
ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤίΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Εξειδίκευση:
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Η Ικανοποίηση από την Εργασία: Οι παράγοντες που 
την επηρεάζουν και τα αποτελέσματα της. Μια έρευνα 
σε εργαζόμενους στο Τραπεζικό Τομέα»

ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(Αρ. Μητρ. 21/03)

Επιβλέπων Καθηγητής: 
Κος Μπαραλέξης Σπυρίδων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005



2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................................................................... 4
Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 9

2.1. Η Σημασία του Ανθρώπου για την Επιχείρηση.................. 9
2.2. Ο Ορισμός της Ικανοποίησης από την Εργασία.................13
2.3. Οι Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα της
«Ικανοποίησης από την Εργασία»..............................................15

2.3.1. Ο μισθός........................................................................................... 19
2.3.2. Το Ωράριο, η Ποιότητα ζωής και το περιβάλλον εργασίας........22
2.3.3. Οι Σχέσεις με συναδέλφους και τον προϊστάμενο.....................24
2.3.4. Το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και οι Αξίες της επιχείρησης ...25
2.3.5. Ο σχεδιασμός της εργασίας........................................................... 26
2.3.6. Η λειτουργία σε Ομάδες και η Εκπαίδευση..................................28
2.3.7. Η Αξιοκρατία και η Αναγνώριση................................................... 29
2.3.8. Οι Προοπτικές και η Εργασιακή Ασφάλεια..................................30
2.3.9. Το Άγχος.......................................................................................... 31
2.3.10. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά........................................................33

2.4. Συνέπειες της Ικανοποίησης από την Εργασία.................. 37
2.4.1 Γενικά................................................................................................. 37
2.4.2. Η Παρώθηση του εργαζομένου.....................................................38
2.4.3. Η Αφοσίωση του Εργαζομένου στην Επιχείρηση......................43

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 47
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 50

4.1. Ο Βαθμός Ικανοποίησης από την εργασία και οι
βασικότεροι λόγοι της ύπαρξης ή ανυπαρξίας της.................. 50
4.2. Η Επίδραση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών....... 54
4.3. Οι Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της
Ικανοποίησης.......................................................................... 57
4.4. Οι Συνέπειες της Ικανοποίησης από την Εργασία..........61

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 65
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το Ερωτηματολόγιο......................................... 69
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 76



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο θέμα της 

ικανοποίησης από την εργασία, των παραγόντων που την επηρεάζουν 

και των αποτελεσμάτων που αυτή επιφέρει. Έρευνες, άρθρα και 

ενδιαφέρον για την ικανοποίηση του εργαζομένου δε σπανίζουν στο 

εξωτερικό, είναι όμως ανύπαρκτα στον ελληνικό, επιστημονικό και 

επιχειρηματικό κόσμο. Στα πλαίσια της παρούσης, διενεργείται έρευνα 

για την ικανοποίηση των τραπεζικών υπαλλήλων σε καταστήματα των 

μεγαλύτερων τραπεζών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη χρήση 

κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων.

Η έρευνα αποκαλύπτει μια σειρά παραγόντων που παρουσιάζουν 

έντονη συσχέτιση με το επίπεδο της ικανοποίησης των εργαζομένων. 

Ακόμα σημαντικότερα είναι τα πορίσματα της έρευνας για τη σχέση της 

ικανοποίησης με την αποδοτικότητα και την αφοσίωση του 

εργαζομένου αλλά και το ενδιαφέρον του για την εξυπηρέτηση των 

πελατών.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα με τα αποτελέσματά της επιβάλλει 

στους managers τη στροφή του ενδιαφέροντος τους στον εργαζόμενο 

και την ικανοποίησή του, καθώς οι περισσότεροι εκ των παραγόντων 

που τη διαμορφώνουν είναι εύκολο και ανέξοδο να επηρεαστούν, αλλά 

και διότι τα πρακτικά θετικά οφέλη από μια τέτοια ενασχόληση είναι 

δεδομένα και σημαντικά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ίο
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Λογιστική Ανθρωπίνου Δυναμικού (Intellectual Capital 

Accounting), προέκυψε από την αδυναμία της συμβατικής Λογιστικής 

να απεικονίσει στις λογιστικές καταστάσεις την αξία των άυλων 

στοιχείων των επιχειρήσεων. Μία αδυναμία που αντανακλά την 

αδικαιολόγητη υποτίμηση της σπουδαιότητας των άυλων στοιχείων 

από τις ίδιες τις εταιρίες. Αδικαιολόγητη, γιατί σειρά άρθρων 

καταδεικνύει τη μεγάλη σπουδαιότητα του άυλου ενεργητικού στη 

σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και του έντονου 

ανταγωνισμού, όπου η καινοτομία συνιστά απαραίτητο παράγοντα 

μακροβιότητας των επιχειρήσεων (Lev, 2001).

Ευτυχώς, το ενδιαφέρον των ερευνητών για το ανθρώπινο 

δυναμικό, το σημαντικότερο στοιχείο του άυλου ενεργητικού, και 

ιδιαίτερα για την ικανοποίηση από την εργασία συνεχώς εντείνεται. Ο 

Locke (Oshagbemi, 1999) to 1976 υπολόγισε σε 3.350 τις εργασίες και 

τις έρευνες επί του θέματος της ικανοποίησης από την εργασία, ενώ ο 

Cranny and al. το 1992 μέτρησε περίπου 5.000 δημοσιευμένες εργασίες. 

Ο Oshagbemi υποστήριξε ότι μια μέτρηση των σχετικών άρθρων από το 

1976, που πρώτη φορά τις μέτρησε ο Locke, έως το 1996 αποκαλύπτει 

το διπλασιασμό περίπου των σχετικών ερευνών σε μόλις 20 χρόνια 

(Oshagbemi, 2000).

Αλλά και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον στο εξωτερικό για την 

ικανοποίηση των εργαζομένων βρίσκεται σε έξαρση. Τα στελέχη 

πολλών επιτυχημένων εταιριών αναγνωρίζουν μερίδιο της επιτυχίας 

τους στο ανθρώπινο δυναμικό τους και την ικανοποίησή του από την



εργασία. Ο Jack Welsh, chief executive manager της General Electric 

(Louise, 1996), αναγνώρισε την ικανοποίηση του προσωπικού ως ένα 

από τα τρία βασικότερα μεγέθη που οφείλει μια εταιρία να μετρά. Άλλοι 

θεωρούν ότι η διαρκής προσπάθεια για την ικανοποίηση του 

ανθρωπίνου δυναμικού είναι κρίσιμη (Kotorov, 2001) για τη δημιουργία 

ή διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας εταιρίας, ενώ 

πολλές είναι οι παραδοχές ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων έχει 

άμεση επίδραση (Oshagbemi, 1999) στην παραγωγικότητα, τον αριθμό 

των απουσιών από την εργασία, το βαθμό ικανοποίησης των πελατών, 

την εκούσια αποχώρηση από μια εταιρία και άλλους τέτοιους 

παράγοντες που επηρεάζουν κρίσιμα μεγέθη, όπως το κόστος ή το 

κέρδος.

Παρά τη μεγάλη σημασία που έχει η ικανοποίηση από την 

εργασία και το διαρκώς αυξανόμενο επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό 

ενδιαφέρον στο εξωτερικό, στη χώρα μας τέτοιο ενδιαφέρον είναι 

εξαιρετικά περιορισμένο. Οι όποιες έρευνες και τα άρθρα πάνω στο 

θέμα είναι λιγοστά και αποτελούν εξαιρέσεις. Όσο για την 

επιχειρηματική πρακτική, η οποιαδήποτε προσπάθεια ενασχόλησης με 

το θέμα «Ικανοποίηση από την Εργασία» αντιμετωπίζεται ως 

πολυτέλεια και με μεγάλη επιφυλακτικότητα, ως προς τα οφέλη που θα 

μπορούσε να έχει. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν αντιμετωπίζεται με 

τη δέουσα προσοχή σε μια χώρα με μεγάλη πλειοψηφία τις 

μικρομεσαίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις, στις οποίες δεν υπάρχει καν 

τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού 

αντιμετωπίζονται πρόχειρα από τους ιδιοκτήτες των εταιριών που 

στερούνται των βασικών ακαδημαϊκών γνώσεων.
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Ως προς την ικανοποίηση από την εργασία, τους παράγοντες 

που την επηρεάζουν και τις πιθανές συνέπειες, η ανάγκη για έρευνα 

στην Ελλάδα δε μπορεί να καλυφθεί από τα πορίσματα ανάλογων 

προσπαθειών του εξωτερικού. Κι αυτό διότι τα αποτελέσματα π.χ. για 

τα στοιχεία που δημιουργούν ικανοποίηση στους Αμερικανούς 

εργαζομένους προφανώς δεν δίνουν ασφαλείς απαντήσεις για το τι 

οδηγεί τον Έλληνα εργαζόμενο σε εργασιακή ικανοποίηση. Συγκριτικές 

μελέτες πιθανότατα να αναδείκνυαν σημαντικές διαφορές στις ανάγκες 

και την εργασιακή συμπεριφορά των διαφόρων λαών, τέτοιες έρευνες, 

όμως, προς το παρόν εκλείπουν.

Στόχος, λοιπόν, της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει το 

μηχανισμό ικανοποίησης από την εργασία σε έλληνες εργαζόμενους. Το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στην ικανοποίηση από την εργασία ελλήνων 

τραπεζικών υπαλλήλων των 6 μεγαλύτερων τραπεζών, 3 κρατικών 

(Εθνική, Εμπορική και Αγροτική) και 3 ιδιωτικών (Alpha Bank, Eurobank 

και Πειραιώς) που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια του 

Δήμου Θεσσαλονίκης. Η περίπτωση των τραπεζικών υπαλλήλων 

επιλέχθηκε διότι το συγκεκριμένο επάγγελμα αποτελεί 

αντιπροσωπευτική περίπτωση επαγγέλματος που αφορά την παροχή 

υπηρεσιών, βασικότατης δραστηριότητας στις σύγχρονες οικονομίες.

Οι επιμέρους σκοποί της εργασίας-έρευνας είναι οι εξής:

■ Η διερεύνηση των παραγόντων που δημιουργούν ικανοποίηση 

στους Έλληνες εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών 

(Τράπεζες)

■ Η ιεράρχηση των παραγόντων αυτών.

■ Η αποκάλυψη πιθανών διαφορών στις ανάγκες των εργαζομένων 

και στα κίνητρα που τους ενεργοποιούν και τους ικανοποιούν
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ανάλογα με τη μόρφωση, την ηλικία ή το ιεραρχικό επίπεδό τους 

στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται.

■ Η διερεύνηση της επίπτωσης που οι εργαζόμενοι

αντιλαμβάνονται ότι έχει το επίπεδο ικανοποίησης τους στην 

παραγωγικότητα ή την εργασιακή τους συμπεριφορά.

■ Η αποκάλυψη ενδεχόμενου επηρεασμού του επιπέδου 

ικανοποίησης στη διάθεσή τους να αλλάξουν εργοδότη, ή στην 

τάση τους να απουσιάζουν ή να αργούν στην εργασία τους.

Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου. Από το πλήθος των Καταστημάτων της περιοχής 

υπό εξέταση (112), επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο 38, στα οποία και 

στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια. Η δομή του ερωτηματολογίου 

επιλέχθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαντά στα βασικά ερωτήματα με 

τα οποία θα ασχοληθεί η παρούσα εργασία.

Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι το επίπεδο 

ικανοποίησης δε συνδέεται με δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η 

ηλικία, ο χρόνος παραμονής στην ίδια εταιρία, ή το μορφωτικό επίπεδο 

του εργαζομένου, με μόνη εξαίρεση τη θέση που κατέχει στην ιεραρχική 

βαθμίδα. Αντιθέτως προκύπτει σαφής σχέση ανάμεσα στην 

ικανοποίηση και σε διάφορους άλλους παράγοντες, όπως ο μισθός, η 

αξιοκρατία, η αναγνώριση των επιτευγμάτων, το αρνητικό άγχος και 

άλλοι που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Τα ευρήματα είναι σημαντικά 

και όσον αφορά στα πιθανά αποτελέσματα που συνδέονται με το 

επίπεδο ικανοποίησης, αφού η έρευνα απέδειξε τη σημαντική επίδραση 

της ικανοποίησης από την εργασία στην αποδοτικότητα, την αφοσίωση 

και τη διάθεση του εργαζομένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των

7
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Η οργάνωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: Στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη σημασία που έχει το ανθρώπινο δυναμικό 

στην επιτυχία μιας επιχείρησης και για το κενό που υπάρχει στη 

λογιστική του αντιμετώπιση, το οποίο και αποδυναμώνει το ενδιαφέρον 

της επιχείρησης για το ενεργητικό αυτό. Στο ίδιο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται όλοι οι παράγοντες και τα αποτελέσματα που 

συνδέονται με την ικανοποίηση από την εργασία, όπως αυτά 

εμφανίζονται στη βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη 

μεθοδολογία της έρευνας, με ανάλυση του ερωτηματολογίου και της 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται 

τα στοιχεία που προέκυψαν και παρουσιάζονται τα ευρήματα της 

έρευνας. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο εξάγονται συμπεράσματα και 

γίνονται προτάσεις για περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την παράθεση του ερωτηματολογίου στο παράρτημα 

και την καταγραφή της χρησιμοποιηθείσας βιβλιογραφίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
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Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

2.1. Η Σημασία του Ανθρώπου για την Επιχείρηση.

«Η μεγάλη αποτυχία του management που ασκείται στο δυτικό 

κόσμο, είναι η αδυναμία του να κατανοήσει τον άνθρωπο» σημειώνει ο 

Dr W. Edwards Deming (Scarnati, 1998) και συνεχίζει: «Οι άνθρωποι σε 

μια επιχείρηση δεν είναι άψυχα αντικείμενα, αλλά όντα με δυναμική και 

με μεγάλη ποικιλία αναγκών».

Η αναφορά αυτή στην απουσία έμπρακτου ενδιαφέροντος για τις 

ανάγκες των εργαζομένων και τη δημιουργία ικανοποίησής τους είναι 

αποκαλυπτική, ωστόσο πρέπει να προηγηθεί η απάντηση σε ένα 

θεμελιώδες ερώτημα: Γιατί μια επιχείρηση οφείλει να ασχοληθεί με τις 

ανάγκες των ανθρώπων της, με άλλα λόγια, ποιο θα είναι το κέρδος για 

τις επιχειρήσεις, αν οι διοικούντες αποφασίσουν να ασχοληθούν με τον 

ανθρώπινο παράγοντα των εταιριών τους;

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι εξαιρετικά απλή. Είναι 

πλέον εδραιωμένη η πεποίθηση ότι η πορεία προς την επιχειρηματική 

επιτυχία εξαρτάται κατά πολύ και από τα άυλα στοιχεία που κατέχει μια 

εταιρία. «Ο πλούτος και η ανάπτυξη στη σημερινή οικονομία 

προέρχονται κυρίως από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Τα πάγια και 

χρηματικά στοιχεία γρήγορα καταντούν απλά στοιχεία αξίας από αυτά 

που κατέχουν όλες οι εταιρίες, τα μεγάλα, όμως, κέρδη και η κυρίαρχη 

θέση στον ανταγωνισμό είναι στόχοι που επιτυγχάνονται έπειτα από 

σταθερή αξιοποίηση των άυλων πόρων» (Lev, 2001, σελίδα 1). Και 

φυσικά ανάμεσα στη φήμη και πελατεία, το brand name, τις σχέσεις με 

τους πελάτες, τις πατέντες, τις καινοτομίες και τις πληροφορίες που



κατέχει μια εταιρία δεσπόζουσα θέση κατέχει ο ανθρώπινος 

παράγοντας, ο κινητήριος μοχλός όλων. «Τα διάφορα αγαθά δεν είναι 

παρά τα «μέσα», τα οποία θα συμβάλλουν στην επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών της οικονομικής μονάδας, εάν και εφόσον 

χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα άτομα τα 

οποία εργάζονται για την επιτυχία των στόχων της» (Μπαραλέξης, 

1995).

Η ανάγκη άλλωστε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα άυλα πάγια 

στοιχεία μιας εταιρίας υπαγορεύεται κι από τις ραγδαίες οικονομικές 

αλλαγές της εποχής μας. Καταρχήν, η αύξηση του ανταγωνισμού (Lev, 

2001) , που προήλθε από την παγκοσμιοποίηση των αγορών και η 

τεχνολογική επανάσταση, που μας κάνει να ομιλούμε για την εποχή της 

πληροφορίας (Internet), έφεραν έντονες αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας των σύγχρονων εταιριών. Πλέον η κύρια πηγή δημιουργίας 

αξίας για τις επιχειρήσεις είναι αδιαμφισβήτητα τα άυλα στοιχεία και 

κυρίως οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές, διότι η κρίσιμη 

λεπτομέρεια που δημιουργεί τη διαφορά και αποτελεί το κλειδί για την 

επιτυχία στις σύγχρονες επιχειρήσεις, είναι πλέον η καινοτομία και 

καινοτομία χωρίς το κατάλληλο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό 

είναι αδύνατο να επιτευχθεί.

Η ορθή αντιμετώπιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

έχει μεγάλη σημασία για την επιχείρηση, και αυτό γιατί είναι πιο εφικτό 

πλέον για τον σύγχρονο εργαζόμενο να αναζητήσει εργασιακή στέγη 

αλλού, καθώς είναι πιο βατές από ποτέ η πρόσβαση στις χρήσιμες 

πληροφορίες από τον καθένα και η εξασφάλιση χρηματοδότησης, ώστε 

να δοκιμάσει κανείς τις δικές του δυνάμεις στο επιχειρείν. Συνεπώς 

καθίσταται δύσκολο για μια επιχείρηση να κρατήσει στους κόλπους της
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έναν εργαζόμενο, γεγονός που προκαλεί απώλειες σε ιδέες και know

how , αλλά και αυξημένα κόστη νέων προσλήψεων και εκπαιδευτικών 

διαδικασιών.

Παρά τη μεγάλη τους, όμως, αξία, τα άυλα στοιχεία, άρα και η αξία 

του ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρίας, απουσιάζουν από τις 

λογιστικές τους καταστάσεις λόγω κυρίως της δυσκολίας αντικειμενικής 

μέτρησής τους κι αυτό ενδεχομένως να αποδυναμώνει το ενδιαφέρον 

για αυτά. Όμως το άυλο ενεργητικό και ιδιαίτερα το ανθρώπινο 

δυναμικό μίας επιχείρησης συμβάλλει μακροχρόνια τα μέγιστα στην 

επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης.

Πρώτος ο Likert αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία του ανθρώπινου 

δυναμικού. Σύμφωνα με αυτόν, παράγοντες, όπως η οργανωτική δομή, 

ο τρόπος διοίκησης και άλλες αιτιώδεις μεταβλητές επιδρούν σε άλλες 

μεταβλητές, τις ενδιάμεσες, ανάμεσα στις οποίες ενέταξε και την 

ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης που αποτελεί 

και αντικείμενο έρευνας της παρούσης εργασίας. Με τη σειρά τους, οι 

ενδιάμεσες μεταβλητές, όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων και το 

ηθικό τους, επηρεάζουν τα τελικά μεγέθη, όπως το κόστος, ο όγκος 

πωλήσεων και τα κέρδη και άρα και την αξία της επιχείρησης. 

Δυστυχώς, όμως, οι μεταβλητές αυτές δεν εμφανίζονται στις λογιστικές 

καταστάσεις, όπως προείπα.

Αυτή η ανεπάρκεια των λογιστικών καταστάσεων αποκαλύπτεται 

καλύτερα αν συγκρίνουμε τη χρηματιστηριακή αξία μιας επιχείρησης με 

τη λογιστικής της αξία (book value)*. Για πολλές επιχειρήσεις η χρημα-

*(Η λογιστική αξία ισούται με Ε-Υ)



-τιστηριακή τους αξία είναι πολύ μεγαλύτερη της λογιστικής. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Microsoft. Οι μετοχές της 

εταιρίας άλλαξαν χέρια το 1995 στην τιμή των 70$ η καθεμία τη στιγμή 

που η καθαρή τους αξία υπολογιζόταν από τις λογιστικές της 

καταστάσεις στα 7 μόλις δολάρια (Sveiby, 1997, σελίδα 4). Με άλλα 

λόγια, για κάθε 1 δολάριο καταγεγραμμένης αξίας η αγορά αναγνώριζε 

άλλα 9 δολάρια αξία που δεν αποτυπωνόταν σε καμία κατάσταση και 

που αφορούσαν κυρίως άυλα στοιχεία.

Η πρέπουσα σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα δίνεται και 

στα πλαίσια της νέας τάσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, αυτής του 

Total Quality Management (Newman, 1995), που απαιτεί τη σύμπραξη 

όλων των ανθρώπων, των τμημάτων και των διαδικασιών, ώστε να 

επιτευχθεί το προϊόν ή η υπηρεσία που θα ικανοποιεί πλήρως τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη. Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση 

των επιχειρήσεων, ο εργαζόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «ο 

εσωτερικός πελάτης» των εταιριών (Allred, 2001) και οι μάνατζερς 

οφείλουν να κάνουν το παν ώστε ο εσωτερικός πελάτης να αισθάνεται 

ικανοποιημένος και να μην υπάρχει κανένας παράγοντας που να τον 

εμποδίζει να αποδίδει στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων του (Comm and 

Mathaisel, 2003).

Στη συνέχεια, κάνοντας μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας και 

των σχετικών ερευνών, θα αναφερθούν τα πορίσματα των ως τώρα 

προσπαθειών διερεύνησης του μηχανισμού ικανοποίησης, των 

παραγόντων και των αποτελεσμάτων που συνδέονται με αυτήν.



2.2. Ο Ορισμός της Ικανοποίησης από την Εργασία.
13

Ο όρος «Ικανοποίηση από την εργασία» (Job Satisfaction), 

περιγράφει τη γενικότερη στάση ενός ανθρώπου απέναντι στη δουλειά 

του. Οι δοθέντες από τους επιστήμονες ορισμοί της Ικανοποίησης από 

την Εργασία ποικίλουν, με κυρίαρχο ίσως όλων τον ορισμό του Locke. 

Ο τελευταίος περιγράφει την Ικανοποίηση από την Εργασία ως «την 

ευχάριστη ή θετική ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένας 

εργαζόμενος, όταν επιδοκιμάζει τη δουλειά που εκτελεί και τις 

προσωπικές του εμπειρίες από αυτήν». Ο Locke (1976, όπως αναφέρει 

ο Oshagbemi, 2000), συνδέει την ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια από 

την εργασία με το σύστημα αξιών του ατόμου υποστηρίζοντας ότι « η 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια θετική συναισθηματική απόκριση 

προς το συγκεκριμένο έργο που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό 

παρέχει ψυχική πληρότητα ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών 

αξιών του ατόμου. Αντιθέτως η επαγγελματική δυσαρέσκεια πηγάζει 

από τη ματαίωση των εργασιακών του αξιών».

Οι ορισμοί που δίνουν οι Lofquist and Davis (1969), Porter et al 

(1974) συμπίπτουν με αυτόν του Locke. Αλλοι παρουσιάζουν λεπτές 

διαφορές (βλέπε για παράδειγμα: Smith and Gregory and Cannon, 1996, 

Guimaraes, 1997, Chiu and Francesco, 2003). Ωστόσο όλοι συγκλίνουν 

στο εξής: Η Job Satisfaction ενός ατόμου αναφέρεται στη θετική από 

τον ίδιο συναισθηματική αντιμετώπιση της εργασίας του. Είναι η 

ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς 

όταν αντιλαμβάνεται ότι όσα έχει ανάγκη, επιθυμεί ή θεωρεί ότι 

δικαιούται, στην πραγματικότητα τα απολαμβάνει από την εργασία του. 

Απορρέει από το κατά πόσο οι ανάγκες και οι αξίες του εργαζόμενου



ταυτίζονται με αυτές της εταιρίας στην οποία εργάζεται (Βϋ and 

Wanyama, 2001).

Η επαγγελματική ικανοποίηση, επίσης, συνδέεται άμεσα με τη 

συγκεκριμένη εργασία που στη δεδομένη στιγμή εκτελεί ο εργαζόμενος, 

και αντικατοπτρίζει τη συνολική στάση του εργαζομένου απέναντι στην 

εργασία του (Κάντας, 1998). Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη ότι η 

ικανοποίηση δεν είναι ενιαία αλλά υπάρχουν επιμέρους στάσεις του 

ατόμου απέναντι στις διάφορες παραμέτρους της εργασίας του. Μπορεί 

δηλαδή να είναι ένας εργαζόμενος ικανοποιημένος με το μισθό του αλλά 

δυσαρεστημένος από τις εγκαταστάσεις, στις οποίες εργάζεται.

Εμείς θα υιοθετήσουμε για τις ανάγκες της έρευνας την άποψη 

που φαίνεται να επικρατεί σήμερα και αντιμετωπίζει την ικανοποίηση 

ως ενιαία στάση που αποτελείται βέβαια από επιμέρους στοιχεία, αλλά 

που είναι προτιμότερο να μετράται ως ένα ενιαίο μέγεθος κι έτσι να 

ερευνάται. Ποια είναι τα επιμέρους στοιχεία εξετάζεται στην επόμενη 

ενότητα.
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15
2.3. Οι Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα της 

«Ικανοποίησης από την Εργασία».

Ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την παρούσα 

εργασία-έρευνα, αποτελεί αυτό της καταγραφής των παραγόντων και 

του βαθμού που αυτοί επηρεάζουν το επίπεδο της Ικανοποίησης από 

την Εργασία. Πριν την αναφορά μας σε κάθε ένα από τους παράγοντες 

χωριστά, σκόπιμο είναι να παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες για το 

θέμα της ικανοποίησης από την εργασία.

Κυρίαρχη θεωρία είναι η ονομαζόμενη θεωρία των δυο 

παραγόντων του Herzberg (Pors, 2003). Ο Herzberg διαχώρισε τους 

παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης ενός 

εργαζομένου σε δύο κατηγορίες, τους maintenance ή hygiene factors 

και τους motivational factors (Appelbaum and Kamal, 2000). Στους 

maintenance factors ενέταξε παράγοντες, όπως το μισθό, τις πρόσθετες 

παροχές, το βαθμό επίβλεψης και αυτονομίας, τις συνθήκες εργασίας, 

την πολιτική της επιχείρησης ως προς τον άνθρωπο, την εργασιακή 

ασφάλεια, τις σχέσεις με το εργασιακό περιβάλλον. Αυτοί όλοι είναι 

παράγοντες που δεν μπορούν να αυξήσουν την ικανοποίηση του 

εργαζομένου, αν όμως απουσιάζουν ή δεν προσεχθούν τότε 

δημιουργούν δυσαρέσκεια. Αντιθέτως σύμφωνα με τον Herzberg, οι 

motivational factors είναι οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν σε 

μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης, αποτελούν κίνητρα δράσης, και 

οδηγούν στην κινητοποίηση του εργαζομένου. Τέτοιοι παράγοντες είναι 

η αναγνώριση των επιτευγμάτων, οι προοπτικές εξέλιξης, ο μεγάλος 

βαθμός ευθυνών και άσκησης εξουσίας, η ίδια η φύση της εργασίας και



οι προκλήσεις που περιλαμβάνει, η προοππκή επίτευξης τεθέντων 

στόχων.

Η συνεισφορά του Herzberg έγκειται στην αποδοχή ότι για να 

δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας, στο οποίο οι εργαζόμενοι θα 

κινητοποιούνται, θα οδηγούνται σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

και θα φέρνουν μεγαλύτερη επιτυχία, πρέπει να εξασφαλιστούν όλοι οι 

παράγοντες και αυτοί που αποτρέπουν τη δυσαρέσκεια και αυτοί που 

ωθούν σε δράση.

Η εκ διαμέτρου αντίθετη θεωρία πρεσβεύει ότι η Ικανοποίηση που 

νοιώθει κάθε άνθρωπος από την εργασία του οφείλεται κυρίως σε 

γενετικές επιρροές κι όχι τόσο στους παράγοντες που ανέφερε ο 

Herzberg. Οι πιο απόλυτοι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής (Crow and 

Hartman, 1995) ισχυρίζονται ότι οι managers δε μπορούν να κάνουν 

τίποτα για να επηρεάσουν την Ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού 

της εταιρίας τους. Αντιθέτως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι οι μόνοι που 

μπορούν να ασχοληθούν με την ικανοποίησή τους και να τη 

βελτιώσουν.

Η παραπάνω άποψη βρίσκει στήριγμα σε μια σειρά ερευνών, 

όπως αυτή των Staw and Ross (1985, όπως αναφέρουν οι Crow και 

Hartman, 1995), από την οποία προέρχεται η παραδοχή ότι: «η 

αντιμετώπιση της εργασίας από το άτομο οφείλεται σε μια βιολογικά 

καθοριζόμενη κατάσταση που προκαθορίζει το πόσο θετικά ή αρνητικά 

βλέπει το συγκεκριμένο άτομο στοιχεία της ζωής του. Διαφορές στην 

αντιμετώπιση της εργασίας των ανθρώπων μπορούν να οφείλονται στη 

βιολογική τους προδιάθεση για ψυχολογικές καταστάσεις από κλινική 

κατάθλιψη έως υπερβολικά θετική και αισιόδοξη αντιμετώπιση των 

εκφάνσεων της ζωής τους». Έτσι τα άτομα παρουσιάζουν διαφορές
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στον τρόπο που αντιμετωπίζουν και ερμηνεύουν τις ίδιες 

πληροφορίες σε διάφορες κοινωνικές τους δραστηριότητες όπως η 

εργασία τους.

Οι πιο μετριοπαθείς της παραπάνω άποψης αναγνωρίζουν τη 

μεγάλη επίδραση γενετικών παραγόντων (ο Arvey σημειώνει ότι σε 

αυτούς οφείλεται το 30% της γενικής αίσθησης που έχουν οι 

εργαζόμενοι από τη δουλειά τους), ωστόσο δεν παραγνωρίζουν 

(Nikolaou, 2003) την επιρροή παραγόντων όπως αυτοί που ανέφερε ο 

Herzberg. Μάλιστα υπάρχουν και ενδιάμεσες απόψεις, που τονίζουν την 

εξ αντικειμένου μη δυνατότητα των εργοδοτών να ασχοληθούν με την 

αύξηση της ικανοποίησης, διότι αυτή εξαρτάται από την 

προσωπικότητα των εργαζομένων. Μπορούν, όμως, να ασχοληθούν με 

τους hygiene factors (Herzberg) δηλαδή τουλάχιστον να απαλείψουν 

όλους εκείνους τους παράγοντες που πιθανόν να τους δημιουργήσουν 

δυσαρέσκεια.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε θεωρητικούς όπως οι Glick ή οι 

Hackman and Oldham (Linz, 2003), που αντιμετωπίζουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία με 

διαφορετική λογική. Τους διαχωρίζουν σε δύο κατηγορίες παραγόντων, 

τα intrinsic job characteristics και τα extrinsic. Τα intrinsic job 

characteristics είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

αντίληψη του εργαζομένου για τον εαυτό του ή τη δουλειά του και τον 

κινητοποιούν. Η θεωρία αναγνωρίζει πολλούς τέτοιους παράγοντες, 

όπως η αυτονομία, η ελευθερία, η ολοκλήρωση, οι ευκαιρίες που 

προσφέρει η συγκεκριμένη εργασία για περαιτέρω εκπαίδευση και 

ανάπτυξη. Αντίθετα extrinsic παράγοντες αποτελούν όλα τα πιθανά 

αποτελέσματα από την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, όπως ο
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προβλεπόμενος μισθός, η εργασιακή ασφάλεια, η προοπτική για 

προαγωγή, οι σχέσεις με τους ανωτέρους και τους συναδέλφους.

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, κρίνεται από τον γράφοντα 

σκόπιμο να μην υιοθετηθεί εκ των προτέρων καμία από τις 

προαναφερόμενες θεωρίες, αλλά ανεπηρέαστα και χωρίς 

κατηγοριοποίηση να ερευνηθεί η σχέση όλων των αναφερόμενων στη 

βιβλιογραφία παραγόντων με την ικανοποίηση του εργαζομένου. 

Ωστόσο η άποψη ότι η ικανοποίηση του εργαζομένου επηρεάζεται από 

την γενετήσια ροπή του στην κατάθλιψη ή την υπερβολική χαρά κι όχι 

από τους ποικίλους παράγοντες που η βιβλιογραφία αναφέρει, και οι 

διάφορες θεωρίες προτείνουν, δε μπορεί παρά να με βρίσκει αντίθετο. Η 

πλειοψηφία των συγγραφέων, όπως π.χ. ο Herzberg (Pors, 2003) ή ο 

Glick (Linz, 2003), υποδεικνύουν με τις μελέτες τους, ότι πολλές από τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν την ικανοποίηση του εργαζομένου 

ελέγχονται από τους managers και ότι η ευθύνη για την ευχαρίστηση 

του εργαζομένου από τη δουλειά του δεν πρέπει να βαρύνει τον ίδιο 

αλλά αυτούς που σχεδιάζουν την εργασία του.

Εύλογα, λοιπόν, στην επόμενη ενότητα ακολουθεί η συνοπτική 

ανάλυση όλων εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι υποδείχθηκαν από 

τους θεωρητικούς ότι επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία.
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2.3.1. Ο μισθός
19

Ο μισθός, με τον οποίο αμείβεται ο εργαζόμενος, είναι ο 

παράγοντας με τον οποίο έχουν ασχοληθεί περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο οι διάφοροι θεωρητικοί και είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας για κάθε θέμα που αφορά την ανθρώπινη εργασία. Κι αυτό 

είναι απόλυτα δικαιολογημένο, διότι ο μισθός αποτελεί την ανταπόδοση 

από πλευράς εργοδότη που πείθει έναν άνθρωπο να δεσμεύσει τον 

προσωπικό του χρόνο και την εργασία του. Το θέμα του μισθού, όμως, 

απασχολεί έντονα και την πλευρά των εργοδοτών καθώς αποτελεί μια 

σημαντική πηγή κόστους για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και τη λειτουργία μιας εταιρίας (Schwab and Wallace, 

1974) καθώς και βασικό παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη κατά τη 

λήψη αποφάσεων (Oshagbemi, 2000).

Οι διάφοροι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την ανθρώπινη 

συμπεριφορά παρουσιάζουν αντικρουόμενες απόψεις στο θέμα του 

επηρεασμού του επιπέδου ικανοποίησης από το μισθό. Καταρχήν αξίζει 

να αναφέρουμε την ένταξη από τον Herzberg του μισθού στην 

κατηγορία των hygiene factors, ένταξη που πρακτικά σημαίνει ότι κατά 

τον Herzberg ο μισθός δεν οδηγεί σε μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης 

και υποκίνησης, αλλά όταν δεν είναι δίκαιος μπορεί να προκαλέσει 

εργασιακή δυσφορία.

Από την άλλη, θεωρητικοί όπως ο Locke και ο Porter θεωρώντας 

ότι η ικανοποίηση γενικότερα στηρίζεται στη σύγκριση από την πλευρά 

του εργαζομένου αυτού που αναζητά και αυτού που απολαμβάνει από 

την εργασία του, κατέληξαν στο ότι ο μισθός όταν είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο από τον εργαζόμενο του δημιουργεί



ικανοποίηση και το αντίθετο συμβαίνει όταν ο μισθός που χορηγείται 

είναι μικρότερος από αυτόν που αναμένει.

Μερικοί θεωρητικοί προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω 

συνδέοντας τον μισθό όχι μόνο με την ικανοποίηση από την εργασία 

αλλά και με την παρακίνηση του εργαζομένου. Μία από τις πλέον 

αποδεκτές εξηγήσεις του μηχανισμού της παρακίνησης είναι η 

expectancy theory του Vroom (Appelbaum, Shapiro, Danakas, Gualtieri, 

Li, Loo, Renaud, Zampieri, 2004). Η θεωρία αυτή επιμένει ότι η τάση του 

ανθρώπου να δρα με συγκεκριμένο τρόπο εξαρτάται από την 

πιθανότητα η συγκεκριμένη του δράση να έχει ένα αποτέλεσμα που τον 

ενδιαφέρει. Πιο πρακτικά αυτή η θεωρία, σε πλήρη αντίθεση με τον 

Herzberg, διατείνεται ότι όταν ο εργαζόμενος αναμένει ότι ο μισθός του 

θα αυξηθεί παρωθείται προς τη συμπεριφορά που θα του φέρει την 

αύξηση αυτή και με αυτόν τον τρόπο ο μισθός οδηγεί στην εκπλήρωση 

προσωπικών στόχων και τη δημιουργία ικανοποίησης (Van Eerdle and 

Thierry).

Στις παραπάνω θεωρίες, ο μισθός που συνδέεται με τη 

δημιουργία ικανοποίησης ή την αποφυγή δυσφορίας, είναι ο δίκαιος 

μισθός. Ως δίκαιο δε οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους 

αντιλαμβάνονται τον μισθό που είναι σε συμφωνία με τους μισθούς των 

άλλων υπαλλήλων της ίδιας εταιρίας που εκτελούν την ίδια βασικά 

εργασία ή των αντίστοιχων υπαλλήλων σε άλλες επιχειρήσεις.

Ωστόσο στην ευρύτερη έννοια των χρηματικών κινήτρων ή 

παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση του εργαζομένου 

πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις πρόσθετες χρηματικές παροχές 

όπως τα λεγάμενα bonuses, παροχές στις οποίες δίνει πολύ μεγάλη 

σημασία κυρίως η expectancy theory. Σύμφωνα με αυτή αν ο μισθός
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συνδέεται με την απόδοση, παρακινεί ακόμη περισσότερο τους 

εργαζομένους και τους οδηγεί στην ικανοποίηση. Έρευνες 

αποδεικνύουν ότι πολύ μεγάλης σημασίας είναι η ανάπτυξη 

ορθολογικών εργαλείων μέτρησης της απόδοσης και η σύνδεση του εν 

λόγω συστήματος με τις οικονομικές απολαβές (Comm and Mathaisel, 

2003). Βέβαια ξανασημειώνεται ότι, ενώ τα μη χρηματικά κίνητρα είναι 

αποτελεσματικότατα, χάνουν την αποτελεσματικότητά τους, όταν δεν 

συνδυάζονται από ανάλογο μισθό (Ting, 1997).

Τέλος, η βιβλιογραφία βρίθει ερευνών που εξέτασαν το θέμα του 

μισθού καταλήγοντας σε συμπεράσματα πολλές φορές αντικρουόμενα. 

Π.χ. οι Appelbaum και Kamal καταλήγουν ότι το χρήμα είναι 

περιορισμένο κίνητρο και είναι άλλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την ικανοποίηση του εργαζομένου. Το ίδιο και η Louise Smith, (1999). 

Όσο για τους Crow και Hartman (1995) αυτοί αναφέρουν ότι η 

ψυχολογική ανάταση από μια αύξηση του μισθού είναι βραχύβια. 

Σύντομα ο άνθρωπος επιστρέφει στην ψυχική διάθεση που είχε πριν 

την αύξηση. Τέτοια συμπεράσματα ερευνών συμπίπτουν με την άποψη 

του Herzberg που θεώρησε ότι ο μισθός δε δημιουργεί ικανοποίηση, αν 

όμως δεν είναι δίκαιος μπορεί να δημιουργήσει δυσφορία .

Ο μισθός, λοιπόν, αντιμετωπίζεται από ένα σημαντικό μέρος της 

βιβλιογραφίας ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες που 

συνδέεται με την ικανοποίηση από την εργασία, χωρίς ωστόσο να είναι 

και ο μοναδικός. Παρακάτω ακολουθεί η αναφορά και στους 

υπολοίπους.
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2.3.2. Το Ωράριο, η Ποιότητα ζωής και το περιβάλλον 

εργασίας

Σύμφωνα με πολλές έρευνες επί του θέματος η ικανοποίηση από 

την εργασία επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη «σύγκρουσης 

ρόλων» (role conflict) στον εργαζόμενο (Firth et al, 2004). Η δε 

σύγκρουση ρόλων λαμβάνει χώρα όταν την ίδια στιγμή απαιτείται από 

τον εργαζόμενο να φέρει σε πέρας δύο ή περισσότερους ρόλους και η 

επιτυχία στον ένα αποκλείει την επιτυχία στον άλλο. Ένας εργαζόμενος 

είναι πιθανό πολλές φορές να βιώνει σύγκρουση ρόλων, η οποία 

γεννάται από τη δυσκολία του να φέρει σε ισορροπία τις 

επαγγελματικές απαιτήσεις και τις προσωπικές του προσδοκίες 

(Menguc, 1996).

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της σύγκρουσης ρόλων των 

εργαζομένων του Hong Kong (Kiu, Man, Thayer, 1998).Ο λαός αυτός 

δείχνει ιδιαίτερο ζήλο στη δουλειά του, επενδύει χρόνο σε αυτή και 

θεωρεί προτεραιότητα την εργασιακή επιτυχία (Mak and Lau, 1990). 

Όμως στην κουλτούρα του ίδιου λαού, η οικογένεια είναι στο κέντρο των 

κοινωνικών και οικονομικών ρόλων του καθενός (Chiu and Kosinski, 

1995). Έτσι, η ασυμβατότητα μεταξύ του ρόλου του εργαζομένου και του 

μέλους της οικογένειας είναι αναπόφευκτη και η επαγγελματική 

δυσφορία αναμενόμενη.

Η σύγκρουση ρόλων συνδέεται με τη δυσφορία από την εργασία 

καθώς μοιράζονται κοινές αιτίες. Παραδείγματα τέτοιων αιτιών 

αποτελούν το άτακτο ωράριο εργασίας και οι συχνές υπερωρίες. Η 

σύγκρουση ρόλων και η ικανοποίηση του εργαζομένου συνδέονται 

επιπλέον διότι όταν ένας εργαζόμενος αφιερώνει τον περισσότερο από



το χρόνο του στην εργασία, θυσιάζει την ποιότητα ζωής και την 

ενασχόλησή του με φίλους και την οικογένεια, παράγοντες που οι 

έρευνες δείχνουν ότι επηρεάζουν την ικανοποίηση του εργαζομένου 

(Pors, 2003). Τέλος άλλοι ερευνητές κατέληξαν ότι σοβαρός παράγοντας 

που μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα από την εργασία και αυξάνει την 

ικανοποίηση από αυτή είναι η υποστήριξη που παρέχεται στον 

εργαζόμενο από την οικογένεια και τους φίλους του (Coghlan, 1984, 

Kelly and Gross).

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ικανοποίηση από 

την εργασία, όπως υποστηρίζεται, είναι «το περιβάλλον εργασίας». Με 

τον όρο αυτόν αναφέρονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις στις οποίες οι 

εργαζόμενοι εκτελούν το έργο τους. Η θεωρία αναφέρει ότι το 

περιβάλλον εργασίας κατά τον σχεδιασμό του πρέπει να έχει τρεις 

στόχους, την αρτιότητα από οργανωτικής απόψεως αλλά και την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και των εργαζομένων (Mallak, 

Lyth et al, 2003).

Ο καλός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων, ο σύγχρονος 

εξοπλισμός και το ευχάριστο του περιβάλλοντος εργασίας 

αναγνωρίζεται ότι επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση του 

εργαζομένου. Αυτό επιβεβαίωσε και ο Holley (1997), που ανέφερε 

παράγοντες όπως η φυσική ελκυστικότητα του περιβάλλοντος εργασίας 

ως σημαντικούς ακόμα και για να προσελκύσει κανείς εργαζομένους.



2.3.3. Οι Σχέσεις με συναδέλφους και τον προϊστάμενο
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Εκτός από τους προαναφερθέντες παράγοντες, μεγάλο ρόλο 

στην ικανοποίηση του εργαζομένου παίζουν και οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους. Μάλιστα ο Markovich κατέληξε ότι η δημιουργία πιστών 

σχέσεων βοηθάει τους εργαζομένους να μάθουν να συνεισφέρουν και 

να αισθάνονται ελευθερία στο εργασιακό περιβάλλον τους. Έρευνες 

συνάδουν στην παραπάνω αντίληψη, όπως για παράδειγμα αυτή του 

Titus Oshagbemi (1997 ), που βρήκε ότι οι καλές σχέσεις, οι φιλίες, η 

υγιής συνεργασία και η υποστήριξη από τους συναδέλφους ευθύνονται 

για το 20% της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Παρόμοια άποψη εξέφρασαν και οι Morrow και Reichers (Chen, 

2001), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η αφοσίωση ή η αποδοχή του 

προϊσταμένου από τους εργαζόμενους είναι ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία που επηρεάζουν την εργασιακή τους συμπεριφορά και 

επηρεάζουν το επίπεδο της ικανοποίησης τους. Ο βασικός λόγος για 

αυτό είναι ότι εκτός της καθημερινής τριβής και επαφής, ο 

προϊστάμενος είναι για τους υφισταμένους ο αμεσότερος σε αυτούς 

εκπρόσωπος της εταιρίας.

Η αποδοχή του προϊσταμένου από τους υφιστάμενους εξαρτάται 

από το κατά πόσο τον θεωρούν άνθρωπο με ικανότητες, επαγγελματία 

που αξιοκρατικά κατέλαβε τη θέση του. Εκτός των άλλων μεγάλο ρόλο 

παίζει η ικανότητα των μάνατζερς να απέχουν από τις τιμωρίες, να 

ακούν και να είναι ανοιχτοί σε καινούριες ιδέες. Αν το εργασιακό 

περιβάλλον που καλλιεργεί ο προϊστάμενος είναι άνετο, χωρίς να 

φοβάται κανένας να κάνει λάθος, ή να προτείνει καινούριες ιδέες, τότε η 

ικανοποίηση από την εργασία ανεβαίνει.
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2.3.4. Το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και οι Αξίες της 

επιχείρησης

«Σημαντικός δείχνει να είναι και ο ρόλος του τμήματος 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, το οποίο χαράζει την πολιτική για τις αμοιβές, 

τις προσλήψεις, την ανάπτυξη των εργαζομένων, τις προαγωγές. Για 

τους εργαζόμενους πολύ σημαντικό είναι το να βρίσκεται το τμήμα 

Ανθρωπίνου Δυναμικού πάντα διαθέσιμο για υποστήριξη και 

καθοδήγηση. Πολλές ιδέες υπάρχουν για την καλυτέρευση της 

επικοινωνίας του τμήματος με τους εργαζομένους, όπως η οργάνωση 

και η συντήρηση ενός site στο εσωτερικό Internet της εταιρίας με 

ευκαιρίες καριέρας (Kotorov, Hsu, 2002).

Όσο για την κουλτούρα της επιχείρησης, που πολλές φορές 

εκφράζεται στους εργαζομένους μέσα από τις διαδικασίες του τμήματος 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, αυτή αποτελείται από τις σταθερές αξίες, 

στάσεις και πιστεύω, που υπάρχουν παγιωμένες στο εσωτερικό της. 

Στην εποχή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας η ικανοποίηση του 

εργαζομένου ανεβαίνει όταν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

συστήματα ποιότητας στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου 

δυναμικού τους, πιστεύουν στη δημιουργία ομάδων, το δημοκρατικό 

τρόπο διοίκησης και την καλή επικοινωνία με το προσωπικό.

Οι αξίες θεωρούνται άμεσα σχετιζόμενες με την ικανοποίηση των 

εργαζομένων. Σε συμφωνία με τη θεωρία των προσδοκιών, στην οποία 

αναφέρθηκα παραπάνω, αν οι προσωπικές αξίες του εργαζομένου είναι 

συμβατές με τις αξίες της επιχείρησης στην οποία δουλεύει, ή αν θεωρεί 

ότι μπορεί να ικανοποιήσει τους στόχους του και τις αξίες του από την 

θέση την οποία κατέχει, είναι εξαιρετικά πιθανό και να βιώσει



μεγαλύτερη ικανοποίηση.
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2.3.5. Ο σχεδιασμός της εργασίας

Πολλοί θεωρητικοί πιστεύουν πως τα χαρακτηριστικά που 

αφορούν το σχεδίασμά της εργασίας και του περιεχομένου της 

επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία. Τέτοια χαρακτηριστικά 

αποτελούν η αυτονομία, η ποικιλία και η σαφήνεια των καθηκόντων.

Ο Grensing, ειδικότερα, υποστήριξε ότι κεφαλαιώδους σημασίας 

για να εξασφαλιστούν μεγάλα επίπεδα ικανοποίησης και αφοσίωση του 

εργαζομένου είναι ο σχεδιασμός της εργασίας του με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να του παρέχεται αυτονομία, ανάπτυξη της ευθύνης και ενίσχυση 

της δυνατότητας να χτίζει σχέσεις με τους πελάτες. Ο Abraham με τη 

σειρά του αποκάλυψε ότι η αυτονομία προκαλεί μείωση στη 

συναισθηματική δυσλειτουργία που πιθανόν να βιώνει ο εργαζόμενος 

και αύξηση της αυτοεκτίμησης. Ειδικότερα για τον εργαζόμενο στην 

παροχή υπηρεσιών ο Erickson (1991) υπέδειξε τον κίνδυνο να χάσει τον 

έλεγχο τον συναισθημάτων και του εαυτού του, φαινόμενα που σχεδόν 

αποκλείονται, αν δοθεί στον εργαζόμενο περισσότερη αυτονομία 

(Abraham, 1998).

Αλλά και όλες οι θεωρίες περί παρακίνησης του ανθρώπου 

συμφωνούν ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ελευθερίας δράσης κα 

του επιπέδου ικανοποίησης που βιώνει ένας εργαζόμενος. Αυτό 

ενδεχομένως να σημαίνει ότι εργαζόμενοι που ασκούν και καθήκοντα 

διοίκησης, άρα καθήκοντα με περισσότερο ενδιαφέρον, κύρος και 

απαιτήσεις, και μπορούν να σχεδιάζουν τη ροή της εργασίας τους είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από τους υπολοίπους που δεν ελέγχουν 

την εργασία τους οι ίδιοι. Πράγματι στην έρευνα του Pors, (2003) οι



εργαζόμενοι μάνατζερς που τόνισαν ότι έχουν μεγάλη αυτονομία στη 

δουλειά τους, σε ποσοστό 55% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους, σε ποσοστό 43% ικανοποιημένοι ενώ μόνο 2% δήλωσαν 

λιγότερο ή καθόλου ικανοποιημένοι.

Εκτός της αυτονομίας, και το θετικό «psychological cl^ate» μέσα 

στην επιχείρηση είναι θετικά συσχετισμένο με την ικανοποίηση από την 

εργασία. Ο Sunoo (1998) τονίζει τη σπουδαιότητα στη δημιουργία ενός 

ισορροπημένου και ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος για τη 

δημιουργία αισιοδοξίας αλλά όχι τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, 

αφού είναι τα χαρακτηριστικά της εργασίας, κι όχι το μέρος που αυτή 

εκτελείται, που επιδρά στο επίπεδο ικανοποίησης. Για να είναι 

ικανοποιημένοι και δραστήριοι στην εργασία τους, οι εργαζόμενοι 

πρέπει να έχουν μια δουλειά με ποικιλία, στην οποία αισθάνονται ότι 

συνεισφέρουν. Ο Grensing (1996) συμφωνεί και πιστεύει ότι η ποικιλία 

της εργασίας {job enrichment) είναι ο καλύτερος τρόπος να αυξηθεί η 

παρακίνηση, η ικανοποίηση και η παραγωγικότητα.

Τέλος, στα πλαίσια πάντα του σχεδιασμού της εργασίας, πρέπει 

να αναφερθεί κι ο κίνδυνος εμφάνισης του φαινομένου της έλλειψης 

σαφήνειας καθηκόντων, που επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίηση από 

την εργασία. Αυτό συμβαίνει όταν ο εργαζόμενος δε λαμβάνει 

πληροφορίες για τις προσδοκίες που στηρίζει ο εργοδότης στο ρόλο 

που του έχει αναθέσει, για τον τρόπο και τις μεθόδους που οφείλει να 

χρησιμοποιήσει κατά την εργασία του και για τις συνέπειες που θα έχει 

η δουλειά του. Η έλλειψη σαφήνειας που περιγράφηκε παραπάνω έχει 

αναγνωριστεί ως στρεσογόνος παράγοντας που μειώνει τα επίπεδα 

ικανοποίησης του εργαζομένου.

Η παράθεση, όμως των παραγόντων που επηρεάζουν την
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ικανοποίηση δεν εξαντλείται στο σημείο αυτό. Η βιβλιογραφία 

αναφέρει και άλλους, όπως αυτοί που ακολουθούν στη συνέχεια.

2.3.6. Η λειτουργία σε Ομάδες και η Εκπαίδευση

Ερευνητές, υποστηρικτές της νέας προσέγγισης στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, υποστηρίζουν με 

σθεναρότητα την αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης όταν 

υιοθετούνται μοντέλα εργασίας που στηρίζονται στην ομάδα και τη 

συμμετοχική δράση (Pearson, 1997). Συμμετοχική δράση στη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας (Cassar, 1999) έχουμε όταν τον έλεγχο των 

λειτουργιών ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναλαμβάνουν ομάδες 

που αποτελούνται από μέλη όχι απαραίτητα της ίδιας ιεραρχικής 

βαθμίδας, και των οποίων οι αποφάσεις επηρεάζουν και τους ίδιους. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες έφεραν τεράστια αύξηση του ποσοστού 

ικανοποίησης των εργαζομένων κατά 85% στην ξενοδοχειακή αλυσίδα 

Forte Hotel, ενώ και άλλες έρευνες συμφωνούν με παρόμοια ευρήματα 

(Boselie και Wiele, 2002 , Brett Boyle, 1997).

Αλλά κι ο εφοδιασμός του ανθρωπίνου δυναμικού με τις 

κατάλληλες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις, η εκπαίδευσή του, 

αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει και τα 

επίπεδα ικανοποίησης του. Εκπαίδευση όμως όχι μόνο πάνω στο 

περιεχόμενο της εργασίας, αλλά με μια ευρύτερη προοπτική που κάνει 

τον εκπαιδευόμενο να πιστέψει ότι αποτελεί επένδυση για την 

επιχείρηση στην οποία εργάζεται και ότι η πρόοδος της συμβαδίζει με 

τη δική του ανάπτυξη (Marion Loveday, 1996).

Όπως θα ήταν λογικό, πολλές έρευνες ασχολήθηκαν με την 

επίδραση της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού στην 

ικανοποίησή του με την μεγάλη πλειοψηφία αυτών να καταλήγουν ότι
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υπάρχει έντονα θετική σχέση μεταξύ τους (Bii and Wanyama, 2001, 

Smith et al, 1996, Hartman και Yrle, 1996).

2.3.7. Η Αξιοκρατία και η Αναγνώριση

Η ικανοποίηση ενός εργαζομένου επηρεάζεται κι εξαρτάται από 

το πόσο ικανοποιούνται οι έμφυτες ανθρώπινες ανάγκες για δικαιοσύνη 

κι αξιοκρατία μέσα στους κόλπους μιας επιχείρησης. Η χαμηλότερη ή 

υψηλότερη από το δίκαιο βαθμολόγηση, οι προαγωγές που δεν 

στηρίζονται σε αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά σε συναισθηματικούς 

λόγους, όπως οι συμπάθειες ή αντιπάθειες, όλα είναι καταστάσεις που 

οι διενεργηθείσες έρευνες θεωρούν υπεύθυνες για μεγάλο ποσοστό 

έλλειψης ικανοποίησης του προσωπικού μιας εταιρίας (June Ροοη, 

2004).

Ο Albert Einstein, προσπαθώντας να περιγράψει την κοινωνική 

πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς σημείωσε τα εξής: «Ως 

κοινωνικό ον, ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με γνώμονα την ανάγκη του 

για αναγνώριση και στοργή από τα μέλη του κοινωνικού του 

περιβάλλοντος».

Ο Mac Connell συμφωνεί ότι με την αναγνώριση της 

προσπάθειας και των επιτευγμάτων του εργαζομένου πολλές 

ψυχολογικές ανάγκες ικανοποιούνται με απώτερο όφελος την αυξημένη 

απόδοση και την αφοσίωση στην επιχείρηση. Με τους παραπάνω 

συντάσσεται κι ο Mendovsa (Appelbaum, και Kamal (2000), ο οποίος 

θεωρεί την αναγνώριση πιο αποτελεσματική από τα χρηματικά κίνητρα, 

ενώ και πολλές έρευνες συμφωνούν με τα παραπάνω. Μάλιστα οι Holm 

et al, 2002 τονίζουν ότι τα χρηματικά κίνητρα κοστίζουν και δεν είναι 

πολλές φορές άμεσα διαθέσιμα σε αντίθεση με την αναγνώριση και τον
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έπαινο. Βέβαια σημειώνεται ότι πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή 

στο σχεδίασμά των συστημάτων αναγνώρισης διότι ελλοχεύει ο 

κίνδυνος η αναγνώριση κάποιων από τους εργαζόμενους να φέρει τα 

αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τέλος ο Gines παρατηρεί 

ότι η αναγνώριση πρέπει να αφορά επιτεύγματα που ικανοποιούν τόσο 

βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους στόχους.

Συνεχίζοντας την παράθεση των παραγόντων που σημειώνει η 

βιβλιογραφία ότι επηρεάζουν τα επίπεδα ικανοποίησης από την 

εργασία ακολουθεί η αναφορά στις προοπτικές από την εργασία και την 

εργασιακή ασφάλεια.

2.3.8. Οι Προοπτικές και η Εργασιακή Ασφάλεια

Η ύπαρξη προοπτικών εξέλιξης μέσα στην εταιρία παρουσιάζεται 

ως ένας πρόσθετος παράγοντας δημιουργίας ικανοποίησης, όπως στην 

έρευνα του άρθρου «Frontline Leaders» (Liu και McMurray, 2004). 

Ιδιαίτερα ενισχυτικά της ικανοποίησης φαίνονται να είναι τα 

νεοεμφανιζόμενα συστήματα εργασιακών ευκαιριών με τα οποία οι 

εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να κάνουν αίτηση και να καταλάβουν νέες 

κενές θέσεις στην ίδια τους την εταιρία.

Παρόμοιο με την ύπαρξη προοπτικών εξέλιξης, είναι και το θέμα 

της εργασιακής ασφάλειας. Το επίπεδο της εργασιακής ασφάλειας που 

απολαμβάνει ένας εργαζόμενος συνδέεται με την ικανοποίηση του από 

την εργασία του, όπως είναι αναμενόμενο. Σε περιόδους απολύσεων το 

προσωπικό που μένει πίσω στην επιχείρηση βιώνει φόβο για την 

αλλαγή, απώλεια αφοσίωσης και εμπιστοσύνης στον εργοδότη, 

αισθάνεται ότι υποπληροφορείται, αρνείται να καταβάλει οποιαδήποτε 

προσπάθεια που υπερβαίνει τα καθήκοντά του και στο τέλος όλων 

νοιώθει στρες, δυσφορία και πολλές φορές κατάθλιψη (Lopez et al,
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2003). Πολλές φορές, και χωρίς την ύπαρξη απολύσεων, αρκεί και ένα 

κλίμα απειλητικών μηνυμάτων για να δημιουργηθεί αυτό το ψυχολογικό 

κλίμα στους εργαζόμενους της επιχείρησης (Ronald Burke, 1998). Οι 

ανωτέρω έρευνες παρατηρούν σε αυτές τις περιπτώσεις, σαφή μείωση 

της ικανοποίησης από την εργασία.

2.3.9. Το Άγχος

Το άγχος, σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται άμεσα με την 

έλλειψη ικανοποίησης του εργαζομένου. Πρέπει, όμως, ξεκινώντας να 

σημειώσω την παραδοχή των ψυχολόγων ότι ελεγχόμενες ποσότητες 

και μορφές άγχους είναι τις περισσότερες φορές κινητήριοι μοχλοί για 

δράση με θετικές συνέπειες τη μεγαλύτερη απόδοση και την επιτυχία. 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, ωστόσο, θα αναφερθούμε στο 

αρνητικό άγχος, που επηρεάζει την καθημερινότητα και επιβαρύνει την 

ψυχική υγεία του ανθρώπου.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων το αρνητικό άγχος στον 

εργασιακό χώρο είναι άμεσα συνδεόμενο με περιορισμούς και 

απαιτήσεις. Η πιο αναμενόμενη πηγή δημιουργίας άγχους στον 

εργαζόμενο είναι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και οι πιέσεις για 

ολοκλήρωση ανατεθειμένων καθηκόντων σε περιορισμένο χρονικό 

διάστημα (Kahn and Byosiere, 1992).

Άλλη, ιδιαίτερη μορφή άγχους, καθόλου όμως ασυνήθιστη σε 

εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών είναι η περίπτωση του 

emotional dissonance. Emotional dissonance συμβαίνει, όταν τα 

εκφρασμένα συναισθήματα του εργαζομένου κατά την τέλεση του έργου 

έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με τις νόρμες της επιχείρησής, του όχι 

όμως και με τα πραγματικά του συναισθήματα. Υπάρχει δηλαδή στον 

εργαζόμενο μια σύγκρουση ανάμεσα στο πως αισθάνεται και θα
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συμπεριφερόταν σε κανονικές συνθήκες και στο πως διαλέγει να 

συμπεριφερθεί, παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση που 

αντιμετωπίζει έναν δύστροπο πελάτη. Αν η επιλεγόμενη συμπεριφορά 

του εργαζομένου είναι ο συμβιβασμός, τότε είναι πολύ πιθανό να βιώσει 

έντονα συναισθήματα αλλοτρίωσης από τον εαυτό του (duplicity), αν 

αντισταθεί και εκφραστεί όπως αισθάνεται, τότε η οργανωσιακή πίεση 

προοδευτικά θα τον αναγκάσει να συμμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση 

απειλείται η ψυχολογική του κατάσταση (Adelmann, 1989).

Περί άγχους, λοιπόν, η επικρατούσα άποψη ανάμεσα στους 

θεωρητικούς είναι η εξής: οι εργαζόμενοι που βιώνουν αρνητικό άγχος 

κατά την εργασία τους είναι σίγουρο ότι εκτός της μειωμένης απόδοσής 

τους βιώνουν έντονη δυσφορία για την εργασία που τους οδηγεί σε 

αυτή την ψυχολογική κατάσταση. Σε αυτό συμφωνούν και πολλαπλές 

έρευνες επί του θέματος. Για παράδειγμα, οι Rutter και Fielding 

αποκάλυψαν έντονο άγχος στους αξιωματικούς των Βρετανικών 

Φυλακών, το οποίο συνέδεσαν με την καταπίεση των συναισθημάτων 

τους και στο οποίο απέδωσαν την έλλειψη ικανοποίησης από την 

εργασία τους. Οι Maslach και Leiter δε, θεωρούν το άγχος μεγάλο 

πρόβλημα για πολλούς εργαζόμενους της Βόρειας Αμερικής λόγω του 

ψυχρού, απαιτητικού και πολλές φορές εχθρικού περιβάλλοντος στο 

οποίο εργάζονται. Απόλυτα αναμενόμενα χαμηλά είναι τα επίπεδα 

ικανοποίησης από την εργασία σε αυτούς που δηλώνουν ότι βιώνουν 

αρνητικό άγχος στην εργασία τους.

Τέλος, στα πλαίσια της αναφοράς στους πιθανούς παράγοντες 

που επηρεάζουν τα επίπεδα της ικανοποίησης από την εργασίας, δεν 

πρέπει να παραβλεφθούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

εργαζομένου, με τα οποία διάφορες μελέτες ασχολήθηκαν.



2.3.10. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
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Πολλές έρευνες για την ικανοποίηση από την εργασία 

ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδραση που έχουν σε αυτή 

δημογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλλο, τα χρόνια υπηρεσίας 

στην επιχείρηση, η θέση του εργαζομένου στην ιεραρχία κ.α. Τα 

αποτελέσματα αποδεικνύουν την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και την ικανοποίηση. Όμως τα ευρήματα 

δείχνουν να είναι ανάμεικτα με ενδείξεις για θετική και αρνητική σχέση, 

από έρευνα σε έρευνα, ακόμα και ανάμεσα στις ίδιες μεταβλητές 

(Crossman and Abu-Zaki, 2003). Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα 

βασικότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Καταρχήν θα αναφερθούμε στα χρόνια υπηρεσίας εννοώντας το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος εργάστηκε σε μια 

συγκεκριμένη θέση σε μια επιχείρηση. Η προϋπηρεσία στην εταιρία 

θεωρείται ότι έχει μεγάλη επίδραση στη στάση και συμπεριφορά του 

εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Ο εργαζόμενος που 

απασχολείται πολύ καιρό σε μια εταιρία επενδύει ψυχικά και σωματικά 

περισσότερα από ένα νεότερο υπάλληλο. Εκτεταμένες έρευνες έδειξαν 

μεγάλη σχέση ανάμεσα στην προϋπηρεσία και την εργασιακή 

ικανοποίηση (ϋιπ and Teo, 1998).

Ωστόσο υπάρχουν και έρευνες με τελείως διαφορετικά ευρήματα. 

Οι Smith et al, 1996 βρήκαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο 

μεταβλητές, προϋπηρεσία στην επιχείρηση και ικανοποίηση, κατέληξαν 

όμως στο αντίθετο συμπέρασμα από το αναμενόμενο, παρατηρώντας 

ότι τη μεγαλύτερη ικανοποίηση παρουσίασαν νεοπροσληφθέντες 

εργαζόμενοι μέχρι 6 μήνες στην επιχείρηση. Από την έρευνα του Boyle



(1997) δε, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε είναι η έλλειψη 

σχέσης ανάμεσα στα χρόνια που βρίσκεται ο εργαζόμενος στην ίδια 

εργασία και στη αφοσίωσή του σε αυτή. Άρα τίθεται σε αμφιβολία η 

εντύπωση ότι το επίπεδο αφοσίωσης είναι υψηλό κάπου στα μισά της 

καριέρας κάποιου σε μία δουλειά και πολύ χαμηλό στην αρχή και στα 

τελευταία χρόνια, όπως άλλες έρευνες κατέληξαν.

Άλλο δημογραφικό χαρακτηριστικό που απασχολεί τη 

βιβλιογραφία, είναι η ιεραρχική βαθμίδα στην οποία ανήκει ο 

εργαζόμενος. Έρευνες αποκάλυψαν ότι οι μάνατζερς είναι πιο 

ικανοποιημένοι από τους υφισταμένους. Ο Mottaz ανέλυσε μεγάλη βάση 

δεδομένων 1385 εργαζομένων από διάφορους κλάδους και βρήκε θετική 

συσχέτιση της ικανοποίησης από την εργασία με την ιεραρχική βαθμίδα 

στην οποία ανήκει κανείς. Παρομοίως οι Forgionne and Peeters (1982) 

συμφώνησαν με την παραπάνω διαπίστωση το ίδιο ο Oshagbemi 

(1997a) που αποκάλυψαν ότι στη Μεγάλη Βρετανία η ιεραρχική θέση σε 

μεγάλο βαθμό επηρεάζει την ικανοποίηση.

Αυτό μπορεί και να εξηγηθεί από το ότι οι μάνατζερς καθορίζουν 

τις λεπτομέρειες στις μονάδες τους, ασχολούνται με προκλητικές για το 

νου δραστηριότητες όπως η στρατηγική διοίκηση, ελέγχουν τους 

προϋπολογισμούς των τμημάτων και το προσωπικό, προσπαθούν να 

επιτύχουν στόχους, να κινητοποιήσουν, έχουν τα μεγαλύτερα γραφεία, 

το μεγαλύτερο μισθό και παροχές και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

Ο Pors (2003) κατέληξε στο ίδιο ενδιαφέρον συμπέρασμα, ότι οι 

υπάλληλοι κατώτερης βαθμίδας είναι λιγότερο ικανοποιημένοι κυρίως 

λόγω της ανυπαρξίας σε αυτούς της ελευθερίας να οργανώσουν 

αυτοβούλως τις προτεραιότητες της εργασίας τους, υπονοώντας τη
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μεγάλη σημασία της αυτονομίας για την οποία μιλήσαμε σε άλλο 

σημείο της εργασίας.

Όπως στα περισσότερα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

έτσι και για την ηλικία τα ευρήματα των διαφόρων ερευνών ποικίλουν 

και συγκρούονται. Οι Pors και Oshagbemi θεωρούν τις δύο μεταβλητές 

ανεξάρτητες μεταξύ τους ενώ ο τελευταίος σε άλλη έρευνα του δεν 

καταλήγει σε ένα παγιωμένο συμπέρασμα. Αντίθετα οι Morgan et al 

(1995) συμπεραίνουν ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών και για να το ενισχύσει επικαλείται άλλες έρευνες που 

κατέληξαν ότι η ικανοποίηση από την εργασία δείχνει να μειώνεται 

σημαντικά όταν ο εργαζόμενος είναι μεγάλος σε ηλικία με πολλά χρόνια 

προϋπηρεσίας.

Τέλος, το φύλο και η σχέση του με την ικανοποίηση από την 

εργασία είναι ένα άλλο πεδίο παράθεσης εντελώς αντικρουόμενων 

μεταξύ τους απόψεων και ερευνών. Ενώ κάποιες έρευνες παρουσιάζουν 

τους άνδρες πιο πιθανούς να είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, 

άλλες καταλήγουν σε εντελώς αντίθετα συμπεράσματα. Ο Oshagbemi 

υποστηρίζει ότι οι γυναίκες τείνουν να είναι γενικά πιο ικανοποιημένες 

από τους άνδρες συναδέλφους τους από στοιχεία της εργασίας τους 

όπως ο μισθός, ενώ για να στηρίξει τα συμπεράσματά του επικαλείται 

εκείνα της έρευνας των Murray and Atkinson, όπως και τα 

αποτελέσματα έρευνας της βρετανικής ομοσπονδίας εκπαιδευτικών. 

Παρόλα αυτά είναι περισσότερες εκείνες οι έρευνες που δεν εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά 

την ικανοποίηση από την εργασία.

Μετά την ολοκλήρωση της παράθεσης των παραγόντων που 

ενδεχομένως επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης του εργαζομένου,
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ακολουθεί η συζήτηση των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων. Θα μας 

απασχολήσουν ιδιαίτερα κρίσιμα θέματα, όπως η αποδοτικότητα, η 

αφοσίωση, η εξυπηρέτηση του πελάτη, οι αποχωρήσεις κ.α. που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία και τις σχεπκές έρευνες.
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2.4. Συνέπειες της Ικανοποίησης από την Εργασία 

2.4.1 Γενικά

Έχοντας ολοκληρώσει την αναφορά σε όλους τους πιθανούς 

παράγοντες που η θεωρία και οι διάφορες έρευνες παρουσιάζουν ως 

καθοριστικούς για τη διαμόρφωση του επιπέδου της ικανοποίησης, 

είναι πιστεύω κατάλληλο το σημείο να αντιμετωπίσουμε την 

ικανοποίηση ως την ανεξάρτητη μεταβλητή. Η ικανοποίηση πλέον θα 

αντιμετωπιστεί ως το αίτιο, ο προσδιοριστικός παράγοντας, από το 

επίπεδο της οποίας προκύπτουν σύμφωνα με τους ερευνητές και 

θεωρητικούς, σοβαρές συνέπειες για το άτομο και κατ’επέκταση για την 

επιχείρηση στην οποία εργάζεται.

Στα πλαίσια της οργανωσιακής ψυχολογίας σε συνδυασμό, όμως 

και με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από επιστήμονες της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχουν υποδειχθεί και εξεταστεί διάφορες 

πιθανές συνέπειες εξαρτώμενες από το επίπεδο ικανοποίησης του 

εργαζομένου. Αυτές οι συνέπειες, στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, 

για μεγαλύτερη ευκολία και σαφήνεια, κρίνεται σκόπιμο να χωριστούν 

και να παρουσιαστούν σε δυο κατηγορίες. Αυτές που αφορούν και 

συνδέονται άμεσα με την παρώθηση του ερναζουένου (αύξηση της 

παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των 

πελατών), και αυτές που συνδυάζονται και πηγάζουν από τη 

διαφαινόμενη αύξηση της αφοσίωσης του ερναζομένου (μείωση 

απουσιών και καθυστερήσεων, συγκράτηση του προσωπικού και
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2.4.2. Η Παρώθηση του εργαζομένου

2.4.2.1. Γενικά

Ο όρος παρώθηση επιλέγεται ως ο πλησιέστερος στην αγγλική 

λέξη «motivation», καθώς κατά την γνώμη του Αριστοτέλη Κάντα, με την 

οποία και είμαι σύμφωνος, είναι σαφώς προτιμότερος από την 

υποκίνηση ή την παρακίνηση αφού αποφεύγει τον υπαινιγμό ότι η 

συμπεριφορά του εργαζομένου μπορεί να χειραγωγηθεί και να 

ετεροκαθοριστεί. Ο εργαζόμενος έχει πάντα την ελευθερία επιλογής της 

συμπεριφοράς του και για αυτό είναι καλύτερο να θεωρούμε ότι με τα 

κίνητρα «δεν υποχρεώνεται να κάνει κανείς κάτι», αλλά καλύτερα 

«δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε ενδεχομένως να θελήσει 

να κάνει κάτι».

Στις επιστήμες που ασχολούνται με τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων, επικρατούσα θεωρία περί της παρώθησης είναι του αυτή 

του Maslow και για το λόγο ότι είναι ιδιαίτερα απλή. Και στο χώρο, 

λοιπόν, της οργανωσιακής ψυχολογίας που ασχολείται με τη 

συμπεριφορά του ανθρώπου στην εργασία του, η motivation theory του 

Maslow, αν και δεν αναφέρεται άμεσα και αποκλειστικά στο πως 

συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στη δουλειά του, είναι ως σήμερα η 

δημοφιλέστερη.

Σύμφωνα με τον Maslow, κάθε άνθρωπος έχει συγκεκριμένες 

ανάγκες, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να ιεραρχηθούν 

κατά τη σειρά που πρέπει να ικανοποιούνται. Έτσι στο κατώτερο 

επίπεδο της λεγάμενης πυραμίδας αναγκών του, βρίσκονται οι



φυσιολογικές ανάγκες (τροφή, νερό, ύττνος, σεξ, κ.α.), αμέσως 

παραπάνω οι ανάγκες ασφαλείας (προστασία από στέρηση, κίνδυνο, 

απειλή), έπειτα οι κοινωνικές ανάγκες (φιλία, στοργή, συμμετοχή σε 

ομάδες), στο τέταρτο επίπεδο οι ανάγκες σεβασμού, αναγνώρισης από 

τους άλλους και εκτίμησης, ενώ στην κορυφή της πυραμίδας, στην 

οποία φτάνουν λίγοι από τους ανθρώπους, τοποθετούνται οι ανάγκες 

αυτοπραγμάτωσης, αυτοολοκλήρωσης και αξιοποίησης του 

ανθρώπινου εσωτερικού πλούτου. Η κινητήριος δύναμη που ωθεί κάθε 

άνθρωπο σε δράση είναι η προσπάθειά του να ικανοποιήσει τα 

διάφορα επίπεδα αναγκών του, με την επισήμανση ότι η μετάβασή του 

σε ανώτερο επίπεδο αναγκών γίνεται μόνο εφόσον έχει καταφέρει να 

ικανοποιήσει το αμέσως κατώτερο επίπεδο.

Ο Alderfer, αντιθέτως, αν και υιοθέτησε τις ανάγκες που 

περιέγραψε ο Maslow, τις κατέταξε με διαφορετική λογική σε τρεις 

κατηγορίες. Επιπλέον διαφοροποιήθηκε σημαντικά, διότι θεώρησε ότι η 

μετάβαση από τη μια κατηγορία στην άλλη δε γίνεται ιεραρχικά όπως ο 

Maslow υποστήριξε, αλλά σύμφωνα με το αξιολογικό κριτήριο του κάθε 

ανθρώπου, ενώ δέχτηκε ότι μπορεί να υπάρχει και οπισθοδρόμηση από 

ανάγκες ανώτερου επιπέδου σε ανάγκες κατώτερου επιπέδου, όταν 

υπάρχει αδυναμία ικανοποίησης των πρώτων. Ωστόσο ξεφεύγει από 

τους σκοπούς της παρούσας μελέτης η επέκταση σε όλες τις θεωρίες 

που έχουν διατυπωθεί για την παρώθηση του εργαζομένου και που οι 

περισσότερες περιστρέφονται γύρω από τη θεωρία του Maslow. Αυτό 

που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικότερο είναι η επισήμανση ότι 

όλες αυτές οι θεωρίες έχουν θεωρητικό αντίκτυπο και στο θέμα της 

ικανοποίησης του ανθρώπου ως εργαζομένου.
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Αν δεχτούμε, δηλαδή, ότι όλες οι κατώτερες ανάγκες επιβίωσης 

ενός ανθρώπου έχουν εξαρχής ικανοποιηθεί όταν εργάζεται, η 

περαιτέρω παρώθησή του σε μεγαλύτερα επίπεδα δράσης εξαρτάται 

από την πιθανότητα η συγκεκριμένη εργασία να του ικανοποιεί ανάγκες 

ανώτερων επιπέδων. Ή για να το διατυπώσουμε καλύτερα, όταν η 

εργασία του ανθρώπου περιλαμβάνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 

που αναφέραμε ότι ενδεχομένως τον οδηγούν σε μεγαλύτερα επίπεδα 

ικανοποίησης, ουσιαστικά συντελούν και στην ικανοποίηση των 

ανώτερων αναγκών του, που ως συνέπεια έχει την παρότρυνσή του σε 

μεγαλύτερη απόδοση και εντονότερη δραστηριοποίηση καθώς η 

εργασία του τείνει να του ικανοποιεί ολοένα και μεγαλύτερα επίπεδα 

αναγκών. Το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει είναι λοιπόν το εξής: Τα 

μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης ενός ανθρώπου από την εργασία 

του συνδέονται με την περαιτέρω παρώθησή του, βελτιώνουν την 

απόδοσή του, αυξάνουν την παραγωγικότητά του, εντείνουν το 

ενδιαφέρον του για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών;
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2.4.2.2. Η Αύξηση της Παραγωγικότητας και η Βελτίωση της 

Απόδοσης

Η σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση του εργαζομένου και την 

απόδοσή του στην εργασία είναι ένα πεδίο διαρκών θεωρητικών 

αντιθέσεων και αντικρουόμενων ως προς τα συμπεράσματά τους 

ερευνών. Μπορεί λοιπόν η κοινή λογική να υπαγορεύει ότι ο 

ικανοποιημένος εργαζόμενος δε μπορεί παρά να εργάζεται 

περισσότερο και με μεγαλύτερη προσπάθεια, ωστόσο τα αποτελέσματα



των ερευνών δεν συνάδουν όλα με την άποψη αυτή. Έτσι το μοναδικό 

ασφαλές συμπέρασμα, για το οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι, είναι 

ότι αποδοτικότητα του εργαζομένου επηρεάζεται από μια πληθώρα 

συνθηκών και καταστάσεων, ανάμεσα στις οποίες ενδεχομένως να 

εντάσσεται και η ικανοποίησή του. Η παραπάνω αποδοχή εξηγεί ίσως 

και τις αντικρουόμενες ως προς τα αποτελέσματά τους διενεργηθείσες 

έρευνες.

Έτσι αφενός, στη δημοσιότητα έχουν έρθει κατά καιρούς άρθρα 

που υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση του προσωπικού είναι ο 

σπουδαιότερος παράγοντας μέσω του οποίου μπορεί να προβλέψει 

κανείς τη μελλοντική παραγωγικότητα. Παρόμοια άποψη εκφράζεται 

από τους Appelbaum και ΚβπΉΐ (2000) που μέτρησαν σε 10% 

μεγαλύτερη την παραγωγικότητα σε εταιρίες με ικανοποιημένους 

υπαλλήλους έναντι παρόμοιων εταιριών με δυσαρεστημένους 

υπαλλήλους. Δεκάδες άλλες έρευνες και άρθρα συντάσσονται με αυτήν 

την άποψη.

Ωστόσο, η αντίθετη άποψη είναι ποσοτικά ισχυρότερη και 

πρεσβεύει ότι η όποια επίδραση της ικανοποίησης του εργαζομένου 

στην παραγωγικότητά του, ακόμα κι αν υφίσταται, δεν μπορεί παρά να 

είναι βραχύβια (Crow, 1995). Οι περισσότεροι πάντως υπέρμαχοι αυτής 

της άποψης υιοθετούν πλήρως την ενδιαφέρουσα παρατήρηση του 

Locke (π.χ. Κάντας), ότι δεν είναι η ικανοποίηση που φέρνει αύξηση της 

απόδοσης αλλά το ακριβώς αντίθετο. Η επιτυχής απόδοση στην 

εργασία, η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία σε αυτή είναι 

καταστάσεις που οδηγούν στην αύξηση του επιπέδου της ικανοποίησης 

του εργαζομένου. Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις θεωρίες π.χ. του Maslow
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περί των αναγκών του ανθρώπου, αυτή η άποψη δείχνει να έχει 

ισχυρά ερείσματα.

42

2.4.2.3. Η Βελτίωση της εξυπηρέτησης των Πελατών

Αντιθέτως, στο θέμα της επίδρασης του επιπέδου της 

ικανοποίησης του εργαζομένου στην εξυπηρέτηση των πελατών, οι 

ερευνητές και θεωρητικοί δείχνουν να συμφωνούν μεταξύ τους 

αποδεχόμενοι τη θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Το 

ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγουν έρευνες για διάφορους κλάδους παροχή υπηρεσιών.

Έτσι, στον ξενοδοχειακό κλάδο, περίφημη παραμένει η δήλωση 

του Marriott, ιδρυτή της γνωστής ομώνυμης αλυσίδας ξενοδοχείων, ότι 

δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει κανείς ικανοποιημένους πελάτες με 

δυσαρεστημένο προσωπικό. Σε υπεράσπιση των λόγων του, 

εσωτερικές έρευνες στο ξενοδοχείο Forte, απέδειξαν την ισχυρή 

συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση εργαζομένων και πελατών, 

οδηγώντας την εταιρία να στραφεί στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των 

εργαζομένων ως το γρηγορότερο δρόμο για την ικανοποίηση των 

πελατών. Οι μετρήσεις μετά τη στρατηγική επιλογή του ξενοδοχείου 

έδειξαν μια βελτίωση κατά 10% της ικανοποίησης των πελατών, ενώ τα 

παράπονα μειώθηκαν κατά 15% και οι έπαινοι αυξήθηκαν κατά 24%. 

Αλλά και στον κλάδο της υγείας (Mallak et at, 2003), ή τον τραπεζικό 

τομέα (Allred, 2001), οι έρευνες απέφεραν παρόμοια ευρήματα.
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2.4.3.H Αφοσίωση του Εργαζομένου στην Επιχείρηση

2.4.3.1. Γενικά

Όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα για την ενδεχόμενη έλλειψη 

θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην ικανοποίηση του εργαζομένου και 

την απόδοσή του, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό 

επιχείρημα για όσους ισχυρίζονται ότι η ενασχόληση με τον εργαζόμενο 

και το πώς αισθάνεται είναι περιττή και χωρίς συγκεκριμένο όφελος για 

την επιχείρηση. Ωστόσο, όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία 

ενδεχόμενων συνεπειών από την ύπαρξη ικανοποίησης, οι θεωρητικοί 

και οι ερευνητές δείχνουν να συμφωνούν. Μεγαλύτερα επίπεδα 

ικανοποίησης καλλιεργούν στον εργαζόμενο αισθήματα αφοσίωσης 

προς την επιχείρηση στην οποία εργάζεται.

Με τα παραπάνω συμφωνούν μια σειρά από έρευνες και άρθρα. 

Όσον αφορά τον όρο αφοσίωση, με αυτόν εννοείται η συναισθηματική 

ταύτιση και προσκόλληση με την επιχείρηση στην οποία 

δραστηριοποιείται ο εργαζόμενος. Ο Crosby δίνει μια περαιτέρω 

ανάλυση της έννοιας διαχωρίζοντας τη σε παθητική και ενεργητική 

αφοσίωση. Παθητική υπάρχει όταν ο εργαζόμενος απλά αντιστέκεται σε 

εξωτερικές επιρροές, ενώ ενεργητική όταν ο εργαζόμενος λειτουργεί ως 

υπερασπιστής της επιχείρησής του, εκφράζοντας χωρίς δισταγμό την 

εμπιστοσύνη του στην εταιρία, τις αξίες και σκοπούς της. Ανεξαρτήτως 

του ποιο περιεχόμενο θα διαλέξουμε να δώσουμε στην αφοσίωση, όλοι 

συμφωνούν ότι αυτή στην πράξη εκφράζεται με δύο πολύ 

συγκεκριμένους και σπουδαιότατους τρόπους, την επιθυμία του να



παραμείνει στην επιχείρηση και την τάση του να αποφεύγει τις 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και απουσίες από τη δουλειά του .

2.4.3.2. Η Κινητικότητα του προσωπικού (turnover)

Η διατήρηση του προσωπικού μιας εταιρίας είναι θέμα εξαιρετικής 

σημασίας για αυτή. Αρχικά διότι οι αποχωρήσεις συνδέονται με 

αυξημένα κόστη για τη στρατολόγηση και εκπαίδευση των 

νεοπροσλαμβανόμενων. Πιο επώδυνα όμως είναι ίσως τα έμμεσα 

κόστη που προέρχονται από τα αυξημένα ποσοστά αποχωρήσεων. Τα 

έμμεσα κόστη αφορούν το χαμένο know-how, την απώλεια της 

συσσωρευμένης εμπειρίας (Pilar et al, 2004) ή και την κακή εικόνα και 

αίσθηση που λαμβάνει ο πελάτης, ο οποίος από έρευνες έχει 

αποδειχθεί ότι επιθυμεί τη σταθερότητα στα πρόσωπα που τον 

εξυπηρετούν. Οι επιχειρήσεις, συνεπώς, οφείλουν να αναλύουν τις 

αιτίες και να ελαχιστοποιούν τα ποσοστά των αποχωρήσεων των 

εργαζομένων από αυτές.

Το μοντέλο του Mobley εξηγεί αναλυτικά τα στάδια από τα οποία 

υπεισέρχεται ο εργαζόμενος από τη στιγμή της πρώτης σκέψης του για 

αποχώρηση μέχρι τη στιγμή που θα την πραγματοποιήσει. Στο πρώτο 

επίπεδο, ο εργαζόμενος αρχίζει να κάνει σκέψεις για πιθανή 

αποχώρηση ή σκέπτεται εναλλακτικές μορφές αντίδρασης, όπως η 

αδιαφορία, η παθητικότητα ή η απουσία από την εργασία. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, ο εργαζόμενος αρχίζει να συγκρίνει το όφελος και το 

κόστος που συνδέονται με την αποχώρησή του και επανεκτιμά την 

παρούσα εργασία του αποφασίζοντας να τη διατηρήσει με σχετική 

ευχαρίστηση ή να καταφύγει στις προαναφερόμενες εναλλακτικές
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μορφές αντίδρασης, αν καταλήξει ότι δεν τον συμφέρει να 

αποχωρήσει από την παρούσα εργασία. Αν παρόλα αυτά συνεχίσει να 

επιμένει στις αρχικές σκέψεις για αποχώρηση, αρχίζει σιγά σιγά να 

αναπτύσσει τη διάθεση για να φύγει και προχωρά στις πρώτες 

διερευνητικές ενέργειες για νέα εργασία. Σε κάθε νέα περίπτωση 

εργασίας προβαίνει στην ανάλυση κόστους - ωφέλειας, με απώτερο 

αποτέλεσμα την πραγματοποίηση της αποχώρησης ή την επιλογή της 

παραμονής ή την καλλιέργεια μιας εμμονής για αποχώρηση χωρίς να 

την πραγματοποιεί ποτέ.

Οι περισσότερες έρευνες και άρθρα καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι το επίπεδο της ικανοποίησης από την εργασία επιδρά στη 

διαμόρφωση ή μη αφοσίωσης και καθορίζει τη διάθεση του 

εργαζομένου για αποχώρηση ή παραμονή στην ίδια εργασία. Μια σειρά 

άρθρων συμφωνούν με τη λογική σκέψη ότι ο δυσαρεστημένος 

εργαζόμενος καλλιεργεί σκέψεις για πιθανή αποχώρηση και σε πολλές 

περιπτώσεις την πραγματοποιεί (Low et al, 2001, D.B Ποζογ και B.D 

llozor, 2002, Chiu και Francesco, 2003).

Ωστόσο και σε αυτό το θέμα δε λείπουν οι αντίθετες απόψεις, 

όπως αυτή του Καντά που θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα, ο 

οποίος επιδρά στις αποφάσεις που παίρνουν οι εργαζόμενοι, την 

κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας και την ευκολία που 

έχει κανείς σε μια δεδομένη χρονική περίοδο να βρει άλλη δουλειά. Το 

φαινόμενο hobo που αναλύεται από άλλους επιστήμονες (Hartman και 

Yrle, 1996), περιγράφει μια άλλη πλευρά του ίδιου προβληματισμού. 

Πολλοί εργαζόμενοι ανεξαρτήτως της ικανοποίησης που μπορεί να 

νοιώθουν από την παρούσα εργασία τους εξακολουθούν να κάνουν 

σκέψεις για αποχώρηση και τελικά να την πραγματοποιούν. Αυτό
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μπορεί να συμβαίνει διότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν 

προσανατολίζονται από τη φύση τους σε σταθερές καριέρες και 

lifestyles, προτιμούν να αλλάζουν τρόπο ζωής ή απλά και τόπο 

διαμονής. Ωστόσο, όλα αυτά τα αντικρουόμενα παραδείγματα δεν 

αναιρούν το ότι ο δυσαρεστημένος εργαζόμενος αρχίζει να σκέφτεται 

την αποχώρηση, γεγονός ανησυχητικό ακόμα κι αν τελικά αναβάλει την 

πραγματοποίησή της.

2.4.3.3 Οι αδικαιολόγητες απουσίες και καθυστερήσεις

Πολλές έρευνες, τέλος, συμφωνούν για την ύπαρξη αρνητικής 

σχέσης ανάμεσα στην ικανοποίηση του εργαζομένου και τις 

καθυστερήσεις ή απουσίες από την εργασία (Ηο, 1997 Morgan, 1995). Ο 

δυσαρεστημένος εργαζόμενος όταν δε μπορεί να αποχωρήσει ή να 

αντιδράσει με άλλο τρόπο για να διοχετεύσει την απογοήτευσή του, 

δείχνει να υιοθετεί ως τρόπο αντίδρασης την καθυστέρηση ή την 

αδικαιολόγητη απουσία του από την εργασία του. Πάντως στο 

συγκεκριμένο ζήτημα όλες οι έρευνες αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία 

στην αποκάλυψη των απουσιών ή καθυστερήσεων που είναι 

πραγματικά αδικαιολόγητες, καθώς πολλές από αυτές καλύπτονται ως 

δικαιολογημένες (ασθένειας). Επιπλέον είναι σχεδόν απίθανο ένας 

εργαζόμενος να παραδεχθεί σε μια πιθανή έρευνα την αυθαιρεσία της 

απουσίας του. Για αυτό και τα ευρήματα είναι αντιφατικά και δεν 

οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Μετά την παράθεση όσων αναφέρει η βιβλιογραφία για την 

ικανοποίηση, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις συνέπειες 

από αυτή, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, 

αφού γίνει μια αναφορά και στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Η ΜΕΘΟΑΟΑΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για την παρούσα έρευνα το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το 

ερωτηματολόγιο. Το περιεχόμενο και η διαμόρφωση του 

ερωτηματολογίου επιλέχθηκαν με βάση προηγούμενες προσπάθειες 

που έγιναν από έρευνες του εξωτερικού για το θέμα της Ικανοποίησης 

από την εργασία, ιδωμένες βέβαια με κριτικό πνεύμα.

Η δομή του ερωτηματολογίου είναι τέτοια ώστε να περιλαμβάνει 

όλα τα επιμέρους θέματα που απασχολούν την παρούσα εργασία. Έτσι 

στο πρώτο του τμήμα επιλέγονται ερωτήσεις για τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του ερωτηθέντος, στο δεύτερο τμήμα διερευνώνται οι 

παράγοντες που ενδεχομένως επιδρούν στα επίπεδα ικανοποίησης του 

εργαζομένου, ενώ στο τελευταίο τμήμα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στην ανάλυση της πιθανής επίδρασης που έχει η ικανοποίηση σε 

μεγέθη που η θεωρία αντιμετωπίζει ως πιθανά αποτελέσματά της.

Η επιλογή της μορφής των περισσοτέρων από τις ερωτήσεις, 

κυρίως αυτών που αφορούν τους παράγοντες που επιδρούν στο 

επίπεδο ικανοποίησης, πρόκρινε τη χρησιμοποίηση όχι ακριβώς 

ερωτήσεων αλλά προτάσεων στις οποίες ο ερωτηθείς καλείται να 

απαντήσει σημειώνοντας το βαθμό στον οποίο συμφωνεί με το 

περιεχόμενό τους σε κλίμακες Likert. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε 

διότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η στατιστική ανάλυση των

στοιγείων που ποοέκυιυαν. Άλλωστε τέτοια uooam έγουν τα



περισσότερα από τα ερωτηματολόγια που έχουν ως τώρα 

χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες έρευνες του εξωτερικού.

Κρίσιμο θέμα κατά την κατασκευή του ερωτηματολογίου 

αποτέλεσε η επιλογή του τρόπου προσέγγισης και μέτρησης της 

ικανοποίησης από την εργασία του ερωτηθέντος. Γενικά στη θεωρία 

είναι αποδεκτές δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάποιοι από τους 

ερευνητές μετρούν την ικανοποίηση ως ένα ενιαίο μέγεθος και 

χρησιμοποιούν για αυτό συνήθως μία ερώτηση του τύπου «πόσο 

απολαμβάνετε να πηγαίνετε στη δουλειά κάθε πρωί». Άλλοι προτιμούν 

διαφορετικές ερωτήσεις για την ικανοποίηση σε κάθε ένα από 

επιλεγμένα χαρακτηριστικά της εργασίας, όπως ο μισθός, οι 

εγκαταστάσεις, οι σχέσεις με τους συναδέλφους κ.α. αθροίζοντας στη 

συνέχεια τις επιμέρους απαντήσεις καταλήγοντας σε μια γενική 

ικανοποίηση από την εργασία. Ο πρώτος τρόπος προτιμάται από τους 

περισσότερους και δείχνει να είναι ευκολότερος και πιο αξιόπιστος ως 

προς τα αποτελέσματά του, για αυτό και επιλέχθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας. Ωστόσο για ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

επέλεξα τη χρησιμοποίηση δύο γενικών ερωτήσεων για το ενιαίο θέμα 

της ικανοποίησης συμψηφίζοντας τις απαντήσεις σε αυτές (βλ. 

προτάσεις 1 και 2 στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου).

Πριν την τελική διανομή του το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε σε 

μια ομάδα δώδεκα τραπεζικών υπαλλήλων, ζητώντας από αυτούς να 

σχολιάσουν τυχόν ασάφειες και προβλήματα στην εκφορά των 

ερωτήσεων καθώς και να εκφράσουν την άποψή τους για τους 

προτιμότερους τρόπους προσέγγισης των εργαζομένων που θα 

επιλέγονταν στα πλαίσια της έρευνας, ώστε να εξασφαλιστεί η 

μεγαλύτερη δυνατή εμπιστοσύνη και άρα και ειλικρίνεια των
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απαντήσεων. Τα σχόλια αυτά, καθώς και η πολύτιμη συνδρομή του 

επιβλέποντος καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κου 

Μπαραλέξη Σπυρίδωνα, οδήγησαν στην τελική μορφή του 

ερωτηματολογίου.

Επί της διαδικασίας, ως πληθυσμός της παρούσας έρευνας 

επιλέχθηκαν οι τραπεζικοί υπάλληλου ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, 

ιεραρχικής βαθμίδας και μορφωτικού επιπέδου που απασχολούνται σε 

ένα από τα καταστήματα που διατηρούν στο δήμο Θεσσαλονίκης οι έξι 

μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, 3 κρατικές (Εθνική, Εμπορική, 

Αγροτική) και 3 ιδιωτικές (Alpha Bank, Eurobank, και Τράπεζα 

Πειραιώς). Αφού συγκεντρώθηκαν ονομαστικά τα καταστήματα αυτά 

(112 στον αριθμό), έγινε τυχαία επιλογή με τη διαδικασία της κλήρωσης 

των 38 εξ αυτών, στα οποία και δόθηκε το ερωτηματολόγιο.

Λόγω του περιεχομένου του, υπήρξε ένα πρόβλημα με την 

δυσπιστία με την οποία αντιμετωπιζόταν από τους υπαλλήλους. Τελικά, 

και με βάση το feedback που έλαβα από την πιλοτική διανομή του 

ερωτηματολογίου, προκρίθηκε ως πιο αποτελεσματική η απευθείας 

επίσκεψη στα καταστήματα και η διανομή του ερωτηματολογίου σε κάθε 

έναν ξεχωριστά από τους υπαλλήλους, με τη διαβεβαίωση ότι τα 

ανώνυμα ερωτηματολόγια θα συγκεντρώνονταν χωρίς την παρέμβαση 

κάποιου προϊσταμένου, αλλά από τον ίδιο τον γράφοντα με δεύτερη 

επίσκεψή του στο κατάστημα. Τελικά συμπληρώθηκαν 104 

ερωτηματολόγια.

Η ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων έγινε με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Τα στοιχεία που προέκυψαν 

παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
50

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

4.1. Ο Βαθμός Ικανοποίησης από την εργασία και οι 

βασικότεροι λόγοι της ύπαρξης ή ανυπαρξίας της.

Στο γράφημα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υπαλλήλων σχετικά 

με τη γενική τους ικανοποίηση.

Γ ράφημα 1

SATISFACTION

Percent
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Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι στις έρευνες για την 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους, έχει αποδειχθεί 

ότι τις περισσότερες φορές οι ερωτηθέντες τείνουν να απαντούν 

ωραιοποιώντας κάπως τις απαντήσεις τους. Αυτό ίσως να εξηγεί το 

σχετικά μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνουν 

ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι (44,2%), αν και δεν πρέπει να 

παραγνωρίζουμε ότι και το ποσοστό της αντίθετης άποψης δεν είναι 

διόλου αμελητέο (36,5 %).

Από τα υπόλοιπα ποσοστά - συχνότητες όλα είναι ενδιαφέροντα 

ιδιαίτερη εντύπωση όμως προκαλούν τα παρακάτω:

• Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων θεωρεί άδικο το 

μισθό που λαμβάνει (58,7%), σημάδι της έντονης αίσθησης που 

υπάρχει ότι οι μισθοί των ελλήνων τραπεζικών υπαλλήλων 

υπολείπονται κατά πολύ αυτών των Ευρωπαίων συναδέλφων 

τους.

• Σημαντικό ποσοστό των υπαλλήλων (66,3%) αισθάνονται 

ασφαλείς, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εργαζομένων σε 

τράπεζες, όπου οι συμβάσεις που υπογράφονται και η ύπαρξη 

σωματείων αποτρέπουν ως τώρα φαινόμενα απολύσεων.

• Σημαντικό και ανησυχητικό (60,6%) είναι το ποσοστό αυτών που 

απαντούν ότι υπάρχει αναξιοκρατία στις επιχειρήσεις τους.

• Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το συντριπτικό ποσοστό (77,9%) των 

εργαζομένων που απάντησαν ότι συχνά ή πάντα βιώνουν έντονο



αρνητικό άγχος. Το ποσοστό αυτών που δεν έχουν τέτοιο 

πρόβλημα ή το έχουν σπάνια είναι μόνο 7,7%.

• Παρά τα ανησυχητικά, όμως στοιχεία οι εργαζόμενοι δηλώνουν 

σε ποσοστό 80,8% ότι ενδιαφέρονται πολύ ή πάρα πολύ για την 

εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ μεγάλο (60,6%) είναι και το 

ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η απόδοσή τους τον τελευταίο 

χρόνο βελτιώθηκε.

• Τέλος συντριπτικό είναι και το ποσοστό (79,8%) αυτών που 

απαντούν ότι δεν έχουν καμία ή σχεδόν καμία διάθεση να βρουν 

αλλού δουλειά, σημάδι ίσως της ανασφάλειας στην αγορά 

εργασίας, στοιχείο στο οποίο θα αναφερθούμε και στη συνέχεια.

52

Τα παρακάτω γραφήματα, No 2 και Νο3, παρουσιάζουν τις 

απαντήσεις των εργαζομένων για τους βασικούς λόγους δυσφορίας 

ή ικανοποίησης από τη δουλειά τους ως τραπεζικοί υπάλληλοι. Ο 

χαμηλός μισθός και το άγχος ευθύνονται περισσότερο για τη 

δυσφορία τους, ενώ η ασφάλεια που προσφέρει η δουλειά τους ως 

τραπεζικοί υπάλληλοι είναι ο βασικός λόγος ικανοποίησής τους.



Γρόφημα Νο2
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Dissatisfaction Causes

Γράφημα Νο3

Satisfaction Causes



4.2. Η Επίδραση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών.
54

Από το πλήθος των 104 ερωτηθέντων, οι 50 είναι άνδρες και οι 54 

γυναίκες. Επίσης οι 71 είναι απλοί υπάλληλοι, 24 είναι προϊστάμενοι και 

οι 9 διευθυντές ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των απαντήσεων 59,6% 

προέρχονται από ανθρώπους με μόρφωση πέραν του Λυκείου, καθώς 

αυτοί ήταν και οι πιο πρόθυμοι να απαντήσουν. Στον πίνακα 1 

παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των απαντησάντων.

Πίνακαςί

AGE

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Μέχρι 24 7 6,7 6,7 6,7

25-30 31 29,8 29,8 36,5
31-40 29 27,9 27,9 64,4
41-50 26 25,0 25,0 89,4
Πάνω από 51 11 10,6 10,6 100,0
Total 104 100,0 100,0

Στον παρακάτω πίνακα No 2, αναφέρεται για κάθε ζευγάρι 

μεταβλητών (με εξαρτημένη μεταβλητή πάντα την ικανοποίηση) ο 

Somers-d, το πρόσημο και η τιμή του οποίου δείχνουν το βαθμό και τη 

φύση (αρνητική ή θετική) της πιθανής συσχέτισης μεταξύ δύο 

μεταβλητών, καθώς και η Significance που όταν είναι < 0,05 

απορρίπτεται η αρχική υπόθεση ότι οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους.
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Η τιμή του Somers-d και η Significance είναι ενδεικτικές της 

έλλειψης συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών ττου εξετάζουμε. Η 

στατιστική ανάλυση, δηλαδή, των απαντήσεων αποκαλύπτει το εξής 

σημαντικό στοιχείο: κανένα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

ηλικία, φύλο, προϋπηρεσία και μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων 

δε συσχετίζεται με την ικανοποίηση από την εργασία. Οι μεταβλητές 

μεταξύ τους είναι ανεξάρτητες. Εξαίρεση αποτελεί η ιεραρχική βαθμίδα.

Πίνακας 2

Ζευγάρι Μεταβλητών Somers-d Appr. Sig.

Φύλο-Ικανοποίηση 0,158 0,155

Ηλικία-Ικανοττοίηση - 0,007 0,937

Προϋπηρεσία-Ικανοποίηση -0,014 0,872

Ιερ.Βαθμίδα-Ικανοποίηση 0,231 0,042

Μόρφ.Επιττεδο-Ικανοποίηση - 0,052 0,570

Πράγματι, όσο μεγαλώνει η θέση που κατέχει ένας εργαζόμενος, 

μεγαλώνει και η ικανοποίησή του από τη συγκεκριμένη εργασία. Το 

συμπέρασμα αυτό πιθανώς εξηγείται από το ότι οι ανώτερες θέσεις 

συνεπάγονται μεγαλύτερα οφέλη και πιο αυτόνομη και δημιουργική 

εργασία που περιλαμβάνει καθήκοντα περισσότερο ενδιαφέροντα όπως 

π.χ. η λήψη αποφάσεων.
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Πέραν του θέματος που κυρίως μας ενδιαφέρει, αυτό της 

ικανοποίησης, προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων. Επιγραμματικά να αναφέρω ότι:

• Οι γυναίκες απουσιάζουν περισσότερο από τους άνδρες 

(στατιστικά σημαντική η διαφορά), γεγονός που ενδεχομένως 

εξηγείται από τα αυξημένα καθήκοντά τους στο σπίτι.

• Η ηλικία των εργαζομένων συσχετίζεται θετικά με την αυτονομία 

που απολαμβάνουν. Επιπλέον όσο μεγαλώνει η ηλικία του 

εργαζομένου, μεγαλώνει η αφοσίωση στον εργοδότη και η 

διάθεσή του να εξυπηρετήσει τον πελάτη. Επιπλέον μειώνεται η 

πρόθεσή του να αποχωρήσει από την εργασία, οι απουσίες του 

από την εργασία αλλά και η εκτίμησή του για την ποιότητα ζωής 

που απολαμβάνει.

• Παρομοίως όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής του εργαζομένου 

στην επιχείρηση, αυξάνεται η αυτονομία του, η αφοσίωσή του, η 

διάθεση να εξυπηρετήσει των πελάτη, ενώ μειώνεται η διάθεσή 

του να αποχωρήσει, οι ημέρες απουσίας του αλλά και η απόδοσή 

του!

• Σε συμφωνία και με την κοινή λογική, η ανώτερη θέση που 

κατέχει κανείς σχετίζεται θετικά με την αυτονομία, την 

εκπαίδευση, τη σαφήνεια, την ικανοποίηση από το μισθό, το 

επίπεδο feedback που λαμβάνει, την ποικιλία των καθηκόντων, 

τη διάθεση για εξυπηρέτηση του πελάτη και την αφοσίωση στον 

εργοδότη.

• Τέλος όσο μεγαλώνει το μορφωτικό επίπεδο του εργαζομένου, 

τόσο αντιλαμβάνεται ως θετικές τις προοπτικές του για εξέλιξη.



Ωστόσο ο μορφωμένος εργαζόμενος παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντικά μειωμένη ικανοποίηση από το μισθό, ενώ ο 

τραπεζικός υπάλληλος δείχνει να απουσιάζει, να καθυστερεί και 

να επιθυμεί να βρεί αλλού εργασία περισσότερο όσο ανεβαίνει το 

μορφωτικό του επίπεδο.
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4.3. Οι Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της 

Ικανοποίησης

Στον παρακάτω πίνακα No 3, περιέχονται όλοι οι παράγοντες 

που οι θεωρητικοί αναφέρουν ότι επιδρούν στο επίπεδο ικανοποίησης 

από την εργασία. Πάλι θα προτιμηθεί η τιμή Somers-d, ως η 

ακριβέστερη για τις περιπτώσεις όπου παίζει ρόλο και ο χαρακτηρισμός 

της μιας μεταβλητής ως ανεξάρτητης και της άλλης ως εξαρτημένης. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση εννοείται ως εξαρτημένη μεταβλητή η 

ικανοποίηση από την εργασία. Επίσης χρησιμοποιείται και πάλι η 

Significance, για να διαπιστώσουμε αν οι μεταβλητές που εξετάζονται 

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους (όταν η Significance είναι < 0,05 

απορρίπτεται η αρχική υπόθεση ότι οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους).



Πίνακας Νο3
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Ανεξάρτητη Μεταβλητή Somers-d Appr. Sig.

Μισθός 0,391 0,000

Πρόσθετες Παροχές 0 207 υ,^υ/ 0,015

Αυστηρό Ωράριο 0,110 0,200

Εγκαταστάσεις και συνθήκες 0,232 0,002

Σχέσεις με συναδέλφους 0,307 0,000

Ασφάλεια 0,164 0,069

Προοπτικές 0,289 0,000

Προϊστάμενος 0,366 0,000

Αξιοκρατία 0,405 0,000

Αναγνώριση 0,412 0,000

Feedback 0,393 0,000

Αυτονομία 0,257 0,002

Σαφήνεια 0,200 0,022

Λειτουργία σε ομάδες 0,225 0,005

Ποικιλία 0,362 0,000

Εκπαίδευση 0,243 0,001

Τμήμα HR 0,304 0,000

Άγχος - 0,474 0,000

Ποιότητα ζωής 0,162 0,043

Προσωπικές αξίες 0,518 0,000



Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Πλην ελάχιστων 

μεταβλητών, η μεγάλη πλειοψηφία τους αποδεικνύεται ότι σχετίζεται με 

την ικανοποίηση από την εργασία. Η τιμή Sig. καταλήγει κι αυτή στο 

ίδιο συμπέρασμα, ότι η αρχική υπόθεση ότι οι παραπάνω μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες με την ικανοποίηση απορρίπτεται.

Εξαίρεση αποτελεί το ωράριο, η εργασιακή ασφάλεια και ίσως και 

η ποιότητα ζωής, η οποία αν και αποδεικνύεται μη ανεξάρτητη, ωστόσο 

ο βαθμός συσχέτισής της είναι ο μικρότερος και ο πιο ασήμαντος από 

κάθε άλλη μεταβλητή. Πραγματικά, το αποτέλεσμα αυτό συνάδει και με 

τη λογική, αν λάβουμε υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα 

στις περισσότερες των περιπτώσεων απολαμβάνουν το προνόμιο του 

σταθερού ωραρίου χωρίς υπερωρίες και της εργασιακής ασφάλειας, 

που πηγάζουν από τις αορίστου χρόνου συμβάσεις που υπογράφουν οι 

περισσότεροι και από την ισχύ των σωματείων τους. Έτσι βρέθηκαν 

στην έρευνα πολλοί εργαζόμενοι που απάντησαν ότι είναι 

δυσαρεστημένοι από την εργασία τους, ωστόσο η ασφάλεια και η 

τήρηση του ωραρίου υπάρχουν και σε αυτούς αφού είναι σχεδόν 

δεδομένες, προς το παρόν στο συγκεκριμένο κλάδο.

Από τους υπόλοιπους παράγοντες όλοι βρέθηκαν να σχετίζονται 

με την ικανοποίηση. Το μεγαλύτερο βαθμό συσχέτισής συναντάμε στη 

συμφωνία με τις προσωπικές αξίες του εργαζομένου (0,518), το άγχος 

(αρνητική συσχέτιση -0,474 που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει το άγχος 

μειώνεται η ικανοποίηση), την αναγνώριση (0,412) και την αξιοκρατία 

(0,405), το feedback (0,393), την ικανοποίηση από το μισθό (0,0391), την 

εμπιστοσύνη στον προϊστάμενο (0,366), την ποικιλία (0,362), τις σχέσεις 

με τους συναδέλφους(0,307) και την υποστήριξη από το Τμήμα 

Ανθρωπίνου Δυναμικού (0,304).
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Τα ευρήματα έρχονται σε πλήρη ταύτιση με έρευνες του 

εξωτερικού όπως για παράδειγμα αυτή των Rutter και Fielding, οι 

οποίοι αποκάλυψαν έντονο άγχος στους αξιωματικούς των Βρετανικών 

Φυλακών, το οποίο συνέδεσαν με την καταπίεση των συναισθημάτων 

τους και στο οποίο απέδωσαν την έλλειψη ικανοποίησης από την 

εργασία τους. Επίσης οι Maslach and Leiter θεωρώντας το άγχος 

μεγάλο πρόβλημα για πολλούς εργαζόμενους της Βόρειας Αμερικής 

λόγω του ψυχρού, απαιτητικού και πολλές φορές εχθρικού 

περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται, βρήκαν αναμενόμενα χαμηλά 

επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία σε αυτούς που δηλώνουν ότι 

βιώνουν αρνητικό άγχος στην εργασία τους. Τέλος ο Titus Oshagbemi 

απεκάλυψε ότι οι καλές σχέσεις, οι φιλίες, η υγιής συνεργασία και η 

υποστήριξη από τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο, ευθύνονται 

για το 20% της ικανοποίησης των εργαζομένων.
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4.4. Οι Συνέπειες της Ικανοποίησης από την Εργασία.
61

Σημαντικότατα ευρήματα αποκαλύπτονται από την ανάλυση της 

σχέσης ανάμεσα στην Ικανοποίηση από την εργασία και σε μεγέθη με 

εξαιρετική σημασία, όπως η απόδοση, η αφοσίωση, η εξυπηρέτηση του 

πελάτη, η πρόθεση αποχώρησης από την εργασία, οι απουσίες και οι 

καθυστερήσεις. Τα συμπεράσματα είναι αποκαλυπτικά για θέματα που 

αποτελούν μόνιμο πεδίο αντιπαραθέσεων μεταξύ των ερευνητών του 

εξωτερικού. Ο παρακάτω πίνακας No 4 παρουσιάζει τον εοιπβτβ-ά και 

την Appr.Sig.

Πίνακας No 4

Ζευγάρι Μεταβλητών Somers-d Appr. Sig.

Ικανοποίηση - Απόδοση 0,326 0,000

Ικανοποίηση - Αφοσίωση 0,252 0,005

Ικανοποίηση - Εξυπηρέτηση 0,209 0,009

Ικανοποίηση - Πρόθ. Αποχώρησης -0,148 0,066

Ικανοποίηση - Απουσίες -0,152 0,067

Ικανοποίηση - Καθυστερήσεις 0,005 0,947



Η Ικανοποίηση λοιπόν από π|ν εργασία δεν είναι ανεξάρτητη
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από την απόδοση, την αφοσίωση και την διάθεση του εργαζομένου για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, αντιθέτους όταν μεγαλώνει 

αυξάνονται και τα τρία πολύ σημαντικά μεγέθη. Τη μεγαλύτερη θετική 

συσχέτιση η ικανοποίηση την παρουσιάζει με την απόδοση. Το 

παρακάτω διάγραμμα No 1, συνδυάζει τις απαντήσεις στις δύο 

μεταβλητές και είναι χαρακτηριστικό:

Διάγραμμα Νοί

□ Ουδέτεροι
£] Ικανοποιημένα
[Π Απόλυια Ικα/ (ποιημένοι

Pies show courts
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Η έρευνα συντάσσεται στο σημείο αυτό με έρευνες του 

εξωτερικού. Έτσι παρόμοια ευρήματα βρέθηκαν από τους Appelbaum 

και Kamal (2000) που μέτρησαν σε 10% μεγαλύτερη την 

παραγωγικότητα σε εταιρίες με ικανοποιημένους υπαλλήλους έναντι 

παρόμοιων εταιριών με δυσαρεστημένους υπαλλήλους. Επίσης έρευνες 

στο ξενοδοχείο Forte, απέδειξαν την ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην 

ικανοποίηση εργαζομένων και πελατών, οδηγώντας την εταιρία να 

στραφεί στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των εργαζομένων ως το 

γρηγορότερο δρόμο για την ικανοποίηση των πελατών. Οι μετρήσεις 

μετά τη στρατηγική επιλογή του ξενοδοχείου έδειξαν μια βελτίωση κατά 

10% της ικανοποίησης των πελατών, ενώ τα παράπονα μειώθηκαν κατά 

15% και οι έπαινοι αυξήθηκαν κατά 24%. Αλλά και στον κλάδο της 

υγείας (Mallak et al, 2003), ή τον τραπεζικό τομέα (Allred, 2001), οι 

έρευνες απέφεραν παρόμοια ευρήματα.

Αντιθέτως, η παρούσα έρευνα βρήκε ότι αν και υπάρχει κάποια 

αρνητική συσχέτιση, αυτή ωστόσο δεν είναι στατιστικά σημαντική 

ανάμεσα στην ικανοποίηση και την πρόθεση αποχώρησης. Το εύρημα 

αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με μια σειρά άρθρων και ερευνών που 

καταλήγουν ότι ο δυσάρεστη μένος εργαζόμενος καλλιεργεί σκέψεις για 

πιθανή αποχώρηση και σε πολλές περιπτώσεις την πραγματοποιεί 

(Low et al, 2001, D.B llozor και B.D llozor, 2002, Chiu και Francesco, 

2003).

Η εξήγηση αυτού βρίσκεται πιστεύω στην πολύπλοκη εσωτερική 

διαδικασία που μεσολαβεί ώστε κανείς να καταλήξει ότι επιθυμεί και θα 

πραγματοποιήσει μια αποχώρηση, ακόμη περισσότερο όμως εξηγείται 

από την αυξημένη ανασφάλεια στη αγορά εργασίας στην Ελλάδα, που



αποτρέπει τους τραπεζικούς να σκεφτούν την αποχώρηση τη στιγμή 

μάλιστα που από το συγκεκριμένο επάγγελμα απολαμβάνουν προνόμια 

σπάνια στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα, όπως το σταθερό χωρίς 

υπερωρίες ωράριο και η εργασιακή ασφάλεια.

Επιπλέον, σε αντίθεση με έρευνα του εξωτερικού που καταλήγει 

στην ύπαρξη αρνητικής σχέσης ανάμεσα στην ικανοποίηση του 

εργαζομένου και τις καθυστερήσεις ή απουσίες από την εργασία (Ηο, 

1997), η παρούσα έρευνα δε βρήκε συσχέτιση ανάμεσα στην 

ικανοποίηση και τις απουσίες, γεγονός που κατά τη γνώμη μου πηγάζει 

από τη δυσκολίας αποκάλυψης σε μια έρευνα από τον εργαζόμενο των 

ημερών που αδικαιολογήτως έλειψε από την εργασία του. Τέλος η 

εξίσου ανύπαρκτη σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση και τις 

καθυστερήσεις από την εργασία οφείλεται κατά τη γνώμη μου στις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης με το 

έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και την ανεπάρκεια και 

κακή κατάσταση των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας, γεγονότα που 

επηρεάζουν την καθαρότητα των στοιχείων που συγκέντρωσε η 

συγκεκριμένη έρευνα επί του θέματος των καθυστερήσεων 

προσέλευσης στη δουλειά. Είναι δηλαδή δύσκολο να διερευνηθεί αν το 

ότι καθυστερεί κανείς σε μια αστική περιοχή οφείλεται στην έλλειψη 

ικανοποίησής του από την εργασία του, ή απλά οφείλεται στο ότι του 

είναι δύσκολο να φτάσει στην εργασία του λόγω των μεγάλων 

αποστάσεων, του κυκλοφοριακού ή συγκοινωνιακού προβλήματος που 

αντιμετωπίζει μία περιοχή.
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να αποκαλύψει το μηχανισμό 

λειτουργίας της ικανοποίησης από την εργασία, να φωτίσει τις αιτίες και 

τις συνέπειές της. Μετά την ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων 

μπορούμε με ασφάλεια να καταλήξουμε στα εξής:

• Δεν εμφανίζονται επαρκή στοιχεία που να συνδέουν το φύλο, την 

ηλικία, τον χρόνο παραμονής, ή το μορφωτικό επίπεδο του 

εργαζομένου με το επίπεδο ικανοποίησής του. Εξαίρεση αποτελεί 

η θέση που κατέχει στην ιεραρχική βαθμίδα και η οποία δείχνει να 

συνδέεται με θετική σχέση με την ικανοποίησή του.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των αναφερθέντων ως πιθανών, από 

τους θεωρητικούς, παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο 

ικανοποίησης αποδεικνύεται από την παρούσα έρευνα ότι όντως 

συνδέονται με αυτήν με διαφορετική ένταση σχέσης ο καθένας. 

Άρα η παρούσα καταδεικνύει την αυξημένη προσοχή που πρέπει 

να επιδείξουν οι managers και οι σχεδιαστές της εργασίας των 

άλλων, μιας και πολλοί από τους παράγοντες είναι εύκολο και 

σχεδόν ανέξοδο να προσεχθούν, να επηρεαστούν και να 

αποφέρουν θετικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και την 

εργασιακή ευδαιμονία των εργαζομένων. Τέτοιοι παράγοντες 

είναι π.χ. η αναγνώριση, η ποικιλία, η αξιοκρατία, η εξασφάλιση 

προοπτικών εξέλιξης μέσα στην εταιρία, η διαρκής εκπαίδευση, η 

σαφήνεια των καθηκόντων, η λειτουργία ομάδων εργασίας και η 

καλή συνεργασία με το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού.



• Η ενασχόληση με τους παραπάνω παράγοντες που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση του εργαζομένου, δεν είναι απλά 

ηθικά επιβεβλημένη, αλλά επιβάλλεται διότι η έρευνα αποδεικνύει 

τη σαφή σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση και σε κρίσιμα 

θέματα, όπως η αποδοτικότητα, η αφοσίωση και η διάθεση του 

εργαζομένου για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Αντίθετα, 

για λόγους που αφορούν κυρίως την κατάσταση στην αγορά 

εργασίας, δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 

στην ικανοποίηση και την πρόθεση για αποχώρηση. Ωστόσο και 

σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μας ανησυχεί το γεγονός της 

δυσαρέσκειας από την εργασία, διότι πολλές φορές ο 

εργαζόμενος καταλήγει μέσω μιας εσωτερικής διαδικασίας που 

ήδη περιγράφηκε, σε άλλους τρόπους αντίδρασης, εξίσου 

επιζήμιους, όπως η αδιαφορία ή η παθητικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα έρευνα αποκαλύπτει και την 

ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί σε ερευνητικό επίπεδο, λόγω 

και της ανυπαρξίας παρόμοιων ερευνών στον ελληνικό χώρο. 

Παρόμοιες έρευνες για την εργασιακή ικανοποίηση μπορούν κάλλιστα 

να γίνουν σε πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και να 

καταδείξουν ιδιαιτερότητες και διαφορές από κλάδο σε κλάδο. Επιπλέον 

παρόμοιες έρευνες θα μπορούσαν να στραφούν και στην αποκλειστική 

διερεύνηση καθενός από τους παράγοντες ή τις συνέπειες της 

ικανοποίησης. Κάθε ξεχωριστός παράγοντας και κάθε μια από τις 

συνέπειες της ικανοποίησης από την εργασία που εξετάστηκαν στα 

πλαίσια της παρούσας μελέτης, θα μπορούσε από μόνος του να 

θεμελιώσει αυτοτελή έρευνα με σημαντικά από απόψεως ωφέλειας 

ευρήματα.
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Φυσικά η παρούσα εργασία- έρευνα ήρθε αντιμέτωπη με 

διάφορες αδυναμίες που την περιορίζουν. Καταρχήν τα ευρήματα της 

παρούσης δεν θα ήταν σωστό να γενικευτούν σε όλους τους έλληνες 

τραπεζικούς υπαλλήλους, καθώς η έρευνα ήταν περιορισμένη από 

γεωγραφικής απόψεως στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα 

ευρήματα πιθανώς να ήταν διαφορετικά αν ερευνούσε κανείς την 

ικανοποίηση των τραπεζικών υπαλλήλων στις επαρχιακές πόλεις της 

Ελλάδας. Έπειτα λόγω του περιορισμένου χρόνου διεξαγωγής της, το 

τυχαίο δείγμα ήταν σχετικά περιορισμένο. Τέλος αυτή η έρευνα, όπως 

και κάθε άλλη έρευνα με ερωτηματολόγιο, εμφανίζει την αδυναμία της 

ανικανότητας εξασφάλισης ότι οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι 

απόλυτα ακριβείς και ειλικρινείς. Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος μη 

κατανόησης μίας ερώτησης ενώ είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η 

πλήρης εμπιστοσύνη από τη μεριά των ερωτηθέντων ως προς τη 

μυστικότητα των απαντήσεων. Ειδικά, μάλιστα στη συγκεκριμένη 

έρευνα υπήρξε εντονότερος ο συγκεκριμένος κίνδυνος, λόγω του 

περιεχομένου και της φύσης των ερωτήσεων που θα μπορούσαν να 

φέρουν σε κατάσταση δυσπιστίας τους ερωτηθέντες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα συμπεράσματα ερευνών, όπως 

και η παρούσα, θα μπορούσαν να στρέψουν το ενδιαφέρον των 

επιχειρήσεων και στον ανθρώπινο παράγοντα που είναι τόσο 

σημαντικός όσο και παραμελημένος στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος μπορεί 

να αποτελέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιτυχημένων 

επιχειρήσεων, αυτή, όμως, η άποψη δε φαίνεται να είναι ακόμα 

εδραιωμένη και απόλυτα αποδεκτή στην Ελλάδα..



Είναι, τέλος, πεποίθηση του γράφοντα ότι ο ρόλος των 

επιχειρήσεων στον σύγχρονο πολιτισμό οφείλει να είναι κάτι 

παραπάνω από οικονομικός. Τα νομικά αυτά πρόσωπα οφείλουν μεν 

να διατηρούν την κερδοφορία τους και να νοιάζονται για την οικονομική 

τους πορεία, έχουν όμως ως αυτόνομες προσωπικότητες που δρουν 

μέσα σε κοινωνίες και άλλες υποχρεώσεις που ως τώρα στην 

πλειοψηφία τους δείχνουν να μη λαμβάνουν υπόψη. Στην επικαιρότητα 

πρέπει να είναι ο κοινωνικός τους ρόλος ανάμεσα στα άλλα να 

δημιουργούν για τους εργαζόμενους τους τις κατάλληλες συνθήκες 

δημιουργικότητας και αυτοολοκλήρωσης. Το κέρδος είναι θεμιτός 

στόχος, δεν πρέπει να είναι, όμως, ο μοναδικός σε υγιείς κοινωνίες με 

κέντρο τον Άνθρωπο.
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Παράρτημα : Το Ερωτηματολόγιο
Α’ Ενότητα «Δημογραφικά Στοιχεία»

Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε την απάντηση σας.

1) Φύλο; 

α. Άνδρας 

β. Γυναίκα

2) Σε ποιο κλιμάκιο ηλικίας ανήκετε; 

α. Έως 24

β. 25-30 

γ. 31-40 

δ. 41 -50 

ε. Ανω των 51

3) Πόσα χρόνια εργάζεστε στον τωρινό σας εργοδότη; 

α. Έως 1 έτος

β. 1 - 3 έτη 

γ. 4 - 9 έτη 

δ. 10 - 19 έτη 

ε. Άνω των 20 ετών

4) Σε ποια ιεραρχική βαθμίδα ανήκετε; 

α. Διευθυντικό στέλεχος

β. Προϊστάμενος 

γ. Λοιποί εργαζόμενοι

5) Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο; 

α. Απόφοιτος Γυμνασίου

β.Απόφοιτος Λυκείου 

γ. Απόφοιτος ΤΕΙ 

δ. Απόφοιτος ΑΕΙ

ε. Κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
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Β’ Ενότητα «Οι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης» 

Σε μια κλίμακα από 1-5 κυκλώστε το βαθμό κατά τον οποίο 

συμφωνείτε με το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων.

Αν διαφωνείτε έντονα => κυκλώστε 1 

Αν απλά διαφωνείτε => κυκλώστε 2

Αν είστε ουδέτερος/η(ούτε συμφωνείτε, ούτε διαφωνείτε) => κυκλώστε 3

Αν απλά συμφωνείτε => κυκλώστε 4

Αν συμφωνείτε απόλυτα => κυκλώστε 5

Διαφωνώ

έντονα

Απλά

διαφωνώ

Είμαι

ουδετερος/η

Απλά

συμφωνώ

Συμφωνώ

απόλυτα

Απολαμβάνω τη δουλειά μου. 

Κάθε πρωί πηγαίνω στην εργασία

1 2 3 4 5

μου με μεγάλη ευχαρίστηση.

0 μισθός μου είναι δίκαιος και

1 2 3 4 5

ικανοποιητικός σε σχέση με άλλους 

εργαζόμενους σε άλλες εταιρίες. 

Απολαμβάνω πολλές άλλες

1 2 3 4 5

παροχές εκτός του μισθού (π.χ. 

μπόνους ασφάλιση, αυτοκίνητο,). 

Το ωράριο εργασίας μου τηρείται

1 2 3 4 5

αυστηρά και δεν υπερβαίνει το 

8ωρο.

Οι εγκαταστάσεις και οι λοιπές

1 2 3 4 5

συνθήκες στις οποίες δουλεύω 

είναι εξαιρετικές.

Οι συνάδελφοι μου είναι φιλικοί

1 2 3 4 5

και έχουμε πολύ καλές σχέσεις 

μεταξύ μας.

Η θέση μου είναι εξασφαλισμένη

1 2 3 4 5

και δεν πρόκειται να απολυθώ. 1 2 3 4 5
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Διαφωνώ Απλά Είμαι Απλά Συμφωνώ

έντονα „διαφωνω ουδέτερος/η συμφωνώ απόλυτα

Έχω πολύ καλές προοπτικές για 

προαγωγή και καριέρα. 1 2 3 4 5

). Θεωρώ ότι ο ανώτερος μου είναι 

επαγγελματίας με ικανότητες και 1 2 3 4 5

αξίζει τη θέση του.

1. Η εξέλιξη μέσα στην εταιρία μου 

γίνεται αξιοκρατικά και δίκαια. 1 2 3 4 5

1. Όταν κάνω καλή δουλειά, πάντα 

η προσπάθεια μου αναγνωρίζεται. 1 2 3 4 5

3. Ενημερώνομαι για τα 

αποτελέσματα της δουλειάς μου. 1 2 3 4 5

4.Κανονίζω μόνος μου το 

περιεχόμενο και τον τρόπο 

εκτέλεσης της εργασίας μου. 1 2 3 4 5

Σπάνια κάποιος μου λέει τι να 

κάνω και πως.

5. Μου είναι πάντα ξεκάθαρο το τι 

πρέπει να κάνω. 1 2 3 4 5

6. Πολύ συχνά δημιουργούμε με 

τους συνάδελφους μου ομάδες για 

την αντιμετώπιση κάποιων 1 2 3 4 5

προβλημάτων στην εργασία μας.

17. Στη δουλειά μου υπάρχει μεγάλη 

ποικιλία και καθόλου ρουτίνα. 1 2 3 4 5

18. Εκπαιδεύομαι συχνά και μαθαίνω 

καινούρια πράγματα. 1 2
3

4 5

19. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος 

από το τμήμα Προσωπικού. Με 1 2 3 4 5



στηρίζει.
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).Κατα τη διάρκεια της εργασίας

Διαφωνώ

έντονα

Απλά

διαφωνώ

Είμαι

ουδέτερος/

η

Απλά

συμφωνώ

μου δεν αντιμετωπίζω κανένα 

πρόβλημα αρνητικού άγχους. 

.Είμαι πολύ ικανοποιημένος από

1 2 3 4

την ποιότητα ζωής μου (ελεύθερος 

χρόνος, φίλοι, οικογένεια).

.Οι αξίες και οι στόχοι της ζωής

1 2 3 4

μου ταιριάζουν με τη δουλειά που 

κάνω και τις αξίες του εργοδότη- 

εταιρίας μου.

.Ενδιαφέρομαι πραγματικά για την

1 2 3 4

όσο το δυνατόν καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών.

.Είμαι περήφανος που εργάζομαι

1 2 3 4

στον τωρινό μου εργοδότη 1 2 3 4

Συμφωνώ

απόλυτα

5

5

5

5

5
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Γ’ Ενότητα «Τα Αποτελέσματα από το επίπεδο ικανοποίησης»

Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε την απάντηση σας.

1) Σε ποιο βαθμό νοιάζεστε για το μέλλον του εργοδότΐ] στον οποίο 

εργάζεστε;

α. Καθόλου 

β. Ελάχιστα 

γ. Αρκετά 

5. Πολύ 

ε. Πάρα πολύ

2) Θεωρείτε ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο η απόδοσιj σας στην 

εργασία...

α. χειροτέρευσε β. έμεινε η ίδια γ. βελτιώθηκε

3) Πόσα χρόνια σκοπεύετε να συνεχίζεται να εργάζεστε στον τωρινό 

σας εργοδότιμ

α. Έως 1 έτος 

β. 1 - 3 έτη 

γ. 4 - 9 έτη

δ. 10 έτη και άνω ως τη συνταξιοδότηση

4) Πόσο έντονα ψάχνετε για άλλη δουλειά σε άλλον εργοδότη; 

α. Πάρα πολύ

β. Πολύ 

γ. Αρκετά 

γ. Λίγο 

δ. Καθόλου
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5) Πόσες μέρες άδεια ασθένειας πήρατε μέσα στον τελευταίο χρόνο; 

α. 10 και άνω

β. 4-9 

γ. 1 - 3 

δ. Καμία

6) Πόση ώρα καθυστερείτε κατά την πρωινή προσέλευσή σας στο 

χώρο της εργασίας σας;

α. 20 λεπτά και άνω 

β. 10 - 20 λεπτά 

γ. 5 - 10 λεπτά 

δ. Μέχρι 5 λεπτά 

ε. Καθόλου

7) Ποιους από τους παρακάτω θεωρείτε ως τους τρεις βασικούς 

λόγους δυσφορίας από την παρούσα σας εργασία; Παρακαλώ 

ιεραρχείστε τους βάζοντας δίπλα από 1-3, όπου 1 ο κυριότερος λόγος.

α. Χαμηλός μισθός 

β. Έλλειψη πρόσθετων παροχών 

γ. Υπερωρίες

δ. Κακές συνθήκες εργασίας 

ε. Κακές σχέσεις με τους συναδέλφους 

στ. Ανασφάλεια

ζ. Έλλειψη προοπτικών καριέρας 

η. Αναξιοκρατία

θ. Έλλειψη αναγνώρισης προσπάθειας 

ι. Ρουτίνα

ια. Έλλειψη ελευθερίας-αυτονομίας 

ιβ. Άγχος

ιγ. Ελλιπής εκπαίδευση
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8) Ποιους από τους παρακάτω θεωρείτε ως τους τρεις βασικούς 

λόγους ικανοποίησης από την παρούσα σας εργασία; Παρακαλώ 

ιεραρχείστε τους βάζοντας δίπλα από 1-3, όπου 1 ο κυριότερος λόγος 

α. Καλός μισθός ζ. Μεγάλες προοπτικές καριέρας

β. Πολλές πρόσθετες παροχές η. Αξιοκρατία

γ. Σταθερό ωράριο χωρίς υπερωρίες θ. Αναγνώριση της προσπάθειας

δ. Ωραίες εγκαταστάσεις και συνθήκες εργασίας ι. Ποικιλία 

ε. Φιλικές σχέσεις με τους συναδέλφους ια. Ελευθερία-αυτονομία

στ. Αίσθημα ασφάλειας ιβ. Έλλειψη άγχους

ιγ. Συνεχής εκπαίδευση
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