσηηθήο πκπεξηθνξάο, νθείιεη 

λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα: α) Να είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία θαη ζηελ 

έξεπλα, παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα πνπ βξίζθεηαη ζπλερψο ππφ κειέηε, β) 

λα έρεη έγθπξα θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία, φπσο ην ςπρνινγηθφ θεθάιαην ην νπνίν 

κεηξάηαη κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ 12 εξσηήζεσλ θαη ε παξαθίλεζε ε νπνία 

κεηξάηαη κε εξσηεκαηνιφγην ησλ 18 εξσηήζεσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, γ) λα 

απνηειεί ζρεηηθά λέα έλλνηα ζηνλ ηνκέα ηεο Θεηηθήο Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο 

δεδνκέλνπ φηη νη πξψηνη νξηζκνί ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, δ) λα ραξαθηεξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα 
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ππνβιεζεί ζε αιιαγή θαη αλάπηπμε θαη ζη) λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ απφδνζε 

ηεο εξγαζίαο (Sampath Kappagoda,Hohd Zainul, Othman, Alwis, 2014). 

2.2 Δίδε θεθαιαίσλ θαη ν ξόινο ηνπο ζην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο:  

Παιαηφηεξα, επηρεηξεκαηίεο, αθαδεκατθνί θαη επαγγεικαηίεο ζεσξνχζαλ πσο έλα 

δηαξθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα πξνθχςεη απφ εθφδηα φπσο ε 

ηερλνινγηθή  ππεξνρή, ε πξνζηαζία ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη νη 

θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί. Χζηφζν, νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ε ηαρεία θαηλνηνκία 

έρνπλ δηαβξψζεη απηά ηα επξέσο αλαγλσξηζκέλα εθφδηα. ην ζεκεξηλφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ απαηηεί επειημία, θαηλνηνκία θαη ηαρχηεηα ζηελ αγνξά, ε 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ γλψζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ δειαδή ελ γέλεη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

θεθαιαίνπ, απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο γηα ηε δηαξθή  θαιή επίδνζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν νηθνλνκηθό θεθάιαην παιαηφηεξα απνηεινχζε ην ζεκαληηθφηεξν 

ζεκείν πξνζνρήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, ζηηο κέξεο καο αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία φρη κφλν ησλ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη θπζηθψλ 

πφξσλ, αιιά θαη ηνπ άπινπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν απνθαιείηαη θαη 

πλεπκαηηθφ θεθάιαην (Luthans et.al, 2004). 

 Η αμία πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ επζπγξακκίδεηαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην κε ηελ 

εηαηξηθή ζηξαηεγηθή  θαζηζηψληαο ηελ επηρείξεζε πην απνηειεζκαηηθή έρεη εξεπλεζεί 

εθηελψο απφ ηνπο Harter, Schmidt, Hayes (2002) θαη άιινπο θαη δηαπηζηψζεθε φηη 

έρεη ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηα απνηειέζκαηα απφδνζεο. ε πξφζθαηε κειέηε 

ηνπ Fortune 500 θαη ηνπ  Europe 500 ζηειέρε απφ ην Conference Board (2002), ζε 

πνζνζηφ 86 ηνηο εθαηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη ην θχξην θίλεηξν 

γηα ηε κέηξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ήηαλ ε βειηίσζε  ηνπ αλψηεξνπ νξίνπ ηεο 

εηαηξείαο. ηελ παιηά νηθνλνκία, νη επηδφζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε έλα 

νξηζκέλν επίπεδν παξαγσγήο. ηε λέα νηθνλνκία, φπνπ ε αμία πξνέξρεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ άπιεο πεγέο, ε κέηξεζε έρεη γίλεη πην πξνθιεηηθή. Ο Dzinkowski 

(2000) έρεη ζπζηήζεη κεζφδνπο  κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ φπσο ην qin 

ηνπ Tobin, θαη έλα εθιεπηπζκέλν ππνινγηζκέλν άπιν πνζφ (CIV) γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξφζθξνπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξηθή απφδνζε. 

Χζηφζν  αλεμαξηήησο ηνπ πνηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη, θαίλεηαη πσο είλαη θνηλφ 

κπζηηθφ φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε κηα επηρείξεζε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ είλαη πνιχηηκν, -θαζψο θαη ζπάληα θαη δχζθνιν λα 
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αλαπαξαρζεί - θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί κηα πεγή δηαξθνχο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Σν θνηλσληθό θεθάιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν κέζα ζε 

κηα επηρείξεζε φζν θαη έμσ απφ απηή. Οξηζκέλνη πξφηεηλαλ ηξφπνπο κέηξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δνκή θαη ηε 

ζχλζεζε αιιά θαη ην κέγεζνο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. ε κηα πξφζθαηε έξεπλα, νη 

Adler θαη Kwon (2002) δηαπίζησζαλ φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ηφζν ζηηο πεξηνρέο ηνπ HR, φπσο είλαη ε επηηπρία ζηαδηνδξνκίαο, ν θχθινο 

εξγαζηψλ θαη ε βνήζεηα αλαδήηεζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε νξγαλσηηθνχο ηνκείο, 

φπσο ε αληαιιαγή πφξσλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη ζρέζεηο ησλ  

πξνκεζεπηψλ  θαη ε ελδνεηαηξηθή κάζεζε. Όπσο ην αλζξψπηλν θεθάιαην, έηζη θαη ε 

αλαγλψξηζε θαη ε επέλδπζε ζην θνηλσληθφ θεθάιαην θαίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηηπρία θαη γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζήκεξα 

φζν θαη ζην κέιινλ (Luthans et al.,2003). 

2.3 Φπρνινγηθό Κεθάιαην θαη Δξγαζία  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν λα εηπσζεί πσο έλα αλζεθηηθφ ςπρνινγηθφ 

θεθάιαην είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ πξφζιεςε ελφο εξγαδνκέλνπ. Βιέπνληάο 

ην αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε κειεηεηέο ε εθαξκνγή ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο ζην 

ρψξν εξγαζίαο έρεη βξεζεί λα βειηηψλεη ηφζν ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηα 

νπνία είλαη θαιχηεξα. Πξάγκαηη, ην Φπρνινγηθφ Κεθάιαην έρεη κέγηζηε ζεκαζία 

ζηελ πξνψζεζε ηεο θαξηέξαο ελ γέλεη. Πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα απνθηήζεη έλα 

ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην είλαη αλαγθαίν λα δνπιέςεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Δπνκέλσο 

απηφ νδεγεί θαη ζε κία θαιχηεξε θαη ζεηηθφηεξε εζσηεξηθή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Σν ςπρνινγηθφ θεθάιαην θπζηθά είλαη αλνηρηφ πξνο αλάπηπμε θαη αιιαγή φπσο θαη 

νη θαηαζθεπέο ζεηηθήο ςπρνινγίαο θαη νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο θαη νη 

θαηαζθεπέο ζεηηθήο ςπρνινγίαο θαη νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν Φπρνινγηθφ 

Κεθάιαην ζε έλα ηξέρνλ πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ θηλείηαη ζε γξεγνξφηεξνπο θαη 

πηεζηηθφηεξνπο ξπζκνχο, φπνπ απαηηνχληαη άκεζα απνηειέζκαηα, κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ θάζε αηφκνπ φπσο επηβάιιεηαη απφ ην 

ςπρνινγηθφ θεθάιαην θαη ηεο αχμεζεο ηεο απφδνζεο πνπ έρεη απηφ ζαλ απνηέιεζκα, 

πεηπραίλεηαη απηή ε πξνζαξκνγή ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο παξεκβάζεηο θαζψο θαη απξνγξακκάηηζηα ζεηηθά θαη  αξλεηηθά 
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γεγνλφηα κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ αιιά θαη λα βειηηψζνπλ φρη κφλν ην δηθφ ηνπο 

ςπρνινγηθφ θεθάιαην, αιιά θαη απηφ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (Chen Lim, 2012). 

2.4 Οη 4 Γηαζηάζεηο ηνπ Φπρνινγηθνύ Κεθαιαίνπ 

Οη ηέζζεξηο ζπληζηψζεο ηνπ Φπρνινγηθνχ Κεθαιαίνπ, νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξν 

αληίθηππν φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά, αλαιχνληαη ζχκθσλα κε ην αγγιηθφ 

αθξσλχκην „HERO‟. Οη ηέζζεξηο απηέο ζπληζηψζεο είλαη ε ειπίδα (Hope), ε 

απηνπεπνίζεζε (Self-Efficacy), ε πξνζαξκνζηηθφηεηα (Resilience) θαη ηέινο ε 

αηζηνδνμία (Optimism). Δπηπιένλ είλαη κεηξήζηκεο, αλνηρηέο γηα αλάπηπμε θαη 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα απμεζεί ε εξγαζηαθή απφδνζε 

(Luthans,2017). 

2.4.1. Απηνπεπνίζεζε. Οη Stajkovic θαη Luthans (1998, ζει.66) νξίδνπλ σο 

απηνπεπνίζεζε (ή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα) «ηελ απφθαζε ή ηελ εκπηζηνζχλε ελφο 

αηφκνπ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα δξαζηεξηνπνηήζεη ην θίλεηξφ ηνπ, ηνπο γλσζηηθνχο 

ηνπ πφξνπο, θαη ηηο ελέξγεηεο δξάζεσο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζε έλα δεδνκέλν πιαίζην». Ξεθηλψληαο κε ηε 

ζεκαληηθή ζεσξία θαη ε έξεπλα ηνπ γλσζηνχ ςπρνιφγνπ Albert Bandura(1997), ε 

απηνπεπνίζεζε σο ζεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη ηζρπξή 

ζεηηθή ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Bandura et. al (1998) έρεη απνδεηρζεί κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο κεηέπεηηα εθαξκνγήο 

ηεο ζην ρψξν εξγαζίαο πψο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε απηνπεπνίζεζε. 

2.4.2 Διπίδα. Αλ θαη δελ είλαη ηφζν επξέσο κειεηεκέλε θαη εθαξκνζκέλε ζην ρψξν 

εξγαζίαο σο έλλνηα φζν ε απηνπεπνίζεζε, ε ειπίδα κπνξεί λα έρεη κηα ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ζην ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην. Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή 

γιψζζα, ελψ νη Snyder θαη ζπλεξγάηεο, (1991, ζει. 578) ηελ νξίδνπλ σο «ε ζεηηθή 

θηλεηήξηνο θαηάζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζε κηα αιιειεπίδξαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αίζζεζε α) ηεο επηηπρνχο  ππεξεζίαο (ελεξγεηαθήο ζηφρεπζεο) θαη β)ηα θαηάιιεια 

κνλνπάηηα - ζρεδηαζκφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ». Αλ θαη επηθαλεηαθά ε ειπίδα 

θαίλεηαη λα έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηηο ππφινηπεο ζπληζηψζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ 

θεθαιαίνπ, ζεκαληηθέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ ηελ ελλνηνινγηθή αλεμαξηεζία ηεο θαη 

ηε δηαθξηηηθή ηεο ηζρχ έλαληη ησλ ζπλαθφινπζσλ  ελλνηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

δηαζηάζεηο ηεο ειπίδαο φπσο θαζνξίδεηαη εδψ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

θνηλή ρξήζε ηνπ φξνπ θαη ησλ άιισλ δηαζηάζεσλ ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ. 
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Τπάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηφζν ζε αθαδεκατθφ φζν 

θαη ζε αζιεηηθφ επίπεδν. Χζηφζν, κφλν κεξηθέο κειέηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απηψλ ησλ Adams et al. (2003) θαη ησλ Peterson θαη  Luthans (2003) εμέηαζαλ ην 

αληίθηππν ηεο ειπίδαο ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο.  

2.4.3. Αηζηνδνμία. Λφγσ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο έξεπλαο ηνπ Seligman(2002), ε 

αηζηνδνμία ζπλδέεηαη ίζσο ζηελφηεξα κε ηε ζπλνιηθή ζεηηθή ςπρνινγία ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο. Η αηζηνδνμία είλαη κηα γεληθεπκέλε ζεηηθή πξνζδνθία. 

Μέζσ ηεο αηζηνδνμίαο είλαη εθηθηφ λα δηαηεξεζεί κηαο ζεηηθή πξννπηηθή ζε έλα 

θπξίσο αξλεηηθφ πεξηβάιινλ, εληζρχνληαο ηελ επίδξαζε ησλ ζεηηθψλ γεγνλφησλ θαη 

ππνβαζκίδνληαο ηαπηνρξφλσο ηα αξλεηηθά. Η αηζηνδνμία είλαη κηα ζεηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ νπνία ηα επράξηζηα γεγνλφηα εθιακβάλνληαη σο κφληκα θαη 

ζπρλά ελψ ηα αξλεηηθά γεγνλφηα ζεσξνχληαη εμσηεξηθά, πεξηζηαζηαθά θαη 

πξνζσξηλά. Όπσο θαη ε ειπίδα, έηζη θαη ε αηζηνδνμία κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

πεξεηαίξσ ζηνλ άλζξσπν έρνληαο ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Οη 

αηζηφδνμνη εξγαδφκελνη έρνπλ σο ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ηελ εθκεηάιιεπζε 

επθαηξηψλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ηελ έθθξαζε 

επγλσκνζχλεο πξνο ηνπο άιινπο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη δεθηηθνί ζηελ αιιαγή(Carver 

θαη ζπλεξγάηεο, 2009). 

2.4.4. Αλζεθηηθόηεηα. „Ύζηεξα απφ κειέηεο ζηελ Κιηληθή θαη Θεηηθή Φπρνινγία, ε 

αλζεθηηθφηεηα «είλαη έλα ζχλνιν θπζηνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπληζησζψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη 

ζε κηα δχζθνιε θαηάζηαζε φπσο κηα ζχγθξνπζε ή κηα απνηπρία» (Luthans, 2002, 

ζει. 702). Χζηφζν, άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο δελ 

είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο  επαλαθνξάο ηνπ αηφκνπ απφ κηα αξλεηηθή, δχζθνιε 

θαηάζηαζε αιιά θαη απφ κηα μαθληθή θαη απξφζκελε, ζεηηθή θαηάζηαζε φπσο γηα 

παξάδεηγκα κηα πξναγσγή ζην ρψξν εξγαζίαο. Δλψ ε ζεκαζία ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο αλαγλσξίδεηαη σο έλα απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πιεζπζκψλ «πςεινχ θηλδχλνπ» (Masten θαη ζπλεξγάηεο, 2009),σζηφζν απμάλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο (Hamel θαη Välikangas, 2003). Η 

αλζεθηηθφηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο  λα 

επηβηψζνπλ, λα μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο, λα κάζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ 

πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ (Youssef θαη Luthans, 2005). 

Σνλίδεηαη εχινγα ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο κε ηελ εξγαζηαθή 
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απφδνζε, ηθαλνπνίεζε, νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαζψο θαη κε ηελ επηπρία θαη 

επδαηκνλία ηνπ αηφκνπ. 

 Κεθάιαην 3: Ζ Παξαθίλεζε 

3.1 Οξηζκόο 

Χο παξαθίλεζε νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ έλα άηνκν θαζψο θαη ηελ 

έληαζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ επηκνλή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλα ζηφρν (Robbins & Judge, 2011). Δλψ ε παξαθίλεζε σο 

γεληθφηεξε έλλνηα αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα πξνο νπνηνδήπνηε ζηφρν, ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνκέα  ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ζηνλ νξηζκφ ηεο είλαη ε ελέξγεηα, ε θαηεχζπλζε θαη ε 

επηκνλή. «Η ελέξγεηα απνηειεί κέηξν ηεο έληαζεο ή ηεο νξκήο. Έλαο ελζνπζηψδεο 

εξγαδφκελνο κε θίλεηξα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα θαη εξγάδεηαη ζθιεξά» (Robbins, 

2012).  Η ελέξγεηα πεξηγξάθεη ην πφζν πνιχ έλα άηνκν πξνζπαζεί. Απηφ είλαη ην 

ζηνηρείν ζην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη  επηθεληξψλνληαη φηαλ κηινχλ  γηα παξαθίλεζε. 

Χζηφζν, πςειή ελέξγεηα είλαη απίζαλν λα νδεγήζεη ζε επλντθά απνηειέζκαηα ζηελ 

απφδνζε ηεο εξγαζίαο εθηφο θαη αλ ε πξνζπάζεηα δηνρεηεχεηαη ζε κηα θαηεχζπλζε 

πνπ σθειεί ηνλ νξγαληζκφ θαη θπξίσο πξφθεηηαη γηα πνηνηηθή πξνζπάζεηα. Χο εθ 

ηνχηνπ, ιακβάλνληαη ππφςηλ ηφζν ε πνηφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο φζν θαη ε έληαζή ηεο.  

Σέινο, καο ελδηαθέξεη θαη ε επηκνλή, ε πξνζήισζε δειαδή ζηνπο ζηφρνπο. Μέζσ 

ηεο επηκνλήο κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο απφ ηε κεξηά 

ηνπ αηφκνπ.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο εθεί ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο «θίλεηξα 

ζπκπεξηθνξάο», πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «εζσηεξηθή δχλακε πνπ παξαθηλεί ή παξσζεί 

ηνλ νξγαληζκφ ζε θάπνηα κνξθή ελέξγεηαο θαη δελ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ 

ππνθξππηφκελνπ θαη εηεξνθαζνξηδφκελνπ αιιά θαη ηνπ εζσηεξηθά αλαδπφκελνπ» 

(Καληάο, Α.,1998, ζει.40). Δπνκέλσο νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπζρεηηζκφο ηεο 

παξαθίλεζεο κε ηε ρεηξαγψγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ιαλζαζκέλνο. 

Οη πξψηκεο ζεσξίεο γηα ηελ παξαθίλεζε είηε δελ εμεηάζηεθαλ ζηελά είηε έρνπλ ράζεη 

ηελ ππφζηαζή ηνπο. Αληίζεηα, νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο έρνπλ έλα θνηλφ: ε θαζεκία απφ 

απηέο έρεη εχινγν βαζκφ έγθπξεο ηεθκεξίσζεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη 

αλακθηζβήηεηα ζσζηέο. Σηο ιέκε "ζχγρξνλεο ζεσξίεο" επεηδή αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο ζθέςεο ζηελ εμήγεζε ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Δηθφλα 1: Απινπνηεκέλε ε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο (Μπνπξαληάο, 2002). 

3.2 Δίδε Παξαθίλεζεο: 

3.2.1 Δζσηεξηθή παξαθίλεζε  

Οη αλάγθεο θη νη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη 

επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηηο ζθέςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα θπξηφηεξα απ‟ ηα νπνία είλαη: α) Οη 

αλάγθεο θη επηζπκίεο θάζε αηφκνπ πνπ είλαη απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ. Μπνξεί ην 

άηνκν ζηελ πνξεία λα επεξεαζηεί απφ άιινπο αλζξψπνπο ή εξεζίζκαηα αιιά ε 

ηειηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ην ηη ζέιεη είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ.β) Οη αλάγθεο θαη 

νη επηζπκίεο ηνπ θάζε αηφκνπ είλαη κνλαδηθέο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη θαζνξίδνληαη απ‟ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ην βηνινγηθφ θαη 

ςπρνινγηθφ ηνπ θφζκν θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Έλα άηνκν κπνξεί λ‟ αληηιακβάλεηαη 

δηαθνξεηηθά ηηο επηζπκίεο ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Αλ θαη νη αλάγθεο 

θαη νη επηζπκίεο φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη κνλαδηθέο θαη απνθιεηζηηθέο, κεξηθέο 

απφ απηέο είλαη θνηλέο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

λα ζρεκαηίδνπλ νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο θνηλέο απηέο αλάγθεο φισλ 

ησλ αηφκσλ. Αλ ηα εγεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ γλσξίδνπλ απηέο ηηο θνηλέο 

αλάγθεο, κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ θαη λα παξαθηλήζνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, έηζη 
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ψζηε απηνί λα δξάζνπλ πξνο φθεινο ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο, παξά ηηο φπνηεο 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Δπηπιένλ, ε γλψζε ησλ αλαγθψλ επηηξέπεη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο. 

πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη πσο απφ ηελ επηηπρή ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ ηφζν ε επηρείξεζε φζν θαη ηα κέιε ηεο 

(Μαθξπγησξγάθεο, 2001). 

3.2.2 Δμσηεξηθή παξαθίλεζε 

 Η εμσηεξηθή παξαθίλεζε βαζίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε  θαη κάιηζηα ηελ 

πξνρσξάεη έλα βήκα παξαπέξα. Η εμσηεξηθή παξαθίλεζε δειαδή, πεξηιακβάλεη 

εζσηεξηθέο δπλάκεηο, αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ 

έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ην εγεηηθφ ζηέιερνο θαη έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα ζπλαθή 

πξνο ηελ εξγαζία θαη ηηο απνιαβέο, ηηο επηβξαβεχζεηο θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Οη πξντζηάκελνη επνκέλσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ φζα κέζα 

εμσηεξηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο δηαζέηνπλ  γηα λα πξνθαιέζνπλ ζεηηθή αληίδξαζε 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε λα ππάξμεη επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. Σα κέζα 

απηά κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθά θαη λα επηβξαβεχνπλ ηελ θαιή απφδνζε, είηε 

αξλεηηθά απεηιψληαο κε ηηκσξία θάπνηνλ πνπ δελ πξνζπαζεί ή δελ απνδίδεη κέζα 

ζηελ επηρείξεζε. Πνιινί εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη  κέζα ζηελ επηρείξεζε ηνχο επηηξέπεη λα πεηχρνπλ θη νη ίδηνη ζθνπνχο, 

ηνπο νπνίνπο αιιηψο ζα ήηαλ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Απηνί νη άλζξσπνη 

έρνπλ πςειφ βαζκφ απηνδξαζηεξηνπνίεζεο ή εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο. Άιινη φκσο 

εξγαδφκελνη δελ αληηιακβάλνληαη φηη θαη νη δηθέο ηνπο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ 

ηνπο ππφινηπνπο. Απηνί νη άλζξσπνη δελ έρνπλ εζσηεξηθή παξαθίλεζε θη νπζηαζηηθά 

ην κφλν πνπ ζέινπλ είλαη ε ακνηβή απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηα πξνλφκηα πνπ ηνπο 

δίλεη απηή. Γη‟ απηνχο θπξίσο ηνπο αλζξψπνπο πξέπεη ηα εγεηηθά ζηειέρε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εμσηεξηθή παξαθίλεζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θάλνπλ λα 

εξγαζηνχλ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

εγεηηθφ ζηέιερνο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα κέζα εθείλα κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηήζεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ (Μαθξπγησξγάθεο, 2001). 

3.3 Κίλεηξα θαη παξαθίλεζε 

Σα θίλεηξα είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηηθψλ δπλάκεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ αηφκνπ, 

κηα ςπρνινγηθή δηεξγαζία πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ  θαη έρεη επηπηψζεηο ζηελ πξνζπάζεηα αιιά θαη ζηηο 
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επηινγέο ηνπ αηφκνπ. Σα θίλεηξα δηαθξίλνληαη ζηελ πξνψζεζε θαη ζηελ παξαθίλεζε. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαθίλεζεο ζθφπηκε είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο ηνπ 

αηφκνπ. Χζηφζν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε παξαθίλεζε απαξηίδεηαη απφ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα (Decy θαη Ryan,1985). 

Χο εζσηεξηθά θίλεηξα νξίδνληαη ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ελφο έξγνπ πνπ 

αλαγθάδνπλ ηνλ εξγαδφκελν λα θαηαβάιεη ηε κέγηζηε πξνζπάζεηα, φπσο είλαη ε 

ειεπζεξία δξάζεο, ε κάζεζε ελφο έξγνπ θαη ε νινθιήξσζή ηνπ. Μέζσ ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ δεκηνπξγείηαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη 

ζπλεπψο δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππάξμεη ε κέγηζηε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Hedge & Borman, 2012). Δπηπιένλ, ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα έρνπλ λα θάλνπλ κε ππνζπλείδεηεο αλάγθεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε 

ηνπ αηφκνπ φπσο γηα παξάδεηγκα πφλνο, πείλα, χπλνο(Higgins, 1998; Kanfer and 

Heggestand, 1997). Δίλαη έκθπηα, θαη δελ επεξεάδνληαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

(Deci and Ryan, 2001). 

  Χο εμσηεξηθά θίλεηξα νξίδνληαη νη πξνζθνξέο πνπ παξέρεη ε εηαηξεία ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο φπσο νη πςειέο απνδνρέο, ε δπλαηφηεηα πξναγσγήο, ε αλαγλψξηζε θαη 

ην θχξνο. Δμσηεξηθά βέβαηα θίλεηξα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη ηα αληηθίλεηξα, 

φπσο ε απφιπζε, ε ζηέξεζε κηζζνχ ή νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ηα νπνία κπνξνχλ θαη 

απηά κε ηε ζεηξά ηνπο λα σζήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ παξαγσγή κεγαιχηεξνπ 

έξγνπ. Σα εμσηεξηθά θίλεηξα ζε αληίζεζε κε ηα εζσηεξηθά  είλαη επίθηεηα θαη 

δηακνξθψλνληαη κε ην ρξφλν ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ εμαηηίαο ησλ 

επηξξνψλ πνπ δέρεηαη (Koestner, et al., 1991). 

Χζηφζν πνιιέο θνξέο ηα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα ηνπ αηφκνπ 

ζπγθξνχνληαη κε απνηέιεζκα ηα άηνκα λα δηεξσηψληαη αλ ζα πξέπεη λα πξάμνπλ κε 

βάζε απηά πνπ επηβάιιεη ε επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη ή λα ζέζνπλ δηθνχο ηνπο 

ζηφρνπο κε βάζε ηα πξνζσπηθά ηνπο θίλεηξα.  

3.4 Δθαξκνγή Κηλήηξσλ ζην ρώξν εξγαζίαο 

Η έξεπλα έρεη δείμεη πσο ηφζν ην θνηλσληθφ φζν θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  Πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ νη εηαηξείεο φπσο ε ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε ζπλερήο 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απνθάζεηο έρνπλ 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη γηαηί ελζαξξχλνπλ 
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ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαζψο θαη έλα ζεηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

ρψξν εξγαζίαο. Οξηζκέλα απφ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ, ε αιιεινυπνζηήξημε θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε άιινπο εθηφο ηεο 

εξγαζίαο. Οη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηηο ζεηηθέο δηαζέζεηο 

θαη δίλνπλ ζηνπο ππαιιήινπο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο θαη γηα ην πφζν θαιά ηνλ εθηεινχλ. Η θνηλσληθή ππνζηήξημε παξέρεη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα ιάβνπλ βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε 

δνπιεηά ηνπο. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ελδέρεηαη επίζεο λα επεξεάζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ(Latham θαη Ernst, 2006). 

3.5 Θεσξία απηνδηάζεζεο (Self- Determination Theory): 

 

«Θεσξία ηεο Απηνδηάζεζεο» - Deci & Ryan (1985). ηε Θεσξία ηεο Απηνδηάζεζεο 

γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θηλήηξσλ, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηε 

δξάζε ηνπ αηφκνπ. Η βαζηθφηεξε δηάθξηζε είλαη κεηαμχ ηνπ εγγελνχο-εζσηεξηθνχ 

θηλήηξνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ είλαη εγγελψο ελδηαθέξνλ ή επράξηζην θαη 

ηνπ εμσγελνχο θηλήηξνπ. Η Θεσξία ηεο Απηνδηάζεζεο ησλ Deci θαη Ryan αλαθέξεηαη 

ζηελ αληίιεςε φηη ην άηνκν επηζπκεί λα αηζζάλεηαη φηη έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπ. Βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ππφζεζε φηη νη εμσγελείο αληακνηβέο κεηψλνπλ ην 

ελδνγελέο ελδηαθέξνλ γηα κηα εξγαζία. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νη Ryan θαη 

Deci παξαηήξεζαλ φηη ε ρξήζε ησλ ειεγθηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

κάζεζεο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ δεηθηψλ, φπσο ε 

πνηφηεηα ησλ επηδφζεσλ, ε απηνεθηίκεζε, θαη ε γεληθή επεκεξία. Πνιπάξηζκεο 

κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ εμσγελψλ αληακνηβψλ ζηελ 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε. Μπνξνχκε επηπιένλ λα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα φηη νη 

εμσγελείο αληακνηβέο, φηαλ απηέο έρνπλ ειεγθηηθφ ραξαθηήξα, κπνξεί λα κεηψζνπλ 

ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ αηφκσλ(Richard, R., Deci Edward, L., 2000). 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, ηξεηο βαζηθέο εζσηεξηθέο αλάγθεο 

είλαη εθείλεο πνπ ππξνδνηνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ππνθίλεζε ηνπ αηφκνπ: ε αλάγθε γηα 

απηνλνκία, ε αλάγθε γηα απφθηεζε ηθαλνηήησλ θαη ε αλάγθε γηα χπαξμε ζεηηθψλ 

δεζκψλ (Richard, Deci, 2000). Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο απηνδηάζεζεο, 

νη ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαθηλνχληαη απφ απηφλνκα θίλεηξα είλαη πην πηζαλφ λα 

νδεγήζνπλ ζε επνηθνδνκεηηθέο, καθξνρξφληεο αιιαγέο. Αληίζεηα, νη ζπκπεξηθνξέο 
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πνπ ειέγρνληαη απφ αληακνηβέο θαη ηηκσξίεο είηε απφ απηνεπηβαιιφκελεο πηέζεηο 

πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζνπλ κφλν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηά ηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα παξακείλνπλ ζην πξνζθήλην. Δπηπιένλ, ε  ζεσξία  ηεο απηνδηάζεζεο  

πξνηείλεη φηη νη άλζξσπνη πξνηηκνχλ λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο (Deci θαη ζπλεξγάηεο, 1999).  Πνιιέο έξεπλεο γηα ηε ζεσξία ηεο 

απηνδηάζεζεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε ζεσξία ηεο γλσζηαθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

ππνζέηεη φηη νη εμσγελείο αληακνηβέο ζα κεηψζνπλ ην εγγελέο ελδηαθέξνλ γηα κηα 

εξγαζία. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή νη αληακνηβέο θαη νη πξνζεζκίεο 

κεηψλνπλ ηελ παξαθίλεζε εάλ νη άλζξσπνη ηα ζεσξνχλ απηά σο θαηαλαγθαζηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. Δάλ ηα άηνκα επηδηψθνπλ 

ζηφρνπο ιφγσ ελφο εγγελνχο ελδηαθέξνληνο, είλαη πην πηζαλφ λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο θαη λα είλαη επηπρηζκέλνη αθφκα θη αλ δελ ην θάλνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ε δηαδηθαζία ηεο πξνζπάζεηαο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη 

δηαζθεδαζηηθή γηα απηνχο (Eisenberger θαη Rhoades, 2001). Αληίζεηα, νη άλζξσπνη 

πνπ επηδηψθνπλ ζηφρνπο γηα εμσγελείο ιφγνπο (ρξήκαηα, άιια νθέιε ή ηηκσξία, 

απφιπζε θιπ) είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη είλαη 

ιηγφηεξν επηπρηζκέλνη αθφκε θαη φηαλ ην θάλνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη ζηφρνη 

ηνπο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί. Δξκελεχνληαο φια απηά ηα επξήκαηα αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο φζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ ε επηινγή ηεο εξγαζίαο πξέπεη 

λα γίλεηαη γηα ιφγνπο αλεμαξηήηνπ εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ. ην επίπεδν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζεκαίλεη φηη νη managers πξέπεη παξέρνπλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

θίλεηξα. Πξέπεη λα θάλνπλ ηελ εξγαζία ελδηαθέξνπζα, λα αλαγλσξίζνπλ αιιά θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο (Burgess θαη ζπλεξγάηεο, 2004). 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε δίλνπκε έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεσξίαο ζην ςπρνινγηθφ θεθάιαην ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Κεθάιαην 4: Παξαθίλεζε θαη Φπρνινγηθό Κεθάιαην 

4.1 Ζ επίδξαζε ηεο απηνδηάζεζεο ζην ςπρνινγηθό θεθάιαην ησλ 

εξγαδνκέλσλ: 

Η ζεσξία ηεο απηνδηάζεζεο (Self-Determination Theory) ηελ νπνία κειεηάκε ζε απηή 

ηελ έξεπλα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηε ζεηηθή νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα είλαη ε  αθνζίσζε ζηελ 

εξγαζία, ε δέζκεπζε, ε επεκεξία, ε πξνλνεηηθφηεηα θαη ην ςπρνινγηθφ θεθάιαην, αλ 
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θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ φηη ε ζεσξία ηεο απηνδηάζεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη κε 

πνιινχο άιινπο ηξφπνπο ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηελ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία, ε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία(job 

engagement) είλαη έλα θξίζηκν νξγαλσηηθφ απνηέιεζκα, επεηδή ζπλδέεηαη κε ηελ 

νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Macey & Schneider, 2008). Οξηζκέλνη ζεσξνχλ σο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ κηα δηνξαηηθή πξνζσπηθφηεηα ή επζπλεηδεζία, ελψ 

ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ ηα  αληηιακβάλνληαη σο κηα θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, φπσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζε έλα νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ ή ε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία 

πνπ κπνξεί λα πάξεη (Macey & Schneider, 2008). Οη Meyer θαη Gagné (2008) 

ππνζηήξημαλ φηη ηα απηφλνκα-εζσηεξηθά θίλεηξα αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηε δέζκεπζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ εξγαζία ηνπ. Δπίζεο, πξφηεηλαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ εξγαζία, έηζη ψζηε λα κπνξνχζε απηή λα ρξεζηκεχζεη σο επεμεγεκαηηθφο 

κεραληζκφο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ νξγαλσζηαθψλ παξεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εξγαζία. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο απηνδηάζεζεο ππάξρνπλ νη εμήο ηξεηο ςπρνινγηθέο 

αλάγθεο: ε αλάγθε ηεο απηνλνκίαο (autonomy), δειαδή λα βηψλεη ην άηνκν έλα 

εζσηεξηθφ αίζζεκα επηινγήο, ςπρνινγηθήο ειεπζεξίαο θαζψο θαη ζέιεζεο θαη 

βνχιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο, ε αλάγθε ηεο 

ζπλαλαζηξνθήο κε άιινπο αλζξψπνπο (relatedness), δειαδή ε βίσζε ελφο 

αηζζήκαηνο θξνληίδαο θαη αγάπεο απφ θαη πξνο ηνπο άιινπο θαη ε αίζζεζε ηνπ 

αηφκνπ φηη απνηειεί κέινο κηαο νκάδαο θαη ε αλάγθε ηνπ λα ληψζεη ηθαλφ 

(competence), δειαδή λα ληψζεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε φηη θάλεη. Η 

ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ιέγεηαη παγθνζκίσο φηη είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ (Ryan θαη Deci, 2000). 

Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο ζηελ ειπίδα ζχκθσλα κε 

ην Snyder (2000) αιιά θαη ζηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ή αιιηψο απηνπεπνίζεζε 

ζχκθσλα κε ην Bandura (1997), είλαη θπζηθφ απηή λα είλαη ζεηηθή αθνχ ην άηνκν 

πνπ δηαζέηεη competence ληψζεη απνηειεζκαηηθφ ζε φηη θάλεη θαη ζπλεπψο 

εληζρχνληαη ηφζν ε απηνπεπνίζεζή ηνπ φηη ζα ηα θαηαθέξεη ζε νηηδήπνηε θάλεη φζν 

θαη ε ειπίδα ηνπ φηη ζην ηέινο ζα θηάζεη ζην ζηφρν ηνπ (Ryan θαη Deci, 2000). 
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Απφ ηελ άιιε ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε επηδξά ζεηηθά θαη ζηελ αηζηνδνμία 

(Seligman, 1998), αθνχ ληψζνληαο ηθαλφ ην άηνκν αληηκεησπίδεη αηζηφδνμα φια ηα 

γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ. Δπηπιένλ κέζσ ηεο αλάγθεο ηνπ γηα απηνλνκία θαη εθφζνλ 

θάλεη ην ίδην πξνζσπηθέο επηινγέο γηα φια ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ηνπ 

ληψζεη κεγαιχηεξε αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο ζηελ αλζεθηηθφηεηα, 

δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επαλέξρεηαη δξηκχηεξν χζηεξα απφ δπζθνιίεο 

θαη απνηπρίεο (Luthans, 2002), θαη πάιη θαίλεηαη πσο ην competence θάλεη ην 

άηνκνλα ληψζεη ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη. Δπηπιένλ, αθφκα θαη ε αίζζεζε φηη ην άηνκν 

αλήθεη ζε κία νκάδα κπνξεί λα ην βνεζήζνπλ ψζηε λα κελ ηα παξαηήζεη (Ryan θαη 

Deci, 2000). 
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΈΡΟ 

Κεθάιαην 5: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

5.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, κέζσ αλαθνξψλ πνπ ζα γίλνπλ ηφζν ζην δείγκα φζν θαη ζηα εξγαιεία αιιά 

θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά 

κε ηελ επίδξαζε ηεο παξαθίλεζεο ζηνλ ςπρνινγηθφ θεθάιαην ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

κεγάιεο εηαηξείεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζηνλ ειιεληθφ εξγαζηαθφ ρψξν. 

5.2 Σξόπνο δεκηνπξγίαο εξσηεκαηνινγίνπ 

Όζνλ αθνξά ζην εξσηεκαηνιφγην, απηφ πεξηιακβάλεη ηξία κέξε. Σν πξψηνο κέξνο 

απνηειείηαη απφ 4 εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ζηνηρεία φπσο ην 

θχιν, ε ειηθία, ε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία. 

 Σν δεχηεξν κέξνο, ην νπνίν είλαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ Φπρνινγηθνχ 

Κεθαιαίνπ, πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο, νη νπνίεο αλά δχν ή αλά ηξεηο κειεηνχλ ηελ 

θάζε ζπληζηψζα ηνπ Φπρνινγηθνχ Κεθαιαίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηα επίπεδά ηνπ θαη επνκέλσο λα πξνθαζνξίζνπκε πνηα ζα είλαη θαη ε 

εξγαζηαθή απφδνζε, θαζψο φπσο έρεη αλαθεξζεί ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ 

Φπρνινγηθνχ Κεθαιαίνπ κε ην «Πνηνο είζαη» θαη «Ση κπνξείο λα γίλεηο». Σα 

απνηειέζκαηα ελφο πςεινχ Φπρνινγηθνχ Κεθαιαίνπ ζπληεινχλ ζε ζεηηθά θαη 

αληαγσληζηηθά ζηνηρεία γηα κηα επηρείξεζε. Αληηζέησο έλα ρακειφ απνηέιεζκα 

Φπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα κηα επηρείξεζε, φπσο ην ζηξο, 

ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά θαη ε ηάζε απνκάθξπλζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ. Γηα ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθε άδεηα απφ ηελ εηαηξεία 

MindGarden. 

Σέινο, ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 18 εξσηήζεηο νη νπνίεο 

κεηξνχλ ζπληζηψζεο ηεο Παξαθίλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κεξηθέο εξσηήζεηο 

πξνζεγγίδνπλ εμσηεξηθά ηελ παξαθίλεζε, δειαδή κεηξνχλ ηελ εμσγελή παξαθίλεζε 

πνπ αθνξά ηνπο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο ή δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη 

θαηαζηάζεηο απνθπγήο απφ ηε κεξηά ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ άιιεο πξνζεγγίδνπλ 

εζσηεξηθά ηελ παξαθίλεζε, κεηξψληαο ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ 
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εξγαζία ή γεληθφηεξα ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα πνπ 

κπνξεί λα έρεη απφ κφλνο ηνπ έλαο εξγαδφκελνο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηνχκε ην θαηά πφζν ηζρχεη ην φηη έρνληαο εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε έλαο ππάιιεινο απηφ νδεγεί ζε έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην θαη 

ζπλεπψο εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ςπρνινγηθφ θεθάιαην έρνπλ ζεηηθή ζρέζε θαη 

επηπιένλ θαηά πφζν ηζρχεη θαη φηη ε εμσηεξηθή παξαθίλεζε νδεγεί ζε αξλεηηθφ 

ςπρνινγηθφ θεθάιαην. 

5.3 Πιεζπζκόο έξεπλαο θαη κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο, ε νπνία έιαβε ρψξα κέζσ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία 

ζηάιζεθαλ ζε κεγάιεο πνιπεζληθέο θαη κε εηαηξείεο ζηελ Διιάδα, ζην δηάζηεκα 

κεηαμχ 15 Ινπιίνπ έσο 30 Απγνχζηνπ 2018. 

 

5.4 Μέγεζνο Γείγκαηνο 

Όζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν είλαη ηπραίν, απηφ αλέξρεηαη ζηα 

191 άηνκα, έηζη ψζηε λα κελ είλαη έληνλε ε χπαξμε δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο θαη 

ζπλεπψο λα εμαρζνχλ αληηθεηκεληθά θαη έγθπξα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ε 

εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο απμάλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη φινη φζνη 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ππάιιεινη ζε κεγάιεο εηαηξείεο. 

5.5 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ινγηζκηθά Microsoft Excel θαη IBM SPSS, ζηα νπνία 

εηζήρζεζαλ ηα δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα θσδηθνπνηήζεθαλ θαηάιιεια ψζηε λα 

πινπνηεζνχλ ηα απαξαίηεηα απνηειέζκαηα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα γηα ηε 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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Κεθάιαην 6: Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

6.1 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο 

6.1.1 Μέξνο Α’: Γεκνγξαθηθά ηνηρεία Γείγκαηνο 

 

 

Γξάθεκα 1:Καηαλνκή θύινπ εξγαδνκέλσλ 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπ θχινπ φζσλ απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα είλαη εκθαλέο φηη ε αλαινγία ησλ γπλαηθψλ ππεξηεξεί 

θαηά 20% έλαληη απηήο ησλ αλδξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη κηιψληαο κε λνχκεξα, ζε 

ζχλνιν 191 απαληήζεσλ νη 114 δφζεθαλ απφ γπλαίθεο(60%) θαη νη ππφινηπεο 

77(40%)απφ άλδξεο. 
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Γξάθεκα 2:Καηαλνκή ειηθίαο εξγαδνκέλσλ 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ φπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ην 

παξαπάλσ γξάθεκα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθεη ζην ειηθηαθφ γθξνππ 

36-45 εηψλ κε πνζνζηφ 37%, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κε πνιχ θνληηλά 

πνζνζηά 26% θαη 27% αληίζηνηρα ηα ειηθηαθά γθξνππ 26-35 εηψλ θαη 46-55 εηψλ. Οη 

ειηθίεο 18-25 εηψλ θαη άλσ ησλ 55 εηψλ είραλ έλα πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ζηελ 

έξεπλα καο. Σν γεγνλφο φηη ε πιεζψξα ησλ απαληήζεσλ δφζεθε απφ εξγαδνκέλνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο πην παξαγσγηθέο ηνπο ειηθίεο απφ πιεπξάο ειηθίαο είλαη έλα 

πνιχ ζεηηθφ γεγνλφο γηα ηα απνηειέζκαηά καο, κηαο θαη νη απφςεηο ηνπο έρνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. 

 

5%

26%

37%

27%

5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

18-25 26-35 36-45 46-55 >55

Ηλικία Εργαηομζνων



 
 

 31 

Γξάθεκα 3: Καηαλνκή ζέζεο εξγαζίαο 

ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο λα καο αλαθέξνπλ 

ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα ζπλνιηθφηεξε θαη ζαθέζηεξε εηθφλα 

ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζπλζήθακε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ήηαλ απινί ππάιιεινη κε έλα πνζνζηφ 73% θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

ζχλνιν 191 απαληήζεσλ ήηαλ νη 140. Αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξν πνζνζηφ 19% νη 

εξγαδφκελνη πνπ είραλ ζέζε πξντζηακέλνπ, ελψ νη δηεπζπληέο ηκεκάησλ ήηαλ νη 

ιηγφηεξνη, γεγνλφο πνπ είλαη θπζηθφ δεδνκέλνπ ηνπ φηη ζε κία εηαηξεία ε αλαινγίεο 

απιψλ εξγαδνκέλσλ θαη πξντζηακέλσλ ή δηεπζπληψλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλαινγία 

πνπ βξήθακε θαη ζηελ έξεπλά καο. Δπηπιένλ, είλαη θαιφ λα επηζεκαλζεί πσο απηφ 

ίζσο νδεγεί ζηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, κηαο θαη ζε ρακειφηεξεο 

βαζκίδεο ζπλήζσο ην ςπρνινγηθφ θεθάιαην είλαη ρακειφηεξν θαη ζέινπκε λα δνχκε 

εάλ ηζρχεη ην ίδην θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

  

Γξάθεκα 4: Καηαλνκή εξγαζηαθήο εκπεηξίαο εξγαδνκέλσλ 

Σέινο, ε ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηελ 

εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ θαηέρνπλ 

ηα άηνκα κε εξγαζηαθή εκπεηξία 11-15 ρξφληα κε πνζνζηφ 28%, ηα νπνία ήηαλ 54 

άηνκα. ηε ζπλέρεηα φιεο νη ππφινηπεο θιάζεηο εθηφο απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία 0-

5 ρξφληα έρνπλ παξφκνηα πνζνζηά θαη ζπλεπψο αξηζκφ αηφκσλ, γχξσ ζην 19%. Απηφ 

ην γεγνλφο καο δείρλεη φηη ηα απνηειέζκαηά καο ζα είλαη αμηφπηζηα κηαο θαη ηα άηνκα 
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κε αξθεηά ρξφληα εκπεηξίαο ζα απαληνχλ πην εκπεξηζηαησκέλα θαη κε κεγαιχηεξε 

ζηγνπξηά θαη αθξίβεηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Μέξνο Β’: Δξσηεκαηνιόγην Φπρνινγηθνύ Κεθαιαίνπ θαη Παξαθίλεζεο 

 

Ψπρνινγηθό Κεθάιαην. Σν ςπρνινγηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο: ε ειπίδα, ε απηνπεπνίζεζε, ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε αηζηνδνμία νη νπνίεο 

ζηελ έξεπλά καο κεηξήζεθαλ κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ 12 εξσηήζεσλ(Luthans, 

Avolio & Avey;2007) ην νπνίν πήξακε χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 

„‟www.mindgarden.com‟‟. Οη ηξεηο πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ απηνπεπνίζεζε, 

θαη έρνπλ ιεθζεί απφ ην έξγν ηνπ Parker γηα ηε κέηξεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Μία εξψηεζε απφ απηέο είλαη: «Έρσ απηνπεπνίζεζε λα ζπκκεηέρσ 

ζε ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο».Οη ηξεηο επφκελεο εξσηήζεηο 

αθνξνχλ ηελ ειπίδα θαη είλαη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Απηή ηε ζηηγκή βιέπσ ηνλ εαπηφ 

κνπ αξθεηά επηηπρεκέλν ζηε δνπιεηά». Όζνλ αθνξά ζηελ αλζεθηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ : «πλήζσο αληηκεησπίδσ αγρσηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηε δνπιεηά ρσξίο εθλεπξηζκφ». Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε ηεο 

αηζηνδνμίαο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: «Πάληα βιέπσ ηε ζεηηθή 

πιεπξά ησλ πξαγκάησλ φζνλ αθνξά ζηε δνπιεηά κνπ». Οη εξσηήζεηο κεηξήζεθαλ ζε 

θιίκαθα Likert κε βαζκφ απφ 1 έσο 6 (1 = Γηαθσλψ απφιπηα, 6 = πκθσλψ 

απφιπηα).  

Παξαθίλεζε. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζε ηελ παξαθίλεζε 

κεηξήζεθε κε 18 εξσηήζεηο (Battisteli θαη ππφινηπνη, 2017) πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 
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κε απηφλνκε παξαθίλεζε, κε απηφλνκε παξαθίλεζε κέζα ζηνλ εξγαδφκελν θαη ηέινο 

κε θαζφινπ παξαθίλεζε απφ κεξηάο ηνπ. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο 

εξεπλνχλ θαη βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο απηνδηάζεζεο (self-determination theory). 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαηήζνπλ ζην πνηνη είλαη ιφγνη 

γηα λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο/λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε δνπιεηά ηνπο.Όζνλ αθνξά 

ζηε κε απηφλνκε παξαθίλεζε κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο είλαη νη εμήο: «Γηαηί 

θηλδπλεχσ λα ράζσ ηε δνπιεηά κνπ αλ δελ θαηαβάισ αξθεηή πξνζπάζεηα ζε απηή.» ή 

επίζεο «Γηαηί νη άιινη ζα κε αληακείςνπλ νηθνλνκηθά κφλν αλ θαηαβάισ αξθεηή 

πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία κνπ (π.ρ εξγνδφηεο, πξντζηάκελνο)». ρεηηθά κε ηε 

κέηξεζε ηεο απηφλνκεο παξαθίλεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ: «Γηαηί 

ε δνπιεηά πνπ θάλσ είλαη ελδηαθέξνπζα» ή επίζεο «Γηαηί απηνπξαγκαηψλνκαη 

πιήξσο κέζσ απηήο ηεο δνπιεηάο». Σέινο, ππάξρνπλ θαη πξνηάζεηο πνπ κεηξνχλ ην 

θαηά πφζν ην άηνκν πνπ εξσηάηαη έρεη έιιεηςε παξαθίλεζεο θαη είλαη ηνπ ηχπνπ: 

«Δηιηθξηλά θαηαβάισ πνιχ ιίγε πξνζπάζεηα ζε απηή ηε δνπιεηά». Οη εξσηήζεηο 

κεηξήζεθαλ ζε θιίκαθα Likert κε βαζκφ απφ 1 έσο 7 (1 = Καζφινπ, 7 = Δληειψο). 

Μεηαβιεηέο ειέγρνπ 

 Οη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ε ζέζε εξγαζίαο θαη ε 

εξγαζηαθή εκπεηξία έρνπλ εθαξκνζζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο κειέηεο γηα 

λα ειέγμνπλ ή λα εμεγήζνπλ δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. ε 

αλαιχζεηο ζηελ παξνχζα έξεπλα, απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φιεο ηηο 

παξαπάλσ κεηαβιεηέο σο κεηαβιεηέο ειέγρνπ. 
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Γξάθεκα 5: Φύιν θαη ςπρνινγηθό θεθάιαην 

πγθξίλνληαο ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην αλάκεζα ζηα δχν θχια πξνέθπςε 

πσο νη άλδξεο είραλ πςειφηεξν ςπρνινγηθφ θεθάιαην ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. 

Χζηφζν, αλ θαη ε δηαθνξά απηή είλαη κφιηο 0,16 κνλάδεο δε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

ακειεηέα. Οη άλδξεο είραλ κέζν φξν ζπλνιηθνχ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ 4,7 κνλάδεο,  

ελψ απφ ηελ άιιε νη γπλαίθεο 4,54. 

 

 

Γξάθεκα 6: Ζιηθία θαη ςπρνινγηθό θεθάιαην 

4.11
4.42 4.6 4.79

5.06

0

1

2

3

4

5

6

18-25 26-35 36-45 46-55 >55

Ηλικία

Συνολικό Ψυχολογικό Κεφάλαιο



 
 

 35 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ηε 

ρακειφηεξή ηνπ ηηκή, 4,11 κνλάδεο φηαλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ πην κηθξή ειηθία 

θαη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 18-25 εηψλ, ελψ ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ 

θεθάιαην ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κέγηζην φηαλ απηνί αλήθνπλ ζην κεγαιχηεξν 

ειηθηαθφ γθξνππ ησλ >55 εηψλ κε 5,06 κνλάδεο ζπλνιηθά. Άξα ζπκπεξαίλνπκε πσο 

απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο απμάλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην. 

 

Γξάθεκα 7:Θέζε εξγαζίαο θαη ζπλνιηθό ςπρνινγηθό θεθάιαην 

Όπσο είλαη θαλεξφ, ε ζέζε εξγαζίαο επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην. 

Παξαηεξείηαη πσο ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή 

ζηνπο απινχο ππαιιήινπο θαη απμάλεηαη φζν αλεβαίλεη βαζκίδα έλαο εξγαδφκελνο, 

κε ηελ πςειφηεξε ηηκή ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ λα ηελ θαηέρνπλ νη δηεπζπληέο 

ηκήκαηνο. 
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Γξάθεκα 8: Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη ςπρνινγηθό θεθάιαην 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ  δηάγξακκα, ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην 

επεξεάδεηαη απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη απμάλεηαη φζν κεγαιψλεη απηή κε 

απνηέιεζκα λα έρεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή φηαλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ εκπεηξία πάλσ 

απφ 20 ρξφληα. 

 

Γξάθεκα 9: Φύιν θαη απηνπεπνίζεζε 

4.01   

4.53   4.62   4.68   
5.08   

-

1.00   

2.00   

3.00   

4.00   

5.00   

6.00   

0-5 χρόνια 6-10 χρόνια 11-15 χρόνια 16-20 χρόνια >20 χρόνια

Εργαςιακι εμπειρία

Συνολικό Ψυχολογικό Κεφάλαιο



 
 

 37 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, φζνλ αθνξά ζηελ απηνπεπνίζεζε, πνπ 

απνηειεί κηα ζπληζηψζα ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ παξαηεξείηαη πσο θαη πάιη 

φπσο θαη ζην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην, νη άλδξεο είραλ κεγαιχηεξν κέζν φξν 

απηνπεπνίζεζεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελεο, κε κία δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 

0,23 κνλάδσλ. Σα επίπεδα ηεο απηνπεπνίζεζεο ήηαλ παξφκνηα ζαλ λνχκεξν ζε ζρέζε 

κε ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην. 

  

Γξάθεκα 10:Ζιηθία θαη απηνπεπνίζεζε 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ε απηνπεπνίζεζε σο ζπληζηψζα ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ, επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ. Όπσο θαη 

πξηλ ζην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην έηζη θαη εδψ ηα αλψηεξα ειηθηαθά γθξνππ 

είραλ ηα πςειφηεξα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί σζηφζν πσο νη 

ειηθίεο 18-25 είραλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο θαη κάιηζηα αξθεηά 

ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην. 
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Γξάθεκα 11: Θέζε εξγαζίαο θαη απηνπεπνίζεζε 

ην παξαπάλσ γξάθεκα βιέπνπκε πσο θαη ζηε ζπληζηψζα ηνπ ςπρνινγηθνχ 

θεθαιαίνπ ηελ απηνπεπνίζεζε, αθνινπζείηαη ην ίδην κνηίβν, δειαδή νη απινί 

ππάιιεινη είραλ ηελ πην ρακειή απηνπεπνίζεζε, ελψ νη δηεπζπληέο ηκήκαηνο ηελ πην 

πςειή. 

 

Γξάθεκα 12:Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη απηνπεπνίζεζε 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε φηη ε απηνπεπνίζεζε έρεη αξθεηά κηθξή ηηκή ζε 

εξγαδνκέλνπο πνπ έρνπλ πνιχ κηθξή εξγαζηαθή εκπεηξία (0-5 ρξφληα) ελψ απμάλεηαη 
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φζν απηή κεγαιψλεη θηάλνληαο ζηε κέγηζηε ηηκή ζε εξγαδνκέλνπο κε εκπεηξία >20 

ρξφληα. 

 

Γξάθεκα 13: Φύιν θαη ειπίδα 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα, ε δηαθνξά ζην κέζν φξν ηεο ειπίδαο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηε ζπληζηψζα ηεο 

απηνπεπνίζεζεο αιιά θαη κε ην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην θαη κάιηζηα  

πεξηνξίδεηαη ζηηο 0,12 κνλάδεο ππέξ ησλ αλδξψλ. 

 

Γξάθεκα 14: Ζιηθία θαη ειπίδα 
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Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε πσο ε ειπίδα φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα 

απμάλεηαη απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο. Δπνκέλσο ην κεγαιχηεξν λνχκεξν ζηε 

ζπληζηψζα ηεο ειπίδαο εκθαλίδνπλ νη ειηθίεο άλσ ησλ 55 εηψλ ελψ ην ρακειφηεξν νη 

ειηθίεο 18-25 εηψλ. 

 

Γξάθεκα 15:Θέζε εξγαζίαο θαη ειπίδα 

 Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ζηελ ειπίδα παξαηεξείηαη πσο θαη πάιη νη απινί 

ππάιιεινη έρνπλ ην ρακειφηεξν κέζν φξν ελψ νη δηεπζπληέο ηκήκαηνο ηνλ 

πςειφηεξν. Χζηφζν κηα δηαθνξά πνπ βιέπνπκε ζε ζρέζε κε ηελ απηνπεπνίζεζε 

είλαη ην γεγνλφο πσο νη πξντζηάκελνη εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ειπίδαο ζε 

ζρέζε κε ηελ απηνπεπνίζεζε. 
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Γξάθεκα 16:Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη ειπίδα 

Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε ειπίδα απμάλεηαη απμαλνκέλεο ηεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλεηαη πσο νη εξγαδφκελε κε ηελ 

ειάρηζηε εκπεηξία έρνπλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή ειπίδαο ελψ φζνη έρνπλ ηελ κέγηζηε 

εκπεηξία ππεξέρνπλ θαηά πνιχ έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ. 

 

Γξάθεκα 17:Φύιν θαη αλζεθηηθόηεηα 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο ηξίηεο ζπληζηψζαο ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο αλζεθηηθφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Ο γεληθφο 
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κέζνο φξνο ηεο αλζεθηηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζηηο 

γπλαίθεο θαηά κφιηο 0,10 κνλάδεο.  

 

Γξάθεκα 18: Ζιηθία θαη αλζεθηηθόηεηα 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε πσο φζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απμάλνληαη θαη ηα επίπεδα αλζεθηηθφηεηάο ηνπο. Χζηφζν παξαηεξείηαη 

θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηηο ππφινηπεο ζπληζηψζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ. 

ηνπο  εξγαδνκέλνπο άλσ ησλ 55 εηψλ ε αλζεθηηθφηεηα έρεη κεησζεί θαηά 0,03 

κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηνπο 46-55 εηψλ, θάηη πνπ σζηφζν ιφγσ ηεο κηθξήο απηήο 

δηαθνξάο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ακειεηέν, κηαο θαη ε αλζεθηηθφηεηα παξακέλεη ζε 

πςειά επίπεδα. 
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Γξάθεκα 19:Θέζε εξγαζίαο θαη αλζεθηηθόηεηα 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα, νη απινί ππάιιεινη θαη πάιη είραλ ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή αλζεθηηθφηεηαο ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο φπσο θάλεθε απφ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ απάληεζαλ, ελψ νη δηεπζπληέο ηκεκάησλ είραλ ηελ κεγαιχηεξε ηηκή. 

 

Γξάθεκα 20: Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη αλζεθηηθόηεηα 

Όπσο θαη νη ππφινηπεο ζπληζηψζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ, έηζη θαη ε 

αλζεθηηθφηεηα έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε εξγαδφκελνπο κε εξγαζηαθή εκπεηξία 0-5 

ρξφληα, ελψ ηελ πςειφηεξε ζε φζνπο έρνπλ εκπεηξία >20 ρξφληα. 
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Γξάθεκα 21:Φύιν θαη αηζηνδνμία 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη πσο ε αηζηνδνμία αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη 

ζηηο 0,20 κνλάδεο κε ηνπο άλδξεο λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αηζηνδνμία απφ ηηο 

γπλαίθεο. 

 

Γξάθεκα 22: Ζιηθία θαη αηζηνδνμία 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ε αηζηνδνμία δελ απμάλεηαη απμαλνκέλεο 

ηεο ειηθίαο αιιά είλαη ζρεηηθά πςειή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ζηελ ειηθία 

ησλ 18-25 εηψλ θαη κεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο ειηθίεο 26-35 θαη αθφκα 
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πεξηζζφηεξν ζηηο ειηθίεο 36-45. ηε ζπλέρεηα απφ ηελ ειηθία ησλ 46-55 εηψλ έρνπκε 

κηα κηθξή αχμεζε ζην κέζν φξν ηεο αηζηνδνμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα γηα ηηο ειηθίεο άλσ ησλ 55 εηψλ γίλεηαη πνιχ κεγαιχηεξε. 

 

Γξάθεκα 23: Θέζε εξγαζίαο θαη αηζηνδνμία 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξείηαη πσο ν κέζνο φξνο ηεο αηζηνδνμίαο, έρεη ηελ 

κηθξφηεξε ηηκή ζηνπο απινχο ππαιιήινπο, ελψ ηε κεγαιχηεξε ζηνπο δηεπζπληέο 

ηκήκαηνο.  

 

Γξάθεκα 24: Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη αηζηνδνμία 
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Όζνλ αθνξά ζηελ αηζηνδνμία θαίλεηαη πσο ηε ρακειφηεξε ηηκή έρνπλ νη εξγαδφκελνη 

κε εξγαζηαθή εκπεηξία 16-20 ρξφληα, γεγνλφο πνπ είλαη πεξίεξγν κηαο θαη ζηηο άιιεο 

ζπληζηψζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο. Αθνινπζνχλ κε 

ειάρηζηε δηαθνξά νη εξγαδφκελνη κε εκπεηξία 0-5 ρξφληα. Σε κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε εκθαλίδνπλ νη εξγαδφκελνη κε εκπεηξία >20 ρξφληα. 

 

Γξάθεκα 25:Φύιν θαη ζπλνιηθή παξαθίλεζε 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα  παξαηεξνχκε πσο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ 

παξαηεξείηαη ζρεδφλ θακία δηαθνξά σο πξνο ηε ζπλνιηθή ηνπο παξαθίλεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κηαο θαη ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά είλαη ακειεηέα θαη είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

0,03 κνλάδσλ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζηε ζπλνιηθή παξαθίλεζε κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ ην θχιν δελ παίδεη θάπνην ζεκαληηθφ ξφιν. 
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Γξάθεκα 26:Ζιηθία θαη ζπλνιηθή παξαθίλεζε 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα βιέπνπκε φηη ε ζπλνιηθή παξαθίλεζε δελ επεξεάδεηαη 

αλάινγα ή αληηζηξφθσο αλάινγα απφ ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Χζηφζν παξαηεξείηαη 

ε πςειφηεξε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο παξαθίλεζεο ζηηο ειηθίεο 26-35 εηψλ, ελψ ε 

ρακειφηεξε ζπλνιηθή παξαθίλεζε εληνπίδεηαη ζηνπο άλσ ησλ 55 εηψλ. 

 

Γξάθεκα 27:Θέζε εξγαζίαο θαη ζπλνιηθή παξαθίλεζε 

Όπσο είλαη θαλεξφ ε ζέζε εξγαζίαο θαίλεηαη λα κελ έρεη θακία επίδξαζε ζηε 

ζπλνιηθή παξαθίλεζε. Όιεο νη βαζκίδεο εξγαζίαο είραλ παξφκνηα ζπλνιηθή 

παξαθίλεζε. 
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Γξάθεκα 28:Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη ζπλνιηθή παξαθίλεζε 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη πσο ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή παξαθίλεζε 

έρνπλ φζνη εξγαδφκελνη έρνπλ κηθξή εξγαζηαθή εκπεηξία(0-5 ρξφληα), ελψ απηή 

κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία κε ηελ θαηψηαηε ηηκή λα έρνπλ νη 

εξγαδφκελνη κε εκπεηξία >20 ρξφληα. Χζηφζν παξαηεξείηαη επηπιένλ φπσο θαη ζηελ 

αηζηνδνμία πσο νη εξγαδφκελνη κε εκπεηξία 11-15 ρξφληα εκθαλίδνπλ αξθεηά ρακειή 

ηηκή ζπλνιηθήο παξαθίλεζεο. 
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Γξάθεκα 29:Φύιν θαη εμσηεξηθή παξαθίλεζε 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξείηαη πσο θαη πάιη φπσο θαη ζηελ ζπλνιηθή 

παξαθίλεζε έηζη θαη ζηε κία ζπληζηψζα ηεο, πνπ απνηειεί ηελ παξαθίλεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ νθείιεηαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν 

θχια είλαη ακειεηέα θαη θπκαίλεηαη ζηηο 0,04 κνλάδεο. Δπνκέλσο νχηε ζηελ 

εμσηεξηθή παξαθίλεζε ην θχιν ησλ εξγαδνκέλσλ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν. 

 

Γξάθεκα 30:Καηαλνκή εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο αλάκεζα ζε ειηθηαθέο νκάδεο. 
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ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη πσο ε εμσηεξηθή παξαθίλεζε  απμάλεηαη 

απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο, ελψ ε πην ρακειή ηεο ηηκή είλαη ζηηο ειηθίεο 18-25. 

Χζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 25 εηψλ παξαηεξείηαη κηα 

ζηαζεξή ζρεηηθά ηηκή παξαθίλεζεο. Δπνκέλσο ε ειηθία δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

παξαθίλεζε εθηφο απφ ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο δειαδή άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην γθξνππ 

18-25 εηψλ. 

 

Γξάθεκα 31: Καηαλνκή εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα επίδξαζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

ζηελ εμσηεξηθή παξαθίλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απινί ππάιιεινη παξαηεξήζεθε 

πσο είραλ κεγαιχηεξε εμσηεξηθή παξαθίλεζε απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Γειαδή νη 

ιφγνη γηα λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία ηνπο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν εμσηεξηθά θίλεηξα. Αληηζέησο, νη δηεπζπληέο ηκεκάησλ παξνπζίαζαλ 

ηελ ρακειφηεξε εμσηεξηθή παξαθίλεζε. 
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Γξάθεκα 32:Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη εμσηεξηθή παξαθίλεζε 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε εμσηεξηθή παξαθίλεζε έρεη ηηο πην 

κεγάιεο ηηκέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε ιίγα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ελψ 

κεηψλεηε άλσ ησλ 10 ρξφλσλ εκπεηξίαο. Σε κηθξφηεξε ηηκή ηελ παξαηεξνχκε ζε 

εξγαδνκέλνπο κε εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 20 ρξφλσλ πνπ νη ιφγνη γηα λα 

θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία ηνπο δελ είλαη ηφζν ηα 

εμσηεξηθά θίλεηξα. 
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Γξάθεκα 33:Φύιν θαη εζσηεξηθή παξαθίλεζε 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε δηαθέξεη παξαπάλσ αλάκεζα 

ζηα δχν θχια ζπγθξηηηθά κε ηελ εμσηεξηθή παξαθίλεζε θαη κε ηε ζπλνιηθή 

παξαθίλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη κηα δηαθνξά 0,11 κνλάδσλ κε ηνπο 

άλδξεο λα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ ζηα εζσηεξηθά ηνπο θίλεηξα ψζηε λα 

απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηελ εξγαζία ηνπο. Άξα βιέπνπκε πσο ζηελ εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε ίζσο ην θχιν λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Γξάθεκα 34:Ζιηθία θαη εζσηεξηθή παξαθίλεζε 
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ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε πσο ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ έρνπλ ηελ πςειφηεξε ηηκή φηαλ απηφο 

αλήθεη ζην ειηθηαθφ γθξνππ 18-25 εηψλ. Απφ ηελ ειηθία απηή θαη κεηά βιέπνπκε κηα 

πησηηθή ηάζε ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. πλεπψο ε εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε αθνινπζεί αληίζεηε ηάζε κε ηελ εμσηεξηθή παξαθίλεζε φζνλ αθνξά 

ζηελ ειηθία. 

 

Γξάθεκα 35:Θέζε εξγαζίαο θαη εζσηεξηθή παξαθίλεζε 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε επεξεάδεηαη θαη 

απηή απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά αληίζηξνθα απφ ηελ εμσηεξηθή 

παξαθίλεζε. Έηζη, παξαηεξείηαη πσο νη απινί ππάιιεινη έρνπλ ηε ρακειφηεξε 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε, νη πξντζηάκελνη αξθεηά κεγαιχηεξε θαη νη δηεπζπληέο ηελ 

κεγαιχηεξε ηηκή. Γειαδή νη δηεπζπληέο θαηαβάινπλ παξαπάλσ πξνζπάζεηα ζηε 

δνπιεηά ηνπο πεξηζζφηεξν επεηδή έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα παξά εμσηεξηθά θαη νη 

απινί ππάιιεινη ην αλάπνδν. 
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Γξάθεκα 36:Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη εζσηεξηθή παξαθίλεζε 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα γίλεηαη θαλεξφ φηη ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε δελ 

κεηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, εθηφο απφ ηελ 

εξγαζηαθή εκπεηξία 6-10 ρξφλσλ ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ απμεκέλε 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε. 
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Γξάθεκα 37:Φύιν θαη έιιεηςε παξαθίλεζεο 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ε ηξίηε ζπληζηψζα ηεο ζπλνιηθήο 

παξαθίλεζεο, δειαδή ε έιιεηςε παξαθίλεζεο είλαη θαηά 0,14 κνλάδεο κεγαιχηεξε 

αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο άλδξεο. Άξα ην θχιν παίδεη ξφιν ζηελ έιιεηςε 

παξαθίλεζεο αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε ηηο γπλαίθεο λα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ 

αλδξψλ. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε έιιεηςε παξαθίλεζεο είρε ζεκαληηθά 

θαηψηεξνπο κέζνπο φξνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή παξαθίλεζε θαη ηηο άιιεο δχν 

ζπληζηψζεο ην νπνίν είλαη πνιχ ζεηηθφ. 
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Γξάθεκα 38:Ζιηθία θαη έιιεηςε παξαθίλεζεο 

Όπσο είλαη θαλεξφ ζην παξαπάλσ δηάγξακκα απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

κεηξνχλ ηελ έιιεηςε παξαθίλεζεο εληφο ελφο εξγαδνκέλνπ θάλεθε πσο έιιεηςε 

παξαθίλεζεο παξαηεξήζεθε ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ πην ρακειή ειηθηαθή 

νκάδα, δειαδή ζηηο ειηθίεο 18-25 εηψλ. Όζν απμάλνληαλ ε ειηθία κεησλφηαλ θαη ε 

έιιεηςε παξαθίλεζεο θαη θηλήηξσλ. 

 

 

Γξάθεκα 39: Θέζε εξγαζίαο θαη έιιεηςε παξαθίλεζεο 
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ην παξαπάλσ γξάθεκα βιέπνπκε πσο ηε κεγαιχηεξε έιιεηςε παξαθίλεζεο 

παξνπζηάδνπλ νη απινί ππάιιεινη ελψ ηε κηθξφηεξε νη πξντζηάκελνη. Χζηφζν νη 

ηηκέο ηεο έιιεηςεο παξαθίλεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πνιχ 

ρακειέο, πνπ δείρλεη φηη δελ έρνπλ ηδηαίηεξε έιιεηςε παξαθίλεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 40:Δξγαζηαθή εκπεηξία θαη έιιεηςε παξαθίλεζεο 

Όπσο παξαηεξνχκε ε κεγαιχηεξε έιιεηςε παξαθίλεζεο εκθαλίδεηαη ζε 

εξγαδνκέλνπο κε ειάρηζηε εκπεηξία εξγαζίαο(0-5 ρξφληα). ηα ππφινηπα γθξνππ ε 

έιιεηςε παξαθίλεζεο είλαη κηθξφηεξε θαη ζρεηηθά ζηαζεξή αλάκεζά ηνπο. Χζηφζν 
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αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε έιιεηςε παξαθίλεζεο γεληθά έρεη πνιχ ρακειέο ηηκέο, 

θνληά ζηε κία κνλάδα. 
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Γξάθεκα 41:Πίλαθαο ζπζρέηηζεο κεηαβιεηώλ 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ππάξρεη κηα ειαθξψο αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην θαη 

ζηε ζπλνιηθή παξαθίλεζε ε νπνία σζηφζν δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπηπιένλ θαίλεηαη πσο ε εμσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ην ςπρνινγηθφ 

θεθάιαην έρνπλ κηα αξλεηηθή ζρέζε ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ελψ ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ην ςπρνινγηθφ θεθάιαην έρνπλ 

ζεηηθή ζρέζε ε νπνία θαη πάιη είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%. Χζηφζν ην γεγνλφο φηη κεξηθέο απφ ηηο ζρέζεηο 

καο δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη ην δείγκα καο απνηεινχληαλ απφ 191 άηνκα θαη δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 
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Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα 
 

ηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ηεο παξαθίλεζεο ζην 

ςπρνινγηθφ ηνπ θεθάιαην ησλ εξγαδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα εμεηάζεη δειαδή 

αλ έλα άηνκν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ γηα απηνλνκία θαη έληαμε ζηελ νκάδα, 

αιιά θαη  πνπ ληψζεη ηθαλφ  κπνξεί θαηά ζπλέπεηα λα είλαη αηζηφδνμν, λα έρεη 

απηνπεπνίζεζε, αλζεθηηθφηεηα θαη ειπίδα γηα ην κέιινλ αιιά θαη λα έρεη ζπλερή 

δσληάληα θαη ελέξγεηα λα δψζεη ζηελ εξγαζία ηνπ. 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηηο αλαιχζεηο ην ζπλνιηθφ ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην 

επεξεάδεηαη απφ ην θχιν θαη κάιηζηα είλαη πςειφηεξν ζηνπο άληξεο. Δπηπιένλ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία θαζψο θαη απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία αιιά θαη ηε ζέζε 

εξγαζίαο θαη κάιηζηα απμάλεηαη φζν απμάλνληαη απηέο. 

Έπεηηα δηαπηζηψζακε πσο ζην δείγκα καο, ε απηνπεπνίζεζε σο ζπληζηψζα ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ επεξεάδεηαη ιίγν απφ ην θχιν θαη είλαη πςειφηεξε ζηνπο 

άληξεο. Δπίζεο, απμάλεηαη θαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο.  

Σα ίδηα αθξηβψο ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ θαη γηα ηελ άιιε ζπληζηψζα ηνπ 

ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ ειπίδα, ε νπνία ζηνπο άληξεο ήηαλ πςειφηεξε ζε ζρέζε 

κε ηηο γπλαίθεο, ελψ κε αχμεζε ηεο ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο απμήζεθε θαη απηή. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αηζηνδνμία, θαίλεηαη πσο θαη απηή επεξεάδεηαη απφ ην θχιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κάιηζηα ζηνπο άληξεο είλαη πςειφηεξε. Δπηπιένλ, απμάλεηαη κε 

αχμεζε ηεο ειηθίαο αιιά ηδηαίηεξα ζε αξθεηά κεγάιε ειηθία. Η ζέζε εξγαζίαο ηελ 

επεξεάδεη θαη κάιηζηα απμάλεηαη φζν αλεβαίλνπλ ζε θιίκαθα νη εξγαδφκελνη. Σέινο, 

δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία αλ θαη δείρλεη λα 

απμάλεηαη ιίγν ζε εκπεηξία άλσ ησλ 20 ρξφλσλ. 

Η αλζεθηηθφηεηα, ε ηειεπηαία ζπληζηψζα ηνπ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ επεξεάδεηαη 

ιίγν απφ ην θχιν θαη νη άλδξεο έρνπλ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Σέινο ε 

ειηθία, ε ζέζε εξγαζίαο θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ηελ επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη 

ζπλεπψο ε αλζεθηηθφηεηα απμάλεηαη φζν κεγαιψλνπλ θαη απηέο νη παξάκεηξνη. 
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Όζνλ αθνξά ζηε ζπλνιηθή παξαθίλεζε παξαηεξείηαη πσο ην θχιν δελ ηελ επεξεάδεη 

φπσο θαη ε ζέζε εξγαζίαο. Η ειηθία δελ ηελ επεξεάδεη ηδηαίηεξα αλ θαη ε ζπλνιηθή 

παξαθίλεζε θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ιίγν κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Η εξγαζηαθή 

εκπεηξία θαίλεηαη πσο φζν απμάλεηαη κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή παξαθίλεζε. 

Η εμσηεξηθή παξαθίλεζε θαη επνκέλσο ηα εμσηεξηθά θίλεηξα σο αίηηα θαηαβνιήο 

κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηαο απφ ηε κεξηά ησλ εξγαδνκέλσλ θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ην θχιν. Χζηφζν παξαηεξείηαη πσο επεξεάδεηαη απφ ηελ 

ειηθία, θαη απμάλεηαη κε ηελ αχμεζή ηεο. Ύζηεξα,  παξαηεξείηαη πσο κε αχμεζε ησλ 

ππφινηπσλ δχν παξακέηξσλ δειαδή ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο κεηψλεηαη ε εμσηεξηθή παξαθίλεζε. 

Η εζσηεξηθή παξαθίλεζε, δειαδή ηα εζσηεξηθά θίλεηξα σο ιφγνη θαηαβνιήο 

κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηαο ζηελ εξγαζία, θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ζηνπο άλδξεο, 

ελψ δελ επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία. Δπίζεο παξαηεξήζεθε 

κείσζε ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο κε αχμεζε ηεο ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ 

αχμεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο πξνθάιεζε αχμεζε θαη ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη 

ηα εζσηεξηθά θίλεηξα. 

Όζνλ αθνξά ζηελ έιιεηςε παξαθίλεζεο απφ κεξηάο ησλ εξγαδνκέλσλ, απηή γεληθά 

θπκάλζεθε ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο, γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ ζεηηθφ. Οη γπλαίθεο 

βέβαηα παξαηεξήζεθε πσο είραλ πςειφηεξε έιιεηςε παξαθίλεζεο ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο άλδξεο. Έπεηηα παξαηεξήζεθε πσο αχμεζε ηεο ειηθίαο, ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη 

ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο πξνθάιεζε θάπνηα κείσζε ζηελ έιιεηςε παξαθίλεζεο. 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο (Γξάθεκα 39) είδακε πσο ππάξρεη κηα αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο θαη ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία 

είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ελψ ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ην ςπρνινγηθφ 

θεθάιαην έρνπλ ζεηηθή ζρέζε ε νπνία δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Σν γεγνλφο 

φηη κεξηθέο ζρέζεηο πνπ βξήθακε δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ην δείγκα καο είλαη ζρεηηθά κηθξφ (191 άηνκα) γηα ηε κειέηε 

ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ επνκέλσο ππήξρε κεγάιε πηζαλφηεηα λα βγεη απηφ ην 

απνηέιεζκα. Σέινο παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη κηα ειαθξψο αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζην ζπλνιηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην θαη ζηε ζπλνιηθή παξαθίλεζε. 

Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε πσο ε παξαθίλεζε επηδξά ζην ςπρνινγηθφ θεθάιαην θαη 

κάιηζηα σο εμήο: Η εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ηα απηφλνκα θίλεηξα έρνπλ ζεηηθή 
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επίδξαζε ζην ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε ε 

εμσηεξηθή παξαθίλεζε θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα σο ιφγνη θαηαβνιήο πξνζπάζεηαο 

ζηελ εξγαζία έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζην ςπρνινγηθφ θεθάιαην ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ. 

Δπνκέλσο ε έξεπλά καο δείρλεη πσο θαη νη επηρεηξήζεηο απφ κεξηάο ηνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο έλαληη ησλ 

εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ ή ηηκσξηψλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην ζεηηθφ ςπρνινγηθφ 

θεθάιαην ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ε απφδνζή ηνπο καθξνπξφζεζκα. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο απηήο πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαθχκαλζεο, δεδνκέλνπ φηη φια ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ειεθηξνληθά 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζσ e-mail. Μηα επηπιένλ απεηιή ζέηνπλ ηα 

ζρεηηθά κηθξά δείγκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο 

λα ακθηζβεηήζνπλ ηε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο. Σέινο ζην δείγκα καο 

ε πιεηνςεθία ήηαλ γπλαίθεο θαζψο επίζεο ήηαλ φινη ζηελ ίδηα πεξίπνπ ειηθία, κε ην 

κεγαιχηεξν πιήζνο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη κεηαμχ 36 θαη 45 εηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ίζσο δε κειεηήζεθαλ ζσζηά ηα ππφινηπα εχξε ειηθηψλ. 

Η κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ θαη λα εκπεξηέρεη θαη απαληήζεηο απφ ππαιιήινπο κηθξφηεξσλ 

εηαηξεηψλ κε ιηγφηεξνπο απφ 100 εξγαδνκέλνπο ή αθφκα θαη απαληήζεηο απφ 

απηναπαζρνινχκελνπο. Ύζηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί 

κέζα ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα ιεθζνχλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο. Σέινο,  ζα άμηδε λα εξεπλεζεί κειινληηθά εάλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ 

εξγαδνκέλνπ παίδεη ξφιν ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε θαη  ην ςπρνινγηθφ θεθάιαην.  

Δθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζην ρώξν εξγαζίαο 

ηελ πξάμε, έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαδεηά γηα λα εληάμεη ζην εξγαζηαθφ ηνπ 

δπλακηθφ, άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο, 

θαη ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. ηε ζπλέρεηα νθείιεη λα ηα 

εμειίζζεη θαη λα παξαθνινπζεί απηή ηνπο ηελ εμέιημε θαη ηελ πνξεία. πλεπψο απηά 

ηα άηνκα πέξα απφ ηα θαιά απνηειέζκαηα πνπ ζα θέξνπλ κέζσ ησλ επηδφζεψλ ηνπο 

κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο. Έηζη ζα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη φιεο ηεο νκάδαο θαη ζπλεπψο θαη ηεο επηρείξεζεο. Όια ηα 
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παξαπάλσ νδεγνχλ αδηακθηζβήηεηα ζε πην επραξηζηεκέλνπο πειάηεο θαη ζηελ 

επεκεξία ηνπ νξγαληζκνχ. Οη  Gagne θαη Deci (2005) βξήθαλ φηη άηνκα κε πςειή 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ζέιεζε εμέιημεο, 

ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε εηνηκφηεηα ζε αιιαγέο, αλζεθηηθφηεηα, 

αηζηνδνμία θαη πεηπραίλνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο. Σέινο, ην ςπρνινγηθφ θεθάιαην, 

κπνξεί λα αλαδείμεη ηε ζεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο πξναλαθέξζεθε θαη 

ζπλεπψο λα ζπκβάιιεη ζε θαιχηεξεο απνδφζεηο. Γηα φια ηα παξαπάλσ ινηπφλ έλαο 

νξγαληζκφο πξέπεη λα επηιέγεη ζσζηά ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ, αλαδεηψληαο άηνκα κε 

πςειή εζσηεξηθή παξαθίλεζε αιιά θαη πςειφ ςπρνινγηθφ θεθάιαην.  
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