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ΠΕΡΘΛΗΦΗ 

 

 

 

 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη κέζσ ελόο ζπλόινπ θηλήηξσλ, 

πνηα είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε δπν πνιύ βαζηθώλ κνξθώλ ζηάζεσο 

εξγαζίαο· ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο θαζώο 

θαη ησλ ηξηώλ ππνδηαηξέζεσλ απηήο, ηεο ζπλερνύο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο 

θαλνληζηηθήο αθνζίσζεο. Η κειέηε απηή αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

εξγάδνληαη ζε νξγαληζκνύο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη εθπνλήζεθε κέζσ έξεπλαο 

θαη κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ απαληήζεθαλ από 100 λνζειεπηέο 

δηαθόξσλ ειιεληθώλ δεκόζησλ λνζνθνκείσλ. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ζηαηηζηηθώλ 

εξγαιείσλ, πξνέθπςαλ κε ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, ηξεηο νκάδεο θηλήηξσλ πνπ 

αλέδεημαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο ηελ ζπκβνιή ηεο θάζε κηαο 

από απηέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε. Σα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο θαη ε πεξαηηέξσ κειέηε ηνπο, ζα κπνξνύζε λα δώζεη 

ην έλαπζκα ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ησλ ηδξπκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ λα αζρνιεζνύλ 

νπζηαζηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ηνπο, έηζη ώζηε λα βειηηώζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, πνπ ζηνλ επαίζζεην απηό ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ 

ε δύλακε ελόο νξγαληζκνύ βαζίδεηαη ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο. 
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ΕΤΥΑΡΘΣΘΕ 

 

 

 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, 

θύξην Γεκήηξην Μηραήι, θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ, πνπ ρσξίο 

απηή δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο. 

 

Δπίζεο νθείισ λα επραξηζηήζσ όιεο/όινπο ηηο/ηνπο ζπλαδέιθνπο λνζειεύηξηεο/εο πνπ 

παξόιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηελ πίεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά ζην ρώξν 

εξγαζίαο ηνπο δέρζεθαλ λα μνδέςνπλ ρξόλν θαη δηάζεζε ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηεμαγσγή ηεο κειέηεο απηήο. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο απηήο. 
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Η ζρέζε κεηαμύ νξγαληζκνύ θαη εξγαδνκέλνπ έρεη απνηειέζεη αδηακθηζβήηεηα 

αληηθείκελν κειέηεο πνιιώλ εηώλ, θαζώο ν ηζρπξόο δεζκόο πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ 

δύν απνηειεί ην θύξην ζπζηαηηθό επηηπρίαο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνύ όπσο θαη ηεο 

επίηεπμεο ησλ επαγγεικαηηθώλ ζηόρσλ θαη πξνζδνθηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Οη νξγαληζκνί από ηελ πιεπξά ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα γηα  επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο 

παξαγσγήο , ηελ ελδπλάκσζε ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπο θαη ηελ απόθηεζε ηνπ 

ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ νξγαληζκώλ, πξνζπαζνύλ λα 

δηαρεηξηζηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ην δηαζέζηκν αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπο 

πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν πόξν θαη ην πνιπηηκόηεξν θεθάιαην πξνθεηκέλσ λα 

επηηεπρζνύλ νη αλσηέξσ ζηόρνη.  

 

Από ηελ άιιε όρζε βξίζθνληαη νη εξγαδόκελνη. Απνηειώληαο ην ζεκαληηθόηεξν 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ νξγαληζκώλ πνπ 

ζηειερώλνπλ, νη εξγαδόκελνη πξνζπαζνύλ λα αδξάμνπλ ηεο επαγγεικαηηθήο επθαηξίαο 

θαη εθκεηαιιεπόκελνη γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο, λα θαξπσζνύλ ηεο αλάινγεο 

νηθνλνκηθήο αληακνηβήο θαη ηεο πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

νινθιήξσζεο.  

 

Η ζρέζε ινηπόλ νξγαληζκνύ-εξγαδνκέλνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ηη πξνζθέξεη θαη ηη 

πξνζδνθά ε κία πιεπξά από ηελ άιιε. Γηα λα έρνπκε όκσο ηελ ηδαληθή ―ζπλζήθε‖ 

κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ, ζα πξέπεη ν εξγαδόκελνο λα πξνζθέξεη ην εθαηό ηνηο εθαηό 



8 

 

ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ νύησο ώζηε λα απνιακβάλεη έλα 

ηθαλνπνηεηηθό θαη πξνζνδνθόξν παθέην εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ θαη πεξηβάιινληνο θαη 

αληίζηξνθα ν νξγαληζκόο γηα λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ παγηώλνληαο 

ζηνηρεία πνπ ζεκειηώλνπλ ην ―ςπρνινγηθό ζπκβόιαην‖ κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ. 

 

ηελ ζεκεξηλή επνρή δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπγθπξηώλ ε 

πξναλαθεξζείζα ζπλζήθε θαληάδεη ―όλεηξν ζεξηλήο λπθηόο‖. Η είζνδνο ησλ επηκέξνπο 

αγνξώλ αλά ηνλ πιαλήηε ζε κηα επξύηεξε παγθόζκηα αγνξά, ε ξαγδαία έμαξζε ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ε έιιεηςε ηεο αλάινγεο θαηάξηηζεο γηα ηελ ρξήζε απηήο 

θαζώο θαη ε ηεξάζηηα αληαγσληζηηθόηεηα κεηαμύ ησλ αγνξώλ είλαη ηα θπξηόηεξα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην πξόβιεκα ηεο βησζηκόηεηαο ησλ νξγαληζκώλ κε θύξηα  

ζπλέπεηα ηνλ ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ηνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο, πξάγκα πνπ βξίζθεη άκεζν 

αληίθηππν ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.   

 

Θεηηθό ζηνηρείν όζνλ αθνξά ηε ζρέζε νξγαληζκνύ-εξγαδνκέλνπ αθόκα θαη κε ηηο 

δύζθνιεο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο απνηειεί ην γεγνλόο όηη ν εξγαδόκελνο έρεη ηελ 

αλάγθε λα παξάγεη όρη κόλν γηα βηνπνξηζηηθνύο ιόγνπο δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο 

ακνηβήο, αιιά θαη γηα ηελ ςπρνινγηθή νινθιήξσζε κέζσ ηεο εμέιημήο ηνπ εληόο ελόο 

ηθαλνπνηεηηθνύ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Έηζη ν εξγαδόκελνο πξνθεηκέλνπ λα 

απνιαύζεη κηα πγηή εξγαζηαθή ζρέζε ζα πξέπεη ε εξγαζία ηνπ λα ηνπ πξνζθέξεη 

αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, θηιηθνύο ζπλεξγάηεο, πξντζηάκελνπο πνπ λα επηβξαβεύνπλ 

θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαη  δεκηνπξγηθό πεξηβάιινλ πνπ ηνπ παξέρεη 

αζθάιεηα. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία επνκέλσο απνηεινύλ ηα ζεκαληηθόηεξα θίλεηξα γηα 
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ηνλ εξγαδόκελν θαη δηακνξθώλνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηελ απόδνζε ηνπ 

θαζώο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ νξγαληζκό-εξγνδόηε. 

 

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο θαζώο απηή 

πξαγκαηεύεηαη ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ δύν από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο, ηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε δειαδή ην 

επίπεδν δέζκεπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνπο ζηόρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνύ θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο ελόο 

νξγαληζκνύ. Αθόκα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε έξεπλα πνπ πιαηζηώλεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νξγαληζκνύο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, 

ζε έλαλ ηνκέα δειαδή ζηνλ νπνίν νη εξγαδόκελνη ηεινύλ ιεηηνύξγεκα έλαληη ηνπ 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ε ρξεκαηηθή ηνπο αληακνηβή δελ αληηζηνηρεί ζηελ νπζηαζηηθή 

ηνπο πξνζθνξά. Οη εξγαδόκελνη ησλ νξγαληζκώλ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη λνζειεπηέο, πνπ απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν 

ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζε έλα ηέηνην νξγαληζκό θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

παξνρή πςειώλ ππεξεζηώλ παξνρήο πγείαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δπίζεο ε 

αθνζίσζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο από ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκό θαίλεηαη λα έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ απόδνζε θαη ηελ ζηαζεξόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ απηνύ. Ο 

ζηόρνο ινηπόλ απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα πξνζζέζεη λέα δεδνκέλα ζηε βηβιηνγξαθία 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ζρέζε αλάκεζα ζηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα ηελ επαγγεικαηηθή 

αθνζίσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε απηό ηνλ επαίζζεην θιάδν 

απαζρόιεζεο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο κειέηεο, ηδίσο ζηε ρώξα καο. Οη 

νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απηή ήηαλ 

δεκόζηα ειιεληθά λνζνθνκεία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ λνκνύ 

Θεζζαινλίθεο. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 
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νξγαληζκώλ απηώλ λα θαηαλνήζνπλ ην ζθεπηηθό θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο 

αιιά θαη λα δώζνπλ θαηεπζύλζεηο γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο 

ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ ηνπο.  
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 

2.1 Σν ςπρνινγηθό ζπκβόιαην 

 

Ξεθηλώληαο θαλείο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ζε κηα ζέζε ελόο νξγαληζκνύ 

έρεη σο ζηόρν κε ηελ εθαξκνγήο όισλ ησλ γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

έρεη αλαπηύμεη ζηελ αθαδεκατθή αιιά θαη επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία λα πξνζθνκίζεη 

όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο ρξεκαηηθέο απνιαβέο αιιά θαη πξνζσπηθά νθέιε κέζσ 

ηεο ςπρνινγηθήο νινθιήξσζεο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία. Σόζν ν νξγαληζκόο πνπ 

θαιώο νξίδεη ζην δπλακηθό ηνπ έλα λέν κέινο όζν θαη ν εξγαδόκελνο πνπ εληάζζεηαη 

ζε έλα λέν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ δεζκεύνληαη κέζσ ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο λα ηεξνύλ 

ηόζν ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ όζν θαη λα απνιακβάλνπλ ηα θέξδε 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Πέξαλ όκσο ηνπ επίζεκνπ ζπκβνιαίνπ πνπ ππνγξάθεηαη 

αλάκεζα ζε νξγαληζκό θαη εξγαδόκελν έλα αθόκα πην ζεκαληηθό ζπκβόιαην 

αλαπηύζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν πιεπξώλ, αθνξά θπξίσο ηελ 

αληίιεςε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο απηώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο 

―ςπρνινγηθό ζπκβόιαην‖.  

 

Ωο ςπρνινγηθό ζπκβόιαην (psychological contract) νξίδνληαη νη πεπνηζήζεηο πνπ 

αλαπηύζζεη ν εξγαδόκελνο, νη νπνίεο δηακνξθώλνληαη από ηνλ νξγαληζκό θαη αθνξνύλ 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζεσξεί ν εξγαδόκελνο όηη έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμύ απηνύ, ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηνπ αιιά θαη ηνπ νξγαληζκνύ ζαλ ζύλνιν. Ο εξγαδόκελνο πηζηεύεη πσο 

ηθαλνπνηεί θάπνηνπο ζηόρνπο ηνπ νξγαληζκνύ θαη ζεσξεί πσο ηνπ πξνζθέξζεθαλ  γηα 

λα ιάβεη σο αληάιιαγκα θάπνηεο απνιαβέο, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα ζύλνιν ακνηβαίσλ 

ππνρξεώζεσλ ( Rousseau,1989). Μπνξεί ν εξγαδόκελνο λα έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ 
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πεπνίζεζε ηνπ ςπρνινγηθνύ ζπκβνιαίνπ ή θάπνηνπ είδνπο άηππεο ζπκθσλίαο κεηαμύ 

ησλ δύν πιεπξώλ, απηό όκσο δελ ζπλεπάγεηαη όηη ηα ππόινηπα κέιε ηνπ νξγαληζκνύ ή 

θαη ε δηνίθεζε αθόκα ηνπ νξγαληζκνύ ην θαηαλννύλ θαη ην αλαγλσξίδνπλ (Rousseau 

and Parks,1993). Σν ςπρνινγηθό ζπκβόιαην είλαη νπζηαζηηθά ε αληίιεςε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζε έλαλ εξγαδόκελν απέλαληη ζηνλ νξγαληζκό ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη 

θαη αθνξά ηελ πξνζδνθία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζηόρσλ αιιά θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθώλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, βαζηδόκελε ζηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ν εξγαδόκελνο 

ζηνλ νξγαληζκό γηα ηηο νπνίεο πηζηεύεη όηη πξέπεη λα αληακεηθζεί αλεμάξηεηα από ηνπο 

όξνπο πνπ έρνπλ αξρηθά ζπκθσλεζεί ζην ηππηθό ζπκβόιαην κεηαμύ ηνπο. εκεηώλεηε 

επίζεο πσο απηή ε αληίιεςε αληηπξνζσπεύεη ηνλ εξγαδόκελν θαη όρη ηνλ νξγαληζκό θαη 

βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε ηεο ππόζρεζεο κηαο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο πνπ αληηιακβάλεηαη 

ν εξγαδόκελνο θαη κόλν (Rousseau and Parks,1993). 

 

Παξόηη ην ςπρνινγηθό ζπκβόιαην είλαη κηα κνξθή αληίιεςεο ηεο εξγαζίαο πνπ 

δηακνξθώλεη ν εξγαδόκελνο θαη δελ ζπκκεξίδεηαη από ηνλ ππόινηπν νξγαληζκό, απηό 

δελ αλαηξεί ηελ ζεκαληηθόηεηά ηνπ. Έρεη παξαηεξεζεί πσο νη ηδέεο πνπ 

δηακνξθώλνληαη κέζσ ηνπ ςπρνινγηθνύ ζπκβνιαίνπ είλαη πεγή παξαθίλεζεο. Πνιιέο 

ζεσξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ παξαθίλεζε πξνηείλνπλ όηη ν έιεγρνο ηνπ εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ε ηθαλόηεηα πξόβιεςεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θέξλνπλ νη 

ελέξγεηεο ελόο εξγαδνκέλνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκό εληζρύνπλ ην αίζζεκα παξαθίλεζεο, 

απμάλνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

εληζρύνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπ ζηνλ νξγαληζκό (Bandura & Cervone, 1983). Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αίζζεζε ηνπ ςπρνινγηθνύ 

ζπκβνιαίνπ από ηνλ εξγαδόκελν θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηηο 

εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκό. 
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ε κηα επνρή όκσο πνπ ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξώλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκόο 

έρνπλ επηβάιιεη ζηνπο νξγαληζκνύο λα αιιάδνπλ ζπλερώο ην πεξηερόκελν θαη ηελ δνκή 

ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, κεηώλνληαο πνιιέο θηλεηήξηεο παξνρέο ζηνπο 

εξγαδόκελνπο όπσο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νη δπλαηόηεηεο πξναγσγήο θαη 

εμέιημεο θαη νη κεηώζεηο πξνζσπηθνύ, ε ηδέα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ςπρνινγηθνύ 

ζπκβνιαίνπ αιιάδεη θαη αλαδηακνξθώλεηαη, ελδερνκέλσο θαη λα θαηαξγείηαη. Έηζη, 

όηαλ νη νξγαληζκνί γηα θάπνην ιόγν θαη κε θάπνην ηξόπν αδπλαηνύλ λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ εξγαδνκέλνπ όπσο απηόο έρεη ζεσξήζεη πσο νθείιεηαη κέζσ ηεο 

ακνηβαίαο απηήο ζπκθσλίαο πνπ αληηπξνζσπεύεη ε έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνύ 

ζπκβνιαίνπ, ηόηε νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κπνξεί λα δηαηαξαρζνύλ ζε ηέηνην βαζκό ώζηε 

λα παξαηεξεζνύλ θαηλόκελα όπσο κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 

παξαηηήζεηο, έιιεηςε εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, ρακειή απνδνηηθόηεηα θαη ρακειή 

νξγαλσζηαθή αθνζίσζε (Robinson and Rousseau, 1994). Δίλαη ζαθέο πσο θάζε 

νξγαληζκόο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηελ  έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνύ 

ζπκβνιαίνπ θαζώο επεξεάδεη ηόζν ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο όζν θαη ηηο εξγαζηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη αδηακθηζβήηεηα παίδεη νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε κηαο 

αζθαινύο θαη απνδνηηθήο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο  πνπ επηθέξεη θέξδε ηόζν 

αηνκηθά γηα ηνλ εξγαδόκελν όζν θαη ζπλνιηθά γηα ηνλ νξγαληζκό. 

 

 

2.2 Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

 

Η επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ε νπνία απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο επαγγεικαηηθήο 

επηηπρίαο θαη ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ 
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εξγαδνκέλνπ, επίζεο απνηειεί  ζπληζηώζα ηνπ ςπρνινγηθνύ ζπκβνιαίνπ ηνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα εμαξηάηαη άκεζα από ην είδνο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ απηνύ.  

εκαληηθόο εθθξαζηήο ν νπνίνο θαη έδσζε ηελ πην πηζηή εξκελεία ηνπ όξνπ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε βάζε εκπεξηζηαησκέλσλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ είλαη ν 

Locke. ύκθσλα κε ηνλ Locke ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ 

ζεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ε νπνία πεγάδεη από ηελ εξγαζία πνπ 

εθηειεί θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο από απηήλ (Locke, 1976).  Αθόκα ζπλδέεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία κε ην επξύηεξν ζύζηεκα αμηώλ ηνπ αλζξώπνπ θαζώο 

ππνζηεξίδεη πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπόθξηζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζην έξγν πνπ 

αζθεί είλαη απνηέιεζκα ελόο ζπλδπαζκνύ ησλ εξγαζηαθώλ ηνπ αμηώλ κε ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπ (Locke, 1984). Γειαδή ε επίζεκε ζέζε ηνπ Locke ππνζηεξίδεη όηη « ε 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία είλαη κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απόθξηζε πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ πεγάδεη από ηελ εθηίκεζε όηη απηό παξέρεη ςπρηθή πιεξόηεηα ή 

επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ησλ εξγαζηαθώλ αμηώλ ηνπ αηόκνπ. Αληηζέησο ε επαγγεικαηηθή 

δπζαξέζθεηα πεγάδεη από ηε καηαίσζε ησλ εξγαζηαθώλ ηνπ αμηώλ».  Φπζηθά ν 

παξάγνληαο πνπ ζύκθσλα κε ην πσο κεηαβάιιεηαη επεξεάδεη αλάινγα ην ςπρνινγηθό 

ζπκβόιαην ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ νξγαληζκό-εξγνδόηε, ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαζώο επίζεο θαη άιιεο εξγαζηαθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο όπσο ε 

νξγαλσζηαθή αθνζίσζε είλαη ην πσο θαη θαηά πόζνλ ν νξγαληζκόο-εξγνδόηεο 

αληαπνθξίλεηαη θαη πιεξεί ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα «ζέισ» ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζσ ησλ 

θηλήηξσλ πνπ ηνπ παξέρεη(Meyer et al., 2002). Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή αθνζίσζε έρνπλ θνηλό παξνλνκαζηή 

ηα θίλεηξα θαη επεξεάδνληαη αλάινγα από ηελ κε ύπαξμε ή ηελ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

απηώλ.  
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2.3 Οξγαλσζηαθή αθνζίσζε 

 

Οξγαλσζηαθή αθνζίσζε είλαη ε άηππε δέζκεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ νξγαληζκό 

ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο  ηθαλνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ 

πξνζδνθηώλ από ηε κηα πιεπξά θαζώο επίζεο θαη ηελ πιήξσζε ηνπ ςπρνινγηθνύ 

ζπκβνιαίνπ από ηελ άιιε(Porter et al., 1974). Με άιια ιόγηα ε νξγαλσζηαθή 

αθνζίσζε ζπλίζηαηαη από ηνλ βαζκό ηεο ςπρνινγηθήο δέζκεπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ε 

νπνία θπζηθά επεξεάδεη θαηά πνιύ ηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ 

ξπζκό θαη ηελ πνηόηεηα ηεο απνδνηηθόηεηαο  ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνύ-εξγνδόηε. 

Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα έλαλ παξάγνληα πνπ πξνζεγγίδεη πνιπδηάζηαηα ηελ ακνηβαία 

ζρέζε εξγνδόηε-εξγαδνκέλνπ αιιά εζηηάδεη θπξίσο ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηνλ 

πξώην κέζσ όκσο ηνπ δεύηεξνπ(Mowday, Steers and Porter, 1979). 

 

 Τπάξρνπλ θπζηθά ζηνηρεία πνπ δηαρσξίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 

από ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Αξρηθά ε νξγαλσζηαθή αθνζίσζε έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζην ζύλνιν ηνπ νξγαληζκνύ, ελώ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνλ 

εξγαδόκελν ζαλ αλεμάξηεηε νληόηεηα. Δπίζεο ε νξγαλσζηαθή αθνζίσζε είλαη ζαλ 

κέγεζνο πην ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαζώο δελ 

επεξεάδεηαη από ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηα δηάθνξα γεγνλόηα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα 

ζην επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ θαη ηέινο ε αθνζίσζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ νξγαληζκό 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ελώ ε ηθαλνπνίεζε αθνξά ηνλ εξγαδόκελν θαη ην πόζν 

επεξεάδεηαη από απηόλ ν νξγαληζκόο ζε δηάθνξνπο ηνκείο(Porter et al., 1974). 
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ηε ζύγρξνλε επνρή θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο ζύγρξνλεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο απαληώληαη 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή, ε ζπλερήο 

θαη ε θαλνληζηηθή. 

 

Σε ζπλαηζζεκαηηθή κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο απαξηίδνπλ ζηνηρεία ηα νπνία 

έρνπλ λα θάλνπλ απνθιεηζηηθά κε ηνλ εξγαδόκελν θαη κε ην ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό πνπ 

έρεη ν ίδηνο αλαπηύμεη κε ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη ζην εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ(Meyer 

and Allen, 1993). πγθεθξηκέλα, αθνξά ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηνπο ζηόρνπο θαη ζηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνύ(Meyer and Allen, 1997). Οη 

παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο 

είλαη ηξεηο : (1) ηαύηηζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ αμηώλ κεηαμύ εξγαδνκέλνπ-νξγαληζκνύ, 

(2) ε εζεινύζηα πξνζπάζεηα από κεξηάο εξγαδνκέλνπ ζην λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ 

νξγαληζκνύ θαη (3) ε επηζπκία δηαζθάιηζεο ηεο ζέζεο από πιεπξάο εξγαδνκέλνπ ζηνλ 

νξγαληζκό(Porter et al., 1974). Απηνύ ηνπ είδνπο ε κνξθή ηεο νξγαλσζηαθήο 

αθνζίσζεο βειηηώλεη ηνλ ιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα ηνπ νξγαληζκνύ, πεξηιακβάλεη 

δειαδή ηελ κέγηζηε δπλαηή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή όπσο επίζεο 

θαη ηελ κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθόηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ (Morrow, 1993). Ωο 

απνηέιεζκα δεκηνπξγείηαη ηδαληθό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, κείσζε ησλ δεηθηώλ 

εζεινπζίσλ απνρσξήζεσλ θαη ηέινο απμάλνληαη νη επθαηξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

δεκηνπξγία εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ(Meyer and Allen, 1997).  

 

Η ζπλερήο κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο βαζίδεηαη ζηελ πξνζπκία ηνπ εξγαδνκέλνπ 

λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ νξγαληζκό βαζηδόκελνο ζε έλα ηθαλνπνηεηηθό 

παθέην παξνρώλ πνπ ζεσξεί αλαληηθαηάζηαην θαη δύζθνια κεηαβιεηό. Έλα παθέην 

παξνρώλ ην νπνίν ζεσξείηαη θίλεηξν γηα έλαλ εξγαδόκελν πνπ ε κνξθή ηεο 
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νξγαλσζηαθήο ηνπ αθνζίσζεο ραξαθηεξίδεηαη σο ζπλερήο πεξηιακβάλεη 

ηθαλνπνηεηηθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, επαξθέο ζπληαμηνδνηηθό παθέην, θαιέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θηι. (Reichers, 1985). Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή δειαδή 

πεξηιακβάλεη δπν ζεκαληηθνύο θνηλσληθννηθνλνκηθνύο παξάγνληεο : (1) ηα ρξόληα 

απαζρόιεζεο θαη (2) αληαγσληζηηθό παθέην παξνρώλ, νη νπνίνη θαζηζηνύλ ηνλ 

νξγαληζκό σο «κε αληαγσλίζηκν» ζε ζρέζε κε άιινπο γηα ηνλ εξγαδόκελν.  Έηζη, σο 

απνηέιεζκα ν εξγαδόκελνο δεκηνπξγεί κηα ηέηνηα ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκό-εξγνδόηε 

ηνπ νύησο ώζηε δύζθνια λα κπεη ζην δίιεκκα όζνλ αθνξά ηελ παξακνλή ή ηελ 

απνρώξεζε από ηνλ νξγαληζκό πνπ εξγάδεηαη. Απηό θπζηθά σο αξλεηηθό αληίθηππν γηα 

ηνλ νξγαληζκό δεκηνπξγεί εξγαδόκελνπο νη νπνίνη παξάγνπλ ηόζν ώζηε λα απνθεύγνπλ 

ην θίλδπλν απώιεηαο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο(Meyer and Allen, 1997). 

 

Η ηξίηε κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο νλνκάδεηαη θαλνληζηηθή. Η ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο πσο ν εξγαδόκελνο έρεη ην αίζζεκα ηεο ςπρνινγηθήο 

δέζκεπζεο θαη ππνρξέσζεο έλαληη ηνπ νξγαληζκνύ. Πξόθεηηαη δειαδή γηα έλα 

―γεληθεπκέλν αίζζεκα αθνζίσζεο θαη θαζήθνληνο‖ (Weiner, 1982). ηε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο αληηθαηνπηξίδεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκό ε ηαύηηζε 

κεηαμύ ησλ αμηώλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ κε απηέο ηνπ εξγνδόηε (Meyer 

and Allen, 1997), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ζπλδέεηαη αξθεηά κε ηελ απνδνηηθόηεηα 

ηνπ εξγαδόκελνπ άιια όρη ζην επίπεδν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή κνξθή 

αθνζίσζεο (Karrasch, 2003). 

 

Όζνλ αθνξά ην γεληθό ζπκπέξαζκα ην νπνίν θαη ζηελ νπζία θαηεγνξηνπνηεί ηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο θαη 

κειέηεο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν εξγαδόκελνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζπλαηζζεκαηηθή 
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κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο παξακέλεη ζηελ εξγαζηαθή ηνπ ζέζε επεηδή ν ίδηνο ην 

επηζπκεί. Αληίζεηα ζηελ ζπλερή κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο ν εξγαδόκελνο 

παξακέλεη ζηελ εξγαζηαθή ηνπ ζέζε δηόηη πξέπεη λα παξακείλεη, ελώ ηέινο ν 

εξγαδόκελνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ θαλνληζηηθή κνξθή νξγαλσζηαθήο 

αθνζίσζεο παξακέλεη ζηελ εξγαζηαθή ηνπ ζέζε δηόηη ζεσξεί πσο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ην θάλεη (Meyer et al,1993). Έηζη , ζηελ νπζία ε νξγαλσζηαθή αθνζίσζε απνηειεί 

κηα ηξηζδηάζηαηε ζηάζε αληηκεηώπηζεο ηεο εξγαζίαο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηα 

δηαθνξεηηθά είδε δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο εξγαζηαθέο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ 

θαη παξνπζηάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηνί δξνπλ θαη ειίζζνληαη ζηνλ εξγαζηαθό 

ηνπο ρώξν θαη ην ηη αληίθηππν έρεη απηό ζην επξύηεξν εξγαζηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη παξαηεξεζεί αξθεηό ελδηαθέξνλ από ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ 

κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο, ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ αιιά θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη ηόζν ζηνπο εξγαδνκέλνπο όζν θαη ζηνπο 

νξγαληζκνύο. Παξόιν ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο, ιόγσ 

ηεο ηδηαίηεξεο θύζεο ησλ επαγγεικάησλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ 

πνζνζηνύ εζεινύζησλ απνρσξήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ, θπξίσο ηνπ λνζειεπηηθνύ, από 

ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ην απαζρνινύλ, δελ έρνπλ ζπληαρζεί πνιιέο κειέηεο πνπ λα 

δίλνπλ ηζρπξά ζηνηρεία εληζρύνληαο ηδηαίηεξα ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Οη 

πεξηζζόηεξεο κειέηεο πεξηζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γύξσ από ηελ εζεινύζηα 

απνρώξεζε ησλ λνζειεπηώλ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο 

αλά ηνλ θόζκν θαη πνιινί νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ππνθέξνπλ από 

ζνβαξέο ειιείςεηο ζε λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ έζηξεςαλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο 

θαη ζηελ αλεύξεζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ πνπ κπνξνύλ λα ηελ εληζρύζνπλ ώζηε λα 
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κεηώζνπλ ην θαηλόκελν απηό εληζρύνληαο ζπγρξόλσο θάζε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

κπνξεί λα απνξξέεη από ηελ ελδπλάκσζε ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο. Πνιιέο από 

ηηο έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ πσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ην επίπεδν 

ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ νξγαληζκνύ (Laschinger et 

al, 2009;Ahmad and Oranye, 2010;Cowden et al, 2011). Άιιεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε εμαξηάηαη θαηά πνιύ από ην ζηπι 

δηνίθεζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζηνπο νξγαληζκνύο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαζώο έρεη 

παξαηεξεζεί πσο νη ζρέζεηο κε ηνπο αλσηέξνπο αιιά θαη ν ηξόπνο πνπ επηιέγεη θάζε 

δηνίθεζε λα ρεηξίδεηαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο κπνξνύλ λα ελδπλακώζνπλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ θαη νξγαληζκνύ κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ 

πνζνζηώλ ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απμεκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ηόζν ησλ εξγαδνκέλσλ όζν θαη 

ηνπ νξγαληζκνύ ζαλ ζύλνιν (Laschinger et al, 2009;Loke, 2001). Έλα άιιν ζεκαληηθό 

ζηνηρείν πνπ ζπλζέηεη ηελ εξκελεία ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ είλαη ε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εληόο θαη 

εθηόο εξγαζηαθνύ ρώξνπ πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή 

αθνζίσζε, θπξίσο όηαλ ππάξρεη θαη ε ζύγρξνλε δηάζεζε από κεξηάο νξγαληζκνύ γηα 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ κέζσ ηεο αλέιημεο ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηνπ 

νξγαληζκνύ (Chang et al, 2007;Bartlett, 2011). εκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο 

νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ παίδεη ε 

πνηόηεηα θαη νη ζπλζήθεο πνπ ζπλζέηνπλ ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, κάιηζηα ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θίλεηξν γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο ζύγρξνλεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο από ηνπο εξγαδνκέλνπο (Ghose, 2010). Πέξαλ ηεο εζεινύζηαο 

απνρώξεζεο ησλ λνζειεπηώλ από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο 

πεξηζζόηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 
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ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο θαη ηεο κεησκέλεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, εκθαλίδεηαη πηα ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ε λέα κάζηηγα ηεο επνρήο καο ζε εξγαζηαθό επίπεδν, ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, σο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε, 

παξάγνληαο πνπ σο γλσζηόλ πξνθαιεί πνιιά πξνβιήκαηα ηόζν ζηνλ εξγαδόκελν πνπ 

ππνθέξεη, όζν θαη ζηνλ νξγαληζκό ηνλ νπνίν ζηειερώλεη, ν νπνίνο ράλεη πνζνζηό ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπ δύλακεο πνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θάζε έλαο εξγαδόκελνο είλαη 

πνιύηηκνο θξίθνο ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο πνπ αλ ζπάζεη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζύγρπζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ (Kalliath, 2011). 

2.4 Κίλεηξα 

 

Ο εξγαδόκελνο όπσο πξναλαθέξζεθε ζηα πην πάλσ εδάθηα απνηειεί ην θύξην 

ζπζηαηηθό ηεο ζηειέρσζεο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνύ θαη ε παξαγσγηθόηεηά ηνπ 

επεξεάδεηαη από ηηο πνηθίιεο κνξθέο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο πνπ ηνλ 

πξνζαλαηνιίδνπλ  ζην λα δηακνξθώζεη ή λα πξνζαξκόζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθώλ ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Σα ζηνηρεία όκσο πνπ θαζνδεγνύλ ηνλ εξγαδόκελν ζηελ επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο 

δέζκεπζήο ηνπ απέλαληη ζηνλ νξγαληζκό-εξγνδόηε ηνπ είλαη αδηακθηζβήηεηα ηα 

θίλεηξα πνπ ηνπ παξέρνληαη. Με ιίγα ιόγηα νη παξάγνληεο πνπ αλαδεηά ν εξγαδόκελνο 

νύησο ώζηε λα επηηύρεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. Σα θίλεηξα απηά 

δηαρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: (1) ρξεκαηηθά θίλεηξα θαη (2) κε ρξεκαηηθά θίλεηξα. 

Δμίζνπ θαη νη δπν θαηεγνξίεο θηλήηξσλ είλαη άθξσο ζεκαληηθέο γηα ηνλ εξγαδόκελν. 
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 Ξεθηλώληαο κε ηα ρξεκαηηθά θίλεηξα αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο έλα ζεκαληηθό 

ρξεκαηηθό πνζό αληακνηβήο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν 

εξγαδόκελνο ζηνλ νξγαληζκό είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο παξαθίλεζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ν νπνίνο  ηνπ εμαζθαιίδεη έλα αμηνπξεπέο θαη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν 

θνηλσληθήο δηαβίσζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα όκσο αθνξνύλ θαζαξά ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αληακνηβήο θαη  δελ ελέρνπλ ην 

θνκκάηη ηεο ςπρνινγηθήο νινθιήξσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ κέζα από ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ζηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρώξν. 

 

Από ηελ άιιε όρζε βξίζθνληαη ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα ηα νπνία θαη απνηεινύλ θαη ην 

ζέκα ην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο θηλήηξσλ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπρνινγηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ γηα δξαζηεξηνπνίεζε θαη 

απηνεθηίκεζε ζύκθσλα κε ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow (1943). Μειέηεο ππνζηεξίδνπλ 

πσο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ εμαξηάηαη από ηα θίλεηξά ηνπ γηα εξγαζία 

θαη πσο ζα έπξεπε ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο ηα θίλεηξα λα πξνζαξκόδνληαη από κεξηάο 

νξγαληζκνύ ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ. Τπάξρνπλ θπζηθά θαη γλώκεο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε πηνζέηεζε ησλ θηλήηξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

από ηνλ νξγαληζκό-εξγνδόηε θαη απζηεξά κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα θαη ηέινο ππάξρεη 

θαη ε ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη πσο ε παξνρή από κεξηάο νξγαληζκνύ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

θαη πξνθαζνξηζκέλνπ ―παθέηνπ‖ θηλήηξσλ ζα κπνξνύζε λα είλαη πξνζνδνθόξα 

αλεμάξηεηα από ηελ ζηξαηεγηθή ή ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο γηα νπνηνδήπνηε νξγαληζκό 

(Delery & Doty, 1996). 
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Η δηαθνξνπνίεζε ησλ κε ρξεκαηηθώλ θηλήηξσλ αθνξά δπν θαηεγνξίεο : (1) εμσγελή 

κε ρξεκαηηθά θίλεηξα θαη (2) ελδνγελή κε ρξεκαηηθά θίλεηξα θαη πξνθύπηεη από ηνπο 

ηνκείο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ηνπο νπνίνπο επεξεάδνπλ. 

 

ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα εμήο κε ρξεκαηηθά θίλεηξα: 

 Οκαδηθή εξγαζία 

 Δξγαζηαθή εμαζθάιηζε 

 Δπθαηξίεο αλέιημεο 

 Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

 Δπειημία εξγαζηαθνύ σξαξίνπ 

 ρέζεηο κε ηεξαξρηθά αλσηεξνβάζκηα ζηειέρε      

 

Αθνινπζεί επηκέξνπο αλάιπζε ηνπ θάζε θηλήηξνπ. 

 

αλ κε ρξεκαηηθό θίλεηξν ε νκαδηθή εξγαζία απνηειεί ηελ πξόζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ νύησο ώζηε λα εηζπξάηηεη θαζώο θαη λα 

παξέρεη ππνζηήξημε, αιιεινβνήζεηα θαη ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην 

εξγαζηαθό ηνπο αληηθείκελν. Άιισζηε έρεη δηαπηζησζεί από έξεπλεο πσο κέζσ ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο πξνθύπηεη κηα αξθεηά ηζνξξνπεκέλε κνξθή νξγαλσζηαθήο 

αθνζίσζεο. Δπηπξόζζεηα αλαπηύζζεηαη ην εύξνο ησλ γλώζεσλ όζνλ αθνξά ην 

εξγαζηαθό αληηθείκελν θαη ζπλνιηθά αιιά θαη κεκνλσκέλα γηα ηνλ θάζε εξγαδόκελν 

θαζώο επίζεο επλνείηαη ε αληαιιαγή απόςεσλ, ζηνηρεία πνπ απμάλνπλ ηνπο ξπζκνύο 

παξαγσγηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πνζνζηά απνδνηηθόηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνύ (Mottaz, 1988). 
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Η εξγαζηαθή εμαζθάιηζε απνηειεί ζύκθσλα κε έξεπλεο πνιύ ζεκαληηθό κε ρξεκαηηθό 

θίλεηξν. Έρεη δηαπηζησζεί πσο ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη κνληκόηεηαο όζνλ αθνξά ηελ 

ζέζε πνπ θαηέρεη ν εξγαδόκελνο παίδεη κεγάιν ξόιν γη‘απηόλ θαη ηα δπν απηά ζηνηρεία 

απνηεινύλ ζεκαληηθέο αμίεο (Manolopoulos, 2008; Gong & Chang, 2008; Youssef, 

1998). πκπεξαζκαηηθά ινηπόλ ε εξγαζηαθή εμαζθάιηζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κέζσ ηεο έιιεηςεο αληηθαζηαζηκόηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Davy,Kinicki & Scheck, 1977).   

 

Έλα αθόκα πνιύ ηζρπξό κε ρξεκαηηθό θίλεηξν απνηεινύλ νη επθαηξίεο γηα αλέιημε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ε δπλαηόηεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη λα αλαξξηρεζεί ηεξαξρηθά ζηα 

αλώηεξα θιηκάθηα ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Αθόκα έρεη δηαπηζησζεί 

επηζηεκνληθά πσο όηαλ νη επθαηξίεο αλέιημεο είλαη μεθάζαξεο ζηνλ εξγαδόκελν, ηόηε ν 

εξγαδόκελνο απνπξνζαλαηνιίδεηαη από ηελ απόθαζε απνρώξεζεο από ηελ εξγαζηαθή 

ζέζε πνπ θαηέρεη (Lang, 2008).  

 

εκαληηθό θίλεηξν γηα ηνλ εξγαδόκελν απνηεινύλ αδηακθηζβήηεηα νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. Σν επξύηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν εξγαδόκελνο θαζώο επίζεο 

θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε απηό θαη επεξεάδνπλ ςπρνζσκαηηθά ηνλ 

εξγαδόκελν (Steen, 1997). ηνηρεία όπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζηέγαζεο ηνπ νξγαληζκνύ, ν 

εμνπιηζκόο ηνπ όπσο επίζεο θαη ε δηαξξύζκηζε ηνπ ρώξνπ εμαζθαιίδνπλ έλα θιίκα 

αζθαιέο, πγηέο θαη επράξηζην ην νπνίν βνεζά ηνλ εξγαδόκελν λα είλαη απνδνηηθόηεξνο. 

 

Η επειημία ηνπ εξγαζηαθνύ σξαξίνπ απνηειεί πνιύ ζεηηθό κε ρξεκαηηθό θίλεηξν από 

ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ (Golden, 2008). Όηαλ ν εξγαδόκελνο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα ηνπ επέιηθηνπ εξγαζηαθνύ σξαξίνπ παξάιιεια έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
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θαηακεξίζεη αζθαιέζηεξα, πνηνηηθόηεξα αιιά θαη πην ππεύζπλα ηνλ ρξόλν πνπ ηνπ 

απνκέλεη ζηελ δηάξθεηα ηεο ππόινηπεο εκέξαο. Δίλαη έλα θίλεηξν πνπ εμππεξεηεί θαη 

ηνπο εξγνδόηεο αιιά δπζηπρώο όρη σο επηβξάβεπζε ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλόεζεο ησλ 

αλαγθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά γηα πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο.  

 

Σέινο, ηζρπξό θίλεηξν απνηεινύλ θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ηα ζηειέρε πνπ 

πξνΐζηαληαη. Σν θίλεηξν απηό έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πόζν έλαο πξντζηάκελνο ή 

δηεπζπληήο ππνζηεξίδεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πγηνύο 

αληαγσληζκνύ θαη θαηέρεη ζεκαληηθέο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο θαζώο όια απηά ζπληεινύλ 

ζηελ αλάπηπμε ηζνξξνπεκέλεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο θαη νδεγνύλ ζε ζεηηθέο 

εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο (Reid et al, 2006). 

 

ηε δεύηεξε θαηεγνξία κε ρξεκαηηθώλ θηλήηξσλ αλήθνπλ ηα εμήο: 

 Δξγαζηαθή αλαγλώξηζε-επηβξάβεπζε 

 Δξγαζηαθόο εκπινπηηζκόο-πνηθηιία ηθαλνηήησλ 

 εκαληηθόηεηα ηεο εξγαζίαο 

 Δξγαζηαθή απηνλνκία 

 Λήςε πξσηνβνπιηώλ-ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ 

 Γηεπθξίλεζε εξγαζηαθνύ ξόινπ 

 Δθπαίδεπζε  

Αθνινπζεί επηκέξνπο αλάιπζε ηνπ θάζε θηλήηξνπ. 

 

Έλα ζεκαληηθό ελδνγελέο θίλεηξν γηα ηνλ εξγαδόκελν απνηειεί ε εξγαζηαθή 

αλαγλώξηζε θαη σο απνηέιεζκα απηήο ε επηβξάβεπζε. Μέζσ απηνύ ηνπ θηλήηξνπ ν 

εξγαδόκελνο πιεξνθνξείηαη από ηα ζηειέρε πνπ πξνΐζηαληαη απηνύ γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ θαζώο επίζεο θαη γηα ην αλ νη ξπζκνί θαη ε πνηόηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηόρνπο παξαγσγήο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηνλ 

νξγαληζκό ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.   

 

Έλα θίλεηξν κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ζηνλ εξγαδόκελν ε δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πνηθίιεο δεμηόηεηέο ηνπ, λα ηηο εμειίμεη ή αθόκα θαη λα αλαπηύμεη 

θαηλνύξηεο είλαη ν εξγαζηαθόο εκπινπηηζκόο κέζσ ηεο ρξήζεο κηαο επξύηεξεο 

πνηθηιίαο δεμηνηήησλ. Από κόλν ηνπ απηό ην θίλεηξν θαη εμ‘νξηζκνύ απνθιείεη ηελ 

δεκηνπξγία εξγαζηαθήο ξνπηίλαο, αιιά θαιιηεξγεί θαη ηελ κε έιιεηςε 

επαλαιεςηκόηεηαο δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ην εξγαζηαθό αληηθείκελν 

κε απνηέιεζκα ν εξγαδόκελνο λα κελ εμαλαγθαζζεί λα απνρσξήζεη από ηελ ζέζε 

εξγαζίαο ηνπ αιιά αληηζέησο λα ελζηεξληζηεί ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη (Hackman & Oldham, 1976). 

 

Η ζεκαληηθόηεηα  ηνπ εξγαζηαθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη επίζεο έλα πνιύ ηζρπξό θίλεηξν. 

H νξγαλσζηαθή αθνζίσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό όηαλ 

ππάξρεη θαη θαιιηεξγείηαη ε πεπνίζεζε πσο ε εξγαζία πνπ ηειείηαη από απηόλ είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο θαη έρεη επξύ θνηλσληθό αληίθηππν.  Απηνύ ηνπ είδνπο ηα θίλεηξα 

είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο (Reid et 

al, 2006). 

 

Αθόκα έλα ελδνγελέο θίλεηξν εξγαζίαο απνηειεί ε εξγαζηαθή απηνλνκία.  Σν επίπεδν 

δειαδή ―ειεπζεξίαο‖ πνπ έρεη ν εξγαδόκελνο νύησο ώζηε λα δηεθπεξαηώζεη ην ζύλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπληεινύλ ην εξγαζηαθό ηνπ αληηθείκελν. Με άιια ιόγηα, 

αλεμαξηεζία ζηνπο ειηγκνύο ηνπ θαη αλάιεςε ησλ αλάινγσλ επζπλώλ κε απώηεξν 
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ζθνπό ηελ ζπλνιηθή αιιά θαη πξνζσπηθή επηηπρία. Έλα θίλεηξν δειαδή ην νπνίν 

πξνέξρεηαη από ην ζηνηρείν ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο θαη ελέρεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Malhotra, Budhwar & Prowse, 2007). 

 

Η ιήςε πξσηνβνπιηώλ από ηνλ εξγαδόκελν θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ιήςε 

ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ είλαη επίζεο έλα 

θίλεηξν. Δίλαη ζεκαληηθό δειαδή ην γεγνλόο πσο ν εθάζηνηε πξντζηάκελνο αιιά θαη 

γεληθά ν νξγαληζκόο αθνπγθξάδεηαη ηε γλώκε ηνπ εξγαδόκελνπ θαζώο θαη  

ελζηεξλίδεηαη ησλ ζέζεσλ ηνπ επάλσ ζην εξγαζηαθό αληηθείκελν (Malhotra, Budhwar 

& Prowse, 2007).   

 

Κίλεηξν απνηειεί επίζεο θαη ε δηεπθξίλεζε ηνπ εξγαζηαθνύ ξόινπ θαζώο απνηειεί 

παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο όπσο 

επίζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο νξγαληζκνύ 

θαη εξγαδνκέλνπ (Malhotra, Budhwar & Prowse, 2007). Μέζσ απηνύ ηνπ θηλήηξνπ 

γίλνληαη θαηαλνεηέο ζηνλ εξγαδόκελν νη απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνύ θαη δηαηππώλνληαη 

κε επαξθή ζαθήλεηα νη επζύλεο θαη νη ζηόρνη ηνπ εξγαζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο κε απηό ην θίλεηξν γεθπξώλεηαη ην ράζκα επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

εξγνδόηε θαη εξγαδνκέλνπ.  

 

Ωο ηειεπηαίν ελδνγελέο κε ρξεκαηηθό θίλεηξν αλαθέξεηαη ην θίλεηξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα επέλδπζε από κεξηάο νξγαληζκνύ-εξγνδόηε ππό ηελ έλλνηα 

πσο ν εξγαδόκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο από απηέο 

πνπ ήδε θαηέρεη όπσο επίζεο θαη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο νη νπνίεο ζην κέιινλ ζα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπ 
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αληηθεηκέλνπ. Έηζη ν εξγαδόκελνο αηζζάλεηαη ζεκαληηθό θεθάιαην γηα ηνλ νξγαληζκό 

δηόηη κέζσ ηνπ θηλήηξνπ απηνύ θαη βειηηώλεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ αιιά θαη 

ζπγρξόλσο αληαπνθξίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά ζηηο ζέζεηο θαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ 

νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη  (Malhotra, Budhwar & Prowse, 2007).  Από 

ηελ πιεπξά πάιη ηνπ νξγαληζκνύ ην θίλεηξν απηό απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ 

ζηξαηεγηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνύ θαη νδεγεί ζε πςειόηεξα πνζνζηά θέξδνπο 

κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο παξαγσγηθόηεηαο(Delery and Doty, 1996). 

 

Βαζηδόκελνη ζε όια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ νη παξαθάησ 

ππνζέζεηο :  

 Τπόζεζε 1 : Όια ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 

 Τπόζεζε 2 : Όια ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαλνληζηηθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 

 Τπόζεζε 3 : Όια ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζπλερή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε                                                                         

 Τπόζεζε 4 : Όια ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

γεληθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 

 Τπόζεζε 5 : Όια ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
 

3.1 Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο 

Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη κέζσ ελόο ζπλόινπ θηλήηξσλ, πνπ 

ρσξίδνληαη ζε ελδνγελή θαη εμσγελή, πνηα από απηά επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε δπν πνιύ 

βαζηθώλ ζηάζεσλ εξγαζίαο, ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Όπσο καο απνδεηθλύεη θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πνπ 

πξνεγήζεθε, ην ζύλνιν ησλ θηλήηξσλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή απηήο ηεο 

κειέηεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε όιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα αλαπηύμνπλ θαη λα 

ζεκεηώλνπλ νη εξγαδόκελνη ζην πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν 

απαζρνινύληαη θαη ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε κειέηε θαη άιισλ 

αληίζηνηρσλ κειεηώλ  εξγαζηαθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Η κειέηε επηθεληξώζεθε ζηνλ 

θιάδν ηεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε νξγαληζκνύο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, πνπ 

δελ έρνπλ λα επηδείμνπλ ηδηαίηεξα επξήκαηα κηαο θαη δελ έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο 

κειέηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, παξόιν πνπ αθνξά επαγγεικαηίεο κε ηδηαίηεξεο 

θύζεο εξγαζηαθό αληηθείκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ζίγνπξα ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ 

αξθεηό ελδηαθέξνλ  γηα ηνπο ππεπζύλνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεξίδαο αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζπιιέρζεθαλ κε ηελ βνήζεηα 

αλώλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απαληήζεθαλ πξνζσπηθά από ηνπο εξσηεζέληεο, 

κέζνδνο πνπ ζεσξήζεθε ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο, κηαο 

θαη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ θαζώο θαη ηνλ εξσηεζέλησλ ήηαλ αξθεηά κεγάιν ώζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο ζαλ εξεπλεηηθό κέζν. 
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3.2 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

 

Σν δείγκα ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηέιεζαλ εξγαδόκελνη ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νξγαληζκώλ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο. Οη νξγαληζκνί απηνί ήηαλ 

ειιεληθά δεκόζηα λνζνθνκεία θαη νη εξγαδόκελνη πνπ απάληεζαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα 

ήηαλ κέιε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ εθάζηνηε ηδξύκαηνο. πκκεηείραλ 

εξγαδόκελνη ησλ πέληε κεγαιύηεξσλ δεκόζησλ λνζνθνκείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο λνζειεπηέο αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνύ. 

Οη εξσηήζεηο κνηξάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε έληππε κνξθή θαη απαληήζεθαλ 

ππό ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Μνηξάζηεθαλ ζπλνιηθά 140 εξσηεκαηνιόγηα εθ ησλ νπνίσλ απαληήζεθαλ ηα 100 θαη 

θξίζεθαλ θαηάιιεια γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ζέηνληαο ηνλ δείθηε 

αληαπόθξηζεο ζηελ έξεπλα ζε πνζνζηό 71,5%.  

 

3.3 Γεληθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο 

απνηεινύληαλ από 66 εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

θιίκαηα Linkert ε νπνία θπκαίλεηαη από ην 5 έσο ην 1, κε θάζε αξηζκό λα αληηζηνηρεί 

ζηηο εμήο απαληήζεηο : 5 όπνπ «ζπκθσλώ απόιπηα», 4 όπνπ «ζπκθσλώ», 3 όπνπ «νύηε 

ζπκθσλώ/νύηε δηαθσλώ», 2 όπνπ «δηαθσλώ» θαη 1 όπνπ «δηαθσλώ απόιπηα». Σν 

εξσηεκαηνιόγην πέξαλ ησλ εξσηήζεσλ απηώλ, πεξηείρε θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ 

ζην θύιν, ζηα έηε εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκό θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Από ην πιήζνο ησλ εξσηεζέλησλ ην 33%  ήηαλ άλδξεο ελώ ην 67%  ήηαλ γπλαίθεο. ε 

όηη αθνξά ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη πσο ην 9% είραλ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε,  2% είραλ παξαθνινπζήζεη θάπνην κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα,  67% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ απόθνηηνη ηνπ ΣΔΙ ελώ ην 22% είραλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρνιή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε όηη αθνξά ηα έηε 

εξγαζίαο,  παξαηεξήζεθαλ ηα 33 ρξόληα εξγαζίαο σο ηνλ κέγηζην θαη ηo έλα έηνο  σο 

ηνλ ειάρηζην ρξόλν εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκό ελώ ν κέζνο όξνο εηώλ εξγαζίαο γηα ηνπο 

εξσηεζέληεο βξέζεθαλ πεξίπνπ ηα 8 ρξόληα.  

 

Γξάθεκα 1 : Γξάθεκα θαηαλνκήο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ην θύιν 
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Γξάθεκα 2 : Γξάθεκα θαηαλνκήο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1 : Πίλαθαο πεξηγξαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο 

ηα έηε εξγαζίαο 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Δηε Δξγαζίαο 100 1 33 7,89 

Valid N 

(listwise) 

100 
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Γξάθεκα 3 : Γξάθεκα θαηαλνκήο εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηα έηε εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκό 

 

 

 

 

3.4 Μέηξεζε δεδνκέλσλ νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο 

 

Η νξγαλσζηαθή αθνζίσζε, κηα από ηηο δύν εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κειεηήζεθε 

σο πξνο ηα θίλεηξα πνπ ηελ ππνθηλνύλ, κεηξήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο θιίκαθαο ησλ 

Malhotra, Budhwar and Prowse(2007). Η ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα απνηειείηαη από 17 

ζηνηρεία θαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ζηηο νπνίεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, 

θαίλεηαη όηη είλαη αξθεηή αμηόπηζηε ζε όηη αθνξά ηελ κέηξεζε θαη ησλ ηξηώλ κνξθώλ 

ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο όπσο απηέο έρνπλ πξνηαζεί ζηελ βηβιηνγξαθία από ηνπο 

Meyer, Allen and Smith (1993).  
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3.5 Μέηξεζε δεδνκέλσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

ε όηη αθνξά ηελ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο,  έλα ζύλνιν 5 αληηθεηκέλσλ πνπ πξνηάζεθαλ από κειέηε ησλ 

Appelbaum and Kamal (2001) θξίζεθε σο θαηαιιειόηεξν γηα ηελ έξεπλα απηή.  

 

3.6 πιινγή δεδνκέλσλ ελδνγελώλ θαη εμσγελώλ θηλήηξσλ 

 

ε όηη αθνξά ηηο θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ δηάθνξσλ 

ηύπσλ θηλήηξσλ παξαθάησ αλαθέξνληαη νη έξεπλεο από ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ νη 

εξσηήζεηο : 

 Κιίκαθα ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο από ηνπο Malhotra, Budhwar and Prowse (2007) 

 Κιίκαθα  δύν εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εξγαζηαθώλ 

ζπλζεθώλ θαη πεξηβάιινληνο από ηνπο Malhotra, Budhwar and Prowse (2007) 

 Κιίκαθα ηξηώλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ηεο 

ζέζεσο εξγαζίαο από ηνπο Delery and Doty (1996) 

 Κιίκαθα δύν εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ δπλαηνηήησλ 

εξγαζηαθήο εμέιημεο απν ηνπο Delery and Doty (1996) 

 Κιίκαθα ηξηώλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ επειημίαο ησλ 

σξαξίσλ εξγαζίαο απν ηνλ Golden (2008) 
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 Κιίκαθα ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζρέζεο κε 

ηνπο αλσηέξνπο απν ηνπο Appelbaum and Kamal (2001) 

 Κιίκαθα ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ αλαγλώξηζεο θαη 

αλαπιεξνθόξεζεο απν ηνπο Appelbaum and Kamal (2001) 

 Κιίκαθα ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο εξγαζίαο απν ηνπο Appelbaum and Kamal (2001) 

 Κιίκαθα δύν εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθόηεηαο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο απν ηνλ Manolopoulos (2008) 

 Κιίκαθα δύν εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ απηνλνκίαο απν ηνπο 

Malhotra, Budhwar and Prowse (2007) 

 Κιίκαθα ηξηώλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ απν ηνπο Malhotra, Budhwar and Prowse (2007) 

 Κιίκαθα ηξηώλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ζαθήλεηαο ηεο 

εξγαζηαθήο ζέζεο απν ηνπο Malhotra, Budhwar and Prowse (2007) 

 Κιίκαθα ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ παξνρήο 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απν ηνπο Delery and Doty (1996) 

 

3.7 Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο έξεπλαο 

 

Αθνύ εθαξκόζηεθαλ ηα εξγαιεία γηα ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύζαλ ηνπο εξσηεζέληεο, δειαδή ηνπ θύινπ, ησλ 
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εηώλ εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκό αιιά θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζπιιέρζεθαλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ πίλαθα ησλ κεζαίσλ ηηκώλ θάζε θαηεγνξίαο ελδνγελώλ θαη εμσγελώλ θίλεηξσλ.  

Πίλαθαο 2 : Μεζαίεο ηηκέο ελδνγελώλ θαη εμσγελώλ θηλήηξσλ 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

ρέζεηο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ 100 3,6675 

Γπλαηόηεηα εμέιημεο θαη πξναγσγήο 100 3,3050 

Αζθαιήο ζέζεο εξγαζίαο 100 3,3100 

Αλαγλώξηζε 100 3,5125 

Δκπινπηηζκόο εξγαζίαο 100 3,9225 

εκαληηθόηεηα ζέζεο εξγαζίαο 100 4,2200 

Απηνλνκία 100 3,5100 

πκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 100 3,1000 

Γπλαηόηεηεο εθπαίδεπζεο 100 2,9525 

Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 100 2,8850 

Δπέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο 100 1,9367 

ρέζεηο κε αλσηέξνπο 100 3,7750 

αθήλεηα ξόινπ-ζηόρσλ 100 3,4250 

Valid N (listwise) 100  

 

 

Έλα θαζνξηζηηθό βήκα ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε εμέηαζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ παξαγόλησλ ηεο έξεπλαο. Έηζη ινηπόλ, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’s a γηα ηελ θάζε θαηεγνξία 

θηλήηξσλ. 
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Πίλαθαο 3 : Παξάζεζε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ησλ παξαγόλησλ ηεο 

έξεπλαο κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’s a 

 

Κατηγορίες κινήτρων Cronbanch’s a 

ρέζεηο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ 
0,768 

Γπλαηόηεηα εμέιημεο θαη πξναγσγήο 
0,075 

Αζθαιήο ζέζε εξγαζίαο 
0,797 

Αλαγλώξηζε 
0,714 

Δκπινπηηζκόο εξγαζίαο 
0,558 

εκαληηθόηεηα ζέζεο εξγαζίαο 
0,753 

Απηνλνκία 
0,518 

πκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 
0,733 

Γπλαηόηεηεο εθπαίδεπζεο 
0,841 

Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ 
0,825 

Δπέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο 
0,535 

ρέζεηο κε αλσηέξνπο 
0,836 

αθήλεηα ξόινπ-ζηόρσλ 
0,787 

 

Μέζσ ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο(reliability test) θάλεθε πσο ζρεδόλ όιεο νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη αμηόπηζηεο θαη θπκαίλνληαη ζην επηζπκεηό εύξνο ηηκώλ 

κε ρακειόηεξε ηηκή α = 0,535 θαη πςειόηεξή ηηκή α = 0,841. Η κόλε εμαίξεζε αθνξά 

ηελ θαηεγνξία «Γπλαηόηεηα πξναγσγήο θαη εμέιημεο» πνπ ζεκείσζε α = 0,075, πνιύ 

ρακειή ηηκή γηα λα ζεσξεζεί απνδεθηή νπόηε θαη απνθιείεηαη από ην κνληέιν. Πην 
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αλαιπηηθά αθόκα, ηηο πςειόηεξεο ηξεηο ηηκέο ζεκείσζαλ νη θαηεγνξίεο «Γπλαηόηεηα 

εθπαίδεπζεο» κε ηηκή α =  0.841, «ρέζεηο κε αλσηέξνπο» κε ηηκή α = 0.836 θαη 

«Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ» κε ηηκή α = 0.825.  

 

ηε ζπλέρεηα εθαξκόζηεθε ε ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ 

κνληέινπ, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη ησλ ηξηώλ κνξθώλ 

νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ από 

ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ. 

 

Πίλαθαο 4 : Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ ηνπ κνληέινπ 

Καηεγνξίεο εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ Cronbanch’s a 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 0,378 

πλερήο νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 0,789 

πλαηζζεκαηηθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 0,715 

Καλνληζηηθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 0,776 

Γεληθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 0,784 

 

ύκθσλα κε ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο πνπ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ ηνπ κνληέινπ ε 

νξγαλσζηαθή αθνζίσζε ζαλ ζύλνιν θαζώο θαη επηκεξηζηηθά νη ηξεηο ηύπνη πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ έρνπλ ζεκεηώζεη πςειέο ηηκέο, ζε αληίζεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 
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ηθαλνπνίεζε πνπ εκθάληζε ηηκή αξθεηά ρακειόηεξε από ηελ απνδεθηή θαη έηζη 

απνθιείεηαη από ην κνληέιν.   

Δπόκελν βήκα απνηέιεζε ε αλάιπζε παξαγόλησλ ζηα θίλεηξα πνπ απνηεινύλ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ (factor analysis). Όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία 

εθαξκόζηεθαλ ώζηε λα θαηαιήμεη ε έξεπλα ζε 3 παξάγνληεο (factors), πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζην 59 % ηεο δηαθύκαλζεο πνπ αθνξά ζηελ αληίιεςε ησλ θηλήηξσλ από 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ νξγαληζκώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 

Πίλαθαο 5 : KMO and Bartlett’s Τέζη 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,712 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 165,173 

df 36 

Sig. ,000 

 

 

Οη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ νη εμήο ηξεηο : παξάγνληαο 1 «Δπαγγεικαηηθέο 

ζρέζεηο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν», παξάγνληαο 2 «Πνηόηεηα εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο»  

θαη παξάγνληαο 3 «ηαζεξό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ». ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλεηαη 

θάζε παξάγνληαο κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ θηλήηξσλ πνπ ηνλ απνηεινύλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο πνπ ζύκθσλα  κε ηελ βηβιηνγξαθία πξέπεη λα αγγίδνπλ θαη λα 

μεπεξλνύλ ην 0,5. 
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Πίλαθαο 6 : Αλάιπζε Παξαγόλησλ - Παξάγνληαο 1
νο

  

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 1
Ο

 (FACTOR 1) 

ΔΠΑΓΓΔΜΑΣΙΚΔ ΥΔΔΙ ΣΟΝ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΥΩΡΟ 

Sign. 

ρέζεηο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ 0,608 

Αλαγλώξηζε 0,809 

πκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 0,603 

ρέζεηο κε αλσηέξνπο 0,649 

 

 

Πίλαθαο 7 : Αλάιπζε Παξαγόλησλ - Παξάγνληαο 2
νο 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 2
Οο

 (FACTOR 2) 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Sign. 

Γπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο 0,818 

πλζήθεο Δξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο 0,826 

αθήλεηα ξόινπ-ζηόρσλ 0,609 
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Πίλαθαο 8 : Αλάιπζε Παξαγόλησλ - Παξάγνληαο 3
νο

  

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 3
Ο 

(FACTOR 3) 

ΣΑΘΔΡΟ ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Sign. 

Αζθαιήο ζέζε εξγαζίαο 0,836 

 

Ο πξώηνο παξάγνληαο πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη «νη 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν» θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κεηαβιεηέο : 

ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, αλαγλώξηζε, ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζρέζεηο κε 

αλσηέξνπο. Όιεο απηέο νη κεηαβιεηέο αληηπξνζσπεύνπλ έλα ηζνξξνπεκέλν εξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ, όπνπ θάζε εξγαδόκελνο κπνξεί λα επηηειέζεη ηελ εξγαζία ηνπ έρνληαο ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ θαηαλόεζε ηόζν ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ όζν θαη ησλ πξνηζηακέλσλ 

ηνπ. Γηαζθαιίδνληαο θαιέο εξγαζηαθέο αιιά θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ηνπο αλσηέξνπο ν εξγαδόκελνο ζπλεηζθέξεη ζηελ νκαδηθή 

πξνζπάζεηα έρνληαο ζπγρξόλσο ηελ δπλαηόηεηα λα επεξεάδεη ην έξγν αιιά θαη λα 

επεκβαίλεη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηό επηηειείηαη ηόζν ην δηθό ηνπ όζν θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο πνπ ηνπ δίλεη ν νξγαληζκόο λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζπλερώο κέζα ζην εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ, 

εηζπξάηηνληαο  ηειηθά θαη ηελ αλαγλώξηζε γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ νξγαληζκό, 

πνπ απνηειεί ηζρπξό θίλεηξν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα θάζε εξγαδόκελν. 

 

Ο δεύηεξνο παξάγνληαο πνπ πξνέθπςε είλαη απηόο ηεο «πνηόηεηαο ηνπ εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο» θαη απαξηίδεηαη από ηηο κεηαβιεηέο : δπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο, 

ζπλζήθεο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζαθήλεηα ξόινπ-ζηόρσλ. Μέζα ζε έλα 
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πεξηβάιινλ πνπ ήδε έρεη απνδεηρζεί πσο εδξεύεη ην νκαδηθό πλεύκα θαη νη θαιέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, ε δεύηεξε παξάκεηξνο πνπ ην εληζρύεη είλαη 

ζίγνπξα ε πνηόηεηα ηνπ. Έλα εξγαζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ηεξεί όινπο ηνπο θαλόλεο 

πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, παξέρνληαο ζπγρξόλσο ηηο 

απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη κέζα γηα ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη 

ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνύο ώζηε λα ππάξρεη πξόζβαζε ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ όπνηε είλαη απαξαίηεην αιιά θαη 

επηζπκεηό, ζίγνπξα δηακνξθώλεη θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθώλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ κέζα ζηνλ νξγαληζκό. 

 

 Σέινο, ε ζαθήλεηα ηνπ ξόινπ αιιά θαη ησλ ζηόρσλ πνπ απαηηνύληαη από θάζε 

εξγαδόκελν βνεζά ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ, θαζώο 

γλσξίδνληαο αθξηβώο πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ηνπ θαη δεδνκέλνπ όηη ηνπ παξέρεηαη ην 

θαηάιιειν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη αιιά θαη λα αλαπηύμεη ζην 

κέγηζην ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπ πόξνπο -δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο θαη γλώζεηο- ώζηε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηόζν ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπ ζηόρνπο όζν θαη απηνύο ηνπ νξγαληζκνύ ηνλ 

νπνίν ζηειερώλεη. 

 

Ο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ πξνέθπςε από ηελ αλάιπζε παξαγόλησλ είλαη «ην ζηαζεξό 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο». Η κνλαδηθή κεηαβιεηή πνπ απαξηίδεη απηό ην παξάγνληα είλαη 

ε αζθαιήο ζέζε εξγαζίαο. Απηή ε κεηαβιεηή δείρλεη πόζν ζεκαληηθή είλαη ε αζθάιεηα 

θαη ε αίζζεζε ηεο κνληκόηεηαο γηα ηνλ εξγαδόκελν ζε όηη αθνξά ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη 

κέζα ζηνλ νξγαληζκό, ππνδεηθλύνληαο όηη είλαη αλαληηθαηάζηαην θαη πνιύηηκν κέινο 
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ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ απαξηίδεη, ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

ηνπ νξγαληζκνύ. 

Δπόκελν βήκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ, ήηαλ ε αλάιπζε ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξόκεζεο πνπ εμέηαζε ηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ παξαπάλσ αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο νκάδεο θηλήηξσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ηνπο 

ηξεηο ηύπνπο ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο θαζώο θαη ηελ νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο 

ζαλ ζπλνιηθή κεηαβιεηή. 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, εθαξκόζηεθε κηα μερσξηζηή ζπλάξηεζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο 

γηα θάζε έλα ηύπν νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, ηεο ζπλερνύο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο θαη ηεο θαλνληζηηθήο νξγαλσζηαθήο 

αθνζίσζεο θαζώο θαη κηα ζπλάξηεζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα ηελ ζπλνιηθή 

νξγαλσζηαθή αθνζίσζε. 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα όισλ ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαη αθνξνύλ ζηνπο ζπληειεζηέο beta 

πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζρεηηθή βαξύηεηα ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ 

εξκελεία ηεο αληίζηνηρεο εμαξηεκέλεο, ζην ζπληειεζηή πνιιαπινύ πξνζδηνξηζκνύ R
2
 

πνπ κεηξάεη ηε ζπλνιηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμύ αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ηέινο ζηε πηζαλόηεηα ειέγρνπ Sig. πνπ ειέγρεη νπζηαζηηθά ηελ 

πηζαλόηεηα λα ηζρύεη ε κεδεληθή ππόζεζε πνπ θάλακε θαη καο επηηξέπεη λα 

ηζρπξηζηνύκε όηη ηζρύεη ηειηθά. 
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Πίλαθαο 9 : Αλάιπζεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο/γεληθή νξγαλσζηαθή 

αθνζίσζε/αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά/παξάγνληεο θηλήηξσλ 

                                                           

ΚΑΣΗΓΟΡΙΚΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΑΦΟΙΩΗ 

            β (Beta)                                Sign. 

Φύλο                0,084                                 0,41 

Έτη εργασίας 

 

            ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

               0,008                                 0,94 

Παράγοντας 1 (Factor 1) Επαγγελματικέσ 

ςχέςεισ ςτον εργαςιακό χώρο 

               0,041                                 0,70 

Παράγοντας 2 (Factor 2) Ποιότητα 

εργαςιακού περιβάλλοντοσ 

               0,303                                0,005 

Παράγοντας 3 (Factor 3) Σταθερό 

περιβάλλον εργαςίασ 

                -0,08                                0,19 

R2 0,105 

 

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζε όηη αθνξά ηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε ζηε 

γεληθή κνξθή ηεο, θαίλεηαη πσο νύηε ην θύιν αιιά νύηε θαη ηα έηε εξγαζίαο ζηνλ 

νξγαληζκό έρνπλ θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζε απηή. Από ηηο ηξεηο νκάδεο θηλήηξσλ 

πνπ πξνέθπςαλ, παξαηεξήζεθε όηη κόλν ε πνηόηεηα ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

επηδξά ζηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε κε β = 0,303 θαη Sign = 0,005. Παξαθάησ ζα 

πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη ηύπνη ηεο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο θαη ε επίδξαζε ηνπ 

θάζε παξάγνληα. Σν άλσ κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο εμεγεί ην 10% ηεο ζρέζεο 

κεηαμύ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ησλ θηλήηξσλ.  
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Πίλαθαο 10 : Αλάιπζεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο/ζπλαηζζεκαηηθή νξγαλσζηαθή 

αθνζίσζε/αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά/παξάγνληεο θηλήηξσλ 

                                                           

ΚΑΣΗΓΟΡΙΚΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ 

ΑΦΟΙΩΗ 

            β (Beta)                                Sign. 

Φύλο                -0,41                                 0,087 

Έτη εργασίας 

 

            ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

               0,112                                0,301 

Παράγοντας 1 (Factor 1) Επαγγελματικέσ 

ςχέςεισ ςτον εργαςιακό χώρο 

               0,184                                 0,89 

Παράγοντας 2 (Factor 2) Ποιότητα 

εργαςιακού περιβάλλοντοσ 

               0,188                                 0,07 

Παράγοντας 3 (Factor 3) Σταθερό 

περιβάλλον εργαςίασ 

              -0,156                                0,121 

R2 0,131 

 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη ε επίδξαζε ησλ νκάδσλ θηλήηξσλ θαη ησλ αηνκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή κνξθή νξγαλσζηαθήο 

αθνζίσζεο. ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα, ην 13% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο εμεγείηαη από ηηο ηξεηο νκάδεο παξαγόλησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

Κάπνην ξόιν θαίλεηαη λα παίδνπλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε 

εμίζνπ ην πνηνηηθό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ αιιά θαη νη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν. Βέβαηα, απηό είλαη ινγηθό, δηόηη γηα λα θξαηήζεη ν νξγαληζκόο 

ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζα πξέπεη λα παξέρεη έλα θαηάιιειν 
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πεξηβάιινλ πνπ λα εκπλέεη εκπηζηνζύλε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηόζν πξνο ηνλ νξγαληζκό 

θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ, όζν θαη πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Απηόο ν ηύπνο 

νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο θαίλεηαη πσο δελ δέρεηαη επηδξάζεηο από ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ. ηνλ επόκελν πίλαθα αλαιύνληαη αξηζκεηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα ηε ζπλερή κνξθή νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. 

 

Πίλαθαο 11 : Αλάιπζεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο/ζπλερήο νξγαλσζηαθή 

αθνζίσζε/αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά/παξάγνληεο θηλήηξσλ 

                                                           

ΚΑΣΗΓΟΡΙΚΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΤΝΕΧΗ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΑΦΟΙΩΗ 

            β (Beta)                                Sign. 

Φύλο                  0,21                                 0,039 

Έτη εργασίας 

 

            ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

                 0,06                                 0,953 

Παράγοντας 1 (Factor 1) Επαγγελματικέσ 

ςχέςεισ ςτον εργαςιακό χώρο 

                 0,15                                 0,164 

Παράγοντας 2 (Factor 2) Ποιότητα 

εργαςιακού περιβάλλοντοσ 

                0,312                                0,004 

Παράγοντας 3 (Factor 3) Σταθερό 

περιβάλλον εργαςίασ 

                -0,07                                  -0,69 

R2 0,134 
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Σα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ππνδεηθλύνπλ όηη ην 13,4% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο 

ζπλερνύο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο εμεγείηαη από ηηο 3 θαηεγνξίεο παξαγόλησλ πνπ 

εμεηάδνληαη.  Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ θαίλεηαη λα 

επηδξνύλ ζηελ ζπλερή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε. ρέζε όκσο παξαηεξείηαη κεηαμύ ηνπ 

δεύηεξνπ παξάγνληα, δειαδή ηεο πνηόηεηαο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

ζπλερνύο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο κε β = 0,312 θαη Sig. = 0,004. 

 

 ε απηή ηε κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο ν εξγαδόκελνο είλαη δεκέλνο κε ηνλ 

νξγαληζκό γηαηί ζεσξεί όηη ηνπ παξέρεηαη έλα κνλαδηθό θαη αλαληηθαηάζηαην παθέην 

πξνλνκίσλ έλαληη άιισλ νξγαληζκώλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάκε παξέρεηαη 

κέζσ ηνπ πνηνηηθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ην νπνίν εθηηκνύλ ηδηαίηεξα νη 

εξγαδόκελνη. 

 

Σέινο, ν παξαθάησ πίλαθαο, θαλεξώλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξόκεζεο γηα ηελ 

θαλνληζηηθή κνξθή νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Δμεγεί κόιηο ην 4,6% ηεο δηαθύκαλζεο 

ηεο θαλνληζηηθήο κνξθήο θαη δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά επξήκαηα ρξήζηκα πξνο 

κειέηε, παξόια απηά ηα απνηειέζκαηα απαξηζκνύληαη παξαθάησ γηα ηππηθνύο ιόγνπο.  
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Πίλαθαο 12 : Αλάιπζεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο/θαλνληζηηθή νξγαλσζηαθή 

αθνζίσζε/αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά/παξάγνληεο θηλήηξσλ 

                                                           

ΚΑΣΗΓΟΡΙΚΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΑΦΟΙΩΗ 

            β (Beta)                                Sign. 

Φύλο                  0,15                                 0,889 

Έτη εργασίας 

 

            ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

                 0,79                                 0,485 

Παράγοντας 1 (Factor 1) Επαγγελματικέσ 

ςχέςεισ ςτον εργαςιακό χώρο 

                 0,57                                 0,611 

Παράγοντας 2 (Factor 2) Ποιότητα 

εργαςιακού περιβάλλοντοσ 

                0,163                                0,014 

Παράγοντας 3 (Factor 3) Σταθερό 

περιβάλλον εργαςίασ 

                -0,37                                  -0,34 

R2 0,046 

 

 

 

Η ζπγθεθξηκέλε αλαιπηηθή θαη εθηελήο κειέηε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη 

έξεπλαο θαη ζπιινγήο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζε 100 (εθαηό) 

δηαθνξεηηθνύο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, παξνπζηάδεη θαη πξνζεγγίδεη ην 

νπζηαζηηθό κνληέιν ησλ κε ρξεκαηηθώλ θηλήηξσλ πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ ηνπ λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα παξάγεη απνηειεζκαηηθόηεξα ην ππάξρνλ αλζξώπηλν 

δπλακηθό πηνζεηώληαο ηηο δηάθνξεο κνξθέο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο (γεληθή 

νξγαλσζηαθή αθνζίσζε, ζπλαηζζεκαηηθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε, ζπλερήο 
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νξγαλσζηαθή αθνζίσζε θαη θαλνληζηηθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε). Μεηά από ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε πξνέθπςαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο παξαγόλησλ ζηηο νπνίεο ππάγνληαη ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα θαη είλαη νη εμήο : 

(1) επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, (2) πνηόηεηα εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη (3) ζηαζεξόηεηα εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Φπζηθά δελ πξέπεη λα 

αγλνεζεί ην γεγνλόο πσο ππήξμαλ επηπξόζζεηνη παξάγνληεο νη νπνίνη έπαημαλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνηειέζκαηνο νη νπνίνη αθνξνύλ 

ηα πξνζσπηθά ή αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ όπσο ην θύιν, ηα έηε 

εξγαζίαο θαη ε εθπαίδεπζε ζην εξγαζηαθό αληηθείκελν. Έηζη ινηπόλ, εζηηάδνληαο ζηνπο 

ηξεηο παξάγνληεο ιόγσ ηνπ όηη απνηεινύλ θαη ην νπζηαζηηθό αληηθείκελν ηεο παξνύζαο 

κειέηεο, ζπκπεξαίλεηαη πσο νη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ηηο επηκέξνπο κνξθέο ηεο 

νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο ζε δηάθνξα επίπεδα.  

 

Αξρηθά όκσο ζα πξέπεη λα αλαιπζνύλ νη ηξεηο νκάδεο παξαγόλησλ μεθηλώληαο από ηνλ 

πξώην παξάγνληα (Factor 1) κε ηνλ ηίηιν ―επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ζηνλ εξγαζηαθό 

ρώξν‖. Βάζεη ησλ απαληήζεσλ ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

νκαδνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε πσο ηνλ πξώην παξάγνληα απαξηίδνπλ 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κε ρξεκαηηθά θίλεηξα πνπ είλαη ηα εμήο : 

Πξώηνο παξάγνληαο (Factor 1) 

 ρέζεηο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ 

 Δπαγγεικαηηθή αλαγλώξηζε 

 πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 ρέζεηο κε αλσηέξνπο 
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ηε ζπλέρεηα ν δεύηεξνο παξάγνληαο έρεη ηνλ ηίηιν ―πνηόηεηα εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο‖ θαη απαξηίδεηαη από ηα εμήο ηξία κε ρξεκαηηθά θίλεηξα : 

Γεύηεξνο παξάγνληαο (Factor 2) 

 Γπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο 

 πλζήθεο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

 αθήλεηα εξγαζηαθνύ ξόινπ-ζηόρσλ 

Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο βάζεη ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ έρεη 

ηνλ ηίηιν ―ζηαζεξό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ‖ θαη απνηειείηαη από έλα θαη κόλν κε 

ρξεκαηηθό θίλεηξν : 

Σξίηνο παξάγνληαο (Factor 3) 

 Αζθαιήο ζέζε εξγαζίαο 

 

Αθνύ ινηπόλ πξνεγήζεθε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ (Factors) θαη 

δηεπθξηλίζηεθε ην πεξηερόκελό ηνπο βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

ζηαηηζηηθή έξεπλα ε νπνία δηελεξγήζεθε, ζεηξά έρεη ε αλάιπζε ησλ ηξηώλ κνξθώλ 

νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο όπσο θαη ε γεληθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε θαη ην θαηά πόζν 

επεξεάδνληαη από ηνπο παξάγνληεο απηνύο.  

 

Ξεθηλώληαο ινηπόλ από ηελ γεληθή κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, πξνέθπςε ην 

ζπκπέξαζκα πσο επεξεάδεηαη από ηνλ δεύηεξν παξάγνληα (Factor 2), δειαδή ηελ 

πνηόηεηα ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Απνδεηθλύεηαη ινηπόλ πσο ηόζν νη ζπλζήθεο 

ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο, όζν θαη ε δπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ 
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θαη ε ζαθήλεηα ηνπ ξόινπ ηνπ θαζώο θαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ 

νξγαληζκνύ δεκηνπξγνύλ έλα ―βαζηθό‖ παθέην θηλήηξσλ. Απηό κε άιια ιόγηα ζεκαίλεη 

πσο όηαλ ν εξγαδόκελνο γλσξίδεη εμ‘αξρήο ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ όπσο θαη 

ηνπο ζηόρνπο ηνπ νξγαληζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο σο πιενλέθηεκα ηελ ζπλερή 

εθπαίδεπζε νύησο ώζηε λα εμειίζζεηαη ζπλερώο θαη λα εκβαζύλεη απνηειεζκαηηθόηεξα 

ζην εξγαζηαθό ηνπ αληηθείκελν απμάλεη δηαξθώο ηνπο ξπζκνύο ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπ. 

Όια απηά αλ βξίζθνπλ πξόζθνξν έδαθνο ζε κηα αξκνληθή αηκόζθαηξα θαη έλα 

αμηόινγν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ζπληεινύλ ζηε δεκηνπξγία κηαο πγηνύο θαη επηηπρνύο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δπν πιεπξώλ (εξγαδνκέλνπ- νξγαληζκνύ) κε άκεζν θεξδνθόξν 

απνηέιεζκα θαη γηα ηνπο δπν. 

 

ηε ζπλέρεηα, όζνλ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγαλσζηαθή αθνζίσζε, πξνθύπηεη ην 

ζπκπέξαζκα πσο επεξεάδεηαη θπξίσο από ηελ ζπληζηακέλε ησλ δύν πξώησλ 

παξαγόλησλ ( Factors 1,2), δειαδή ηνλ ζπλδπαζκό ηνπ ―βαζηθνύ‖ παθέηνπ κε 

ρξεκαηηθώλ θηλήηξσλ όπσο πξναλαθέξακε κε έλα ζύλνιν θηλήηξσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. Ο εξγαδόκελνο 

δειαδή όηαλ δηέπεηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, είλαη 

δειαδή ζπλαηζζεκαηηθά ―δεκέλνο‖ κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνύ, 

αληηιακβάλεηαη σο πην ζεκαληηθά θίλεηξα απηά πνπ αθνξνύλ ηηο πγηείο ζρέζεηο ηνπ 

κεηαμύ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαζώο θαη ησλ αλσηέξσλ ηνπ, εηζπξάηηνληαο 

κηα νπζηαζηηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή επαγγεικαηηθή αλαγλώξηζε. Απηό ηνλ θαζηζηά θαη 

ζπκκέηνρν ζηελ ιήςε ζεκαληηθώλ επζπλώλ θαη θαηά ζπλέπεηα απνθάζεσλ γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην εξγαζηαθό ηνπ αληηθείκελν.   
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Ο δεύηεξνο παξάγνληαο (Factor 2) ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κε ρξεκαηηθά θίλεηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ή όπσο αλαθέξζεθε πην 

πάλσ ―βαζηθό‖ παθέην θηλήηξσλ, είλαη απηόο πνπ επεξεάδεη σο έλα βαζκό θαη ηε 

ζπλερή κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο ελόο εξγαδνκέλνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, επεηδή ν εξγαδόκελνο ζεσξεί πσο απνιακβάλεη έλα παθέην 

παξνρώλ αληαγσληζηηθό αιιά θαη κε αληηθαηαζηήζηκν, ελέρεηαη θαη ε επηξξνή ησλ 

δεπηεξεπόλησλ παξαγόλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ αξρηθά σο πξνζσπηθά ή αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζνξίδνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ 

παθέηνπ παξνρώλ από ηνλ εξγαδόκελν κε απνηέιεζκα λα ζπλδπάδνληαη κε ηα ―βαζηθά‖ 

θίλεηξα θαη λα επεξεάδνπλ ηε κνξθή ηεο αθνζίσζεο ηνπ ζηνλ νξγαληζκό-εξγνδόηε. 

 

Σέινο, ζηελ θαλνληζηηθή κνξθή νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο, βάζεη ησλ ζηαηηζηηθώλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, δελ δηαπηζηώζεθε ν εληνπηζκόο θάπνηαο επηξξνήο ή 

ζπζρέηηζεο κε ηνπο παξάγνληεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα επηκέξνπο κε ρξεκαηηθά θίλεηξα 

πνπ ηνπο απαξηίδνπλ.    

 

 

3.8 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηεινύλ απόξξνηα ζηαηηζηηθήο έξεπλαο θαη 

όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ‘όςηλ 

ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ ππήξμαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Αξρηθά, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί ην πόζν ζπγθεθξηκέλν ήηαλ ην εύξνο ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο ηνπ 
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δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε κειέηε ην νπνίν είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλν. Η ζηαηηζηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθαηό (100) ππαιιήινπο-

λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο πγείαο ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, γεγνλόο 

πνπ δελ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο 

πνπ εξγάδνληαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο ή αθόκα θαη δηεζλώο. Έλαο αθόκε 

πεξηνξηζκόο ππήξμε ην είδνο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν δηελεξγήζεθε ε έξεπλα. 

πγθεθξηκέλα, πεξηνξίζηεθε ζε κνλάδεο πγείαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε απνηέιεζκα ηελ 

έιιεηςε ζύγθξηζεο ησλ ζπλζεθώλ κε κνλάδεο ίδηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

 

Δπίζεο, ν ηξόπνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο πεξηόξηζε ηα απνηειέζκαηα. Η 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη όρη ππό ηελ κνξθή 

ζπλέληεπμεο ή ππό ηελ επνπηεία θάπνηνπ πξντζηάκελνπ πξνζσπηθνύ ν νπνίνο ζα 

δηεπθόιπλε ηελ πεξαίσζή ηεο.  

 

Σέινο, αλαζηαιηηθό παξάγνληα ζηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην γεληθόηεξν 

θιίκα ην νπνίν επηθξαηεί ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία ιόγσ 

ησλ νηθνλνκηθνθνηλσληθώλ ζπγθπξηώλ. Η απεηιή ηεο ηζρύνο ηεο άξζεο κνληκόηεηαο 

ησλ ππαιιήισλ , ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ζηνλ δεκόζην ηνκέα, θαζώο θαη ν 

θίλδπλνο επηβνιήο πεξηθνπώλ ζηνπο κηζζνύο θαη αιιαγώλ ζηα αζθαιηζηηθά, πιήηηεη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο δεκηνπξγώληαο έλα γεληθό αξλεηηθό θιίκα ην νπνίν δελ 

εμππεξέηεζε επαξθώο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. 
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4. ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

θνπό ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηέιεζε ε πξνζέγγηζε από πιεπξάο εξγαδνκέλνπ ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ-ζηάζεσλ νη νπνίεο θαζνδεγνύκελεο από ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα 

δηακόξθσζαλ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη νξνζεηνύλ ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο 

αθνζίσζεο.  

 

Η κειέηε απηή ινηπόλ, απνηειεί ζύκκαρν ηεο πεπνίζεζεο πσο κόλν ηα ρξήκαηα δελ 

είλαη ην θίλεηξν ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη ζαθώο παξαδεθηό πσο ε βαζηθή αλάγθε γηα 

επηβίσζε απαηηεί νηθνλνκηθό αληίηηκν αλ εζηηαζηεί ε θνηλσληθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο, 

αιιά έλα ηθαλνπνηεκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό δελ είλαη απαξαίηεηα θαη έλα 

αθξηβνπιεξσκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό θαη παξάιιεια έλα κεγάιν έμνδν γηα ηνλ 

νξγαληζκό-εξγνδόηε. Έηζη ινηπόλ απνδεηθλύεηαη πσο ηα ρξεκαηηθά θίλεηξα δελ είλαη 

απηά πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ εξγαδόκελν θαηά εθαηό ηνηο εθαηό. Η ηθαλνπνίεζε 

κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί -κπνξεί όρη πιήξσο- αιιά ζε έλα πνζνζηό κε ηελ 

δεκηνπξγία κε ρξεκαηηθώλ θηλήηξσλ πνπ ζα σζήζνπλ ηνλ εξγαδόκελν ζην λα απμήζεη 

ηελ απνδνηηθόηεηά ηνπ θαη ζην λα δεκηνπξγήζεη ην αίζζεκα ηεο εξγαζηαθήο 

αθνζίσζεο πνπ ζα ηαπηίζεη ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ κε απηέο ηνπ νξγαληζκνύ 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

Μέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζε κνλάδεο πγείαο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, δηαπηζηώζεθε πσο ε παξνρή ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ελόο παθέηνπ κε ρξεκαηηθώλ θηλήηξσλ πνπ λα πιαηζηώλεηαη από έλα ηθαλνπνηεηηθήο 
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πνηόηεηαο εξγαζηαθό πεξηβάιινλ είλαη ην θιεηδί γηα κηα πγηή θαη ηζνξξνπεκέλε 

εξγαζηαθή ζρέζε θαη είλαη ην βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο γεληθήο νξγαλσζηαθήο αθνζίσζεο 

ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 

Ο εξγαδόκελνο απνδείρζεθε πσο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζηνπο ζηόρνπο 

ηνπ νξγαληζκνύ αξθεί λα ηνπ δηεπθξηληζηνύλ ζαθώο θαη επαξθώο ηα εξγαζηαθά ηνπ 

θαζήθνληα, ώζηε λα κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά. Δπνκέλσο εμαξηάηαη από ηηο 

εθάζηνηε δηεπζύλζεηο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ε θαηάιιειε ζηειέρσζε θαη νξγάλσζε 

θαζώο θαη ε παξνρή ηθαλνπνηεηηθνύ παθέηνπ θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα λα 

κπνξέζεη λα επηηύρεη ηελ απαξαίηεηε αθνζίσζε πνπ απαηηεί από απηνύο. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηό όκσο είλαη απαξαίηεηε ε επηινγή ησλ αλάινγσλ πξνζώπσλ ζηηο 

ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ πνπ ζα κπνξέζνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ λα επηηύρνπλ 

ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζα ηνπο επηβξαβεύνπλ γηα ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο θαη ζα αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ νξγαληζκό θαζώο 

επίζεο θαη ζα δεκηνπξγνύλ έλα επράξηζην θιίκα ζπλεξγαζίαο.     
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