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     Πεξίιεςε 

Οη εξγαζηαθέο αμίεο απνηεινχλ γλψκνλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηνηρεηνζεηνχλ ηα θίλεηξα ηνπο γηα δξάζε. Σπλδένληαη κε ηηο 

αλάγθεο, πξνζνκνηάδνπλ κε ηα θίλεηξα θαη δηαρσξίδνληαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θπξίσο κέζα απφ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο 

δνκήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ. Σε θάζε πεξίπησζε φκσο θξηηήξην γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ή επηβεβαίσζε κηαο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σχκθσλα κε ηελ 

ζεσξία ηνπ Donald Super, ν εξγαδφκελνο απνηειεί έλα ξφιν ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ξφινπ (αμίεο, ηθαλνπνίεζε) πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην επξχηεξν 

πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ, φπσο ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη νη ππφινηπνη 

ξφινη δσήο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρνληαο σο ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

αμηψλ θαη ηελ ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Οη 

πην ζεκαληηθέο εξγαζηαθέο αμίεο είλαη ε νκαδηθφηεηα, ε εμππεξέηεζε θνηλνχ, ε 

επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα νη νπνίεο απνηεινχλ εζσηεξηθέο 

αμίεο. Ψζηφζν, ζηελ ηεξαξρηθή δηαβάζκηζε ησλ θπξίαξρσλ εξγαζηαθψλ αμηψλ, 

νη εμσηεξηθέο αμίεο (θχξνο, αζθάιεηα, νηθνλνκηθέο απνιαβέο) απνηεινχλ ηελ 

πξψηε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο παξαηεξήζεθε φηη 

γεληθά ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εηδηθά ζηηο εξγαζηαθέο αμίεο εμππεξέηεζε 

θνηλνχ, νκαδηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε.  Τέινο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβιέςνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλαπηχμακε έλα κνληέιν 

πξφβιεςεο απφ ηνπο παξάγνληεο θχξνο,  επαγγεικαηηθή εμέιημε, ε 

αλεμαξηεζία ηεο εξγαζία, ν ελζνπζηαζκφο θαη ε επηξξνή, θαζψο θαη ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη  ππεξεζηαθή ζέζε. 

 Λέμεηο θιεηδηά: εξγαζηαθέο αμίεο, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζεσξία ηνπ 

Super, δεκφζηνη νξγαληζκνί, δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ.



 

Abstract 

Work values consist in behavior orienting standards of employees and 

constitute their motivation for action. They are closely tied to needs, they bear 

similarities with incentives, and are distinguished from personality traits 

primarily in that the latter have a stable structure, while work values are 

variable. In any case, the main criterion for adjustment or confirmation of 

employment behavior is satisfaction of the worker's value system. According 

to Donald Super's theory, being a worker is a role in human life. Therefore, 

any approach of the structural components of such role (values, satisfaction) 

should take in account the broader context of the development, such as 

working environment and fulfillment of other life roles. The present research, 

having as a purpose the investigation of work values and the correlation 

thereof with job satisfaction of the employees of the Municipality of 

Thessaloniki reached the following conclusions: The most important work 

values are teamwork, public service, professional development and creativity, 

which are internal values. However, in the hierarchical classification of the 

dominant industrial values, external values (prestige, security, financial 

rewards) are the first choice of participants. Coming to job satisfaction of 

employees of the Municipality of Thessaloniki, it has been generally observed 

that work environment meets to a great degree the expectations of workers, 

especially values such as public service, teamwork and professional 

development. Finally, in order to predict employee satisfaction, we developed 

a predictive model based on the factors of prestige, professional development, 

work independence, enthusiasm and influence, as well as on demographic 

factors such as years of service and service position.  

 

Keywords: work values, job satisfaction, Super's theory, public agencies, 

human resource management. 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ ζεσξία ηνπ Super (1980) γηα ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο 

απηναληίιεςεο έρεη πξνθαιέζεη πνιιέο έξεπλεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά 

κε ην ξφιν ηνπ εξγαδφκελνπ. Ζ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ δηαδξακαηίδεη 

ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ε εξγαζία. Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ 

ξφινπ γίλεηαη θπξίσο κέζα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Τν αμηαθφ ζχζηεκα ησλ 

αλζξψπσλ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο έξεπλεο (Elizur & Sagie, 1999, Kinnane & 

Gaubinger, 1963, Selmer and De Leon, 1996 θ.α ) γηα ηηο αμίεο θαη ηελ 

απνζαθήληζε ηεο δηαθνξάο, αμίεο ηεο δσήο θαη εξγαζηαθέο αμίεο. Ζ δνκή  

απνδείρηεθε κε πνιινχο εκπεηξηθνχο ηξφπνπο φηη δελ δηαθέξεη αιιά γελλάηαη 

ην εξψηεκα ηεο ζρέζεο ηνπο πψο δειαδή ε κηα κνξθή επεξεάδεη ηελ άιιε. Σε 

κηα θνηλσλία ηαρχηαηα εμειηζζφκελε φηαλ νη εξγαζηαθνί ξφινη θαηέρνπλ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ρξφλνπ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θηι. ) γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ππφινηπσλ ξφισλ (ηνπ νηθνγελεηάξρε θηι.) ηφηε ε εξγαζία θαίλεηαη λα 

είλαη θχξηνο δηακνξθσηήο ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ αλζξψπσλ. 

Ο ξφινο ηνπ εξγαδφκελνπ φκσο πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην 

εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ 

πφξσλ νη εξεπλεηέο (Dawis & Lofquist, 1984 θ.α.) ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη 

φηαλ ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο «ηαηξηάδεη» ηφηε έρνπκε, εμαηηίαο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κεγαιχηεξε εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη παξαγσγηθά 

απνηειέζκαηα. Απνηειεί ινηπφλ ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο ην θξηηήξην 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη πξνζσπηθνί 

ζηφρνη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη ελφο νξγαληζκνχ. 

 Σχκθσλα κε ηνλ Super (1983) νη άλζξσπνη επηιέγνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο βαζηδφκελνη ζην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα. Δλ πξνθεηκέλσ, ην εξγαζηαθφ 
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πεξηβάιινλ ελφο δεκφζηνπ θαη ελφο ηδησηηθνχ νξγαληζκνχ δχλαηαη λα 

δηαθέξεη. Οη εξεπλεηέο (Suar & Khuntia, 2010, Lyons, et al., 2006 θ.α.) 

επηβεβαίσζαλ πσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε, θπξίσο σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο αμηψλ (εμσηεξηθέο αμίεο). Σην πιαίζην ηεο δηάθξηζεο ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο γηα λα απνηππψζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο, αθφκα θαη ζηελ Διιάδα. Οη ζρεηηθέο, κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ εξγαζηαθέο αμίεο θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ειιεληθέο 

έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (νκάδα 

ζηφρνο εθπαηδεπηηθνί) θαη φρη ζην ρψξν ησλ ππφινηπσλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ.  

 Ζ εθαξκνγή ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ 

Διιάδα πεξηνξίδεηαη κφλν ζην επίπεδν ζπκβνπιψλ ζηνπο λένπο ζρεηηθά κε 

ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο –γηα ηνπο ίδηνπο-  ηξηηνβάζκηαο ζρνιήο θαη ζηνπο 

αλέξγνπο θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ. 

Υπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα πνπ δελ 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην ξφιν ηνπ «εξγαδφκελνπ» κέζα ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πνπ «βίαηα» έρνπλ αιιάμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ 

δπζθνιία ηεο δηαρείξηζεο έγθεηηαη ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, φπσο ν ηξφπνο 

πνπ έρεη δηακνξθσζεί ην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα, φζν θαη ζε επίπεδν εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, φπσο γηα ην αλ ε εξγαζία ηνπ/ηεο ηνλ/ηελ ηθαλνπνηεί. 

Ζ παξνχζα έξεπλα γηα λα επηηχρεη ηελ δηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

αμηψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ζπζρέηηζε ηνπο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζρεδηάζηεθε, αλαπηχρζεθε θαη ζαο 

παξνπζηάδεηαη κε ηελ εμήο δνκή: 

 Σην θεθάιαην 1 αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ αμηψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ  απνζαθήληζε ηνπ φξνπ εξγαζηαθέο αμίεο, 

ηε ζρέζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ κε ηα ππφινηπα δνκηθά ζηνηρεία 

ηεο ζπκπεξηθνξάο (αλάγθεο, θίλεηξα, ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο) θαη ηνπο ηχπνπο ησλ αμηψλ. 

 Σην θεθάιαην 2 πξνζδηνξίδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 
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ζεσξηψλ θηλεηνπνίεζεο πνπ ζπλδένπλ ηηο εμεηαδφκελεο 

κεηαβιεηέο. 

 Σην θεθάιαην 3  αλαπηχζζνληαη νη ζεσξίεο εξγαζηαθψλ αμηψλ 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ζρέζε ησλ δπν εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ  θαη επηπξφζζεηα 

παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ζέκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 Σην θεθάιαην 4 αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

απνηππψλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο, ην ζθνπφ θαη ηνπο 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ/δείγκαηνο θαη ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

 Σην θεθάιαην 5 πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη ε κειινληηθή δηεχξπλζε απηήο.  

 Τέινο θαηαγξάθεηαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε βηβιηνγξαθία                                                         
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Κεθάιαην 1. Δξγαζηαθέο αμίεο 

 

1.1. Δλλνηνινγηθό πεξηερόκελν ησλ αμηώλ. 

 
 
  Οη αμίεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν εξεπλψλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 

κέρξη ζήκεξα. Έρεη αλαιπζεί ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ην ελλνηνινγηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν, ε δνκή  θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σρεηηθά κε ηηο αμίεο θαη ηηο 

ππφινηπεο ζπληζηψζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ππήξμαλ ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ βνήζεζαλ  ζηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ αμίεο. Ζ αλάγθε 

πνπ νδήγεζε ζηελ δηαηχπσζε απηψλ ησλ ζεσξηψλ είλαη ε αιιεινεπηθάιπςε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αμηψλ κε ηηο ππφινηπεο ζπληζηψζεο φπσο νη αλάγθεο, 

ηα ελδηαθέξνληα, ηα θίλεηξα, θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Tziner & 

Elizur, 1987). Ψζηφζν ε έλλνηα ηεο αμίαο κπνξεί λα ελνπνηήζεη ηα θαηλνκεληθά 

δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα απφ φιεο ηηο επηζηήκεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Rokeach, 1973). Οη πην ζεκαληηθέο απφςεηο γηα ηηο 

αμίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ δηαηππψζεθαλ παξαηίζεληαη κε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

 Ζ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ησλ αμηψλ «αληιεί» ηηο απαληήζεηο ηεο θπξίσο 

απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. Φξνληθά ε πξψηε 

αλαθνξά ζηηο αμίεο γίλεηαη απφ ηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν E. Spranger (1928) 

πνπ θαηέγξαςε 6 ηχπνπο αμηψλ:  

* ηνλ Θεσξεηηθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θπξίαξρν ζηφρν απνηειεί ε 

αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο  

* ηνλ Οηθνλνκηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ελδηαθέξεηαη γηα απηά 

πνπ ηνπ είλαη ρξήζηκα  

* ηνλ Αηζζεηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε θπξίαξρε αμία είλαη  ε κνξθή θαη ε 

αξκνλία. 

* ηνλ Kνηλσληθφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε θπξίαξρε αμία είλαη ε αγάπε ησλ 

αλζξψπσλ  

* ηνλ Πνιηηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο γηα 
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ηελ εμνπζία  

* ηνλ Θξεζθεπηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε θπξίαξρε αμία είλαη ε ελφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ.   

 Ζ κεηέπεηηα αλαθνξά ζηηο αμίεο έγηλε απφ ηνλ Αllport (1961:454) ν νπνίνο 

πίζηεπε φηη αμία είλαη ―ε πεπνίζεζε κε ηελ νπνία έλαο άλζξσπνο ελεξγεί 

αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ‖.  Ο Rokeach (1973) φξηζε ηηο αμίεο σο ηνλ 

ππξήλα ησλ αληηιήςεσλ ηνπ επηζπκεηνχ κέζα ζε θάζε άλζξσπν, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο πξφηππα ή θξηηήξηα  θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

δξάζε, θξίζε, επηινγή, ζηάζε, αμηνιφγεζε, επηρείξεκα, πξνηξνπή, 

εμνξζνινγηζκφ θαη απφδνζε ηεο αηηηφηεηαο. Ο ίδηνο ζπλέδεζε ζεσξεηηθά ηελ 

κειέηε ησλ αμηψλ κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πεπνηζήζεηο νη νπνίεο έρνπλ 

γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο παξακέηξνπο. Θεσξνχζε 

επίζεο ηηο αμίεο σο πξσηαξρηθφ παξάγνληα θαηαλφεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αιιά ζηελ έξεπλα ηνπ ηηο κειεηά ηκεκαηηθά ρσξίο λα αλαπηχζζεη κηα 

δηεπξπκέλε νπηηθή. Όκνηα κε ηνλ M. Rokeach νη Brown & Grase (1996) 

νξίδνπλ ηηο αμίεο ―σο γλσζηηθέο παξνπζηάζεηο κεηαζρεκαηηδφκελσλ αλαγθψλ 

πνπ εληζρχνπλ ηα δεδνκέλα πξνζαλαηνιίδνληαο ηνπο αλζξψπνπο λα 

επηζπκνχλ» (Rounds, B.J., & Armstrong, P.I., 2005:308). Όιεο απηέο νη 

απφςεηο εζηηάδνπλ ζηελ εζσηεξηθφηεηα ησλ αμηψλ, ηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηoπο δηάζηαζε θαη ζηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπο κε ηα θίλεηξα. 

Ο Schwartz απνηππψλεη ζηε ζεσξία ηνπ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη αληαλαθιψληαη 

ζηα  ζπκπεξάζκαηα ηεο.  Οη αμίεο ινηπφλ: 

* Δίλαη πεπνηζήζεηο 

* Αθνξνχλ επηζπκεηέο θαη ζθφπηκεο θαηαζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο 

* Καζνδεγνχλ επηινγέο ή αμηνινγήζεηο ζπκπεξηθνξψλ θαη γεγνλφησλ  

* Παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε πεξηερφκελν θαη ρξφλν 

* Ταμηλνκνχληαη ζε φξνπο ζρεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

(Schwartz, 1994) 
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Αλαιπηηθά ν Schwartz (1992:2)  νξίδεη σο αμίεο «ηνπο  επηζπκεηνχο 

κεηαζρεκαηηδφκελνπο ζηφρνπο, πνπ πνηθίιινπλ ζε ζεκαζία  θαη πνπ 

ρξεζηκεχνπλ σο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ζηε δσή ελφο αηφκνπ ή άιιεο 

θνηλσληθή νληφηεηαο». Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

νξηζκφ νη ζηφρνη είλαη εθείλνη (1) πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα θάπνηαο 

θνηλσληθήο νληφηεηαο, (2) πνπ κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ζε δξάζε θαη πνπ 

δίλνπλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, (3) πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο πξφηππα γηα ηελ θξίζε θαη δηθαηνινγνχλ ηε δξάζε, θαη (4) πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ  θαη κέζα 

απφ ηελ αηνκηθή εκπεηξηθή κάζεζε (Schwartz 1994). Ζ πεξηγξαθή ησλ 

ζηφρσλ έρεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απνζαθελίδεηαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηψλ απφ ηηο ζηάζεηο. Οη ζηάζεηο πξνζδηνξίδνληαη σο 

πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή θαηάζηαζε πνπ έρεη είηε 

ζεηηθή είηε αξλεηηθή ρξνηά. (Hollander, 1971). Ζ πξνζέγγηζε ησλ αμηψλ σο 

ζηφρνη εθηφο απφ ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπο –ζρεηηθά κε ηηο 

ζηάζεηο- απεηθνλίδεη θαη ηελ δχλακε θηλεηνπνίεζεο γηα δξάζε πνπ έρνπλ νη 

αμίεο.   

Ζ δηεχξπλζε ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζεο αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπληζησζψλ ησλ αμηψλ δίλεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ―Οη αμίεο καο ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θαζνξίζνπκε ηνλ 

ηξφπν πνπ ελεξγνχκε ζηε δσή καο. Έρνπλ ηελ γλσζηηθή  δνκή πνπ εθθξάδεη 

ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπληζηψζα πνπ πξνθαιεί έληνλν ζπλαίζζεκα φηαλ ε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δνκή ζπγθξνχνληαη‖ (Lyons, et al. 2006:606).  

Ο D. Super (1980:130) εζηηάδνληαο ζηε ζπκπεξηθνξά βιέπεη ηηο αμίεο 

―σο έλαλ ζηφρν ή κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ή κηα πιηθή θαηάζηαζε πνπ 

θάπνηνο πξνζπαζεί λα επηηχρεη.‖ Σπλδέεη άκεζα ηηο αμίεο κε ηνπο ξφινπο ηεο 

δσήο θαη κε ηελ έξεπλά ηνπ απνηππψλεη ηελ δηαθνξνπνίεζή ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη αμίεο παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε 

ζεσξία ηνπ Super  γηαηί απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηεο απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ ιεηηνπξγψληαο σο θξηηήξηα θαη  επηζπκίεο πνπ 

θηλεηνπνηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά.  
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Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί πεξηζζφηεξν ην ελλνηνινγηθφ 

πεξηερφκελν ησλ αμηψλ είλαη ζθφπηκν λα  αλαθεξζεί ζην ζεσξεηηθφ ηνπο 

πιαίζην ε δνκή θαη ηεξάξρεζε ηνπο.   

 

 

1.2. Γνκή θαη ηεξάξρεζε ησλ  αμηώλ 

 

Σηηο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κεηαβιεηήο  αμία  ζπρλά ππάξρεη 

ηαχηηζε ησλ γεληθψλ αμηψλ ηεο δσήο θαη ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ. Σηελ 

παξνχζα ελφηεηα πξφθεηηαη λα αλαιπζεί επαξθψο ε ζρέζε ησλ δχν φξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί ζηε ζπλέρεηα ε ζπζρέηηζε  ησλ αμηψλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ ζπληζησζψλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.  

Παξαηίζεηαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε αμηψλ θαη 

αλαγθψλ-ελδηαθεξφλησλ, αμηψλ θαη θηλήηξσλ, αμηψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο.  

1.2.1 Δξγαζηαθέο αμίεο θαη αμίεο ηεο δσήο 

 

Ζ επίδξαζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο έρεη επίζεο απνηειέζεη ζεκαληηθφ αληηθείκελν έξεπλαο. Οη αμίεο έρνπλ 

ζεκαζία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηαηί φιεο νη απνθάζεηο ζηνπο νξγαληζκνχο 

είλαη επηινγέο αλζξψπσλ θαη θάζε απφθαζε θαη δξάζε ηνπο επεξεάδεη 

άιινπο αλζξψπνπο ή ζρέζεηο απηψλ. Σην πεδίν ηεο εξγαζίαο νη αμίεο είλαη πην 

ζπγθεθξηκέλεο θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε απηή. Υπάξρνπλ δπν 

πξνζεγγίζεηο ησλ εξεπλεηψλ θαη ε πξψηε αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αμίεο 

γεληθά έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή δνκή θαη κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

ππνζπζηήκαηα αμηψλ κε ηελ ίδηα δνκή αιιά ζε νξηνζεηεκέλν ηνκέα δσήο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εξγαζία. Ζ άπνςε απηή ππνζηεξίδεηαη εθηεηακέλα 

απφ ηηο έξεπλεο ησλ Elizur & Sagie (1999). Ζ δεχηεξε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη 

νη αμίεο ηεο δσήο παξάγνπλ εξγαζηαθέο αμίεο αιιά δελ είλαη 

απνζαθεληζκέλνο ν ηξφπνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ (Roe, & Ester, 1999). 

Ψζηφζν θαη ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο είλαη θαλεξή ε αιιειεπίδξαζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ.  
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Ζ έξεπλα γηα ηηο αμίεο ηεο δσήο ζπρλά θαιχπηεη ηελ χπαξμε ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ πνπ απνηεινχλ ην κνλνδηάζηαην λφεκα πνπ δίλεη ν 

εξγαδφκελνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, ην νπνίν ιακβάλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο (Elizur, 1984). Οη Elizur θαη Sagie 

(1999) μεθίλεζαλ κε έλα πνιχπιεπξν νξηζκφ ηεο δσήο θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

αμηψλ θαη κεηά δεκηνχξγεζαλ ζέκαηα ζηελ έξεπλά ηνπο θνηλά θαη γηα ηνπο δχν 

ηχπνπο αμηψλ. Απηφ ζπλέβε γηαηί ππνζηεξίδνπλ πσο ε δνκή θαη ησλ δχν 

ηχπσλ είλαη φκνηα αιιά θαηαιακβάλεη δχν δηαθξηηέο πεξηνρέο κηαο 

ηξηζδηάζηαηεο θσληθήο δνκήο. Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηε δεκηνπξγία ελφο 

θψλνπ πνπ ζηε βάζε ηνπ είλαη νη αμίεο ηεο δσήο θαη ζηελ θνξπθή νη αμίεο ηεο 

εξγαζίαο. Τν εξψηεκα πνπ θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε αθνξά ηε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε. Γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ε 

ζρέζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη ησλ γεληθψλ αμηψλ. 

 Σε έξεπλεο (Kinnane & Gaubinger, 1963) έρεη απνδεηρζεί ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ εξγαζηαθψλ θαη γεληθψλ αμηψλ κέζα απφ ηηο νκνηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπο. Τν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εξγαζηαθέο αμίεο πξνθχπηνπλ ή πξνέξρνληαη απφ ηηο αμίεο 

ηεο δσήο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη νη εξγαζηαθέο αμίεο, 

ζηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε, ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθψλνπλ ηηο αμίεο ηεο 

δσήο. Αλακθηζβήηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο εξγαζίαο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ. Σπλζήθεο φπσο ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

πνπ δελ ζπκβαίλεη κηα θνξά ζηε δσή αιιά είλαη ζπλερφκελε, ε πξνζαξκνγή 

ηεο δσήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλαο ηεο γελίθεπζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

αμηψλ θαη ζηε δσή. Διάρηζηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ππάξρνπλ πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ απηφ ην γεγνλφο φπσο ε έξεπλα ησλ  Selmer and De Leon 

(1996) ζρεηηθά κε ηνλ «νξγαλσζηαθφ εθπνιηηηζκφ» πνπ απέδεημε πσο νη 

κεγάιεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο αμίεο. 

Σεκαληηθή δηάζηαζε ηεο έξεπλαο γηα ηηο αμίεο είλαη θαη ε πεξηγξαθή δπν 

βαζηθψλ κνληέισλ απηψλ, νη αμίεο σο ―πξνηηκήζεηο‖ θαη νη αμίεο σο ―αξρέο‖ 

(Ravlin & Meglino, 1987). Τν πξψην κνληέιν ζπλδέεηαη κε ηηο επηινγέο 

εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ελψ ην δεχηεξν κνληέιν ζρεηίδεηαη θπξίσο κε 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Σηελ παξνχζα έξεπλα ζα κεηξεζνχλ νη αμίεο 
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σο πξνηηκήζεηο δειαδή νη εξγαζηαθέο αμίεο. 

Οη εξγαζηαθέο αμίεο είλαη πην ζπγθεθξηκέλεο απφ ηηο γεληθέο 

αλζξψπηλεο αμίεο, αιιά είλαη πην αθεξεκέλεο απφ ηα επαγγεικαηηθά 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα 

(δειαδή, ηε δνπιεηά, ηνλ νξγαληζκφ, ή ηελ  ζηαδηνδξνκία) (Roe & Ester, 

1999) θαη απαληνχλ  ζην εξψηεκα ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα άηνκα ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Οη εξγαζηαθέο αμίεο, φπσο θαη νη γεληθέο αμίεο, 

ηεξαξρνχληαη γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν ζχκθσλα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα. Ο 

εξγαδφκελνο εθαξκφδεη απηήλ ηελ ηεξάξρεζε φηαλ πξέπεη λα πάξεη 

απνθάζεηο γηα ηελ θαξηέξα ηνπ (Brown & Crace, 1996). Ζ θεληξηθή ζέζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ γηα ηηο απνθάζεηο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ αλζξψπσλ είλαη 

ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζεσξίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο (Dawis & 

Lofquist, 1984) θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία 

ηνπ Super (Super & Sverko, 1995). 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ έδεημε 

φηη ηα θνηλσληθά ζρήκαηα ηεο θνπιηνχξαο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 

ππνθεηκεληθή αληίιεςή ηνπο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά (D'Andrade, 1992). Όηαλ γηα παξάδεηγκα πξνσζείηαη σο 

εξγαζηαθά πγηέο  ην θνηλσληθφ κνληέιν  ηνπ επηηπρεκέλνπ επαγγεικαηία κε 

πνιιά ρξήκαηα ηφηε αλαπφθεπθηα νη εξγαζηαθέο αμίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

απηφ ην θνηλσληθφ ζρήκα. Οη εξγαδφκελνη δελ αληηιακβάλνληαη φηη απηφ 

απνηειεί θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο ηνπο θνπιηνχξαο αιιά πηζηεχνπλ φηη 

εθπξνζσπεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπλδένπλ 

ηηο εξγαζηαθέο αμίεο θαη ηηο αμίεο ηεο δσήο κε ηξφπνπο πνπ δχζθνια 

απνζαθελίδνληαη. 

Σπκπεξαζκαηηθά ε δηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ απνηειεί 

θνκκάηη ή θαη ζπλνιηθή ζεψξεζε (ζηε ζχγρξνλε επνρή) ησλ γεληθφηεξσλ 

αμηψλ ηεο δσήο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ νη 

εξγαζηαθέο αμίεο σο απηφλνκν θαη πεξηνξηζκέλν επηζηεκνληθά αληηθείκελν. Ζ 

δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αμηψλ ηεο δσήο θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ έρεη απνδεηρζεί εξεπλεηηθά φηη είλαη φκνηα.  
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1.2.2. Αμίεο-Αλάγθεο-ελδηαθέξνληα  

 

Ζ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εξγαζηαθήο 

ςπρνινγίαο μεθίλεζε απφ ηνλ Ακεξηθαλφ ςπρνιφγν Henry Murray (1938), ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο νη αλάγθεο εθπξνζσπνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

άηνκν αηζζάλεηαη, ζπκπεξηθέξεηαη θαη αληηδξά. Ζ εθπιήξσζή ηνπο φκσο 

εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη ην άηνκν. Οη έξεπλεο ησλ 

αλαγθψλ έρνπλ σο θεληξηθφ ζέκα ηελ απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο. 

Αλάγθεο θαη αμίεο ζε κεξηθέο ζεσξίεο ηαπηίδνληαη, φπσο ζηε ζεσξία ηνπ 

Maslow (1954). Σπγθεθξηκέλα ζε έξεπλα (Kaasa, A., et al., 2011) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 45 επξσπατθέο ρψξεο εμεηάζηεθαλ νη εξγαζηαθέο αμίεο 

βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία ησλ αλαγθψλ  ηνπ Maslow. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ πσο ε δηαβάζκηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow (βηνινγηθέο 

αλάγθεο, αλάγθεο αζθάιεηαο, θνηλσληθέο αλάγθεο, απηνεθηίκεζε θαη 

απηνπξαγκάησζε) αληηζηνηρεί ζηελ ηθαλνπνίεζε αλάινγνπ επηπέδνπ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη φηαλ ππάξρεη ε ηθαλνπνίεζε θάπνησλ επηπέδσλ ηφηε 

απηφκαηα θπξίαξρε εξγαζηαθή αμία γίλεηαη ε ακέζσο αλψηεξε ζηε 

δηαβάζκηζε.  

O Rokeach (1973) βιέπεη ηηο αλάγθεο ―σο βηνινγηθά θαηεπζπλφκελεο 

θαη ηηο αμίεο σο γλσζηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ αλαγθψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ 

θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο απαηηήζεηο‖ (Rounds, B.J., & Armstrong, P.I., 

2005:307). Ο Super (1962,1995) αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο κέζα απφ ην 

πξίζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ νδεγεί ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε αμίεο. Σπγθεθξηκέλα φηαλ ε 

αλάγθε ηνπ αηφκνπ είλαη λα γίλεη πινχζηνο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηελ 

αλάγθε ηνπ, ηελ κεηαζρεκαηίδεη ζε αμία (ζεκαληηθέο νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο) 

θαη ηε ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ  ν Super ζπλδέεη αλάγθεο, αμίεο θαη ελδηαθέξνληα.  

Τα ελδηαθέξνληα νξίδνληαη απφ ηνλ Super σο πξνηηκήζεηο γηα δξάζεηο 

κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα πεξηκέλνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ή λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 
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αλάγθεο θαη ηηο αμίεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα άηνκν είλαη δεκηνπξγηθφ 

(αμία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο) πξνηηκά λα θάλεη επαγγεικαηηθέο επηινγέο πνπ 

εθθξάδνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ φπσο επαγγέικαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ 

ηέρλε. Θα κπνξνχζε φκσο ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ λα εθθξαζηεί θαη κέζα απφ 

έλα ζαθψο νξηνζεηεκέλν επάγγεικα φπσο είλαη ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Τα 

ελδηαθέξνληα πνπ απνξξένπλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε αμία έρνπλ πνιιέο 

πιεπξέο έθθξαζεο θαη απηφ βνεζά ζηνλ ζρεκαηηζκφ κηα πνιπζχλζεηεο 

επαγγεικαηηθήο αηνκηθήο εηθφλαο. Έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ αμηψλ πξνθχπηεη  ζχκθσλα κε ηνλ Dawis (2002) κε ηηο 

ιέμεηο κνπ αξέζεη /δελ κνπ αξέζεη πνχ ραξαθηεξίδνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

ιέμεηο ζεκαληηθφ/αζήκαλην πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο αμίεο. Οη Lofquist and 

Dawis (1978) ζεσξνχλ φηη νη αμίεο απνηεινχλ πξνηηκήζεηο πνπ 

νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηηο νκνηφηεηέο ηνπο θαη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζή ηνπο. 

  Τν κνληέιν πνπ απεηθνλίδεη ηελ ζχλδεζε αμηψλ θαη αλαγθψλ έρεη 

απνηππσζεί ζηε ζεσξία ηεο εξγαζηαθήο πξνζαξκνγήο – ε νπνία ζα αλαιπζεί 

πεξαηηέξσ ζην θεθάιαην ηθαλνπνίεζε- θαη παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 1: 

Πίλαθαο 1 

Πίλαθαο ζύλδεζεο αμηώλ, αλαγθώλ, πξνηηκήζεσλ 

Δξγαζηαθή 
αμία 

Αλάγθε Πξνηηκήζεηο 

Δπίηεπγκα 
(Achievment) 

Υξεζηκνπνίεζε 
ηθαλόηεηαο 
 

Πξνηηκώ λα θάλσ θάηη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηθαλόηεηεο κνπ 
 

Δπίηεπγκα Ζ εξγαζία κνπ ζα κπνξνύζε λα κνπ 
δίλεη κηα αίζζεζε νινθιήξσζεο 

πλζήθεο 
εξγαζίαο 
(Comfort) 

Γξαζηεξηνπνίεζε 
 

Θα κπνξνύζα λα είκαη 
απαζρνιεκέλνο/ε ζπλερώο 
 

Αλεμαξηεζία 
 

Θα κπνξνύζα λα δνπιεύσ κόλνο/ε 
 

Πνηθηιία 
 

Θα κπνξνύζα λα θάλσ θάηη 
δηαθνξεηηθό θάζε κέξα 

Οηθνλνκηθή 
απνδεκίσζε 
 

Ο κηζζόο κνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη 
θαιόο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 
εξγαδόκελνπο 
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Αζθάιεηα 
 

Ζ δνπιεηά κνπ ζα κπνξνύζε λα 
εληζρύεη ηελ ζηαζεξόηεηα 
 

Δξγαζηαθέο 
ζπλζήθεο 

Ζ δνπιεηά κνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη 
θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

Κύξνο Πξναγσγή 
 

Ζ δνπιεηά κνπ ζα κπνξνύζε λα 
πξνσζεί ηελ δπλαηόηεηα γηα 
πξναγσγή 
 

Αλαγλώξηζε 
 

Θα κπνξνύζα λα έρσ αλαγλώξηζε γηα 
ηελ δνπιεηά πνπ θάλσ 

Δμνπζία 
 

Θα κπνξνύζα λα ιέσ ζηνπο 
ππόινηπνπο ηη λα θάλνπλ 
 

Κνηλσληθή ζέζε Θα κπνξνύζα λα ήκνπλ «θάπνηνο» 
ζηελ θνηλσλία. 

Αιηξνπηζκόο  πλεξγαηηθόηεηα 
  
 

Με ηελ ζπλεξγαηηθόηεηα κνπ ζα 
κπνξνύζα εύθνια λα θάλσ θίινπο 
 

Κνηλσληθέο 
ππεξεζίεο 
 

Θα κπνξνύζα λα θάλσ πξάγκαηα πνπ 
βνεζνύλ άιινπο αλζξώπνπο 
 

Ζζηθέο αμίεο Μπνξώ λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ ρσξίο 
λα αλεζπρώ όηη απηό δελ είλαη εζηθά 
ζσζηό 

Αζθάιεηα Πνιηηηθή εηαηξίαο 
 

Ζ εηαηξία έρεη κηα δίθαηα πνιηηηθή 
 

Αλζξώπηλε 
επηζεώξεζε 
 

Σν αθεληηθό κνπ ζα κπνξνύζε λα 
βνεζά ηνπο εξγαδόκελνπο κε ηελ 
δηαρείξηζε πνπ θάλεη. 
 

Δθπαίδεπζε Σν αθεληηθό κνπ ζα κπνξνύζε λα 
εθπαηδεύεη θαιά ηνπο εξγαδόκελνπο 

Απηνλνκία Απηνλνκία 
 

Θα κπνξνύζα λα ζρεδηάδσ ηελ 
δνπιεηά κνπ κε ιίγε επίβιεςε 
 

Γεκηνπξγηθόηεηα  
 

Θα κπνξνύζα λα δνθηκάζσ κεξηθέο 
από ηηο δηθέο κνπ ηδέεο 
 

Τπεπζπλόηεηα Θα κπνξνύζα λα παίξλσ απνθάζεηο 
κόλνο κνπ 

Πεγή: Rounds, B.J., & Armstrong, P.I., 2005:311  

Ζ δηάθξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έμη (6) αμηψλ γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

ηνπ αηφκνπ (επίηεπγκα, απηνλνκία), ηεο θνηλσλίαο (αιηξνπηζκφο, θχξνο) θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο (άλεζε, αζθάιεηα). Παξαηεξείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 
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φηη εηδηθά νη εξγαζηαθέο αμίεο απνηεινχλ γεληθφηεξεο εθθάλζεηο ησλ αλαγθψλ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ αμηψλ κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο απνηππψλεηαη κε 

ζαθήλεηα θαη ζηε ζεσξία ηνπ   Super, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν νπνίνο 

πηζηεχεη πσο νη αλάγθεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε αμίεο θαη γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ 

πξνθαινχλ δξάζε κέζα απφ ηηο πξνηηκήζεηο (επαγγεικαηηθή επηινγή) ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ αλαθνξά ζηελ πξφθιεζε δξάζεο ζθηαγξαθεί θαη ηελ ζχλδεζε 

αμηψλ θαη θηλήηξσλ. 

1.2.3.Αμίεο θαη θίλεηξα 

 

Ο Locke (Lattham & Locke 1979) ζεσξεί πσο νη αμίεο είλαη αλαπφζπαζην 

ζπζηαηηθφ ηεο θαηαλφεζεο ησλ θηλήηξσλ καο. Γηα ηνλ Feather (1995), νη αμίεο 

απνηεινχλ κηα  θαηεγνξία θηλήηξσλ ηα νπνία είλαη ρξήζηκα  σο πξφηππα ή 

θξηηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ ζθέςε θαη δξάζε ε νπνία βέβαηα 

αθνξά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ην αμηαθφ ζχζηεκα 

ησλ αλζξψπσλ. Τα θίλεηξα πεξηγξάθνληαη ―σο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δηέγεξζε, θαηεχζπλζε, έληαζε θαη  επηκνλή  δξάζεσλ 

πνπ θαηεπζχλνληαη ζηνπο ζηφρνπο‖ (Mitchell, 1997:60). Σπλεπψο ηα θίλεηξα 

είλαη ε ελεξγεηηθή δχλακε πνπ παξάγεη δξάζε. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δξάζεο 

απνηεινχλ νη ζηφρνη ζηε δηαδηθαζία ηεο θηλεηνπνίεζεο. Οη ζηφρνη 

πινπνηνχληαη ζε 2 ζηάδηα: αξρηθά κε ηελ απφθαζε λα ηεζεί ν ζηφρνο θαη κεηά 

κε ηελ δηαδηθαζία επίηεπμήο ηνπ. Οη αμίεο απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο 

γεληθφηεξεο θηλεηνπνίεζεο πνπ πξνθαινχλ νη αλάγθεο θαη ηεο εηδηθφηεξεο 

θηλεηνπνίεζεο πνπ πξνθαινχλ νη ζηφρνη (Parks, L.,  & Guay, P.R , 2009).  

Ο ζεσξεηηθφο πνπ αζρνιήζεθε εκθαηηθά κε ηελ ζχλδεζε αμηψλ θαη 

θηλήηξσλ είλαη ν Schwartz. Δμέιημε φιεο ηηο αξρηθέο έξεπλεο ησλ θηιφζνθσλ 

θαη ησλ ςπρνιφγσλ ζρεηηθά κε ηηο αμίεο ηηο νπνίεο θαη ηαμηλφκεζε, κε βάζε 

ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπο, ζε δέθα (10) ηχπνπο αμηψλ. Οη δέθα απηνί ηχπνη  

αληηπξνζσπεχνπλ θαη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο 

θνπιηνχξεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο έξεπλεο (ζε 40 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο) θαη είλαη νη εμήο: 

 Γύλακε: θνηλσληθή ζέζε, γφεηξν, έιεγρνο ή ππεξνρή 
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 Δπίηεπγκα: Πξνζσπηθή επηηπρία κέζα απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αθινπζνχλ ηα 

θνηλσληθά δεδνκέλα 

 Ζδνληζκόο: Δπραξίζηεζε ή αηζζεζηαθή ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ εαπηφ καο 

 Γηέγεξζε: Δλζνπζηαζκφο, θαηλνηνκία, πξφθιεζε 

 Απηνθαηέπζπλζε: Αλεμαξηεζία απφ ζθέςεηο θαη δξάζε, δεκηνπξγία, 

εμεξεχλεζε 

 Καζνιηθόηεηα: Καηαλφεζε, αληνρή, πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο θχζεο 

 Καινζύλε: Πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ 

 Παξάδνζε: Σεβαζκφο θαη δέζκεπζε ζηα πνιηηηζκηθά θαη ζξεζθεπηηθά έζηκα 

 πκκόξθσζε: Πεξηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ αληίθηππσλ πνπ κπνξνχλ 

λα αλαζηαηψζνπλ ή λα πιεγψζνπλ ηνπο άιινπο ή λα παξαβηάζνπλ ηνπ 

θνηλσληθνχο θαλφλεο 

 Αζθάιεηα: Αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ θνηλσλία, ζηηο ζρέζεηο θαη ζηνλ 

εαπηφ καο (Rounds, B.J., & Armstrong, P.I., 2005:315). 

Tν θιεηδί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο ησλ αμηψλ ζηε ζεσξία ηνπ 

Schwartz έρεη ζρέζε κε ηα θίλεηξα. Ζ ζπλερήο επηξξνή ησλ θηλήηξσλ 

δεκηνπξγεί έλα θπθιηθφ ζρήκα ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ αμηψλ θαη απνδεηθλχεη φηη 

νη δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ θάζε είδνπο 

αμίεο έρνπλ ςπρνινγηθέο, πξαθηηθέο, θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ζπγθξνχνληαη ή κπνξεί λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ηθαλνπνίεζε άιινπ  

είδνπο  αμηψλ. H αλάιπζε ηνπ θπθιηθνχ ζρήκαηνο ζηε ζεσξία ηνπ  Schwartz  

ρξεζηκεχεη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξαηήξεζεο πσο ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα ηα 

δεδνκέλα αμηψλ πνπ "γεηηληάδνπλ" κπνξεί λα αιιεινθαιχπηνληαη ζπλεπψο λα 

κελ είλαη επδηάθξηηα. Οη αμίεο, ζηελ δηάηαμε ηνπ θπθιηθνχ ζρήκαηνο, πνπ είλαη 

δηακεηξηθά αληίζεηεο έρνπλ πην επδηάθξηηα ζηαηηζηηθά φξηα. Σπγθεθξηκέλα ε 

απφζηαζε κεηαμχ δχν αμηψλ εθθξάδεη ην βαζκφ νκνηφηεηαο ησλ θηλήηξσλ πνπ 

εθθξάδνληαη απφ κηα αμία. Οη αμίεο πνπ είλαη πην θνληά έρνπλ πην πνιιέο 

νκνηφηεηεο ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο.  

Νεφηεξεο έξεπλεο θηλήηξσλ (Deci & Ryan, 1985, Ryan & Deci, 2000) έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηελ ζεσξία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ε νπνία αλαθέξεηαη θπξίσο 

ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα επηιέγεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ. Κεληξηθφ ζεκείν 

ηεο ζεσξίαο απνηειεί ε δηηηή πξνζέγγηζε ησλ θηλήηξσλ ζε εζσηεξηθά ηα 

νπνία θαιχπηνπλ  ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ γηα 
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απηνλνκία, ηθαλφηεηα θαη εζσηεξηθφηεηα θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχληαη θπξίσο απφ εμσηεξηθέο ακνηβέο ή ηελ πηζαλφηεηα ―ηηκσξίαο‖. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε ζεσξία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ εζηηάδεη ζε δηάθξηζε 

θηλήηξσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε δηάθξηζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ 

πνπ αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα «κέηξεζε αμηψλ».  

 

1.2.4. Αμίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

 

Σηελ παξαγσγή ηεο δξάζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αμίεο, ζεκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία 

επίζεο ζπλδένληαη κε ηελ δηαδηθαζία θηλεηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ. 

Σπγθεθξηκέλα νη Barrick, Mount, and Strauss (1993) απέδεημαλ ηελ ζχλδεζε 

κεηαμχ επζπλεηδεζίαο θαη ζηφρσλ κε ηειηθή επηξξνή ζηελ ζπκπεξηθνξά. 

Σρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα αλαθέξεηαη: ―φηη είλαη κηα δηαξθήο πξνδηάζεζε 

ε νπνία πξνθαιεί ραξαθηεξηζηηθά κνληέια αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ 

αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ‖ (Parks, L., & Guay, R. P., 2009:675) 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη θνηλή απνδνρή γηα ηελ ζεσξία ησλ πέληε 

(5) παξαγφλησλ. Σπγθεθξηκέλα νη πέληε απηνί παξάγνληεο, είλαη: 

ε Δμσζηξέθεηα (Extraversion), ε πγθαηαβαηηθόηεηα (Agreeableness), 

ε Δπζπλεηδεζία (Conscientiousness), ε πλαηζζεκαηηθή 

ηαζεξόηεηα (Emotional Stability) θαη ε Γεθηηθόηεηα ζηελ Δκπεηξία (Openness 

to Experience) (Parks, L., & Guay, R. P., 2009).  

Ζ ζχλδεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αμίεο απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ησλ Α. 

Furnham et al.(2005). Σπγθεθξηκέλα ε επζπλεηδεζία, ε εμσζηξέθεηα θαη ε 

δεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία θαίλεηαη λα είλαη ηζρπξνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο 

ησλ αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηελ επηξξνή, ηα 

επηηεχγκαηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.   

Οη δηαθνξέο ησλ αμηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

παξνπζηάδνληαη ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σπγθεθξηκέλα ηα 

ζηνηρεία/παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ζηαζεξά ελψ νη αμίεο 



23 

απεηθνλίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, είλαη 

ζπλεπψο κεηαβιεηέο. Οη αμίεο πεξηιακβάλνπλ έλα ζηνηρείν αμηνιφγεζεο πνπ 

δελ ππάξρεη ζηα ζηνηρεία/παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελψ ζρεηίδνληαη 

κε απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε θαη ε πξνζσπηθφηεηα κε απηφ πνπ θπζηθά 

ηείλνπκε λα θάλνπκε.   Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ αμηψλ ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Schwartz  (2012) 

απεηθνλίδεη  ηνλ ηξφπν πξφβιεςεο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

Ο Super εξεπλψληαο  ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ 

θαζηζηά ζαθέο φηη ε επαγγεικαηηθή επηινγή απνηειεί ζπλδπαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ θαη ζπλζέηνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ηεξαξρεί ηηο 

αμίεο ζχκθσλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο (ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο) ηνπ αηφκνπ. Οη πξνζαλαηνιηζκνί πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2 είλαη απνηειέζκαηα έξεπλαο (Super & Sverko, 1995) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 10 ρψξεο (Απζηξαιία, Βέιγην, Καλαδά, Ηηαιία, Κξναηία, 

Ηαπσλία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, λφηηα Αθξηθή θαη ΖΠΑ) θαη ζε 18.318 

ζπκκεηέρνληεο. 

Πίλαθαο 2 

Πίλαθαο ηεξάξρεζεο αμηώλ ζύκθσλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο 
ζπκπεξηθνξάο 

Πξνζαλαηνιηζκόο Αμίεο Παξαδείγκαηα 

Ωθειηκηζηηθόο Οηθνλνκηθά 
 
 

Έρσ πςειά ζηάληαξ δσήο 
 

Πξναγσγή 
Πεγαίλσ κπξνζηά 

 

Κύξνο 
 

Θαπκάδνληαη νη γλώζεηο θαη νη 
δεμηόηεηεο κνπ 

 

Δμνπζία 
 

Λέσ ζηνπο άιινπο ηη λα θάλνπλ 
 

Δπίηεπγκα 
Έρσ απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ 

όηη ηα πήγα θαιά 
 

Αηνκηθηζηηθόο ηπι δσήο 
 

Εσ ζύκθσλα κε ηηο ηδέεο κνπ 
 

Απηνλνκία 
 

Γξσ κόλνο κνπ 
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Γεκηνπξγηθόηεηα 
 

Αλαθαιύπησ, εμειίζζσ ή ζρεδηάδσ 
λέα πξάγκαηα 

 

Πνηθηιία 
Έρσ πάληα δηαθνξεηηθή κέξα από 

ηελ πξνεγνύκελε 

Απηνελεξγνπνίεζε 
Υξήζε 

ηθαλνηήησλ 
 

Υξεζηκνπνηώ ηε γλώζε θαη ηηο 
ηθαλόηεηεο κνπ 

 
 

Πξνζσπηθή 
εμέιημε 

 

Δμειίζζνκαη σο άλζξσπνο 
 

Αιηξνπηζκόο 
 

Βνεζώ αλζξώπνπο κ ε 
πξνβιήκαηα 

 

Δπίηεπγκα 
Έρσ απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ 

όηη ηα πήγα θαιά 
 

Κνηλσληθόο Αηζζεηηθή 
 
 

Κάλσ ηε δσή πην όκνξθε 
 

Γεκηνπξγηθόηεηα 
Αλαθαιύπησ, εμειίζζσ ή ζρεδηάδσ 

λέα πξάγκαηα 
 

Κνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε 

 

Κάλσ πξάγκαηα κε άιια άηνκα 
 

Κνηλσληθέο 
ζρέζεηο 

 

Δίκαη κε θίινπο 
 

Πνηθηιία 
 

Έρσ πάληα δηαθνξεηηθή κέξα από 
ηελ πξνεγνύκελε 

 

Αιηξνπηζκόο 
 

Βνεζώ αλζξώπνπο κ ε 
πξνβιήκαηα 

Πεξηπεηεηώδεο 
Γηαθηλδύλεπζε 

Κάλσ πξάγκαηα κε ξίζθν 
 

Φπζηθή 
δξαζηεξηόηεηα 

 

Κάλσ πνιιέο αζθήζεηο 
 

Δμνπζία Λέσ ζηνπο άιινπο ηη λα θάλνπλ 

Πεγή: . D. E. Super & B. Sverko, 1995, pp. 225-240. 

 

Δίλαη ζαθέο απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα φηη ν Super 

ηαμηλνκεί  ηηο αμίεο κε βάζε πεδία πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ νπηηθή γσλία 

εμέηαζεο ησλ αμηψλ είλαη θπξίσο κέζα απφ ην ξφιν ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ην 
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ιφγν απηφ ππάξρεη πνιπδηάζηαηε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο ε ζεσξία ηνπ ζπλζέηεη ην 

πιέγκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ αμηψλ θαη ζηφρσλ, ζηφρσλ θαη θηλήηξσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ θαηεπζχλνπλ θαη 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη εξγαζηαθέο αμίεο, φπσο ελλνηνινγηθά 

πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ θαη νη ηχπνη ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.  

1.3. Σύπνη αμηώλ θαη επηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 

       Ζ πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κέηξεζεο αμηψλ έγηλε απφ ηνπο G. 

Allport θαη Vernon (1931) ζην βηβιίν ηνπο «Study of values», θαη νη αμίεο πνπ 

κεηξήζεθαλ ήηαλ νη έμη (6) ηχπνη1 αμηψλ ηνπ E. Spranger. Οη κεηέπεηηα έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλέδεημαλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αμηψλ πνπ 

βνεζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο έξεπλαο. Σπγθεθξηκέλα  ν Milton Rokeach 

(1973) ζρεδίαζε ην ―Value Survey Rokeach‖ κηα εξεπλεηηθή θιίκαθα 

εξγαζηαθψλ αμηψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πεξηζζφηεξν απφ 30 ρξφληα 

θαη δηέθξηλε ηηο αμίεο ζε 2 ηχπνπο, ηηο εξγαιεηαθέο θαη ηηο ηειηθέο. Δξγαιεηαθέο 

αμίεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ή αληηιήςεηο ζρεηηθά κε επηζπκεηνχο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ ηειηθά ζηφρσλ φπσο ε εληηκφηεηα, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε 

ηθαλφηεηα. Τειηθέο αμίεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ή αληηιήςεηο ζρεηηθά κε 

απψηεξνπο ζηφρνπο ηεο χπαξμεο πνπ αμίδεη λα ππάξρνπλ γηα λα επηηεπρζεί , 

ε επηπρία, ν απηνζεβαζκφο, θαη ε ειεπζεξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δεηνχζε 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαηάμνπλ κε θξηηήξην ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο 

γηα απηνχο ηηο 18 εξγαιεηαθέο θαη ηηο 18 ηειηθέο αμίεο. Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε 

είλαη φηη νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ κε επθνιία λα ηαμηλνκήζνπλ ζηε ζσζηή 

ζέζε ηφζεο αμίεο.  

Ζ δηάθξηζε ησλ αμηψλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο εμαζθαιίδεη ζρεδφλ 

                                                           
1
   αλαθέξζεθαλ ζην θεθ.1.1. Δλλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ αμηψλ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rokeach_Value_Survey
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ηελ νκνθσλία ησλ εξεπλεηψλ (Lyons, S. et al. 2013). Σπγθεθξηκέλα  νη 

εζσηεξηθέο αθνξνχλ ηελ έκθπηε ςπρνινγηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

φπσο είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία, ε πξφθιεζε, ε πνηθηιία θαη νη 

εμσηεξηθέο  ζρεηίδνληαη κε ηελ πιηθή πιεπξά ηεο εξγαζίαο φπσο ν κηζζφο, ε 

αζθάιεηα, ηα νθέιε. Υπάξρεη θαη κηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε κε ηελ νπνία 

ζπκθσλνχλ ιηγφηεξνη αιιά ζεκαληηθνί εξεπλεηέο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη 

είλαη, νη θνηλσληθέο εξγαζηαθέο αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο, (Elizur, 1984; Pryor, 1979; Ros, 

Schwartz & Sirkiss, 1999; Super, 1970), νη αιηξνπηζηηθέο εξγαζηαθέο αμίεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζπκία λα βνεζάο ηνπο άιινπο θαη λα πξνζθέξεηο 

ζηελ θνηλσλία (Dawis & Lofquist, 1984; Super, 1970) θαη ηέινο νη εξγαζηαθέο 

αμίεο θχξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζέζε ζηελ θνηλσλία, ηελ δχλακε θαη ηελ 

επηξξνή (Dawis and Lofquist, 1984; Pryor, 1979; Ros, Schwartz & Sirkiss, 

1999; Super, 1970)   

Πξνζπαζψληαο νη εξεπλεηέο λα αληηζηνηρήζνπλ ηηο εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο εξγαζηαθέο αμίεο κε ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο δηαηχπσζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

εζσηεξηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ πξνο ηελ απηνπξαγκάησζε θαη ηελ απην-

έθθξαζε, θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εμσγελψλ αμηψλ πξνο ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ (Vansteenkiste, M.,et al., 2007). Ζ δηάθξηζε 

ησλ αμηψλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηακνξθψλεη θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζα ηεζνχλ εζσηεξηθά ζηνλ εξγαδφκελν ή εμσηεξηθά ζην εξγαζηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ αληίζηνηρα. Ψζηφζν έρνπλ εθθξαζηεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ 

εγθπξφηεηα απηήο ηεο δηάθξηζεο (Dyer & Parker, 1975) γεγνλφο πνπ νδήγεζε 

ζηελ δηαηχπσζε κηαο άιιεο δηάθξηζεο αμηψλ απφ ηνλ Elizur (1999) κέζα απφ 

ηελ έξεπλα πνπ νλνκάδεηαη πιεπξηθή δφκεζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ. 

Σηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν έξεπλαο θαηέιεμαλ νη κειεηεηέο φηαλ 

πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ νιηζηηθά ηηο εξγαζηαθέο αμίεο θαη φρη λα 

κειεηήζνπλ αλαιπηηθά ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Ζ «πιεπξηθή δφκεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ»  έρεη εμεηαζηεί πην δηεμνδηθά απφ ηνλ Elizur θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ( Elizur, 1984, Elizur, Borg, Hunt, θαη Beck, 1991, Sagie & 

Elizur, 1999) νη νπνίνη εμεηάδνληαο έλα δείγκα 165 Ηζξαειηλψλ εξγαδφκελσλ 

ζπλήγαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: νη εξγαζηαθέο αμίεο κπνξνχλ λα 
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ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν (2) πιεπξέο α) ζηελ ηξνπηθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο 

(Value modality), ε νπνία έρεη ηξία ζηνηρεία: (1) ηηο εξγαιεηαθέο εξγαζηαθέο 

αμίεο νη νπνίεο απνηεινχλ πιηθφ ηεο θχζεο (π.ρ., ηα νθέιε, ε αζθάιεηα, θαη νη 

ακνηβέο) (2) ηηο γλσζηηθέο εξγαζηαθέο αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ (π.ρ., ελδηαθέξνλ, επίηεπγκα,  επζχλε) 

θαη (3) ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εξγαζηαθέο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα  θνηλσληθά 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο (π.ρ., νη ζπλάδειθνη, νη επνπηηθέο ζρέζεηο) θαη β) 

ζην ζχζηεκα απφδνζεο ηνπ απξνζδφθεηνπ (system–performance 

contingency), αλάινγα κε ην αλ ε πιεπξά ηεο εξγαζίαο παξέρεηαη γηα 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα (δειαδή ηνπο πφξνπο) ή εμαξηάηαη απφ ηηο αηνκηθέο 

επηδφζεηο (δειαδή ηηο αληακνηβέο).  

Απηή ε πξνζέγγηζε ζπκπίπηεη κε ηελ έξεπλα ησλ Ros, M., et al., 

(1999),  ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηπνιηθά ζχλνια αλψηεξεο ηάμεο 

αλζξψπηλσλ αμηψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ  ηέζζεξηο (4) ηχπνη 

εξγαζηαθψλ αμηψλ. Βαζηθή ζπκβνιή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη 

ελζσκαηψλεη παιαηφηεξεο δηαθξίζεηο εξγαζηαθψλ αμηψλ φπσο νη εζσηεξηθέο 

(αλνηρηφηεηα ζηελ αιιαγή)  θαη νη εμσηεξηθέο (δηαηήξεζε) καδί κε ηηο 

θνηλσληθέο θαη ηηο ζρεηηθέο αμίεο φπσο ε απηφυπέξβαζε (self-transcendence). 

Απηέο νη δηαθξίζεηο, ππνγξακκίδνπλ παξάιιεια ηελ ηξηρνηφκεζε, πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Elizur (1984) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Sagie  

(1996a), ησλ εμήο ηξηψλ ηχπσλ αμηψλ: α) ηηο εξγαιεηαθέο, β) ηηο γλσζηηθέο θαη 

γ) ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο. Απηνί νη ηξεηο ηχπνη αληηζηνηρνχλ ζηηο εμσηεξηθέο, 

εζσηεξηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο, αληίζηνηρα. Δθηφο απφ απηέο ηηο ηξεηο 

εξγαζηαθέο αμίεο νη  Ros M., et al., (1999),  πξνζδηνξίδνπλ θαη κηα ηέηαξηε 

εξγαζηαθή αμία  ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα αλψηεξεο ηάμεο αλζξψπηλσλ 

αμηψλ,  πεξηιακβάλεη ηελ δχλακε θαη ην θχξνο θαη νλνκάδεηαη επίηεπγκα. 

Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζηελ δηαηχπσζε  

ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ κε επίθεληξν ηηο εξγαζηαθέο αμίεο θαη ηειηθφ 

απνηέιεζκα (κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν) ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα παξαηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο πξέπεη πξψηα 

λα πξνζεγγηζηεί ελλνηνινγηθά θαη ε κεηαβιεηή ―ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία‖. 
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Κεθάιαην 2. Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε 

2.1. Δηζαγσγή. 

 Σε κηα ηαρχηαηα εμειηζζφκελε ηερλνινγηθά επνρή φπνπ ην άγρνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο εθκεδελίδεη ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηεο εξγαζίαο 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ηαηξηάδνπλ ηα ιφγηα ηνπ James Hillman (Morin, M.,E., 

2004:2) ―Ζζηθνπνηνχκε ηελ εξγαζία θαη ηελ θάλνπκε πξφβιεκα, μερλψληαο φηη 

ηα ρέξηα αγαπνχλ λα δνπιεχνπλ θαη ηα ρέξηα είλαη ην κπαιφ καο. Απηή ε 

εζηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο πεξηζζφηεξν ηελ δπζρεξαίλεη γηαηί ηελ θάλεη λα 

θαίλεηαη ζαλ θαζήθνλ αληί γηα επραξίζηεζε. Δγψ απιψο ζέισ λα κηιήζσ γηα 

ηελ δνπιεηά ζαλ επραξίζηεζε θαη ελζηηθηψδε ηθαλνπνίεζε, φρη απιψο  φηη ην 

ζσζηφ είλαη λα δνπιεχεηο είηε απφ νηθνλνκηθή αλάγθε, είηε απφ θνηλσληθφ 

θαζήθνλ ή αθφκα θαη απφ ηηκσξία γηαηί ν Αδάκ έθπγε απφ ηνλ Παξάδεηζν….‖. 

Ζ ζεκαζία ηεο εξγαζίαο, εηδηθά ζε έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ πνπ ν θχξηνο 

ζηφρνο ηνπ είλαη ε παξαγσγή έξγνπ σθέιηκνπ γηα ηελ θνηλσλία, πξέπεη λα 

πξνσζεί ηελ αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ. Σχκθσλα κε ηνλ Estelle M.Morin, (2004), ππάξρνπλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο: 

α) ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην 

ππνθεηκεληθφ αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ εξγαδφκελνπ, β) ε θαηεχζπλζε ηεο 

εξγαζίαο κέζα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ δειαδή ηη αθξηβψο 

επηδηψθεη θαη πνηέο είλαη νη πξνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ηηο δξάζεηο ηνπ, γ) ε 

απνηειεζκαηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ δξάζεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τν 

λφεκα πνπ απνδίδνπκε ζηελ εξγαζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

αμηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εξγαζία κπνξεί λα είλαη κηα επράξηζηε ή κηα 

δπζάξεζηε εκπεηξία θαη ην γεγνλφο απηφ πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε  ή ηελ δπζαξέζθεηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία.  

 Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απνηειεί θεληξηθφ ζέκα ηεο 

νξγαλσηηθήο/βηνκεραληθήο ςπρνινγίαο θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη 

πνιππιεζήο (Κάληαο, 1998). Τν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ έγθεηηαη θπξίσο ζηε 

ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ (αηνκηθφ επίπεδν)  φπσο επίζεο θαη κε ηελ παξαγσγή 

έξγνπ (επίπεδν νξγαληζκνχ). Σηελ παξνχζα έξεπλα ζα εμεηαζηεί ε 

ηθαλνπνίεζε ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ. 
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2.2. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε 

 Κνηλή απνδνρή γηα έλαλ ζπγθξηκέλν νξηζκφ επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο δελ ππάξρεη θπξίσο γηαηί νη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη είλαη 

απηνλφεηε έλλνηα. Ψζηφζν νη Cranny, Smith, and Stone (1992:1) θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη «ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξά 

ηεο αληίιεςεο γηα ην ηη έλαο εξγαδφκελνο επηζπκεί λα ιάβεη ζπγθξηηηθά κε φ, ηη 

απηφο ή απηή ιακβάλεη πξαγκαηηθά». Οκνίσο ν Fields (2002:1) νξίδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, σο «ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ζε κηα ζέζε εξγαζίαο κε βάζε ηε ζχγθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα». Ο Locke  (1976:1304) 

πεξηγξάθεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία «σο κηα επράξηζηε ή ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ εξγαζηαθψλ 

εκπεηξηψλ». Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ πεγάδεη απφ κηα 

πνηθηιία παξαγφλησλ, φπσο απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ κε ζαθήο ζπλέπεηεο (Cranny, Smith, & Stone, 1992), απφ 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπληζηψζεο (Howard & Frank, 1996), απφ ηελ 

απφδνζε ζηελ εξγαζία (George & Jones, 1997), φπσο θαη απφ ηηο αμίεο 

(Kinicki & Kreitner, 2007). 

Δίλαη αλακθηζβήηεηε ε ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηα 

θίλεηξα ηεο εξγαζίαο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο (Κάληαο, 1998). Σχκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ Alport (1954) ―ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη σο 

ζηάζε απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη ζηάζε είλαη κηα λνεηηθή θαη 

λεπξηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, νξγαλσκέλε κέζα απφ ηελ εκπεηξία, πνπ 

αζθεί θαηεπζπληηθή ή δπλακηθή επίδξαζε ζηελ απφθξηζε ηνπ αηφκνπ πξνο 

φια ηα αληηθείκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηα νπνία απηή αλαθέξεηαη‖  ( ζην 

Κάληαο, 1993:109). Σηελ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ε ηθαλνπνίεζε πξνζεγγίδεηαη 

νιηζηηθά, ζαλ έλα ζπλνιηθφ ζπλαίζζεκα. Αλακθηζβήηεηα ππάξρεη ε γεληθή 

ηθαλνπνίεζε αιιά ππάξρεη θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ επηκέξνπο πιεπξέο ηεο 

εξγαζίαο. Θα κπνξνχζε έλαο εξγαδφκελνο λα είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη δπζαξεζηεκέλνο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο.   

Πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζα πξέπεη 

λα πξνζδηνξηζηεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηήο ην νπνίν απνηειείηαη θπξίσο 

απφ ηηο ζεσξίεο παξαθίλεζεο. Ζ επηζθφπεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξηψλ 

κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαβιεηήο επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ –ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο-πνπ ηελ αθνξνχλ. 
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2.3. Θεσξίεο παξαθίλεζεο 

Οη ζεσξίεο ηεο παξαθίλεζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο 

εθείλεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πεξηερόκελν ηεο παξαθίλεζεο θαη εθείλεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο. Σηελ πξψηε θαηεγνξία νη 

εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπο ηξφπνπο 

ηθαλνπνίεζεο απηψλ. Οη πην ζεκαληηθέο ζεσξίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: 

(Βαθφια, Μ., & Νηθνιάνπ, Η., 2012:127) 

 Ζ ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow 

 Ζ ζεσξία παξαθίλεζεο ERG ηνπ Alderfer 

 Ζ ζεσξία ησλ δπν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg 

 Ζ ζεσξηα X θαη Y ηνπ McGregor 

 Ζ ζεσξία ησλ αλαγθψλ ηνπ McClelland  

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο 

επηιέγεη ζπκπεξηθνξέο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ψζηφζν 

ε νπηηθή γσλία ηεο παξαθίλεζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πεξηγξάθεηαη 

σο απηφκαηε αληαπφθξηζε ζε εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο κε 

κεραληζηηθφ ηξφπν ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε άιιεο παξάκεηξνη (φπσο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπληζηψζεο). 

Oη ζεσξίεο πνπ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

άλζξσπν ζπλνιηθά θαη θεληξηθή παξαδνρή ηνπο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν 

άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ 

θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα επηιέγεη ζπκπεξηθνξέο θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη εθ λένπ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ 

απηέο ηηο ζεσξίεο είλαη νη εμήο: 

 Ζ ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο-Ηζφηεηαο ηνπ Adams 

 Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom  

 Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο 

 Ζ ζεσξία ηεο ελίζρπζεο 

 Τν κνληέιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο  

Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ ζεσξηψλ 

παξαθίλεζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πεξηερφκελν θαη απηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 
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δηαδηθαζία – πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ παξνχζα έξεπλα -  ζα δείμεη πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κέζα ηηο 

εξγαζηαθέο αμίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

 

2.3.1. Θεσξίεο παξαθίλεζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πεξηερόκελν 

 

  Ο  Abraham Maslow (1943) δηαηχπσζε ηελ πην δηάζεκε ζεσξία 

αλαγθψλ. Απνηχπσζε ηελ ηεξάξρεζε ηνπο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ζην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο. Σπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη πσο ν εξγαδφκελνο 

πξνζπαζεί πξψηα λα θαιχςεη ηηο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο (πρ. κηζζφο, 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο) θαη αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ απηέο ηφηε απνηειεί θίλεηξν 

εξγαζίαο ε εμαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ αζθάιεηαο (φπσο 

είλαη ην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα πγείαο θηι.). Με ηνλ ίδην ηξφπν (θάιπςε-

θηλεηνπνίεζε γηα ην επφκελν επίπεδν) επηδηψθεηαη ζηε ζεηξά, ε θάιπςε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ (φπσο ε δηνξγάλσζε νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ αηζζήκαηνο ―αλήθεηλ‖), ε θάιπςε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εθηίκεζεο 

(φπσο ην θχξνο, ε αλαγλψξηζε θηι.), θαη ηέινο ε θάιπςε ηεο 

απηνπξαγκάησζεο κε ηελ νπνία πξνζπαζνχλ νη εξγαδφκελνη λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο κφλν εθφζνλ πεηχρνπλ ηελ θάιπςε φισλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ αλαγθψλ. Οη αδπλακίεο ηεο ζεσξίαο ηνπ  Maslow 

αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπσλ σο παλνκνηφηππεο κεραλέο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δελ απνηππψλεηαη ε έληαζε κε ηελ νπνία επηδηψθνπλ ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο, πνπ είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθή ζε θάζε άηνκν. Τέινο  ε 

απφιπηε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ δελ ηζρχεη γηα φινπο, πνπ ίζσο ηεξαξρνχλ 

δηαθνξεηηθά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε εθηελψο ζην 

θεθάιαην 1 (ελφηεηα 1.1.2) νη αλάγθεο αληηζηνηρίδνληαη κε ηηο εξγαζηαθέο αμίεο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία ηελ ηεξάξρεζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ κε βάζε ην κνληέιν 

«ηθαλνπνίεζε-θάιπςε-θηλεηνπνίεζε γηα ην επφκελν επίπεδν». 

Ζ εμέιημε ηεο ζεσξία ηνπ  Maslow απνηππψζεθε ζηε ζεσξία ηνπ 

Aldefer (1969), ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε ηξηψλ νκάδσλ αλαγθψλ νη 
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νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη εκπεηξηθή έξεπλα ζε αληίζεζε 

κε ηε ζεσξία  Maslow πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Οη ηξείο 

νκάδεο είλαη: νη αλάγθεο επηβίσζεο (αληίζηνηρεο βηνινγηθέο θαη αζθάιεηαο  

Maslow), νη αλάγθεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο (αληίζηνηρεο θνηλσληθέο θαη 

αλαγλψξηζεο Maslow) θαη νη αλάγθεο αλάπηπμεο (αληίζηνηρε 

απηνπξαγκάησζεο Maslow) (Βαθφια, Μ., & Νηθνιάνπ, Η., 2012). Ζ ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο απφ ηνπ  Maslow είλαη φηη δελ 

είλαη απαξαίηεηε ε ηθαλνπνίεζε ελφο επηπέδνπ αλαγθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

θηλεηνπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε άιιεο νκάδαο αλαγθψλ θαη 

κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θηλεηήξηεο ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Ζ ηθαλνπνίεζε, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, νκαδνπνηεκέλσλ αλαγθψλ (αμηψλ) θαιχπηεη ηηο αδπλακίεο ηεο 

πξνεγνχκελεο ζεσξίαο θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο εξκελείαο εξεπλεηηθψλ 

πνξηζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεξαξρεκέλσλ αμηψλ ζε νκάδεο. 

Ζ ζεσξία θηλήηξσλ ηνπ Herzberg (2008) βαζίδεηαη επίζεο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Σπγθεθξηκέλα ε έξεπλα ηνπ εζηηάδεη κε 

ζαθήλεηα ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, πσο πεγή 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν εζσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε επίηεπμε, ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ, ε θχζε ηεο 

εξγαζίαο, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα πξναγσγήο θαη εμέιημεο πνπ 

πξνθαινχλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (ζηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη σο 

θίλεηξα). Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε δπζαξέζθεηα πξνθαιεί ε έιιεηςε θάπνησλ 

εμσγελψλ παξαγφλησλ (ζηε βηβιηνγξαθία νλνκάδνληαη παξάγνληεο πγηεηλήο) 

φπσο ν κηζζφο, ε επαγγεικαηηθή αζθάιεηα, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Σην 

ζεκείν απηφ ηεο ζεσξίαο ζπλδένληαη κε ηνλ πην πξνθαλή ηξφπν νη 

εξγαζηαθέο αμίεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαθίλεζεο. Υπνζηεξίδεη ν  Herzberg φηη νη δπν απηνί παξάγνληεο (θίλεηξα 

θαη παξάγνληεο πγηεηλήο) πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Γηα λα ππάξμεη 

θηλεηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξάγνληεο 

πγηεηλήο ψζηε λα κελ ππάξρεη δπζαξέζθεηα θαη ην αληίζηξνθν. Σηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία επίζεο δελ απνηππψλνληαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο θαη 

πεξηνξίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζε νξηζκέλν εξγαζηαθφ πιαίζην ελψ 
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ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε ηθαλνπνίεζε ηεο αλαγλψξηζεο γηα παξάδεηγκα 

ζε έλα πην επξχ θνηλσληθφ πιαίζην.  Ψζηφζν ζηελ παξνχζα έξεπλα ε εζηίαζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ 

πιαίζην ζην νπνίν κειεηάηαη θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο θηλεηνπνίεζεο ζε 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνπ απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ. 

Ζ ζεσξία  ηνπ McClelland (McClelland, & Boyatzis, 1982) εζηηάδεη ζε 

ηξείο αλάγθεο: ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε (need for achievement), δειαδή λα 

πξνρσξάο θαη λα πεηπραίλεηο, ηελ αλάγθε γηα δχλακε θαη εμνπζία (need for 

power) δειαδή λα κπνξείο λα επεξεάδεηο ηνπο άιινπο, ηελ αλάγθε γηα 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ (need for affiliation) δειαδή λα δεκηνπξγείο θηιίεο θαη 

ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δίλαη ε πην νινθιεξσκέλε ζεσξία ηεο 

θαηεγνξίαο ηεο ζε επίπεδν επηβεβαίσζεο ηεο κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζε επίπεδν επηξξνήο ηεο ζε άιιεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ νκαδνπνηεκέλσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ αληηθαηνπηξίδεη κε ηνλ πην ζαθή ηξφπν ηηο αμίεο ηνπ 

επηηεχγκαηνο\εμέιημεο, ηεο επηξξνήο, θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηε ζεσξία ηνπ Super θαη δεκηνπξγεί ηνλ ζπλεθηηθφ δεζκφ 

κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ παξαθίλεζεο, κε ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη 

ησλ ζεσξηψλ ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ (πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ ζην 

επφκελν θεθάιαην).  

Ψζηφζν – φπσο ήδε αλαθέξζεθε – πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

πεξηγξαθή ησλ ζεσξηψλ ηεο παξαθίλεζεο ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη νη 

ζεσξίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ παξαθίλεζε σο δηαδηθαζία. 

2.3.2. Θεσξίεο παξαθίλεζεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ δηαδηθαζία 

 

Ζ ζεσξία ηεο Γηθαηνζχλεο-Ηζφηεηαο ηνπ Adams (Adams, & Freedman, 

1976) ππνζηεξίδεη φηη θάζε άηνκν θαη θάζε εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη ηνλ 

θφζκν κε ηελ κνξθή ζπγθξίζηκσλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη εξεζηζκάησλ. Δηζεξρφκελα ζεσξνχληαη απηά πνπ ν 

εξγαδφκελνο επελδχεη ζηελ εξγαζία ηνπ φπσο γλψζεηο, εκπεηξία, ρξφλνο, θηι. 

θαη εμεξρφκελα νηηδήπνηε ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ φπσο ακνηβέο, 

πξναγσγή, θηι. (Βαθφια, Μ., & Νηθνιάνπ, Η., 2012).  Όηαλ ε ππνθεηκεληθή 
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απηή ζχγθξηζε παξνπζηάδεη αληζφηεηεο ηφηε ν εξγαδφκελνο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο, ληψζεη αδηθεκέλνο θαη πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηελ εξγαζηαθή 

ηνπ θαηάζηαζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία βέβαηα απνηειεί κνλνδηάζηαηε 

ζεψξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κέζα απφ ην πξίζκα ησλ ζπγθξίζεσλ, 

σζηφζν δελ είλαη ηφζν έληνλε ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ε ηάζε λα 

ζπγθξίλνπλ θαη λα ππνινγίδνπλ ηηο δηαθνξέο. Πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ρξήζηκε ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom  επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα δηαθφξσλ κεηέπεηηα εξεπλψλ (Arnold, et. al., 2005). Κεληξηθφ 

ζεκείν ηεο ζεσξίαο απνηειεί ε παξαδνρή πσο νη εξγαδφκελνη θαηαβάιινπλ 

κέγηζηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ ζηφρσλ φηαλ 

πξνζδνθνχλ πσο απηή ε επίηεπμε ζα ηνπο απνθέξεη ακνηβέο πνπ επηζπκνχλ 

(φπσο ρξήκαηα, θχξνο, εμνπζηα, θηι.) δηαθνξεηηθέο γηα ηνλ θαζέλα. Τα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαθίλεζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ  Vroom είλαη α) 

ε πξνζδνθία, φηη απηφ πνπ επηζπκψ ζα επηηεπρζεί αλ επηδείμσ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, β) ε ζπληειεζηηθφηεηα, πσο δειαδή 

αληηιακβάλεηαη ν εξγαδφκελνο ηε ζρέζε κεηαμχ απφδνζεο θαη 

απνηειεζκάησλ θαη ηέινο γ) ε ειθπζηηθνηεηα ή αμία ηεο ακνηβήο, πφζν 

ζεκαληηθή είλαη δειαδή κηα ζπγθεθξηκέλε ακνηβή γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν. 

Σηε ζεσξία απηή ιακβάλνληαη ππφςε νη αηνκηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη θαη κε ην αμηαθφ ζχζηεκα  ηνπ εξγαδφκελνπ αθνχ θαιείηαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε απφ ηελ εξγαζία κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην δηθφ ηνπ αμηαθφ ζχζηεκα. Ζ παξνχζα έξεπλα 

κειεηά ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο ζην εξγαζηαθφ πιαίζην ελφο δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα απνηππσζεί ην κνληέιν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θπξίαξρεο 

εξγαζηαθέο αμίεο. 

Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο ηνπ Edward Locke  ―πξνηείλεη πσο ε 

πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα εξγαζηεί πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ απνηειεί 

βαζηθή πεγή παξαθίλεζεο.‖ (Βαθφια, Μ., & Νηθνιάνπ, Η., 2012:143). Γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θηλεηήξηνο δχλακε νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη 

θαη ζαθείο, κεηξήζηκνη, επηηεχμηκνη θαη ξεαιηζηηθνί θαη λα ζπλδένληαη κε 
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ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηνλίδεη κε έκθαζε φηη κηα 

ζεσξία γηα ηελ εθπιήξσζε/ηθαλνπνίεζε ησλ αμηψλ - νη νπνίεο αμηνινγνχλ θαη 

θαηεπζχλνπλ ηελ δεκηνπξγία ζηφρσλ - είλαη πην ζεκαληηθή απφ κηα ζεσξία 

πνπ επηθεληξψλεηαη απιά ζηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ. Σπγθεθξηκέλα 

νξίδεη σο ―επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε 

πξνο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ πεγάδεη απφ ηελ εθηίκεζε φηη απηφ παξέρεη 

πιήξσζε ή επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ‖ ( 

Locke, 1984:103) Με ηνλ ηξφπν απηφ ηεθκεξηψλεηαη ε άκεζε ζχλδεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, ελψ νη ζεσξίεο ησλ 

θηλήηξσλ απνηππψλνπλ ηελ έκκεζε ζρέζε ηνπο (αμίεο θαη ηθαλνπνίεζε) 

θπξίσο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ θηλήηξσλ. 
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Κεθάιαην 3. Θεσξίεο εξγαζηαθώλ αμηώλ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

Oη εξγαζηαθέο αμίεο θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηεινχλ βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ.  Όιεο νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

πεδίνπ εκπεξηέρνπλ ηηο κεηαβιεηέο απηέο. Οη ππεξεζίεο Σπ.Δ.Π. δελ 

απεπζχλνληαη κφλν ζε εθήβνπο ή λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  Ζ 

επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή αθνξά φια ηα ειηθηαθά επίπεδα θαη φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο άλζξσπνη θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηείλνπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Σηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο καο, ε νπνία απνηειεί ζεκειηψδεο 

ζηάδην ηεο απηναληίιεςεο ζχκθσλα κε ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο, γηα λα 

απνηππψζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε απφ ηελ εξγαζία καο πξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπκε ην αμηαθφ καο ζχζηεκα ην νπνίν έρεη θπξίσο αμηνινγηθφ 

ραξαθηήξα ζε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία. Σπλεπψο ε εμέηαζε ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο απφ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

εξγαζηαθέο αμίεο –πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα- «πεξηνξίδεη» ην 

ζεσξεηηθφ πεδίν ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο ελεξγνχο 

εξγαδφκελνπο (θαη φρη ζε απηνχο πνπ είλαη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη).  

Έρνπλ δηαηππσζεί ηξείο πνιχ ζεκαληηθέο ζεσξίεο επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ βαζηδφκελεο ζηηο εξγαζηαθέο αμίεο α) ε ζεσξία ηνπ Super « 

Life-Span, Life-Space theory (Super, 1953)»,  β) ε ζεσξία ηεο εξγαζηαθήο 

πξνζαξκνγήο ησλ (the Theory of Work Adjustment) Dawis & Lofquist (1984), 

θαη γ) ε Οιηζηηθή ζεσξία βαζηζκέλε ζηηο αμίεο (Values-Based, Holistic theory) 

ηνπ Duane Brown ( 1996). Τα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα θαη ησλ ηξηψλ ζεσξηψλ 

απνηππψλνπλ κε ζαθήλεηα – ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά-  ηελ ζχλδεζε κεηαμχ 

απηναληίιεςεο, εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο θαη αληαλαθιψληαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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3.2. Ζ ζεσξία ηνπ Super 

 

           Ζ ζεσξία ηνπ Super έρεη ζην επίθεληξν ηεο ηελ ζχλδεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ κε ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή. Σπγθεθξηκέλα ν  Donald 

Super (1962, 1980, 1995) αλέπηπμε κηα εμειηθηηθή ζεσξία επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε γηα πνιιέο ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Ζ βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο κε ηελ απηναληίιεςε. Ζ  απηναληίιεςε απνηειεί πξντφλ 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ ελδηαθεξφλησλ, ηεο 

εκπεηξίαο, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ηξφπσλ πνπ ην άηνκν 

ελζσκαηψλεη φια απηά ηα ζηνηρεία ζηνπο ζεκαληηθνχο ξφινπο ηεο δσήο ηνπ. 

(Luzzo, D. A., & Severy, L. E., 1997). Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ε 

απηναληίιεςε, εμαηηίαο ηεο δνκήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

  Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Super ήξζε σο απάληεζε ζηε ζηαηηθφηεηα ηεο 

ζεσξίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξαγφλησλ ηνπ Holland, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε επαγγεικαηηθή επηινγή ηνπ αηφκνπ δελ είλαη έλα απιφ ηαίξηαζκα, 

αιιά απνηειεί έλαλ ξφινο ηεο δσήο ηνπ πνιχ ζεκαληηθφ, πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο ηνπ (νηθνγέλεηα θηι.). 

Ο φξνο "ξφινο" ζηε ζεσξία ηνπ Super ζηνηρεηνζεηείηαη ηφζν απφ ηηο 

πξνζδνθίεο φζν θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ ηνλ αζθεί. Οη πξνζδνθίεο 

πξνζεγγίδνληαη ελλνηνινγηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο α) σο νη 

πξνζδνθίεο ησλ παξαηεξεηψλ θαη β) σο νη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ . Δπίζεο νη 

επηδφζεηο ηνπ ξφινπ έρνπλ ην λφεκα α) ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ξφινπ θαη β) 

ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ξφινπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ 

ξφινπ (Super, 1980). Τν άηνκν ελεξγεί σο ζπλζέηεο θαη δηακνξθσηήο ησλ 

ξφισλ ηνπ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο απηναληίιεςήο ηνπ πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πξνζέγγηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ κέζα 

απφ ηελ αληίιεςε ηνπ αμηαθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ 

ξφινπ κέζα απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.    

Οπζηαζηηθά ν Super δεκηνπξγεί κε ηε ζεσξία ηνπ κηα αλάινγε ζπζρέηηζε  

κεηαμχ ηεο εμέιημεο ηεο απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ 
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ξφισλ πνπ επηιέγεη ζηε δσή ηνπ θάζε άλζξσπνο.  Απηή ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξννπηηθή ν Savickas (2002: 155) ηελ κεηέηξεςε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη «ε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζηαδηνδξνκίαο είλαη θαη 

'νπζίαλ, ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ηεο επαγγεικαηηθήο απην-αληηιήςεο  

ζηνπο ξφινπο εξγαζίαο».  Ζ απηναληίιεςε φκσο δελ απνηειεί κηα ζηαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε 

ιεηηνπξγία ζπκθψλα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηά ην άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ξφισλ ηεο δσήο ηνπ. «Ζ δσή θαη ην έξγν ηθαλνπνίεζεο είλαη ζπλερή 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο εμειηζζφκελεο απην-αληίιεςε κέζσ ηεο εξγαζίαο 

θαη ησλ άιισλ ξφισλ ηεο δσήο» (Leung, S.A., 2008:120). Σεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ δηακφξθσζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο απηναληίιεςε 

δηαδξακαηίδνπλ νη αμίεο ηνπ εξγαδφκελνπ. 

                   Δίλαη ζεκαληηθφ, ζην ζεκείν απηφ, λα αλαθεξζνχλ ηα ζηάδηα ηεο 

εμειηθηηθήο ζεσξίαο ηνπ  Super γηα λα απνηππσζεί ε εμέιημε ηεο 

απηναληίιεςεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Υπάξρνπλ 

πέληε δηαθνξεηηθά ζηάδηα εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε ηελ ειηθηαθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, δειαδή ην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο (growth) αθνξά ηα πξψηα πέληε ρξφληα (0-5) ηεο δσήο ηνπ, ην 

ζηάδην ηεο  δηεξεχλεζεο (exploration) ηα επφκελα δέθα ρξφληα (5-15), ην 

ζηάδην ηεο θαζηέξσζεο (establishment) ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία ησλ 15 έσο 25 

ρξφλσλ, ην  ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο (maintenance)  αθνξά ηελ ειηθία ησλ 25 

έσο 65 ρξφλσλ θαη ην ζηάδην ηεο απνδέζκεπζεο (disengagement) ζπλδέεηαη 

κε ηελ ειηθία ησλ 65 θαη άλσ. Όηαλ ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

αλζξψπσλ ήηαλ γξακκηθή (έλα επάγγεικα γηα κηα δσή) ηφηε ε εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο ηνπ  Super ήηαλ θαζνιηθή. Σηελ επνρή καο φκσο νη πηζαλφηεηεο λα 

αιιάδεη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

είλαη πνιχ κεγάιε. Σπλεπψο κε κηα πην καθξνζθνπηθή ζεψξεζε ηεο ζεσξίαο 

ηνπ Super δχλαηαη θάζε επαγγεικαηηθφο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ην άηνκν λα 

δηαλχεη ηα πέληε απηά ζηάδηα φρη αλαινγηθά κε ηελ αληηζηνίρεζε ζηελ ειηθία 

ηνπ. Όπσο επίζεο είλαη πηζαλφ άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία λα βξίζθνληαη 

ζε δηαθνξεηηθφ ζηάδην επαγγεικαηηθήο εμέιημεο δειαδή έλαο 25ρξνλνο πνπ 

μεθηλά ηψξα ηελ εξγαζία ηνπ θαη έλαο 45ρξνλνο πνπ άιιαμε ηελ εξγαζία ζα 

κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο.   
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       Αλαιπηηθά ζην πξψην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο   ην άηνκν δηακνξθψλεη ηελ  

αξρηθή ζηάζε ηνπ -γηα ην επάγγεικα ηνπ- κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Τν  

δεχηεξν ζηάδην, ηεο δηεξεχλεζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ  Super σο ε θαξδηά 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ην δηαθξίλεη ζε ηξείο ελφηεηεο: 

ηελ απνθξπζηάιισζε (Crystallizing), ηελ εμεηδίθεπζε (Specifying) θαη ηελ 

εθαξκνγή (implementing). Ζ απνθξπζηάιισζε αθνξά ηελ 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ νξάκαηνο αιιά ζε ηδεαιηζηηθφ 

επίπεδν θαη πξφθεηηαη γηα κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία, ε εμεηδίθεπζε πξνρσξά 

έλα βήκα πεξηζζφηεξν θαη ζπλδέεη ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή κε ξεαιηζηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηέινο ε  ελφηεηα ηεο εθαξκνγήο ιακβάλεη ρψξα φηαλ ιεθζνχλ 

ππφςε, ηα ελδηαθέξνληα, ε πξνζσπηθφηεηα θαη νη αμίεο ηνπ αηφκνπ θαη 

νδεγήζνπλ ζηελ ηειηθή απφθαζε.  Τν ηξίην ζηάδην ηεο θαζηέξσζεο  είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ απφ ηελ εκπεηξία πνπ ζπγθεληξψλεηαη θαη 

βνεζά ζηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο απφθαζεο. Τν επφκελν ζηάδην ηεο 

δηαηήξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο απφθαζεο ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην. Αλ ε εκπεηξία ήηαλ ζεηηθή (ηθαλνπνηεκέλν) ηφηε ην 

άηνκν πξνρσξά ζην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο αλ φρη ν θχθινο αλνίγεη απφ ηελ 

αξρή έρνληαο φκσο, ζαλ πξνζζεηφ φθεινο, ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία. Τν 

ηειεπηαίν θαη πέκπην ζηάδην αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ θάζε άηνκν 

αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Ζ απνδέζκεπζε αθνξά ηελ αλάγθε γηα 

απφζπξζε θαη παξαίηεζε ή ηελ αλάγθε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

θάζεο (Luzzo, D. A., & Severy, L.E., 1997). Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

εμειηθηηθά ζηάδηα ηνπ Super κπνξνχκε λα απνηππψζνπκε πην αλαιπηηθά ηελ 

εηθφλα ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

θπξίσο κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία θαη ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο. 

                 Τα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν ηνπ 

εξγαδνκέλνπ/εο σζηφζν είλαη δηαθξηηνί θαη νη ππφινηπνη ξφινη ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ αλάινγα κε ην εμειηθηηθφ ηνπ ζηάδην φπσο παηδί, καζεηήο,  πνιίηεο, 

γνλέαο, θηι. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Super νη ξφινη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαη ζπλζέηνπλ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ. Σε θάζε ζηάδην ηεο 

εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ αηφκνπ μερσξίδεη έλαο, ή δπν πξσηαξρηθνί ξφινη 
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θαη νη ππφινηπνη είλαη, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν,  πεξηθεξεηαθνί. Οη 

ξφινη κπνξνχλ λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο, λα αιιειεπηθαιχπηνληαη ή λα 

ζπλππάξρνπλ δεκηνπξγηθά. Σε θάζε πεξίπησζε φκσο, απνηειεί ζεκαληηθή 

πξνυπφζεζε λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ θαη νη πεξηθεξεηαθνί ξφινη ηνπ 

εξγαδφκελνπ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ2.  

Μεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ ζηαδίσλ - δηαηήξεζε θαη απνδέζκεπζε – ε 

επαλαμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο πνπ ιακβάλεη ρψξα έρεη σο 

βαζηθφ θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε ή φρη απφ ηελ πθηζηάκελε επαγγεικαηηθή 

επηινγή. Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

εξγαζία ζπλαξηάηαη, έηζη, άκεζα απφ ηνλ βαζκφ πξαγκάησζεο ηεο 

απηναληίιεςήο ηνπ. Ζ «ζπκκεηνρή» ησλ αμηψλ ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο 

απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ είλαη θαζνιηθή θαη ζπλερηδφκελε. Ζ ζεσξία ηνπ 

Super έρεη κηα νινθιεξσκέλε θαη επαξθψο εξεπλεηηθά αηηηνινγεκέλε δνκή 

πνπ ηελ θάλεη ζεκείν αλαθνξάο θαη ησλ πην ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ. 

 

3.3 Ζ ζεσξία ηεο εξγαζηαθήο πξνζαξκνγήο 

 

H ζεσξία ηεο εξγαζηαθήο πξνζαξκνγήο ησλ Dawis & Lofquist (1984), 

αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 20 εηψλ (1960-1980). Αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ 

ζεσξηψλ πνπ αζρνινχληαη κε δπν κεηαβιεηέο ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη ην ηαίξηαζκα ή ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο. Σηελ  ζεσξία ηεο 

εξγαζηαθήο πξνζαξκνγήο ην πεξηβάιινλ είλαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ν 

άλζξσπνο ν ελ δπλάκεη εξγαδφκελνο. Οη αμίεο ζηε ζεσξία ηεο εξγαζηαθήο 

πξνζαξκνγήο είλαη θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ 

επίζεο πεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο. Οη αμίεο δειαδή εμεηάδνληαη σο 

ππνγξάκκηζε ησλ εξγαζηαθψλ αλαγθψλ πνπ αλαδεηνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

(Dawis, 2002). 

                                                           
2
  Απηφ επηηπγράλεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα κε ηηο ππφινηπεο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ππεξεζηαθή ζέζε, θηι.) 
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Τα δπν επίπεδα εμέηαζεο ησλ κεηαβιεηψλ (εξγαδφκελνο, εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ) είλαη α) ην ηαίξηαζκα, πνπ απνηειεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ αληαπνθξίλνληαη  ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηνπο κε αλάινγεο 

δηαζηάζεηο θαη β) ε αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα απφ έλα ζπλερή θχθιν δξάζεο αληίδξαζεο ζε έλα ακνηβαίν «δνχλαη θαη 

ιαβείλ» (Dawis, R.V.,  2005).  

Πξφθεηηαη γηα κηα θπξίσο ςπρνινγηθή ζεσξία ε νπνία εζηηάδεη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά σο απνηέιεζκα. Τν ζπκπέξαζκα ηεο ζεσξίαο –κε επίθεληξν 

ηνλ εξγαδφκελν- είλαη α) φηαλ έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο (εξγαδφκελνο) έρεη 

απαηηήζεηο πξέπεη λα θαιχςεη κεξηθέο ή ηηο πεξηζζφηεξεο κέζα απφ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ, β) ν εξγαδφκελνο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα θαιχςεη 

απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη γ) ε θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδφκελνπ κε ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ (Dawis, R.V.,  2005). Οη απαηηήζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ. Τν ίδην 

ζπκπέξαζκα ηζρχεη θαη αληίζηξνθα κε επίθεληξν ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν έρεη επίζεο απαηηήζεηο πνπ αλάγνληαη ζηηο αλάγθεο επηβίσζεο ηνπ θαη 

ζηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηνπ. Ζ εθπιήξσζε ησλ εθαηέξσζελ  απαηηήζεσλ 

ζπληζηά πξνυπφζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

Ζ επηδίσμε ακνηβαίαο ηθαλνπνίεζεο (εξγαδφκελνπ θαη  εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο) είλαη κηα δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε δηαδηθαζία (Dawis and 

Lofquist 1984). Έρεη απνδεηρζεί εξεπλεηηθά  φηη ε αληηζηνηρία κεηαμχ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί παξάγνληα 

πξφγλσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (Dawis, 2002). Ο Schneider 

(2001) αλαγλψξηζε δχν ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηε ζεσξία ηεο εξγαζηαθήο 

πξνζαξκνγήο: Τηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ηελ ςπρνινγία ηεο νξγάλσζεο. Οη 

αηνκηθέο δηαθνξέο εζηηάδνπλ αξρηθά ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξγαδφκελνπ (αμίεο) 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εμέηαζεο 

θαη ζχγθξηζεο ησλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ  ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ σο απφξξνηα ηνπ «ηαηξηάζκαηνο» ή ηεο «αιιειεπίδξαζεο». 

Δπηπξφζζεηα ε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε (ηαηξηάζκαηνο ή αιιειεπίδξαζεο) 
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κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κνληέιν πξφβιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη απηφ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

3.4 Οιηζηηθό επαγγεικαηηθό κνληέιν βαζηζκέλν ζηηο αμίεο, ηνπο ξόινπο δσήο 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε  

 

Ο Brown αζρνιήζεθε κε ηελ δηαηχπσζε ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ 

θαξηέξαο ζπλδεδεκέλν κε ηηο επηινγέο ησλ ξφισλ δσήο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

(Brown & Crace,1996). Σαθψο επεξεαζκέλνο απφ ηε ζεσξία ηνπ Super 

ηνπνζεηεί σο αθξνγσληαίν ιίζν ηεο κειέηεο ηνπο ηηο αμίεο. Οη έξεπλεο ( Fouad, 

1996, Super & Sverko,1995) απνδεηθλχνπλ πσο νη εξγαζηαθέο αμίεο είλαη ν 

πην θξίζηκνο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο επηινγήο. Οη εξγαζηαθέο αμίεο σο 

θνκκάηη ησλ γεληθφηεξσλ αμηψλ έρνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν καδί κε ηηο 

πνιηηηζηηθέο αμίεο. Ζ επαγγεικαηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ζήκεξα θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη  γηα ην ιφγν απηφ πξνζδηνξίδεη 

θαη ην ππφινηπν ζχζηεκα αμηψλ. Ζ ζεσξία ηνπ Brown βιέπεη ηηο αμίεο νιηζηηθά 

κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ζχλδεζεο ηνπο αξρηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη 

θαη έπεηηα κε ηηο δηαδηθαζίεο θηλεηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηνί 

νη ζηφρνη. Δπηπξφζζεηα ζπκθσλεί ελ κέξεη κε ηνλ Bandura (1986) φηη νη 

εξγαζηαθέο αμίεο κνηάδνπλ κε ηηο εξγαζηαθέο πξνζδνθίεο κφλν πνπ νη πξψηεο 

είλαη πην ζεκειηψδεηο θαη απνηεινχλ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ. Σεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ζεσξίαο απνηειεί ε παξαδνρή φηη νη 

άλζξσπνη αμηνινγνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

άιισλ κέζα απφ έλα ζχζηεκα θπξίαξρσλ εξγαζηαθψλ άμησλ νη νπνίεο είλαη 

ζεκαληηθέο φρη κφλν γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ξφιν. 

Σρεηηθά κε ηηο θπξίαξρεο εξγαζηαθέο αμίεο ππάξρνπλ δχν ηξφπνη 

αιιαγήο ηνπο: α) κε ηελ ελαηέληζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γλσζηηθή δηάζηαζε 

ησλ αμηψλ θαη β) κε ηελ ζχγθξνπζε αιιάδνληαο ηηο θπξίαξρεο αμίεο (Rokeach, 

1973). Ζ αιιαγή ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ ζπκβαίλεη γηα λα επηηεπρηεί ε 

ηθαλνπνίεζε ε νπνία απνηειεί επηζπκεηφ ζηφρν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. 
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Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο ζεσξίαο ηνπ Brown είλαη φηη ηα άηνκα θάλνπλ ηηο 

επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο κε βάζε ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ηνπο,  κε ηελ πξνζδνθία 

φηη ζα επηηχρνπλ ηθαλνπνίεζε. Δπηπιένλ, ε ζεσξία ηνπ ππνζέηεη φηη ηα άηνκα 

παξαθηλνχληαη απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, φπσο ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία. Δλζσκαηψλνληαο ζηε δηθή ηνπ, ηε ζεσξία ηνπ Super γηα ηνπο 

ξφινπο ηεο δσήο εκθαηηθά δηαπηζηψλεη φηη νη ξφινη ηεο δσήο επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή ζηαδηνδξνκίαο θαη αλάπηπμεο. Σπγθεθξηκέλα, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δσή εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πνιιαπινχο ξφινπο ηνπ αηφκνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε εθπιήξσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ, πνπ απνηεινχλ θεληξηθφ ζηφρν γηα ην ξφιν ελφο 

εξγαδφκελνπ, ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπ 

αηφκνπ.  

Ζ ζεσξία ηνπ  Brown απνηειεί κεηαγελέζηεξε έξεπλα ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Super θαη γηα ην ιφγν απηφ επεθηείλεη ηελ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ 

ζέηεη ν  Super, φπσο  γηα ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε ζρέζε κε 

άιινπο ξφινπο δσήο (Super & Sverko, 1995). Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο κέζα απφ ηνπο ξφινπο δσήο θαη εηδηθά απφ ηνλ ξφιν ηνπ 

εξγαδφκελνπ απνηειεί άιιε κηα νπηηθή γσλία εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ 

πνξηζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
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3.5. Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε εξεπλώλ γηα ηηο κεηαβιεηέο “εξγαζηαθέο 

αμίεο” θαη “επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε”. 

               

                Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

άιιεο αληίζηνηρεο έξεπλεο ζε φιν ηνλ θφζκν, εθηφο απφ ηελ Διιάδα. 

Υπάξρνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

εμέηαζεο ησλ κεηαβιεηψλ εξγαζηαθέο αμίεο  θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα νη ζρεηηθέο έξεπλεο κε ζηφρν ηελ 

επηζήκαλζε ησλ δηαθνξψλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμχ απηψλ θαη ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. 

                  Οη έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα απηή έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιιέο ρψξεο, σζηφζν  κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο 

λα είλαη ελδεηθηηθά γηα ηελ Διιάδα γηαηί έρεη απνδεηρζεί πσο νη εξγαζηαθέο αμίεο 

δελ δηαθνξνπνηνχληαη  ζεκαληηθά. Σπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ησλ  Elizur, et al. 

(1991) ζπκκεηείραλ 2.280 ππάιιεινη απφ 8 δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Ακεξηθή, 

Κίλα, Κνξέα, Ταηβάλ Γεξκαλία, Οιιαλδία, Οπγγαξία θαη Ηζξαήι) θαη ηα 

εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαηέδεημαλ πσο ε δνκή ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ είλαη 

ίδηα ζε γεληθέο γξακκέο ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη κφλν γηα έλα πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ αμηψλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

                           Σεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ζπκπέξαζκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη 

εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο κεηξήζεηο ηνπο αλάκεζα ζε 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. Σηελ έξεπλα ησλ Lyons, et al. (2006) 

549 ζπκκεηέρνληεο απφ ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα θιήζεθαλ λα 

απνηππψζνπλ ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα. Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δχν ηνκέσλ 

εξγαζίαο θαηέδεημε ηηο δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Σηνλ δεκφζην ηνκέα νη εξγαδφκελνη 

αμηνινγνχζαλ ηελ εξγαζία ηνπο πην ζεκαληηθή θνηλσληθά, κε κηθξφ βαζκφ 

επθαηξηψλ γηα εμέιημε θαη ήηαλ πνιχ κηθξή ε πξνηίκεζή ηνπο ζε αμίεο ζρεηηθέο 

κε ην θχξνο θαη ηηο ακνηβέο. 

    Σηελ έξεπλα ησλ  Suar & Khuntia (2010) εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο ησλ 

θπξίαξρσλ εξγαζηαθψλ αμηψλ αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθέο αμίεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη ε ππαθνή ζηνπο 

θαλφλεο, ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο, ε εμππεξέηεζε θνηλνχ 

θαη ε εηιηθξίλεηα. Οη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα  είλαη ε 
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δηθαηνζχλε, ε εμέιημε ηεο θνηλφηεηαο, ε αλνρή ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ θνηλσλία. Σην δεκφζην ηνκέα νη πην ζεκαληηθέο ήηαλ 

ε παξαγσγή πνηφηεηαο θαη εμππεξέηεζε θνηλνχ, ε εηιηθξίλεηα, ε ηηκηφηεηα θαη νη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ε 

εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ θνηλσλία θαη ε αλνρή ζηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα. Σηελ έξεπλα απνηππψλεηαη ην δηαθνξεηηθφ πξνθίι ελφο 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ζπγθξηηηθά κε ηνλ ηδησηηθφ σζηφζν ζεκαληηθή 

παξάκεηξν απνηειεί ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ ε νπνία ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα επηβάιιεηαη απφ πάλσ πξνο ην θάησ (απφ Πξντζηακέλνπο πξνο 

πθηζηακέλνπο). 

          Οκνίσο ζηελ έξεπλα ηνπ Hopkins, (1983) αλαθέξεηαη πσο νη 

θξαηηθνί ππάιιεινη απφ πέληε πνιηηείεο βξέζεθαλ λα είλαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δνπιεηά ηνπο, κε κηθξή δηαθχκαλζε αλάκεζα ζηηο 

πνιηηείεο (Schneider, D.S., & Vaught, B.C., 1993). Οη ηθαλνπνηεκέλνη θξαηηθνί 

ππάιιεινη ηαπηίδνληαη, θαηά θχξην ιφγν, κε ηηο εζσηεξηθέο αμίεο ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο εμσηεξηθέο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Απηά ηα επξήκαηα ζπκπίπηνπλ κε εθείλα ησλ Costello & Lee 

(1974), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη νη επαγγεικαηίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

βξίζθνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζηελ αζθάιεηα θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηνπ 

έξγνπ ηνπο. Οη εξγαδφκελνη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζεσξνχλ επίζεο πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ ηηο εμήο αλάγθεο: απηνεθηίκεζε, απηνπξαγκάησζε, θαη  απηνλνκία. 

 

Σεκαληηθή δηάζηαζε ηεο παξνχζα έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο 

επηξξνήο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο δπν εμεηαδφκελεο 

κεηαβιεηέο.  Ζ έξεπλα ηνπ Schwartz  (Schwartz & Rubel, 2005) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 70 δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη παξνπζίαζε ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο θχινπ. Οη γπλαίθεο είλαη πην θαιέο 

ζην λα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο θαη ζπλδένληαη πην εχθνια κε ηνπο άιινπο απφ 

φ, ηη νη άλδξεο, ελψ νη άλδξεο είλαη πην απηφλνκνη θαη ζθέθηνληαη αηνκηθά. 

Δπίζεο νη γπλαίθεο δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εζηθή θξνληίδα 

θαη ηελ επζχλε- εμαηηίαο ηνπ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνπ ξφινπ ηνπο σο 

κεηέξεο, ελψ νη άλδξεο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εζηθή ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε δηθαηνζχλε.  Οη εμειηθηηθνί ςπρνιφγνη 
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ππνζέηνπλ φηη νη γπλαίθεο κπνξεί λα απνθηνχλ εμειηθηηθφ πιενλέθηεκα, κε ηε 

θξνληίδα γηα ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Οη άλδξεο απφ ηελ 

άιιε απνθηνχλ εμειηθηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπο. Απηέο νη δηαθνξέο θηλήηξσλ ζηνπο άλδξεο 

θαη ηηο  γπλαίθεο  είλαη πηζαλφ λα εθθξαζηνχλ σο δηαθνξεηηθέο αμίεο. 

Σπγθεθξηκέλα νη  άλδξεο, πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο, απνδίδνπλ ζεκαζία 

ζηελ αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δχλακε θαη ην θχξνο, φπσο επίζεο θαη κε 

αμίεο ζρεηηθέο κε επηηεχγκαηα, επραξίζηεζε, πξφθιεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

νη γπλαίθεο απνδίδνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία, απφ φ, ηη νη άλδξεο, ζηηο αμίεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαινζχλε, ηελ επηβεβαίσζε θαη ηελ αζθάιεηα. Τα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο ρψξεο κε κφλε 

δηαθνξνπνίεζε ηηο αμίεο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ 

εμεγνχληαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ησλ ρσξψλ. Δπηπξφζζεηα ζηελ  

έξεπλα ησλ Cheung & Scherling (1999) νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα 

εμεξεπλήζνπλ δηαθνξέο θχινπ ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη λα εληνπίζνπλ αλ απηέο 

νη δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη θαη ζηηο αμίεο 927 εξγαδνκέλσλ ζηελ Ταηβάλ. Τν 

εξγαιείν κέηξεζεο αμηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο (Hofstedes 1984), είλαη  

παξφκνηαο δνκήο κε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κεηξά ζε 

εμάβαζκε θιίκαθα 4 δηαζηάζεηο ησλ αμηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο αληίζηνηρα. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ζηηο εξγαζηαθέο αμίεο δελ 

παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε γπλαίθεο θαη άληξεο, παξαηεξήζεθαλ 

φκσο ζηε ηθαλνπνίεζε. 

 Σρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ έξεπλα ηνπ Schwartz (Schwartz & 

Rubel, 2005) παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σπγθεθξηκέλα ε έξεπλα απνηππψλεη ηελ αλακελφκελε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πςειψλ βαζκίδσλ  εθπαίδεπζεο κε ηηο αμίεο ηεο  απην-

θαηεχζπλζεο θαη πξφθιεζεο θαη ηελ  αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπκκφξθσζε, 

ηελ παξάδνζε θαη ηηο αμίεο ηεο αζθάιεηαο. Ζ εθπαίδεπζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηελ αμία επίηεπγκα. Σηελ έξεπλα ησλ Kohn & Schooler (1983) 

απνδεηθλχεηαη φηη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ε αμία ηεο απηνθαηεχζπλζεο 

απνηεινχλ ε πλεπκαηηθή δηαθάλεηα, ε επειημία θαη ην εχξνο ηεο πξννπηηθήο 

πνπ ηηο απνθηνχλ νη εξγαδφκελνη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο. Οη 

πξναλαθεξφκελεο ζπζρεηίζεηο νξίδνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο θαη ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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Σρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε 

δηάθξηζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ  ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο3. Σεκαληηθφ 

εξεπλεηηθφ πφξηζκα απνηειεί ε δηαπίζησζε ησλ Vansteenkiste et al. (2007) 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ πσο oη εζσηεξηθέο αμίεο ζπλδένληαη κε 

ηελ πςειφηεξε επεκεξία, επεηδή ε πξνζπάζεηα επίηεπμήο ηνπο δηεπθνιχλεη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ γηα απηνλνκία, 

ηθαλφηεηα θαη εζσηεξηθφηεηα. Λακβάλνληαο ππφςε θαη κηα ζεηξά παξφκνησλ 

εξεπλψλ (φπσο Amabile et al., 1994) έρεη απνδεηρηεί ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

εζσηεξηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

επηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ 

 

  Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο αλαθέξζεθε ζρεηίδεηαη κε ην 

αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα ην νπνίν δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Τα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλα ηνπ Argyris (1993) απνθαιχπηνπλ πσο κεηαμχ 

ηεο δξάζεο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζηξαηεγηθά ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο ππάξρεη αζπλέπεηα. Αλαιπηηθά δηαθξίλνληαη  δχν 

ηχπνη ζεσξηψλ δξάζεο: α) Οη πηνζεηνχκελεο (espoused theory) νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ 

πνπ ζθνπεχνπλ λα εθαξκφζνπλ θαη β) Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο (theory-in-use) 

νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ πξαγκαηηθά εθαξκφδνπλ νη 

εξγαδφκελνη. Ήηαλ  κεγάιε έθπιεμε, γηα ηνλ εκπλεπζηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάθξηζεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, κεηά ηελ ζπιινγή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο ηνπο, ε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ πνπ ζρεδηάδνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηα άηνκα ηελ δξάζε θαη 

ηνπ ηξφπνπ πνπ ηειηθά επηιέγνπλ λα δξάζνπλ. Καηά ζπλέπεηα ε αληίιεςε ησλ 

θπξίαξρσλ αμηψλ (απφ ηηο νπνίεο δηέπεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο) είλαη ζρεηηθή 

κε ηελ εηθφλα ηεο δξάζεο ηνπο θαη φρη απνθιεηζηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ 

πηζηεχνπλ πσο έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο. Ζ έξεπλα ηνπ  Argyris, (1993) 

απνδεηθλχεη πσο ηα αλζξψπηλα φληα δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ, 

                                                           
3
 βι. 1.3. Τχπνη αμηψλ θαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 
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εθαξκφδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπο ινηπφλ δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

θπξίαξρεο αμίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο φηαλ 

πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ ζρέζε ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ (αμίεο θαη ηθαλνπνίεζε) 

απνηππψλεηαη ζηελ ζεσξία ηεο εξγαζηαθήο πξνζαξκνγήο θαη έρεη απνδεηρζεί 

απφ πνιιέο έξεπλεο. Ζ έξεπλα ηνπ Wood (1981) επηβεβαηψλεη ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή ζεσξία ηθαλνπνίεζεο, φηη δειαδή ε ηθαλνπνίεζε είλαη 

κεγαιχηεξε φηαλ νη αμίεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηαηξηάδνπλ κε ηηο αμίεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ. Οκνίσο νη Hauff & Kirchner (2014) ζηελ έξεπλα ηνπο κεηξάλε 5 

εξγαζηαθέο αμίεο κε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert θαη ηαπηφρξνλα ηηο ίδηεο 

εξσηήζεηο -φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα- ηηο 

κεηαηξέπνπλ  ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα λα απνηππψζνπλ ην «ηαίξηαζκα» 

ή φρη ζε δηάζηεκα κεξηθψλ εηψλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Τα εξεπλεηηθά 

ηνπο ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ πσο ην ηαίξηαζκα ή φρη  ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ή φρη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν ζηελ έξεπλα ησλ Froese, & Xiao (2012) αλαιχεηαη ε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ηηο 

εξγαζηαθέο αμίεο θαη ηελ δέζκεπζε ζηελ εξγαζία. Μεηαμχ ησλ εξγαζηαθψλ 

αμηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο βξέζεθε φηη ν αηνκηθηζκφο θαη ε ζέιεζε γηα 

δηαθηλδχλεπζε έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ ηθαλνπνίεζε. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα επξήκαηα ησλ Meyer 

& Allen ( 1991). 

Υπάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ νη εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο κεηξήζεθαλ κε 

δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία (εξσηεκαηνιφγηα) θαη απνηεινχλ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Σπγθεθξηκέλα ε έξεπλα ησλ Meglino et 

al. (1989) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 191 εξγάηεο παξαγσγήο ζε 17 επφπηεο 

ηνπο θαη 13 δηεπζπληέο απηψλ, ζε ακεξηθάληθν εξγνζηάζην παξαγσγήο θπηψλ, 

είρε σο ζθνπφ λα κειεηήζεη ηηο αμίεο ησλ εξγαηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ 

ηελ εξγαζία, θαη ηε δέζκεπζε ηνπο ζε απηή. Δξγαιεία ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ ηξία δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ κεηξνχζαλ αληίζηνηρα ηηο 

πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη, 
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φηαλ νη εξγαζηαθέο αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηαηξηάδνπλ κε ηηο εξγαζηαθέο αμίεο 

ησλ επνπηψλ ηνπο θαη ησλ δηεπζπληψλ ηνπο ηφηε παξάγνληαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα φπσο ε ηθαλνπνίεζε θαη ε δέζκεπζε ζηελ εξγαζία.  Με ηνλ 

ίδην ηξφπν εμέηαζεο - σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο - εμεηάδνληαη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη νη εξγαζηαθέο αμίεο σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

εξγαζία ζε δείγκα 370 Κηλέδσλ ινγηζηψλ ζηελ έξεπλα ησλ Lan et al. (2013). 

Με ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ηα ζπκπεξάζκαηα εζηηάδνληαη ζηηο θπξηφηεξεο αμίεο πνπ είλαη ην 

επίηεπγκα θαη ε επραξίζηεζε (ηχπνη εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ Schwartz) θαη ζηνλ 

θπξηφηεξν ηχπν ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πξναγσγή. Οη 

δείθηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δείρλνπλ πσο απνηεινχλ πςεινχο 

πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εξγαζία.  

Σρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πξφβιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ. Σηελ 

έξεπλα ησλ Friedlander & Margulies (1969) εμεηάδεηαη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ην 

εξγαζηαθφ θιίκα θαη νη εξγαζηαθέο αμίεο κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην  ίδην 

εξσηεκαηνιφγην. Σε δείγκα 97 εξγαδνκέλσλ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

αζρνιείηαη κε ηε ζθνπηκφηεηα ηεο πξφβιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (1) απφ ηε γλψζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζην νπνίν 

εξγάδεηαη, θαη (2) απφ ηελ γλψζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ  πνπ θαηέρεη ν 

ππάιιεινο ζρεηηθά κε ην έξγν. Δζηηάδεη δειαδή ε έξεπλα ζε δηαθνξεηηθά 

νξγαλσζηαθά θιίκαηα σο δείθηεο πξφβιεςεο δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο, αμηνπνηψληαο φκσο ηηο εξγαζηαθέο αμίεο σο ζπληνληζηέο απηψλ 

ησλ πξνβιέςεσλ. Έηζη, ην θιίκα είλαη ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, αιιά νη αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ  κεηξηάδνπλ 

ηε ζρέζε θιίκαηνο θαη ηθαλνπνίεζεο. Οκνίσο νη έξεπλεο ησλ Dawis (2002) θαη 

ησλ Lu, et al. (2011) έρνπλ απνδείμεη πσο νη αμίεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο. Βέβαηα ππάξρεη θαη ε έξεπλα ησλ 

Taris and Feij (2001) νη νπνίνη εζηίαζαλ ζηελ κειέηε ηεο ζρέζεο ησλ αμηψλ 

(εμσηεξηθψλ, εζσηεξηθψλ, θνηλσληθψλ), ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο (εμσηεξηθψλ, εζσηεξηθψλ, θνηλσληθψλ) θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, πξφζεζε γηα δσή, θαιή δσή). 
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Ζ έξεπλα απέδεημε πσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθχπηεη 

πεξηζζφηεξν απφ ηα νξγαλσζηαθα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο παξά απφ ηηο 

αμίεο. Ζ έξεπλα απηή ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ην γεγνλφο φηη νη εξγαζηαθέο αμίεο 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ θξηηηθή πνπ 

αζθήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη φηη νη ηξείο κεηαβιεηέο ηεο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα πεγή θαη νη εξγαζηαθέο αμίεο θαίλνληαη 

ππνδεέζηεξεο θαη πην εζσηεξηθέο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα 

ην ιφγν απηφ δελ αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθφο παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο. 

Τέινο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί θαη ε έξεπλα ησλ Macnab, et al. 

(2002) ζηνλ Καλαδά. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ κεγάιε έξεπλα (28.000 

ζπκκεηερφλησλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή) ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο. Τν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

παξφκνηαο δνκήο κε ην εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Γηεξεπλήζεθε 

θπξίσο ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ κε πνιχ 

θαιά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ ζηελ κέηξεζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ 

πξνέθπςε ε θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ζε ηξείο νκάδεο: α) απηνέθθξαζεο, β) 

εμσηεξηθέο θαη γ) δνπιεχνληαο κε ηνπο άιινπο. 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο ε δηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθώλ αμηώλ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δελ απνηέιεζαλ αληηθείκελν εξεπλψλ ζηελ 

Διιάδα παξά κφλν σο κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο.  

 

 

  

 

 

 

.  
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Κεθάιαην 4. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

 

4.1. Αλαγθαηόηεηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

  

Όιεο νη απνθάζεηο ζηνπο νξγαληζκνχο είλαη επηινγέο αλζξψπσλ θαη 

θάζε απφθαζε θαη δξάζε ηνπο επεξεάδεη άιινπο αλζξψπνπο ή ζρέζεηο 

απηψλ (Kooskora, 2013). Οη επηινγέο ησλ αλζξψπσλ είλαη απνηέιεζκα ελφο 

ζπλδπαζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ, (ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αλαγθψλ, 

θηλήηξσλ θηι.) ε αμηνιφγεζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ην αμηαθφ ζχζηεκα 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηειηθή δξάζε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο έρεη σο 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ε νπνία απνηειεί  θξηηήξην γηα ηελ επαλάιεςε ηεο 

δξάζεο ή φρη. 

Τν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ελφο 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ ηθαλνπνίεζε, 

ζηνηρεηνζεηείηαη ζε 3 άμνλεο «θνηλσληθψλ επηηαγψλ»: 

 Τελ ζχγρξνλε  αλάγθε γηα παξαγσγή σθέιηκνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

έξγνπ απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

 Τελ  «νρχξσζε» ηεο αλζξψπηλεο πιεπξάο ηεο εξγαζίαο κέζα ζε 

ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 Τελ αλάπηπμε «κεζφδσλ» επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αμηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ππφ ην πξίζκα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο 

ηθαλνπνίεζεο. 

 

         Οη πξναλαθεξφκελεο ζθέςεηο απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο. Ζ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο έδεημε πσο 

ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη αληίζηνηρε έξεπλα δηεξεχλεζεο ησλ κεηαβιεηψλ 

εξγαζηαθέο αμίεο  θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Αθφκα πεξηζζφηεξν δελ 

ππάξρνπλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο –κε εμαίξεζε ηελ εθπαίδεπζε- πνιιέο 

έξεπλεο ζην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκελσλ. Σην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν νη έξεπλεο εμαληινχληαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή ησλ λέσλ (16-25 εηψλ) ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ 
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ζπνπδψλ ηνπο θαη ζηνπο αλέξγνπο. Υπάξρεη φκσο έλα κεγάιν εξεπλεηηθφ 

πεδίν, ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζε εξγαδφκελνπο, γα ην νπνίν ηα 

εξεπλεηηθά ζηνηρεία ζηελ Διιάδα είλαη ειάρηζηα. 

         Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ απνηέιεζαλ 

νη ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εξεπλψλ θπξίσο ζηελ  αλάπηπμε ηεο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  Ζ εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζπγθξηηηθά κε ην δεκφζην θαη φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, νη δηαθνξέο, ζηνπο δχν εξγαζηαθνχο ηνκείο ζην 

επίπεδν ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ, είλαη κεγάιεο. 

         Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζηνηρεηνζεηείηαη απφ φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο θαη δηέπεη ηνλ 

ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο.  

 

4.2.θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο  

 

Οη εξγαζηαθέο αμίεο απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

θηλεηνπνίεζεο ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο 

ζχλδεζεο ησλ αμηψλ κε ηηο αλάγθεο - ελδηαθέξνληα, ηα θίλεηξα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 4   εθηφο απφ ην λα παξνπζηάδεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ αμηψλ, σο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

ζθηαγξαθεί θαη ηελ εμέιημε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ. Σε κηθξφ ή κεγάιν 

πνζνζηφ ν θάζε εξγαδφκελνο γλσξίδεη ην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σχκθσλα κε ηελ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ 

Super, oη εξγαζηαθέο αμίεο ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ελφο ξφινπ, απηνχ ηνπ 

εξγαδφκελνπ. Ζ δηεξεχλεζή ηνπο, σζηφζν, δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο αλ δελ 

ιεθζνχλ ππφςε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο 

ππφινηπνπ ξφιννπο ηεο δσήο ηνπ εξγαδφκελνπ. Ζ ειηθία, ε νηθνγελεηαθή  

θαηάζηαζε, ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ε 

ππεξεζηαθή ζέζε είλαη κεξηθά απφ απηά. 

                                                           
4
 Βλ. 1.2.1.-1.2.4. ενότητεσ 
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Σηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηνπο ηχπνπο ησλ αμηψλ5 ζεκαληηθή 

είλαη ε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη αλάκεζα ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αμίεο.  

Δζσηεξηθέο είλαη εθείλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε εζσηεξηθψλ 

αλαγθψλ (απηνπξαγκάησζε θηι.) θαη εμσηεξηθέο εθείλεο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε εμσηεξηθψλ αλαγθψλ (αζθάιεηα θηι.). Ζ 

νκαδνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ζηνπο δχν πξναλαθεξφκελνπο ηχπνπο 

εληζρχεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηνπο θαη απνηππψλεη κε πην ζαθή ηξφπν ηελ εηθφλα ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη εχθνιε ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ απφ ηνλ εξγαδφκελν. 

Ο ξφινο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε επνρή καο έρεη δηεπξπλζεί φρη κφλν σο 

πξνο ηηο ψξεο εξγαζίαο αιιά θαη σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο επηξξνήο 

πνπ αζθεί ε εξγαζία ζηνπο ππφινηπνπο ξφινπο ηνπ αηφκνπ. Καηά ζπλέπεηα ε 

άληιεζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ή αληίζεηα ε βίσζε ζπλζεθψλ άγρνπο ζηελ 

εξγαζία κεηαθέξεηαη θαη ζηελ ππφινηπε δσή ηνπ εξγαδφκελνπ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Οη εξγαζηαθέο αμίεο, επνκέλσο, απνηεινχλ 

ην βαζηθφ θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο  ή κε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ηεθκεξίσζε σο βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ηέζεθε ε δηεξεχλεζε θαη απνηχπσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

αμηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηo Γήκν Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη  ε  ζπζρέηηζε 

απηψλ ησλ αμηψλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ο ζθνπφο κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί ζηνπο αθφινπζνπο επηκέξνπο ζηφρνπο:  

1. Γηεξεχλεζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Γήκν 

Θεζζαινλίθεο θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηεο ζέζεο ζηελ 

εξγαζία θαη ηεο πξνυπεξεζίαο.  

2. Αλίρλεπζε ηεο δηάθξηζεο ησλ αμηψλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θαη ησλ 

θπξίαξρσλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

3. Απνηχπσζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο επαγγεικαηηθήο  ηθαλνπνίεζεο.  

                                                           
5
 Βλ. 1.3 ενότητα 
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4. Αλίρλεπζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

κέζσ ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

4.3. Πιεζπζκόο ζηόρνο/δείγκα ηεο έξεπλαο 

 

 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 158 εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ρσξίο λα 

απνθιεηζηεί θακία εηδηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ απάληεζαλ, ην 38% ήηαλ άληξεο θαη ην 62% γπλαίθεο. (γξάθεκα 1) 

                                                          Γξάθεκα 1. Φύιν 

                               

Σρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο 13 άηνκα ήηαλ ζηελ ειηθία ησλ 25-35, 71 

άηνκα ζηελ ειηθία ησλ 36-45 θαη 74 άηνκα ζηελ ειηθία ησλ 46 θαη άλσ. 

(γξάθεκα 2)                                        

Γξάθεκα 2. Ζιηθία 

 

38%
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Φύιν

Αντρεσ

Γυναικεσ
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46,80%
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46+
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Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο ην 70,3% ήηαλ 

έγγακνη, ην 17,1% ήηαλ άγακνη ην 12% ήηαλ δηαδεπγκέλνη/λεο θαη ην 0,6% 

ρήξνη/εο. (γξάθεκα 3) 

 

                             Γξάθεκα 3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

                              

 

Τν δείγκα απνηεινχζαλ ππάιιεινη κε δηαθνξεηηθή ζέζε επζχλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην  1,3% ήηαλ Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο, ην 11,4 Πξντζηάκελνη 

Τκήκαηνο θαη ην 87, 3% ππάιιεινη. (γξάθεκα 4)  

 

                                 Γξάθεκα 4. Τπεξεζηαθή ζέζε 

 

 

Σρεηηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ην δείγκα ζε πνζνζηφ 22,2% είρε 1-10 ρξφληα 

πξνυπεξεζία, ζε πνζνζηφ 36,7% 10-20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ζε 

πνζνζηφ 41,1% πάλσ απφ 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο (γξάθεκα 5)  
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                            Γξάθεκα 5. Έηε πξνϋπεξεζίαο  

 

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ην δείγκα θαίλεηαη λα έρεη πςειά 

ηππηθά πξνζφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ην  30,4% ήηαλ ΓΔ, ην 15,8% ΤΔ, ην 

29,1% ΠΔ, ην 20,9% θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη ην 3,8% θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Σπλνιηθά ην 70 % ηνπ δείγκαηνο ήηαλ απφθνηηνη 

ηερλνινγηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ. (γξάθεκα 6) 

Γξάθεκα 6. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

 

 

4.4. Δξεπλεηηθό Δξγαιείν  

 

Τν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ρξεζηκνπνίεζε ηε δνκή 

θαη ηε θηινζνθία ηνπ εξσηεκαηνιφγίνπ «Career Values scale» ησλ Macnab, 

et al. (2002). Τν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο 

ζε ρψξεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο γηα λα δηεξεπλεζεί ην αμηαθφ ζχζηεκα θαη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία δηαθνξεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ε δηαηχπσζε θάζε εξψηεζεο γίλεηαη πάλσ ζε δεθάβαζκε 
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θιίκαθα ηχπνπ Likert ε νπνία πεξηγξάθεη ζην έλα άθξν (αξηζηεξά) ηε κία 

δηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αμίαο θαη ζην άιιν άθξν (δεμηά) ηελ αληίζεηή ηεο 

δηάζηαζε: 

                                       ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Μνπ αξέζεη λα δνπιεχσ 

κφλνο/ε κνπ θαη λα 

παίξλσ απηφλνκεο 

απνθάζεηο 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Μνπ αξέζεη λα δνπιεχσ ζε 

νκάδα θαη λα παίξλσ 

απνθάζεηο καδί κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο κνπ  

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο 

πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ν/ε εξσηψκελνο/ε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή 

αμία πνπ είλαη ε νκαδηθόηεηα, ρσξίο σζηφζν απηή λα νλνκάδεηαη. Ζ 

δηαβάζκηζε ηεο απάληεζεο πξνο ηα αξηζηεξά ή πξνο ηα δεμηά απνηππψλεη 

ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχεη ν/ε εξσηψκελνο/ε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αμία 

(φπνπ 1 θαη 10 αληηζηνηρνχλ ζην ζπκθσλώ απόιπηα, 2 θαη 9 ζπκθσλώ πνιύ, 

θ.ν.θ). Οη δέθα αμίεο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Super, πνπ απνηππψλνληαη 

είλαη: ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ππεξεζηψλ (εμππεξέηεζε θνηλνχ), ε 

νκαδηθφηεηα, επηξξνή, δεκηνπξγηθφηεηα, αλεμαξηεζία/απηνηέιεηα, 

ελζνπζηαζκφο/έμαςε, επαγγεικαηηθή εμέιημε, νηθνλνκηθέο απνιαβέο, 

αζθάιεηα θαη θχξνο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο  ην εξγαιείν αξρηθά κεηαθξάζηεθε θαη 

ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζηε δηαηχπσζε θαη ην 

λφεκα ησλ εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. 

Ζ δνκή ηνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σηελ πξψηε 

ελφηεηα νη εξσηήζεηο αληρλεχνπλ ηηο εξγαζηαθέο αμίεο εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα 

κε ηελ ηδαληθή γη απηνχο εηθφλα ηεο εξγαζίαο (ηη κνπ αξέζεη λα θάλσ;). Δδψ νη 

αμίεο δελ νλνκάδνληαη αιιά πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ απνδίδνπλ ην 

λφεκά ηνπο, φπσο θάλεθε θαη απφ ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα. Σηελ 

δεχηεξε ελφηεηα, νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα ηεξαξρήζνπλ  ηηο δηθέο ηνπο 
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θπξίαξρεο εξγαζηαθέο αμίεο, απνηππσκέλεο, απηή ηε θνξά, κε ην φλνκά ηνπο 

(π.ρ νκαδηθφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα, επηξξνή, αζθάιεηα θιπ). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα ειέγρεη νπζηαζηηθά θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

πξψηε ελφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν εξσηψκελνο δίλεη ηελ πξψηε ζέζε 

ζηελ νκαδηθόηεηα (2ε ελφηεηα), ηφηε ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ηεο πξψηεο 

ελφηεηαο ν βαζκφο ζπκθσλίαο πξέπεη λα είλαη κεγάινο ( π.ρ 10). Τέινο, ζηελ 

ηξίηε ελφηεηα, νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο 

κε ηελ πξψηε, φκσο νη απαληήζεηο ηνπο απηή ηε θνξά απνηππψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπο. Γίλεηαη ε νδεγία λα 

απαληήζνπλ ζθεπηφκελνη ηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία θαη φρη απηφ πνπ ζα 

ζέιαλε λα ζπκβαίλεη. Σπλεπψο, ε ηαχηηζε ή ε απφθιηζε ησλ απαληήζεσλ 

ζηελ πξψηε κε ηελ ηξίηε ελφηεηα εθθξάδνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ή 

δπζαξέζθεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, αληίζηνηρα. Οη απαληήζεηο ηεο ηξίηεο 

ελφηεηα απνηππψλνπλ ηαπηφρξνλα θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ, 

φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ  απφ ηνλ εξγαδφκελν. 

 

4.5. Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2014 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο. 

Τν εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε ζε ηζηνζειίδα θαη ε δηαλνκή ηεο ειεθηξνληθήο 

ηνπ θφξκαο  πξαγκαηνπνηήζεθε θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο  απφ ην γξαθείν 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Γφζεθαλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηνλ ηξφπν 

απάληεζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

εξσηεζέλησλ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελφο κήλα θαη ηα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ απηφκαηα θαη αλψλπκα ζε θχιιν 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Αθνινχζσο εηζήρζεθαλ θσδηθνπνηεκέλα ζην 

πξφγξακκα SPSS Statistics 22 γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο. Γηα ηε 

ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ ρνξεγείηαη ζρεηηθή άδεηα απφ ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο πξνο ηνπο θνηηεηέο ηνπ. 
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Κεθάιαην 5.  Απνηειέζκαηα 

 

Σρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ε ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach’s Alpha γηα ηηο 

εξγαζηαθέο αμίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο 

είλαη a = 0,65, ε νπνία θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

5.1.  Γηεξεύλεζε εξγαζηαθώλ αμηώλ θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε 

δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο 

 

1α.  Δξγαζηαθέο αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 

 

Σηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αμίεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαηαγξάθεθαλ νη 

κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ. Τα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 3. 

 

 Πίλαθαο 3. Μέζνο Όξνο Αμηώλ 

α/α Αμία Μέζνο Όξνο Σππηθή απόθιηζε 

1.  Δμππεξέηεζε 

θνηλνύ 

7,84 2,730 

2.  Οκαδηθόηεηα 8,23 2,349 

3.  Δπηξξνή 5,50 3,043 

4.  Γεκηνπξγηθόηεηα 6,25 3,089 

5.  Αλεμαξηεζία 

εξγαζίαο 

3,81 3,138 

6.  Δλζνπζηαζκόο 5,35 3,302 

7.  Δπαγγεικαηηθή 

εμέιημε 

6,81 3,237 

8.  Οηθνλνκηθέο 

απνιαβέο 

4,42 2,974 

9.  Αζθάιεηα 5,22 3,251 

10.  Κύξνο 4,35 3,039 

 

Παξαηεξήζεθε απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ πίλαθα 1 φηη γηα ηνπο 

εξσηψκελνπο  είλαη ζεκαληηθέο αμίεο ε εμππεξέηεζε θνηλνύ (κ.ν.=7,84), ε 

νκαδηθόηεηα (κ.ν.=8,23), ε δεκηνπξγηθόηεηα (κ.ν.=6,25) θαη ε επαγγεικαηηθή 
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εμέιημε (κ.ν.=6,81). Οη κέζνη φξνη ησλ αμηψλ επηξξνή (κ.ν.=5,50), 

ελζνπζηαζκόο (κ.ν.=5,35) θαη αζθάιεηα (κ.ν.=5,22) έδεημαλ φηη δελ απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο αμίεο γηα ηνπο εξσηψκελνπο. Τέινο νη κέζνη ησλ αμηψλ 

αλεμαξηεζία ηεο εξγαζίαο (κ.ν.=3,81), νηθνλνκηθέο απνιαβέο (κ.ν.=4,42) θαη 

θύξνο  (κ.ν.=4,35) έδεημαλ φηη δελ είλαη θαζφινπ ζεκαληηθέο αμίεο γηα ηνπο 

εξσηψκελνπο. 

 

1β. Σπζρέηηζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απιή αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κε έλα παξάγνληα (one-way ANOVA).  

 

Φύιν 

Αλαθνξηθά κε ην θχιν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 4, ε αμία ηεο  

νκαδηθόηεηαο βξέζεθε ζπλνιηθά ζεκαληηθή (F=5.13, p<0,05). Με ηελ ζχγθξηζε 

ησλ κέζσλ φξσλ παξαηεξήζεθε πσο ε γπλαίθεο (κ.ν.=8,56, η.α.=2,081) 

έρνπλ πςειφηεξν κέζν φξν απφ ηνπο άληξεο (κ.ν.=7,70, η.α.=2,664). 

Σπγθξίλνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ αμία ηεο επηξξνήο κε πςειφηεξν κέζν φξν ζηνπο άληξεο 

(κ.ν.=6,41, η.α.=2,708) έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ γπλαηθψλ (κ.ν.=4,96, 

η.α.=3,113). Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο θαίλεηαη φηη, κνινλφηη ην ζχλνιν ησλ 

ππνθεηκέλσλ αλαγλσξίδεη ηελ νκαδηθόηεηα σο ζεκαληηθή αμία, νη γπλαίθεο ηεο 

απνδίδνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Αληηζέησο, σο πξνο ηελ επηξξνή νη άληξεο 

δείρλνπλ λα επηζπκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ επηξξνή απφ ζέζεηο επζχλεο, ελψ νη 

γπλαίθεο δελ ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθή αμία. Απφ ηηο ππφινηπεο αμίεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ην θχιν θακία δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 4. Γηαθνξέο θύινπ  γηα ηηο αμίεο ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο επηξξνήο 

 

 

Οκαδηθόηεηα 

Φύιν Σπρλφηεηα ΜΟ Τηκή F p 

Άληξεο 60 7,70  

5,134 

 

0,025 Γπλαίθεο 98 8,56 

Σχλνιν 158  
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Ζιηθία 

Γηα λα ειεγρζεί εάλ νη εξγαζηαθέο αμίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο: 25-35, 

36-45 θαη 46 έηε θαη πεξηζζφηεξν.  Σηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηελ 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ παξαηεξήζεθαλ ζηηο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη κε ην θύξνο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5. 

Σπγθεθξηκέλα γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ν πςειφηεξνο κέζνο φξνο 

παξνπζηάδεηαη ζηηο ειηθίεο 36-45 (κ.ν.=5,13 η.α.=2,952). Απφ ηηο εθ ησλ 

πζηέξσλ πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο (θξηηήξην Bonferroni) , ε ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή 

δηαθνξά βξέζεθε κεηαμχ ησλ µέζσλ φξσλ ησλ ειηθηψλ 36-45 θαη 46 θαη 

πεξηζζφηεξν (p<0,05). Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ έδεημαλ πσο ην ζχλνιν ησλ 

ππνθεηκέλσλ δελ ζεσξεί ζεκαληηθή αμία ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, αιιά γηα 

ηελ ειηθία 36-45 θαίλεηαη πσο ππάξρεη ε ηάζε λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή αμία. Οη 

κέζνη φξνη ησλ ειηθηψλ 25-35 θαη 46 θαη πεξηζζφηεξν, έδεημαλ φηη δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 Σρεηηθά κε ην θύξνο, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ πξνθχπηεη φηη 

ν πςειφηεξνο κέζνο φξνο παξνπζηάδεηαη ζηελ ειηθία 36-45 (κ.ν.=5,17 

η.α.=2,908). Απφ ηηο εθ ησλ πζηέξσλ πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο (θξηηήξην 

Bonferroni), ε ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή δηαθνξά βξέζεθε κεηαμχ ησλ µέζσλ φξσλ 

ησλ ειηθηψλ 36-45 θαη 46 θαη πεξηζζφηεξν (p<0,05).  Οη ηηκέο ησλ κέζσλ 

φξσλ έδεημαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ δελ ζεσξεί ζεκαληηθή αμία 

ην θύξνο, σζηφζν ε ειηθία ησλ 36-45 θαίλεηαη λα έρεη ηελ ηάζε λα ηελ 

ζεσξήζεη ζεκαληηθή αμία. Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ γηα ηηο ειηθίεο ησλ 25-35 

θαη 46 θαη πεξηζζφηεξν, έδεημαλ φηη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αμία θύξνο. 

Απφ ηηο ππφινηπεο αμίεο πνπ εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία 

θακία δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

 

Δπηξξνή 

Άληξεο 58 6,41  

8,743 

 

0,004 Γπλαίθεο 98 4,96 

Σχλνιν 156  
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Υξόληα πξνϋπεξεζίαο 

 

Γηα λα ειεγρζεί αλ νη εξγαζηαθέο αμίεο επεξεάδνληαη απφ ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε ηξείο θαηεγνξίεο: 

Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη γηα 1 έσο 10 ρξφληα εξγαζίαο, ε δεχηεξε θαηεγνξία 

γηα 10 έσο 20 ρξφληα εξγαζίαο θαη ε ηξίηε θαηεγνξία γηα πεξηζζφηεξν απφ 20 

ρξφληα εξγαζίαο. Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

ηξείο θαηεγνξίεο ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο έδεημε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ σο πξνο ηελ αμία ησλ νηθνλνκηθώλ 

απνιαβώλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6. Σπγθεθξηκέλα γηα ηελ αμία 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο ν πςειφηεξνο κέζνο φξνο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ 1-10 εηψλ,  (κ.ν.=5,57, η.α=2,973).  Απφ ηηο εθ ησλ πζηέξσλ 

πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο (θξηηήξην Bonferroni), ε ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή δηαθνξά 

βξέζεθε κεηαμχ ησλ µέζσλ φξσλ ησλ 1-10 εηψλ θαη 20 εηψλ θαη πεξηζζφηεξν 

(p<0,05). Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ ζε θάζε θαηεγνξία, έδεημαλ φηη νη 

εξγαδφκελνη, αλεμαξηήησο ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο, δελ ζέηνπλ σο 

πξνηεξαηφηεηα ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Ψζηφζν, εηδηθά ζηνπο λεφηεξνπο 

ππαιιήινπο παξαηεξείηαη κία απμεκέλε ηάζε λα ζεσξήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο ζεκαληηθή αμία. Απφ ηηο ππφινηπεο αμίεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θακία δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 5. Γηαθνξέο ηεο ειηθίαο  γηα ηηο αμίεο ησλ νηθνλνκηθώλ απνιαβώλ 

θαη ηεο επηξξνήο 

 

Οηθνλνκηθέο 

απνιαβέο 

Ζιηθία Σπρλφηεηα ΜΟ Τηκή F p 

25-35 13 4,77  

 

4,523 

 

 

0,12 

36-45 71 5,13 

46+ 74 3,69 

Σχλνιν 158  

 

Κύξνο 

25-35 13 3,92  

 

4,996 

 

 

0,008 

36-45 71 5,17 

46+ 74 3,64 

Σχλνιν 158  
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Γηα λα ειεγρζεί αλ νη εξγαζηαθέο αμίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κε δχν θαηεγνξίεο: Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο 

έγγακνπο θαη ηνπο κφλνπο (άγακνη, δηαδεπγκέλνη, ρήξνη). Απφ ηηο ζρεηηθέο 

αλαιχζεηο πξνέθπςε φηη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη κφλν ηελ αμία 

ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 7. Σπγθεθξηκέλα, ν πςειφηεξνο κέζνο φξνο είλαη ζηνπο έγγακνπο, 

(κ.ν.=6,57, η.α.=3,068) ζπγθξηηηθά κε ηνπο κφλνπο, (κ.ν.=5,51, η.α.=3,042). 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ παξαηεξείηαη φηη νη έγγακνη απνδίδνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγηθόηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κφλνπο. Απφ 

ηηο ππφινηπεο αμίεο πνπ εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε  ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε  θακία δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

 

Πίλαθαο 6. Γηαθνξέο ηεο πξνϋπεξεζίαο γηα ηελ αμία ησλ νηθνλνκηθώλ 

απνιαβώλ  

 

Οηθνλνκηθέο 

απνιαβέο 

Πξνϋπεξεζία Σπρλφηεηα ΜΟ Τηκή F p 

1-10 35 5,57  

3,507 

 

0,032 10-20 58 4,19 

20+ 65 4,02 

Σχλνιν 158  

Πίλαθαο 7. Γηαθνξέο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ αμία ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο  

 

 

Γεκηνπξγηθόηεηα 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Σπρλφηεηα ΜΟ Τηκή F p 

Έγγακνο/ε 111 6,57 3,939 0,49 

 Μφλνο/ε 47 5,51 

Σχλνιν 157  
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Τπεξεζηαθή ζέζε 

 

Γηα λα ειεγρζεί αλ νη εξγαζηαθέο αμίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

ππεξεζηαθή  ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κε δχν θαηεγνξίεο: Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη νη ππάιιεινη θαη ε 

δεχηεξε θαηεγνξία νη Πξντζηάκελνη ( Τκήκαηνο, ή Γηεχζπλζεο). Απφ ηηο 

ζρεηηθέο αλαιχζεηο εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο 

αμίεο ηεο επηξξνήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, κε ππεξνρή ησλ 

πξντζηακέλσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.  Σπγθεθξηκέλα, νη Πξντζηάκελνη 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ επηξξνή (κ.ν.=7,40, η.α.=2,780) 

έλαληη ησλ ππαιιήισλ (κ.ν.=5,22, η.α.=2,988). Αληίζηνηρα, νη πξντζηάκελνη 

ππεξηεξνχλ θαη σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε (κ.ν.=8,30, η.α.=2,408) ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ππαιιήινπο (κ.ν.=6,59, η.α.=3,292). Απφ ηηο παξαπάλσ 

ηηκέο θαίλεηαη πσο, κνινλφηη ηα ππνθείκελα ζην ζχλνιφ ηνπο ζεσξνχλ 

ζεκαληηθέο απηέο ηηο δχν αμίεο, εληνχηνηο ε εξγαζία απφ ζέζεηο επζχλεο ηηο 

επεξεάδεη ζεηηθά.  

Απφ ηηο ππφινηπεο αμίεο πνπ εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ππεξεζηαθή ζέζε θακία δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Πίλαθαο 8. Γηαθνξέο ηεο ππεξεζηαθήο ζέζεο γηα ηε αμία ηεο επηξξνήο 

 

Δπηξξνή 

Τπεξεζηαθή 

ζέζε 

Σπρλφηεηα ΜΟ Τηκή F p 

Υπάιιεινη 136 5,22  

9,432 

 

0,003 Πξντζηάκελνη 20 7,40 

Σχλνιν 156  

 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηηο 

εξγαζηαθέο αμίεο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε ηξεηο νκάδεο: 

απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ), πηπρηνχρνη ηερλνινγηθήο θαη 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ+ΠΔ) θαη  θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ. Σηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

αμίεο είλαη ε επηξξνή, ε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε, φπσο 
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θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 9. Σπγθεθξηκέλα πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ αμία ηεο 

επηξξνήο παξνπζηάδνπλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ 

(κ.ν.=6,55, η.α.=2,501) ζε ζρέζε κε ηνπο πηπρηνχρνπο ηερλνινγηθήο θαη 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (κ.ν.=5,48, η.α.=3,211) θαη ηνπο απφθνηηνπο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κ.ν.=4,68, η.α.=2,979). Απφ ηηο εθ ησλ πζηέξσλ 

πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο (θξηηήξην Bonferroni), ε ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή δηαθνξά 

βξέζεθε κεηαμχ ησλ µέζσλ φξσλ ηεο ηξίηεο θαη πξψηεο θαηεγνξίαο.  

Σρεηηθά κε ηελ αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο πςειφηεξν κέζν φξν 

παξνπζηάδνπλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ (κ.ν.=7,21, 

η.α.=2,462) ζε ζρέζε κε ηνπο ΠΔ+ΤΔ (κ.ν.=6,15, η.α.=3,311) θαη ηνπο ΓΔ 

(κ.ν.=5,13, η.α.=3,078). Απφ ηηο εθ ησλ πζηέξσλ πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο 

(θξηηήξην LSD), ε ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή δηαθνξά βξέζεθε κεηαμχ ησλ µέζσλ 

φξσλ ηεο ηξίηεο θαη πξψηεο θαηεγνξίαο. Σην ζχλνιν ηνπο νη εξσηεζέληεο 

ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, πεξηζζφηεξν φκσο απφ 

φινπο ηελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ 

ηίηισλ.  

Σρεηηθά κε ηελ αμία ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο πςειφηεξν κέζν φξν 

παξνπζηάδνπλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ (κ.ν.=7,69, 

η.α.=2,637) ζε ζρέζε κε ηνπο ΠΔ+ΤΔ (κ.ν.=7,09, η.α.=3,269) θαη ηνπο ΓΔ 

(κ.ν.=5,65, η.α.=3,381), σζηφζν  απφ ηηο εθ ησλ πζηέξσλ πνιιαπιέο 

ζπγθξίζεηο (θξηηήξην Bonferroni), ε ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή δηαθνξά βξέζεθε 

κεηαμχ ησλ µέζσλ φξσλ ηεο ηξίηεο θαη πξψηεο θαηεγνξίαο. . Σην ζχλνιν ηνπο 

νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ αμία ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, 

πεξηζζφηεξν φκσο απφ φινπο ηελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή νη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ. 

Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ έδεημαλ φηη ε επηξξνή δελ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Ψζηφζν, γηα ηνπο θαηφρνπο 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ εληνπίδεηαη  ε ηάζε λα ζέινπλ λα 

επεξεάδνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζε βαζκφ κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά 

κε ηηο ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο.  

Απφ ηηο ππφινηπεο αμίεο πνπ εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζεο θακία δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 
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5.2. Γηάθξηζε εξγαζηαθώλ αμηώλ θαη θπξίαξρεο εξγαζηαθέο αμίεο 

 

2α. Γηάθξηζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αμηψλ 

 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ε παξαγνληηθή δνκή ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη λα 

ειεγρζεί αλ ηζρχεη ε πξνηεηλφκελε ζεσξεηηθή δνκή, πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ (exploratory factor analysis) κε ηε κέζνδν 

ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ. Καηαξρήλ έγηλε εμαγσγή ηξηψλ παξαγφλησλ κε 

ηδηνηηκέο ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ 1,00. Ζ νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ 

έδσζε ηε δνκή πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ν 

πξψηνο παξάγνληαο νλνκάζηεθε «αμίεο απηνέθθξαζεο» θαη εμεγεί ην 27% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, ν δεχηεξνο «εμσηεξηθέο αμίεο» θαη εμεγεί ην 16% 

θαη ν ηξίηνο «θνηλσληθέο αμίεο» θαη εμεγεί ην 13%. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε αζθάιεηα θνξησλφηαλ επίζεο θαη ζηνλ παξάγνληα ηεο απηνέθθξαζεο κε 

θνξηίν 0,504, σζηφζν ην θνξηίν ηεο ζηηο εμσηεξηθέο αμίεο ήηαλ πςειφηεξν 

Πίλαθαο 9. Γηαθνξέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αμία ηεο επηξξνήο, ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

 

Δπηξξνή 

Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο  

Σπρλφηεηα ΜΟ Τηκή F p 

ΓΔ 47 4,68  

4,140 

 

0,018 ΤΔ+ΠΔ 71 5,48 

Μεη.+ Γηδ. 38 6,55 

Σχλνιν 156  

 

Γεκηνπξγηθόηεηα 

ΓΔ 48 5,63  

2,952 

 

0,055 ΤΔ+ΠΔ 71 6,15 

Μεη.+ Γηδ. 39 7,21 

Σχλνιν 158  

Δπαγγεικαηηθή 

Δμέιημε 

ΓΔ 46 5,65  

4,879 

 

0,009 ΤΔ+ΠΔ 70 7,09 

Μεη.+ Γηδ. 39 7,69 

Σχλνιν 155  
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(0,633) γηα απηφ θαη θαηαγξάθεηαη ζηηο εμσηεξηθέο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

10.   

  

Πίλαθαο 10. Φόξηηζε παξαγόλησλ γηα ηηο 10 αμίεο 

 

Σπληζηψζεο 

Αμίεο  

Απηνέθθξαζεο 

Αμίεο  

Δμσηεξηθέο Κνηλσληθέο αμίεο 

Δλζνπζηαζκφο 0,763     

Αλεμαξηεζία εξγαζίαο 0,713     

Δπηξξνή 0,637     

Γεκηνπξγηθφηεηα 0,631     

Δπαγγεικαηηθή εμέιημε 0,628     

Οηθνλνκηθέο απνιαβέο   0,742   

Κχξνο   0,676   

Αζθάιεηα  0,633   

 Οκαδηθφηεηα     0,839 

Δμππεξέηεζε θνηλνχ     0,629 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπλάθεηαο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε Pearson. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11 νη θνηλσληθέο αμίεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε (r=0,326, p<0,01) κε ηηο αμίεο απηνέθθξαζεο θαη πνιχ κηθξή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο εμσηεξηθέο αμίεο. 

Πίλαθαο 11. πζρέηηζε παξαγόλησλ εξγαζηαθώλ αμηώλ 

 Κνηλσληθέο Αμίεο Αμίεο 

Απηνέθθξαζεο 

Δμσηεξηθέο Αμίεο 

Κνηλσληθέο Αμίεο 1,000   

Αμίεο 

Απηνέθθξαζεο 

0,326** 1,000  

Δμσηεξηθέο Αμίεο -0,174* 0,128 1,000 

Σεκείσζε: ** p < 0,01, * p < 0,05 

 

 

 



68 

2β. Αληίιεςε ησλ θπξίαξρσλ εξγαζηαθψλ αμηψλ 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ παξαγφλησλ, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 12, πξνθχπηεη φηη νη θνηλσληθέο αμίεο (κ.ν.=8,4, η.α.=2,008) 

απνηεινχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ 

ζε αληίζεζε κε ηηο αμίεο απηνέθθξαζεο  (κ.ν=5,52, η.α.=2,210) πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηα ππνθείκελα αιιά κε πνιχ ρακειφηεξν κέζν φξν. Τέινο γηα 

ηηο εμσηεξηθέο αμίεο (κ.ν.=4,66, η.α.=2,178) θαίλεηαη απφ ην κέζν φξν ηνπο 

πσο δελ απνηεινχλ ζεκαληηθέο αμίεο γηα ηνπο εξσηψκελνπο. Σε επίπεδν 

πνζνζηψλ ε εηθφλα ησλ παξαγφλησλ είλαη ε εμήο: ην 53% απάληεζε φηη 

ζεσξεί ζεκαληηθέο ηηο αμίεο ηεο απηνέθθξαζεο, ην 68% ηηο θνηλσληθέο αμίεο 

θαη κφιηο ην 34,4% ζεσξεί ζεκαληηθέο ηηο εμσηεξηθέο αμίεο 

 

Ψζηφζν, φηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηεξαξρήζνπλ ξεηά 

ηηο εξγαζηαθέο ηνπο αμίεο, ε εηθφλα πνπ πξνέθπςε ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

παξαπάλσ. Σπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξψηε θπξίαξρε εξγαζηαθή αμία ην 22% 

ησλ ππνθεηκέλσλ επέιεμαλ  ηελ αζθάιεηα θαη ην θύξνο , ε δεχηεξε πξνηίκεζε 

ηνπο γηα ηελ πξψηε ζέζε ήηαλ κε (19%)  νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ηξίηε 

επηινγή ηνπο γηα ηελ πξψηε ζέζε ήηαλ ε επαγγεικαηηθή εμέιημε (13,9%). Οη 

δχν πξψηεο επηινγέο αθνξνχλ εμσηεξηθέο εξγαζηαθέο αμίεο θαη ε ηειεπηαία 

αμία απηνέθθξαζεο. 

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ επηινγψλ (5 ζεκαληηθφηεξεο) δείρλεη επίζεο ηελ 

ζπρλφηεηα επηινγήο ησλ αμηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε αμία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

είρε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηηο 5 θπξίαξρεο αμίεο 89,9%, ε νκαδηθόηεηα 

Πίλαθαο 12. Μέζνο Όξνο  παξαγόλησλ 

 

 Σπρλφηεηα Μέζνο Όξνο Τππηθή απφθιηζε 

Κνηλσληθέο αμίεο 157 8,04 2,008 

Αμίεο 

Απηνέθθξαζεο 
151 5,57 2,210 

Δμσηεξηθέο αμίεο 157 4,66 2,178 
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76,6%, ε εμππεξέηεζε θνηλνύ 67,1%, νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο 64,6% θαη ε 

αζθάιεηα θαη ην θύξνο κε 57,6. Ζ αμία κε ηα κηθξφηεξα πνζνζηά επηινγήο 

είλαη ε επηξξνή 13,3%. 

Παξαηεξήζεθε, απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αλαιχζεηο, φηη ν 

παξάγνληαο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

δηεξεπλνχλ ηηο εξγαζηαθέο αμίεο θαηαγξάθεηαη σο κε ζεκαληηθφο γηα ηα 

ππνθείκελα αιιά ζηηο εξσηήζεηο πνπ θαηνλνκάδνληαη νη αμίεο θαη δεηείηαη ε 

ηεξάξρεζε ηνπο, ηφηε νη εμσηεξηθέο αμίεο θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε.  

 

5.3. Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

 

3α. Απνηχπσζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαηαγξάθνπλ ην πθηζηάκελν 

αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 13 

Πίλαθαο 13. Απνηύπσζε ησλ αμηώλ ηνπ εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο  

α/α Τθηζηάκελν 

αμηαθό ζύζηεκα 

Μέζνο Όξνο Σππηθή απόθιηζε 

1 Δμππεξέηεζε 

θνηλνχ 
6,58 3,710 

2 Οκαδηθφηεηα 7,72 2,797 

3 Δπηξξνή 3,90 3,013 

4 Γεκηνπξγηθφηεηα 5,31 3,174 

5 Αλεμαξηεζία 

εξγαζίαο 
4,45 3,165 

6 Δλζνπζηαζκφο 4,96 3,148 

7 Δπαγγεικαηηθή 

εμέιημε 
7,01 3,317 
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Απφ ηνπο ζρεηηθνχο κέζνπο φξνπο, θαίλεηαη πσο νη αμίεο εμππεξέηεζε 

θνηλνύ, νκαδηθόηεηα θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη ζην  αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Σε φιεο ηηο ππφινηπεο αμίεο παξαηεξείηαη κείσζε ησλ κέζσλ 

φξσλ, κε απνηέιεζκα ε δεκηνπξγηθόηεηα λα κελ θαηαγξάθεηαη πιένλ σο 

ζεκαληηθή αμία. Ψζηφζν, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή 

ηάζε, ππνδειψλνληαο φηη ην πθηζηάκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηε ζεσξεί 

ζεκαληηθφηεξε απφ ηα ππνθείκελα.  

3β. Ηθαλνπνίεζε 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά 

ησλ ηηκψλ ησλ αμηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηηο ηηκέο ησλ αμηψλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 14. 

8 Οηθνλνκηθέο 

απνιαβέο 
3,07 2,016 

9 Αζθάιεηα 5,42 2,831 

10 Κχξνο 3,10 2,384 

Πηλάθαο 14. Ηθαλνπνίεζε 

Α/Α Αμία 

 

Μέζνο Όξνο Αμίαο 

Δξγαδόκελνπ 

Μέζνο Όξνο 

Αμίαο 

Πεξηβάιινληνο 

Μέζνο Όξνο 

Ηθαλνπνίεζε

ο  

1 Δμππεξέηεζε 

θνηλνχ 

7,84 
6,58 

1,29 

2 Οκαδηθφηεηα 8,23 7,72 0,52 

3 Δπηξξνή 5,50 3,90 1,63 

4 Γεκηνπξγηθφηεη

α 

6,25 
5,31 

0,90 

5 Αλεμαξηεζία 

εξγαζίαο 

3,81 
4,45 

0,66 
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Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ έδεημαλ φηη ε κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ αμηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ππνθεηκέλνπ θαη αμηαθνχ ζπζηήκαηνο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

παξαηεξείηαη ζηελ αμία ηεο επηξξνήο θαη ε κηθξφηεξε δηαθνξά ζηελ αμία ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Ψζηφζν, φιεο νη δηαθνξέο έρνπλ κηθξέο ηηκέο, 

εχξεκα πνπ ππνδεηθλχεη κηα ζεηηθή ηάζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ζχγθξηζε 

ησλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

5.4. Μνληέιν πξόβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Γπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο κέζα απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηηο εξγαζηαθέο αμίεο 

Με ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (Multiple 

Linear Regression) επηρεηξείηαη ε θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ πξφβιεςεο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «κέζνο φξνο ηθαλνπνίεζεο» απφ ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ππεξεζηαθή ζέζε, ρξφληα πξνυπεξεζίαο, εθπαίδεπζε) θαη απφ ηηο εξγαζηαθέο 

αμίεο. Σηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο πνπ πξνέθπςαλ κε ηε κέζνδν ηεο βεκαηηθήο παιηλδξφκεζεο 

(stepwise regression) θαη απνδίδνπλ ηε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ «κέζνπ 

φξνπ ηεο ηθαλνπνίεζεο» θαη ησλ ππφινηπσλ παξαγφλησλ πξφβιεςεο. 

 

 

6 Δλζνπζηαζκφο 5,35 4,96 0,33 

7 Δπαγγεικαηηθή 

εμέιημε 

6,81 
7,01 

0,17 

8 Οηθνλνκηθέο 

απνιαβέο 

4,42 
3,07 

1,35 

9 Αζθάιεηα 5,22 5,42 0,21 

10 Κχξνο 4,35 3,10 1,25 
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Τν κνληέιν πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα κπνξεί λα εμεγήζεη ην 

42% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο. Σχκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο ε αμία ηνπ θύξνπο θαίλεηαη πσο 

ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηελ πξφβιεςε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη αθνινπζνχλ κε 

ηεξαξρηθή ζεηξά ε αμία ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ε αμία ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο εξγαζίαο, ε επηξξνή, ν ελζνπζηαζκόο, ηα ρξόληα 

πξνϋπεξεζίαο θαη ε ππεξεζηαθή ζέζε 

 

Πίλαθαο 15. Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ 

γεληθή ηθαλνπνίεζε 

ΜΟΝΤΔΛΑ  Σπληειεζηέο 

παιηλδξφκεζεο     

(b) 

Τππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

(beta) 

      t p 

Υπεξεζηαθή ζέζε 0,468 0,138 1,929 ,056 

Φξφληα 

Πξνυπεξεζίαο 
0,292 0,168 1,974 ,050 

Δπηξξνή ,071 ,163 2,073 ,040 

Αλεμαξηεζία ηεο 

εξγαζίαο 
,079 ,187 2,309 ,022 

Δλζνπζηαζκφο ,068 ,170 2,068 ,041 

Δπαγγεικαηηθή 

εμέιημε 
,093 ,230 2,899 ,004 

Κχξνο ,127 ,290 4,077 ,000 
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5.5.  πδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα 

  

Ζ εξγαζία είλαη ζεκαληηθή φηαλ ν εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη πνηνο 

είλαη ν ζηφρνο ηνπ, πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

θαη πνην ην ππνθεηκεληθφ ζχζηεκα αμηψλ πνπ ελεξγνπνηεί ηηο δξάζεηο ηνπ 

(Morin, E.M., 2004). Σηελ παξνχζα  εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ νη εξγαζηαθέο 

αμίεο  ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία . Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζε ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

θηι.) ηνπο, ηελ πξνηίκεζε ηνπο (δεθάβαζκε θιηκαθα Likert) ζε 

θαηαζηάζεηο/ελέξγεηεο πνπ ζθηαγξαθνχλ ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ, ηελ ηεξάξρεζε ησλ θπξίαξρσλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπο θαη 

ηέινο ηελ απνηχπσζε ησλ θαηαζηάζεσλ/ελεξγεηψλ –πνπ επίζεο ζπλδένληαη 

ελλνηνινγηθά κε ηηο αμίεο- ζηελ ζεκεξηλή εξγαζία ηνπο, επίζεο ζε δεθάβαζκε 

θιηκαθα Likert.  Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαηέγξαςε ηα εμήο ζρεηηθά κε 

ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο. 

 Γηεξεύλεζε ησλ εξγαζηαθώλ αμηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Γήκν 

Θεζζαινλίθεο θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ θύινπ, ηεο ειηθίαο, 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηεο ζέζεο ζηελ 

εξγαζία θαη ηεο πξνϋπεξεζίαο.  

 

Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαηέδεημαλ φηη νη αμίεο ηεο  

νκαδηθόηεηαο, ηεο εμππεξέηεζεο θνηλνύ, ηεο επαγγεικαηηθή εμέιημεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο  είλαη νη πην ζεκαληηθέο αμίεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Οη εξγαδφκελνη πξνηηκνχλ λα δνπιεχνπλ νκαδηθά λα 

είλαη δεκηνπξγηθνί θαη λα θαηλνηνκνχλ, ελάληηα ζε έλα ζηαζεξφ θαη 

πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ, θαη ηνπο ελδηαθέξεη λα εμειίζζνληαη επαγγεικαηηθά. 

Οη πξναλαθεξφκελεο αμίεο αθνξνχλ έλα ζχζηεκα εζσηεξηθψλ αμηψλ πνπ νη 

έξεπλεο απνδεηθλχνπλ πσο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ έξεπλα ησλ  D. Suar , R. Khuntia (2010) ζηελ 
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νπνία ε εμππεξέηεζε θνηλνύ είλαη πνιχ ζεκαληηθή αμία ησλ ππαιιήισλ 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ.  

Οη αμίεο ηεο επηξξνήο, ηνπ ελζνπζηαζκνύ θαη ηεο αζθάιεηαο θαίλεηαη λα 

κελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ σζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηηο δεπηεξνγελψο 

ζεκαληηθέο αμίεο.  

Οη αμίεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ πην ρακειά είλαη ε αλεμαξηεζία ζηελ 

εξγαζία, ην θύξνο θαη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Σρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

έρνπλ κηα ηεξαξρηθή δνκή πνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ζε κεγάιν βαζκφ. Σχκθσλα κε ηνλ Super (1980) νη άλζξσπνη επηιέγνπλ ην 

επάγγεικα ηνπο ζχκθσλα κε ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα, ζπλεπψο νη 

εξγαδφκελνη ζε δεκφζην νξγαληζκφ αλακέλεηαη λα κελ ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθή ηελ αμία ηεο αλεμαξηεζίαο φηαλ νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο είλαη φπσο 

πεξηγξάθεθαλ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αμία ηεο εμππεξέηεζεο θνηλνύ. Ο 

θχξηνο ζηφρνο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη ε σθέιεηα ησλ πνιηηψλ 

ζπλεπψο θάπνηνο πνπ επηιέγεη λα εξγαζηεί ζε δεκφζην νξγαληζκφ ζα έπξεπε 

λα έρεη ζε πςειφ βαζκφ ηελ αμία ηεο εμππεξέηεζεο θνηλνύ. 

Σεκαληηθή δηαπίζησζε απνηειεί φηη νη αμίεο ηνπ θύξνπο θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ απνιαβώλ δελ είλαη θαζφινπ ζεκαληηθέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηνξηζκέλε ζέζε ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ Διιάδα 

είηε ζην επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ status είηε ζην επίπεδν ηνπ κηζζνχ ηνπ. 

Όκνηα απνηειέζκαηα είρε θαη ε έξεπλα ησλ S. Lyons, L. Duxbury, C. Higgins 

(2006) πνπ παξνπζηάδεη πνιχ κηθξή πξνηίκεζε ζηηο αμίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο 

κε ην θχξνο θαη ηηο ακνηβέο ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

  Ζ ζεσξία ηνπ Super εμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο  ζπζρέηηζεο ησλ 

αμηψλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Υπφ ην 

πξίζκα ηεο απηναληίιεςεο ηνπο νη άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ, 

αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα ην νπνίν 

επηδεηά ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο ηεο δσήο ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα ν εξγαδφκελνο ζπλζέηεη ηελ εηθφλα ηνπ ξφινπ ηνπ,  απφ ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αμίεο ηνπ πνπ αιιειεπηδξνχλ  κε ην πεξηβάιινλ (Super, 
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1980). Γηα ηνλ ιφγν απηφ εμεηάζακε ηνλ ηξφπν πνπ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ επεξεάδνπλ ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα 

πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ε εηθφλα κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αμηψλ.  

Σχκθσλα κε ηελ παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα 

ζεσξνχλ ηελ αμία ηεο νκαδηθφηεηαο πην ζεκαληηθή ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. 

Τν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πφξηζκα ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ηνπ S. 

Schwartz (1992) ζηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη ε αμία ηεο νκαδηθόηεηαο πην 

ηζρπξή γηα ηηο γπλαίθεο σο απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνπ 

κεηξηθνχ ηνπο ξφινπ. Αληίζεηα νη C. Cheung & S.Scherling (1999) δελ 

εληφπηζαλ δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ.   

Γηαθνξέο θχινπ εληνπίζηεθαλ θαη ζηελ αμία ηεο επηξξνήο κε ηνπο 

άληξεο λα ηελ ζεσξνχλ πην ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Παξφκνηα 

είλαη ε ζέζε ηνπ Cilligan, (1982) ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ εζηίαζε ησλ 

αλδξψλ ζηελ δχλακε θαη ζηνλ αηνκηθηζκφ.    

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο ηεο ειηθίαο, νη αμίεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

απνιαβώλ θαη ηνπ θύξνπο  ελψ δελ είλαη γεληθά ζεκαληηθέο γηα ηνπο 

εξσηψκελνπο, σζηφζν γηα ηηο ειηθίεο 36-45 παίδνπλ πην ζεκαληηθφ ξφιν απφ 

ηηο ειηθίεο άλσ ησλ 46+. Ζ αχμεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο κεζαίεο ειηθίεο 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ  θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ππφινηπσλ ξφισλ δσήο (νηθνγέλεηα θηι.) ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σχκθσλα κε ηελ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Super νη ειηθίεο απηέο 

δηαλχνπλ ηελ πεξίνδν «θαζηέξσζεο» γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ πξνζνρή 

ηνπο γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο εηθφλα θαη ακνηβή. 

Σρεηηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ησλ εξσηψκελσλ νη εξγαδφκελνη πνπ 

δηάγνπλ ηα πξψηα δέθα ρξφληα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζεσξνχλ πην ζεκαληηθή 

ηελ αμία ησλ  νηθνλνκηθώλ απνιαβώλ ε νπνία θαίλεηαη, έζησ θαη 

δεπηεξνγελψο, λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξγαζία ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Σην 

πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη, νη νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο ζηα πξψηα δέθα ρξφληα ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ρακειέο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί ε δηαθνξά ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αμίαο. 
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Δλδηαθέξνπζα είλαη επίζεο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αμία ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο αλάκεζα ζηνπο έγγακνπο θαη άγακνπο εξγαδφκελνπο. 

Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ζπζρέηηζε ε ζπγθεθξηκέλε ηνλίδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ξφισλ ηεο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ππνζηεξίδεη ν 

Super ζηε ζεσξία ηνπ. Οη έγγακνη έρνπλ ζαθέζηαηε ηάζε λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη λα θαηλνηνκήζνπλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άγακνπο πνπ έρνπλ αλάγθε έλα πην 

ζηαζεξφ θαη δνκεκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Σρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ζηελ ππεξεζηαθή ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζεκαληηθέο αμίεο αλαδεηθλχνληαη νη αμίεο ηεο επηξξνήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο θπξίσο γηα απηνχο πνπ θαηέρνπλ πεξηζζφηεξα ηππηθά πξνζφληα. 

Σπγθεθξηκέλα, ε αμία ηεο επηξξνήο είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηνπο 

Πξντζηακέλνπο, απνηέιεζκα αλακελφκελν γηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο 

επζχλεο. Οκνίσο θαη ε αμία ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαίλεηαη λα είλαη πην 

ζεκαληηθή γηα ηνπο Πξντζηακέλνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο απινχο ππαιιήινπο 

γεγνλφο πνπ απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο νη εξγαδφκελνη. Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ 

επφκελν δεκνγξαθηθφ παξάγνληα, ηελ εθπαίδεπζε, ζηνλ νπνίν επίζεο 

παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή ε επαγγεικαηηθή εμέιημε, ε ζπγθεθξηκέλε αμία 

γίλεηαη αληηιεπηή σο «ζέισ λα απνθηήζσ πεξηζζφηεξα ηππηθά πξνζφληα θαη 

λα αλειηρζψ ζηελ ηεξαξρία». Ζ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή δηθαηνινγεί ηελ ζεκαζία 

πνπ ηεο απνδίδνπλ νη Πξντζηάκελνη θαη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ αθνχ θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ πςειφηεξε ζεηηθή ζηάζε. Ζ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε φκσο δελ είλαη κφλν απηφ θαη ζα έπξεπε λα εμεηαζηεί 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε εξγαζηαθή θνπιηνχξα ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηελ γεληθφηεξε ρακειή ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ αλάγθε δηεχξπλζεο ηεο αμίαο 

επαγγεικαηηθή εμέιημε απνηππψλεηαη θαη ζηελ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αμία ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. 

Σπγθεθξηκέλα νη απφθνηηνη Λπθείνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειή πξνηίκεζε 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη επηδηψθνπλ ηελ αζθάιεηα ελφο 

ζηαζεξνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζπγθξηηηθά κε ηνπο θαηφρνπο 

ηππηθψλ πξνζφλησλ (ΤΔ, ΠΔ, θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ). Ζ 

έξεπλα ηνπ Schwartz (2006) επηβεβαηψλεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ αθνχ θάλεη ιφγν γηα αλνηρηφηεηα πλεχκαηνο, 

πξφθιεζε θαη θαηλνηνκία γηα απηνχο πνπ θαηέρνπλ πεξηζζφηεξα ηππηθά 

πξνζφληα. Ζ άκβιπλζε ηέηνησλ αληηζέζεσλ ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ δηα βίνπ κάζεζε ε νπνία θπξίσο 

αζρνιείηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη φρη κνλνδηάζηαηα κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο γηα ηνλ πξψην εξεπλεηηθφ ζηφρν νη ζεκαληηθέο 

αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο είλαη ε νκαδηθόηεηα, ε 

εμππεξέηεζε θνηλνύ, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα. Οη αμίεο 

πνπ δελ είλαη θαζφινπ ζεκαληηθέο γηα ηνπο εξσηψκελνπο είλαη ε αλεμαξηεζία 

ηεο εξγαζίαο, νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ην θύξνο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο κε ηηο αμίεο, νη 

γπλαίθεο είλαη νκαδηθέο θαη νη άληξεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα θαηέρνπλ ζέζεηο 

επηξξνήο, νη κεζαίεο ειηθίεο (36-45) ελδηαθέξνληαη γηα ην θνηλσληθφ status ηεο 

εξγαζηαθήο ηνπο ζέζεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, νη εξγαδφκελνη ζηα 

πξψηα δέθα ρξφληα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθέο ηηο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο, νη έγγακνη είλαη πην δεκηνπξγηθνί θαη πξσηνηππνχλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο θαη ηέινο νη ππάιιεινη κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα ζέινπλ λα 

εμειίζζνληαη επαγγεικαηηθά, λα θαηέρνπλ ζέζεηο επηξξνήο θαη λα θαηλνηνκνχλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο.   

 

 Αλίρλεπζε ηεο δηάθξηζεο ησλ αμηώλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θαη ησλ 

θπξίαξρσλ εξγαζηαθώλ αμηώλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

 

Αλαιχζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εξεπλεηψλ ζηε δηάθξηζε ησλ αμηψλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη 

εζσηεξηθέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ ςπρνινγηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ 

ελψ νη εμσηεξηθέο αθνξνχλ θπξίσο ηελ πιηθή πιεπξά ηεο εξγαζίαο. Οη αμίεο 

πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο δπν 

θαηεγνξίεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο δείρλνπλ κε 

ζαθήλεηα πσο ηα ππνθείκελα απαληνχζαλ παξφκνηα νκαδνπνηψληαο ηηο αμίεο 

αξρηθά ζε ηξείο θαηεγνξίεο : «Αμίεο ηεο απηνέθθξαζεο», «Κνηλσληθέο αμίεο» 
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θαη ζηηο  «Δμσηεξηθέο αμίεο». Παξφκνηα απνηειέζκαηα είρε θαη ε έξεπλα ησλ  

Sagie & Elizur (1996) νη νπνίνη εξεπλψληαο κε ηελ κέζνδν ηεο πιεπξηθήο 

δφκεζεο ηηο αμίεο θαηέιεμαλ ζηνπο εμήο ηχπνπο αμηψλ, ηηο εξγαιεηαθέο, ηηο 

γλσζηηθέο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο εμσηεξηθέο, 

απηνέθθξαζεο θαη θνηλσληθέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ο πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ δείρλεη 

ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Schwartz (1992) φηη νη αμίεο πνπ βξίζθνληαη 

θνληά έρνπλ θαη παξφκνην ηχπν θηλήηξσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα κπνξνχζαλ 

λα νκαδνπνηεζνχλ νη δπν πξψηεο θαηεγνξίεο (θνηλσληθέο θαη απηνέθθξαζεο) 

ζε εζσηεξηθέο αθνχ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ςπρνινγηθή πιεπξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε.  

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε  φηη νη θνηλσληθέο αμίεο αμηνινγνχληαη 

πςειά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ  D. 

Suar & R. Khuntia (2010). Δπίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ ζεσξνχλ ηηο εμσηεξηθέο αμίεο ζεκαληηθέο γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα ησλ S. Lyons, L. Duxbury, C. Higgins (2006). Οη 

ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ δηθαηνινγνχλ ην γεγνλφο πσο νη νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο θαη ε αζθάιεηα δελ είλαη ζεκαληηθέο αμίεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζην δεκφζην ηνκέα. Δλψ γηα ηηο θνηλσληθέο αμίεο ζεσξείηαη απηνλφεην πσο ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δεκνζηψλ νξγαληζκψλ είλαη θπξίσο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηελ σθέιεηα ησλ πνιηηψλ. 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπο δειαδή ζε κηα 

ζεηξά ζχκθσλα κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνλ εξγαδφκελν, απνηειεί 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αμηψλ,. Αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζηε ζεσξία πσο ε 

ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ ζρεηίδεηαη γηα κεξηθνχο εξεπλεηέο (Maslow) κε ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ, σζηφζν ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε 

ζρεηηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα 

ζπγθξηηηθά κε ηελ γεληθφηεξε απνηχπσζε ησλ ζεκαληηθψλ αμηψλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Σηελ εξψηεζε ηεο ηεξάξρεζεο θαηαγξάθεθαλ νη «εμσηεξηθέο 

αμίεο» πσο είλαη πην ζεκαληηθέο. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο νη 

απαληήζεηο ζηελ πξψηε πεξίπησζε δφζεθαλ κελ γλσξίδνληαο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε πνηα αμία αλαθεξφηαλ ε εξψηεζε, ελψ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 
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θπξίαξρσλ αμηψλ νη ζπκκεηέρνληεο επέιεγαλ απφ κηα ιίζηα αμηψλ ηηο πην 

ζεκαληηθέο. 

Θα κπνξνχζε λα εμεγεζεί απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ ππνθεηκέλσλ γηαηί νη αμίεο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη αζθάιεηα, ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξα επηζθαινχο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ίζσο λα «κνλνπσινχλ» ην ελδηαθέξνλ ησλ 

απαληήζεσλ. Ζ νπηηθή απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηάζηαζεο ησλ αμηψλ ζηελ έξεπλα ηνπ Strausss (1992) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

πσο αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχληαη ζρήκαηα 

θνπιηνχξαο πνπ ηα αληηιακβάλεηαη ν θάζε εξγαδφκελνο δηαθνξεηηθά θαη ηα 

πηνζεηεί πηζηεχνληαο πσο εθθξάδνπλ ην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα. 

Μηα άιιε νπηηθή είλαη ε ζεσξία ηνπ C. Argyris ζρεηηθά κε ηηο 

πηνζεηνχκελεο θαη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζεσξίεο δξάζεο. Δπηζεκαίλεηαη πσο ν 

ηξφπνο πνπ θαηαγξάθνληαη νη εξσηήζεηο (αξηζηεξφο θαη δεμηφο πφινο) φπσο 

θαη ε θαηαγξαθή ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ απφ κηα ιίζηα πνπ ηηο νλνκαηίδεη ρσξίο 

ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηελ πξναλαθεξφκελε ζεσξία. Όπσο αλαιχζεθε ζηε ζεσξία ν C. Argyris 

πηζηεχεη πσο νη άλζξσπνη ζρεδηάδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαζεκεξηλά 

βαζηδφκελνη ζηηο θπξίαξρεο αμίεο πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο (πηνζεηνχκελε 

ζεσξία δξάζεο), νη νπνίεο ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη νη «εμσηεξηθέο αμίεο» 

ζε πνζνζηφ 22% (θύξνο θαη αζθάιεηα) θαη 19% (νηθνλνκηθέο απνιαβέο) ε 

πξψηε θαη δεχηεξε επηινγή αληίζηνηρα ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πξψηε 

ζέζε ησλ θπξηάξρσλ αμηψλ.  Όηαλ φκσο απνηππψλεηαη ε θαζεκεξηλή δξάζε 

ηνπο (ρξεζηκνπνηνχκελεο ζεσξίεο)  ηφηε θαίλεηαη κηα αζπλέπεηα κεηαμχ ηεο 

δξάζεο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη θαη ηεο δξάζεο πνπ εθαξκφδνπλ. Ζ αζπλέπεηα 

ζηελ παξνχζα έξεπλα δηαθαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην πξψην κέξνο, ζηηο νπνίεο δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθέο ηηο «εμσηεξηθέο αμίεο» 

ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

θπξίαξρσλ αμίσλ νη «εμσηεξηθέο αμίεο» ηεξαξρνχληαη πξψηεο.  Ψζηφζν γηα λα 

εξκελεπηεί απηή ε αζπλέπεηα ησλ ηηκψλ κε ηε ζεσξία  ηνπ C. Argyris θαη λα 

επηβεβαησζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε 

ηεο έξεπλαο, εζηηαζκέλε ζην εξψηεκα απηφ.  
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Αλαθεθαιαηψλνληαο γηα ηνλ δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηφρν επηζεκαίλεηαη  ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αμηψλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη ε αζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθέο εξγαζηαθέο αμίεο θαη ηηο θπξίαξρεο εξγαζηαθέο αμίεο. 

Απνηύπσζε ηνπ αμηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο  ηθαλνπνίεζεο  

Ζ ηθαλνπνίεζε πξνθχπηεη σο ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε απφ ηελ 

ζχγθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

(Fields, 2002). Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη κέζα απφ ην ηαίξηαζκα ησλ 

αμίσλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ησλ αμηψλ ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο 

εθηφο απφ ηελ απηνλφεηε πιεξνθνξία ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο καο δίλεη θαη 

ηελ εηθφλα ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο6. Γηα λα 

εληνπηζηεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

αμηνπνηήζεθαλ ηα επξήκαηα απφ ηνλ άμνλα ησλ αμηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ αμηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τα 

απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

πεξηγξάθνπλ  ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ σο ηθαλνπνηεηηθφ ζπλνιηθά θαη 

εηδηθά πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο  αμίεο εμππεξέηεζε θνηλνύ, 

νκαδηθόηεηα θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε. Οη πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηξηψλ πξναλαθεξφκελσλ αμηψλ θαίλεηαη λα 

εθπιεξψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ παξνχζα έξεπλα 

εμεηάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απνθιεηζηηθά κέζα απφ ην πξίζκα ησλ εξγαζηαθψλ 

αμηψλ αθνινπζψληαο ηελ ζεσξία θηλήηξσλ ηνπ Vroom (1960) ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε ηθαλνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα. 

Σεκαληηθφ εχξεκα  απνηειεί φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ρακειφηεξεο 

πξνζδνθίεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνπο 

παξέρεη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλ ε εηθφλα 

ηνπ εξγαδφκελνπ πεξηνξίδεηαη ζην λα ηαπηίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε κε ηελ 

                                                           
6
 βι. έξεπλα ηνπ Donald A. Wood (1981) 
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ηεξαξρηθή αλέιημε ηφηε ε ηθαλνπνίεζε απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ επίζεο 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ ζεζκηθφ ηνπ ξφιν.  

Φαξαθηεξηζηηθφ εχξεκα αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ην γεγνλφο πσο δελ παξνηξχλεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ηελ θαηλνηνκία ελψ νη εξγαδφκελνη ην επηζπκνχλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ρξεηάδεηαη δεκηνπξγηθέο θαη πξσηφηππεο ηδέεο, σζηφζν 

ππάξρεη έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην νπνίν 

είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη θαηλνηνκία, αιιά φρη αδχλαην. Σπκπιεξσκαηηθά ζε 

απηή ηελ πιεξνθνξία απνηππψλεηαη θαη ε επηζπκία ελφο ζηαζεξνχ θαη 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 7  ην νπνίν πξνζδνθνχλ νη εξγαδφκελνη θαη 

εθπιεξψλεηαη απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην φκσο ελφο 

ηέηνηνπ πεξηνξηζκνχ ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ν ελζνπζηαζκφο ζαλ αμίεο είηε ηνπ 

εξγαδφκελνπ είηε ηνπ πεξηβάιινληνο εθκεδελίδνληαη. 

Τν ζχλνιν ησλ πξναλαθεξφκελσλ αμηψλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αθνξνχλ ηηο εζσηεξηθέο αμίεο γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεηε απφ ηελ έξεπλα ησλ D. Schneider & B. Vaught (1993) ε 

νπνία θαηαιήγεη πσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη θπξίσο 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εζσηεξηθέο αμίεο. Δπίζεο  ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα 

ησλ M. Vansteenkiste, B.  Neyrinck, C. Niemiec, B. Soenens, H. Witte and A. 

Broeck (2007) δείρλνπλ φηη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε επηηπγράλεηαη φηαλ νη 

εξγαδφκελνη εζηηάδνπλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο αμίεο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο γηα ηνλ ηξίην εξεπλεηηθφ ζηφρν, ε παξνχζα έξεπλα 

απνηππψλεη ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αμηαθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο κε εζηίαζε 

ζηηο αμίεο εμππεξέηεζε θνηλνύ, νκαδηθόηεηα θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε. Τν 

ζπκπέξαζκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ ζέηνπλ νη 

εξγαδφκελνη ζηηο εζσηεξηθέο αμίεο επηβεβαηψλεη ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εζηίαζε ζηηο εζσηεξηθέο αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 

                                                           
7
 Βλ. μ.ο αξιών  ενιουςιαςμόσ και αςφάλεια 
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Αλίρλεπζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

κέζσ ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ 

 

H έξεπλα ηνπ Dawis, (2002) έδεημε πσο ε αληηζηνηρία κεηαμχ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί παξάγνληα 

πξφγλσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ  πσο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη 

κε ηεξαξρηθή ζεηξά ην θύξνο, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε, ε αλεμαξηεζία ηεο 

εξγαζία, ν ελζνπζηαζκόο θαη ε επηξξνή, ηα ρξόληα πξνϋπεξεζίαο θαη ε 

ππεξεζηαθή ζέζε.  

Σν θύξνο απνηειεί εμσηεξηθή αμία θαη  φιεο νη ππφινηπεο εζσηεξηθέο 

αμίεο. Όηαλ ν εξγαδφκελνο έρεη δηαβαζκίζεη ηελ αμία ηνπ θχξνπο, ηεο 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημεο, ηελ αλεμαξηεζία ηεο εξγαζίαο, ηνλ ελζνπζηαζκφ, 

ηελ επηξξνή  θαη καο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπ ζέζε ηφηε ππάξρεη πνιχ ζνβαξφ πνζνζηφ 

πηζαλνηήησλ λα κπνξεί λα πξνβιεθηεί θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηελ 

εξγαζία. Ψζηφζν ζχκθσλα κε ηελ νιηζηηθή ζεσξία ηνπ Brown (Brown & 

Crace,1996) νη αμίεο απνηεινχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλαθνξηθά 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηελ πξνζεγγίδεη νιηζηηθά 

εζηηάδνληαο δειαδή ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ξφινπ ηνπ «εξγαδνκέλνπ» κε  

ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο ηεο δσήο θαη γηα ην ιφγν απηφ δηαηππψλεη ηελ 

ζχλδεζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ κε ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο γηα ηνλ ηξίην εξεπλεηηθφ ζηφρν ην κνληέιν 

πξφβιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο-αμίεο θύξνο,  

επαγγεικαηηθή εμέιημε, ε αλεμαξηεζία ηεο εξγαζία, ν ελζνπζηαζκόο θαη ε 

επηξξνή,  θαη ηνπο δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο ρξόληα πξνϋπεξεζίαο θαη  

ππεξεζηαθή ζέζε. Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζην 

κνληέιν πξφβιεςεο, ζχκθσλα κε ηελ νιηζηηθή ζεσξία ηνπ  Brown αθήλεη 

αλνηρηφ ην ελδερφκελν ε πξφβιεςε λα αθνξά ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δσή. 
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5.6. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο είλαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο. Σηελ ελφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νη αμίεο αιιά κφλν νη ελέξγεηεο πνπ 

ππνδειψλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο κπνξεί νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα δίλνληαη θαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ ην ζχζηεκα ησλ αμηψλ ηνπο. 

Ψζηφζν ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν ζηνηρείσλ (αμίεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο) είλαη πνιχ θνληά 8 , ψζηε λα κελ 

θηλδπλεχνπλ λα απνπξνζαλαηνιηζηνχλ ηα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Ο ειεθηξνληθφο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

απέθιεηζε νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ρεηξίδνληαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά 

κφλν ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ ηνπο ππαιιήινπο 

πνπ ρεηξίδνληαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Ο αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν Γήκν είλαη πνιχ κεγάινο ( δεχηεξνο ζηελ Διιάδα) ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ππφινηπνπο δήκνπο. Γηα φινπο 

ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο ηίζεηαη αδπλακία γελίθεπζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζε ππαιιήινπο δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 

 

5.7.  Μειινληηθή έξεπλα 

Τα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο εμήο κειινληηθέο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο:  

Ζ απνηχπσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ππαιιήισλ ελφο δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη ην θχξην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ 

λα ζρεδηαζηεί ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε κε ζηφρν ηελ ζχγθιηζε ησλ 

                                                           
8
 Βλ. ενότητα 1.2.4. Αξίεσ και χαρακτηριςτικά τησ προςωπικότητασ 
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εξγαζηαθψλ αμηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Ζ ζρεδίαζε ελφο επέιηθηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ βνεζά ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο λα απμήζνπλ ην επίπεδν ηεο 

απηναληίιεςεο ηνπο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο εξγαζηαθέο αμίεο, ε 

εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ζηφρν ηεο ηθαλνπνίεζεο  ηνπο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ αμηψλ κπνξεί λα ζπκβεί θαη κέζα απφ ηελ 

ζχγθξνπζε ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθή ή 

γλψζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ πηνζεηνχκελσλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεσξηψλ – 

ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Argyris (1993) – απνηειεί ζεκαληηθφ γλψκνλα 

ηεο αληίιεςεο ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκε κηα έξεπλα εζηηαζκέλε ζε απηή ηελ ππφζεζε.  
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