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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θ. Κάηνπ Αλαζηαζία γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν, ηε ζσζηή 

θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζην ζχδπγν 

κνπ Γηάλλε, ηα παηδηά κνπ Γεκήηξε θαη Γηψξγν θαη ζηε κεηέξα κνπ Γεσξγία πνπ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ήηαλ δίπια κνπ κε ππνκνλή θαη θαηαλφεζε. αο 

επραξηζηψ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ακέξηζηε αγάπε ζαο.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 Σα λνζνθνκεία απνηεινχλ έλα δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ θαίλεηαη φηη παίδνπλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζπρλά θαηεπζχλνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νδεγνχλ θαη 

απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε ηνπο.  

 ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην Ννζνθνκείν  

Παπαγεσξγίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ κε ηελ 

ππνθίλεζε, ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ 

δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ησλ παξαπάλσ ζηάζεσλ κε ζπκπεξηθνξέο, φπσο απηέο ηνπ 

«Καινχ Πνιίηε» θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ε πηζαλή επίδξαζε ηνπο ζηελ επίδνζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη φηη ε ζπζρέηηζε 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη επίδνζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ελψ αληίζεηα 

θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή θαη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη εκπινθή, ελψ επηβεβαηψλεηαη πιήξσο ε ζρέζε κεηαμχ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.  

 Αθφκε θαίλεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα φηη φζν ε εξγαζηαθή εκπινθή ησλ 

εξγαδνκέλσλ απμάλεηαη, ηφζν απμάλεηαη ε επίδνζε ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ 

επηβεβαηψλεηαη γηα ηελ ππνθίλεζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε.  

Σέινο πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε θαη ζηελ OCB 

αιιά φρη θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

  

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: πλζήθεο εξγαζίαο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, επίδνζε 

εξγαδνκέλσλ. 
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ABSTRACT  

 Hospitals are considered to be a challenging and difficult work environment. 

Working conditions appear to play a very important role and often influence the 

attitudes of employees and lead them to behaviors that can affect their performance. 

The aim of this study is to investigate the working conditions in General 

Hospital Papageorgiou and the interactions they may have with motivation, 

organizational commitment and employee engagement. 

 Furthermore, the relationship of these attitudes with behaviors, such as OCB and 

cooperation, and how all these factors affect the performance of employees has been 

looked into as well. 

 According to research results the association of working conditions and 

performance is not statistically significant, while it appears that there is a significant and 

positive relationship between working conditions and organizational commitment and 

engagement. The relationship between attitudes and behaviors are entirely confirmed. 

 Also the work engagement of employees increases, when their performance 

does, which is not confirmed similarly concerning motivation and organizational 

commitment. 

 

KEY WORDS: Working conditions, attitudes, behaviors, employee performance. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ   

Οη ρψξνη πγείαο ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε έλα ζπλερψο ελαιιαζζφκελν θαη αβέβαην 

θιίκα, αληηκεησπίδνπλ δηαξθψο λέεο θαη απμαλφκελεο πξνθιήζεηο φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, 

ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ν απμαλφκελνο αξηζκφο αζζελψλ, ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο. Όια 

απηά επεξεάδνπλ θαη επηδξνχλ πάλσ ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηειηθά ζηελ επίδνζε ηνπο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηα Ννζνθνκεία θαζψο επεξεάδνπλ ηε θπζηθή αιιά θαη πλεπκαηηθή πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη λα θαζνξίζνπκε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ επίδνζε 

ηνπο.  

Θα πξνζπαζήζνπκε λα κειεηήζνπκε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην Ννζνθνκείν  

Παπαγεσξγίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ κε ζηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ησλ παξαπάλσ ζηάζεσλ 

κε ζπκπεξηθνξέο, φπσο απηέο ηνπ «Καινχ Πνιίηε» θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, θαη ηελ πηζαλή 

επίδξαζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

ρήκα 1: Ζ ζρέζε κεηαμχ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

 

 

 

 

 

 

ηφρνο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηε 

δηνίθεζε γχξσ απφ ην ζέκα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη πσο απηέο κπνξεί λα βειηησζνχλ θαη 

κε ηε ζεηξά ηνπο λα επεξεάζνπλ θαη ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ηειηθφ δεηνχκελν ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπο.   

Συνκικεσ Εργαςίασ  

-Πόροι 

-Φόρτοσ εργαςίασ 

-Ωράριο 

-Άγχοσ, εξάντληςη 

-Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ 

-Αυτονομία  

-Υποςτήριξη από Διοίκηςη  

-Συμμετοχή ςε αποφάςεισ 

-Εξζλιξη/ αναγνώριςη  

 

 

 

Στάςεισ Εργαηομζνων 

-Υποκίνηςη 

-Οργανωςιακή Δζςμευςη  

-Εργαςιακή εμπλοκή  

 

 

 

Συμπεριφορζσ 

Εργαηομζνων  

-Οργανωςιακή 

ςυμπεριφορά «Καλοφ 

Πολίτη» 

-Συνεργαςία 

  

 

 

 

Επίδοςθ Εργαηομζνων  

-Αποτελεςματικότητα 

-Αποδοτικότητα 

-Ικανοποίηςη 

-Ανάπτυξη 

-Καινοτομία  

-Ποιότητα  
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Ζ παξνχζα κειέηε απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ηα ηξία πξψηα θεθάιαηα 

παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ζην πέκπην αλαιχνληαη ηα ζηαηηζηηθά επξήκαηα. Σέινο 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε νη δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ ζα ζπκθσλνχζαλ φηη 

ζηελ ζεκεξηλή επνρή νη εξγαδφκελνη είλαη απηνί πνπ θάλνπλ ηε δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ 

θαηλνηνκία, ηελ απφδνζε ησλ νξγαληζκψλ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζε ηειηθή αλάιπζε 

ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία. Δίλαη πνιιέο νη αλεζπρίεο θαη νη αλαδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο 

κπνξνχλ νη νξγαληζκνί λα πξνζειθχζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ έλα δεκηνπξγηθφ, αθνζησκέλν 

θαη αθκάδνλ πξνζσπηθφ  πνπ λα νδεγεί ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Πνηεο είλαη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ εκπλένπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο δεζκεχνπλ, ηνπο σζνχλ λα 

δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο εαπηφ γηα λα πξνζπαζήζνπλ ιίγν παξαπάλσ θαη λα μεπεξάζνπλ 

ηηο δπζθνιίεο; 

 Παιαηφηεξα δηλφηαλ κεγάιε έκθαζε ζε παξαδνζηαθέο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ 

ζηεξηδφηαλ ηδηαίηεξα ζηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο αξρέο ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο θαη ηεο αχμεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο δίλεηαη φιν θαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ νξγαληζκψλ θαη ζηελ 

απφθηεζε εξγαδνκέλσλ πνπ δείρλνπλ πξσηνβνπιία, δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζπλεξγάδνληαη 

αξκνληθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, είλαη 

αθνζησκέλνη θαη πνπ δεζκεχνληαη ζε απφδνζε πςειήο πνηφηεηαο.  

 

ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ  

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο θάησ απφ ηηο νπνίεο δνπιεχνπλ νη εξγαδφκελνη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ κπνξεί λα είλαη άλεηεο, δχζθνιεο, ππνζηεξηθηηθέο, γεκάηεο πξνθιήζεηο θαη άγρνο 

ή αθφκε θαη επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία θαη ηε  δσή  ηνπο.  Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα επηδξνχλ 

πάλσ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη θπζηθά λα 

πξνσζνχλ ηελ επίδνζε ηνπο ή λα ηε δπζρεξαίλνπλ.  

ηελ επνρή καο βέβαηα νη ζσκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο κεηψλνληαη γηα 

πνιινχο εξγαδνκέλνπο, ελψ νη ςπρνθνηλσληθέο απαηηήζεηο απμάλνληαη θαζψο ε θνηλσλία 

καο ζπλερψο γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθε. Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ νπεδία 

ζε εξγαδνκέλνπο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ δείρλνπλ φηη ν ζφξπβνο θαη νη βαξηέο ζσκαηηθέο 

εξγαζίεο είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ νη ςπρνινγηθέο απαηηήζεηο έρνπλ 

απμεζεί ζε έληαζε θαη αξηζκφ (Berkman & Kawachi, 2000).  
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ε πνιιέο ρψξεο εξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ελφο 

ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη  ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πνπ νδεγνχλ ζε 

ηειηθή αλάιπζε ζε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Όια απηά έρνπλ νδεγήζεη ηνπο 

εξεπλεηέο λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο φρη κφλν ζηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο αιιά θαη ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ (Berkman & Kawachi, 2000).  

χκθσλα κε ην κνληέιν απαηηήζεηο – πφξνη εξγαζίαο (job demands- resources 

model), νη ζπλζήθεο εξγαζίαο  κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ζηνπο πφξνπο ηεο εξγαζίαο. Οη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο 

πξνυπνζέηνπλ πξνζπάζεηα θαη γηα απηφ ζρεηίδνληαη κε ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

επηπηψζεηο, φπσο ε θφπσζε, o ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, ην εξγαζηαθφ άγρνο,  ελψ νη 

πφξνη εξγαζίαο φπσο ε απηνλνκία, αλαηξνθνδφηεζε θαη ε ππνζηήξημε, πξνάγνπλ ηελ 

πξνζσπηθή εμέιημε, ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη έρνπλ ππνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο (Bakker 

& Demerouti, 2007). 

 

1.1 ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ρψξνο ηεο πγείαο ππφθεηηαη ζπλερψο ζε αιιαγέο θαη 

αλαδηαξζξψζεηο (λνκνζεηηθέο, νξγαλσζηαθέο, δηνηθεηηθέο) πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε ηφζν 

γηα ηηο δηνηθήζεηο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα εξγαζίαο πνπ 

είλαη πνιχπινθν, απαηηεηηθφ θαη ζπρλά αγρσηηθφ. Σα λνζνθνκεία απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν 

θαη δχζθνιν ρψξν θαζψο ππάξρεη έληαζε θαη εμάξηεζε εξγαζίαο αιιά απαηηείηαη θαη 

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ππεξεζηψλ.  

Οη Aiken et al. (2001), πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηα λνζνθνκεία θαη ηνλ αληίθηππν πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ πνηφηεηα παξνρήο 

λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, πξαγκαηνπνίεζαλ κία κεγάιε έξεπλα. Οη παξάγνληεο πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ ε πίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε 

επαξθήο ζηειέρσζε, νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο, 

ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, ε αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη επθαηξίεο πνπ 
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είραλ γηα εμέιημε, νη απνιαβέο, ν θφξηνο εξγαζίαο, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κε ζρεηηθψλ κε ηα 

θαζήθνληα ηνπο θαη ε επηζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά αζζελψλ θαη ζπλνδψλ. 

Γηαπίζησζαλ ζρεηηθά κε ην θιίκα εξγαζίαο φηη κία κεγάιε πιεηνςεθία λνζειεπηψλ 

πηζηεχνπλ φηη ζηε δνπιεηά ηνπο ππάξρεη κεγάιε πίεζε πνπ ηνπο νδεγεί ζε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε.  

Οη Dunn et al. (2005), κειεηψληαο ηηο απφςεηο λνζειεπηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε  δηέθξηλαλ 4 

θαηεγνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία:  

1) Οξγαλσζηαθή. Έρεη ζρέζε κε ην σξάξην, ηε ζηειέρσζε, ην θφξην εξγαζίαο, ηνπο 

πφξνπο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ππνζηήξημε. Καη νη Aiken et al. (2002) ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηε ζσζηή αλαινγία πξνζσπηθνχ –

αζζελψλ ζηελ ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ θαη ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθνχ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.  

2) Γηαπξνζσπηθή.  Αθνξά ηηο ζρέζεηο  κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηε δηνίθεζε, ηνπο 

παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο αζζελείο.  

3) Γνκηθή.  Αλαθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηε θπζηθή δηάηαμε ησλ ρψξσλ. 

4) Δπαγγεικαηηθή. ρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα πεξίζαιςεο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη ηελ απηνλνκία ζηελ εμάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ.  

ε αλάινγε έξεπλα νη Khowaja et al. (2005) αλαθάιπςαλ φηη νη ζπλζήθεο πνπ 

παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο, ε 

αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε παξνρή θηλήηξσλ, ηα ζεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο, ε ζσζηή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηε δηνίθεζε, ε ζπλνρή ηεο νκάδαο, ε 

δηαζεζηκφηεηα εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ θαη νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηαηξνχο.  

Ζ Christmas (2008), εμεηάδνληαο ην ζέκα ηεο απνρψξεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ζπκκεξίδεηαη θαη απηή ηελ άπνςε φηη έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ζην νπνίν θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ ε δηνίθεζε, νη ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

κεηαμχ ηνπο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ, ν επαξθήο εμνπιηζκφο, ν θφξηνο 

εξγαζίαο, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε γξαθεηνθξαηία. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεη ζηελ 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη πσο απηή κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ην θιίκα 
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ζπλεξγαζίαο ηνπο. Αλ είλαη ζεηηθή, επηθέξεη ζηήξημε θαη ζπλεξγαζία, αλ φκσο είλαη 

αξλεηηθή ή θαη ερζξηθή ηφηε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξλεηηζκφ.  

χκθσλα κε ηνπο Zelauskas & Howes (1992) έλα επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ζα 

πξέπεη λα εληζρχεη ην πξνζσπηθφ παξέρνληαο ηνπ απμεκέλεο επθαηξίεο γηα απηνλνκία, 

ππεπζπλφηεηα θαη έιεγρν πάλσ ζην ρψξν ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη.  

εκαληηθφο παξάγνληαο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη θαη νη δηάθνξεο «ελνριήζεηο» 

πνπ ππάξρνπλ φπσο νη ζπρλέο δηαθνπέο ζηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ  πνπ νδεγνχλ ζε 

έιιεηςε απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη ειιείςεηο εμνπιηζκνχ, πξνκεζεηψλ 

θαη πφξσλ. Όια απηά θάλνπλ πην πνιχπινθε ηελ εξγαζία, δπζρεξαίλνπλ ηελ παξνρή 

αζθαιψλ πξαθηηθψλ θαη πξνθαινχλ απνγνήηεπζε θαη άγρνο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επηθέξνπλ 

εμνπζέλσζε θαη δπζαξέζθεηα (Beaudoin & Edgar, 2003).  

 

1.2 ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΜΑΓΝΖΣΖ  

Οξηζκέλα λνζνθνκεία μερσξίδνπλ θαζψο πξνζθέξνπλ πςειή παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο πξνο ηνπο αζζελείο, κηθξφηεξν αξηζκφ ιαζψλ, πςειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ρακειή πξφζεζε απνρψξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε πςειφ 

αίζζεκα δηθαηνζχλεο. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ππάξρεη αλνηρηή επηθνηλσλία κε ηα άιια κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπο πξντζηακέλνπο. Σα 

λνζνθνκεία απηά έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «καγλήηεο» (magnet) θαη δηαθξίλνληαη απφ 5 

ραξαθηεξηζηηθά: 1) επέιηθηε εγεζία,  2) εληζρπκέλεο δνκέο, 3) ππνδεηγκαηηθή επαγγεικαηηθή 

πξαθηηθή, 4) παξνρή γλψζεσλ,  πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμε θαηλνηνκίαο θαη 5) 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα πνηφηεηαο (http://www.truthaboutnursing.org/faq/magnet.html).  

Οη Trinkoff et al. (2010), κειέηεζαλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

λνζνθνκεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο magnet θαη non magnet. Οη ζπλζήθεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

αθνξνχζαλ ην πξφγξακκα, ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

εκαληηθφο παξάγνληαο εξγαζίαο ζηελ έξεπλα ήηαλ ην υπάπιο, οι απαιηήζειρ ηηρ δοςλειάρ -

ηφζν νη ζσκαηηθέο φζν θαη νη ςπρνινγηθέο- πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε εμάληιεζε ή κεησκέλε 

γλσζηηθή νμχηεηα (επαγξχπλεζε, αθξίβεηα θαη παξαθίλεζε) θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. 

κπνζθειεηηθά) πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. ηηο τςσολογικέρ απαιηήζειρ 

ζπκπεξηέιαβαλ κεηαβιεηέο φπσο: κεγάινο φγθνο δνπιεηάο, πςειή ηαρχηεηα, κεγάιεο 
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πεξηφδνπο έληνλεο ζπγθέληξσζεο, επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ, 

εξγαζίεο πνπ δηαθφπεθαλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπο. Οη ζσκαηηθέο απαηηήζεηο αθνξνχζαλ 

ηε δηάξθεηα, ηελ έληαζε θαη ηελ ζπρλφηεηα ζε έθζεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο: 

αλχςσζε βάξνπο θαη αθαηάιιειεο ζηάζεηο εξγαζίαο. Το νοζηλεςηικό πεπιβάλλον εξγαζίαο 

πεξηειάκβαλε κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απηνλνκία, ηελ ππνζηήξημε, ηελ αληίιεςε γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ηηο ζρέζεηο ηαηξψλ –λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ χπαξμε 

επαξθνχο ππνζηεξηθηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ 

ςποζηήπιξη ζηο σώπο επγαζίαρ εζηηάζηεθε ζε ζέκαηα φπσο αλ ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε 

ησλ λνζειεπηψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο, ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Χο πξνο ηα θέμαηα αζθαλείαρ εμέηαζαλ ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ  -ζπζηεκάησλ 

γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ, ηελ ειεχζεξε έθθξαζε απφςεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ηε 

ζηάζε ηεο δηνίθεζεο γχξσ απφ ζέκαηα αζθαιείαο  θαη ηελ ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφ 

άηνκα κε θαηάιιειεο γλψζεηο (Trinkoff, et al., 2010). 

 

1.3 ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΤΓΗΖ ΚΑΗ ΜΖ ΤΓΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ 

ΔΡΓΑΗΑ   

1.3.1 ΜΖ ΤΓΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ  

 Σν Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο (IOM) αλαθέξεη φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο ιαζψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ζρέζε κε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε 

πγηείο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Λάζε πνπ πξνέξρνληαη απφ αδπλακία εθαξκνγήο πξαθηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ζε κε επαξθή ζηειέρσζε θαη εθπαίδεπζε, ζε ρψξνπο εξγαζίαο 

πνπ δελ είλαη αζθαιψο ζρεδηαζκέλνη, ζε ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αθξηβή 

έθζεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ζηε κε πξφβιεςε ιαζψλ. Χο κε πγηή πεξηβάιινληα εξγαζίαο 

ζεσξνχληαη απηά φπνπ ππάξρεη θησρή επηθνηλσλία, θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά, έιιεηςε 

ζεβαζκνχ, αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, έιιεηςε νξάκαηνο απφ ηελ εγεζία, έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο, ζχγθξνπζε κε ηηο αμίεο, ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ (Heath 

et al., 2004).  
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1.3.2 ΤΓΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ  

Οη Kramer & Schmalenberg (2008), ζεσξνχλ φηη έλα πγηέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη 

παξαγσγηθφ, ηθαλφ λα παξέρεη πνηνηηθή θξνληίδα, λα ηθαλνπνηεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε ησλ Ννζειεπηψλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο (AACN)  έρεη αλαιάβεη 

εγεηηθφ ξφιν ζηελ πξναγσγή ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ 

εξγαζίαο κε πγηέο πεξηβάιινλ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, εληζρχεη ηελ 

πξφζιεςε θαη δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δηαηεξεί ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή βησζηκφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ. θνπφο ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πνπ ζα είλαη αλζξψπηλν 

θαη ζα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα, ηηο επζχλεο, ηηο αλάγθεο θαη ηελ πξνζθνξά φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ- αζζελψλ, ζπγγελψλ θαη πξνζσπηθνχ.  Όξηζε ηα δηθά ηεο θξηηήξηα κε 

ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Δμεηδηθεπκέλε επηθνηλσλία, πνπ έρεη ζηφρν ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ, ηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, ηελ πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηελ έθθξαζε φισλ ησλ απφςεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ επίζεκε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Αιεζηλή ζπλεξγαζία, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο. Πξνσζεί ηε δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επίιπζε 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο αζζελείο θαη ην πξνζσπηθφ. Όινη ζα πξέπεη λα ζέβνληαη 

ηε γλψκε ησλ άιισλ, λα απνκαθξχλνπλ ηηο πξνζσπηθέο δηαθνξέο, λα επηιχνληαη 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε νπζηαζηηθή ζπλδξνκή φισλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.  

 Απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ αξζξψλεη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελζσκαηψλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Γεκηνπξγνχληαη νξγαλσζηαθέο δνκέο πνπ κεηαθέξνπλ ηηο πξννπηηθέο ησλ αζζελψλ 

θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Κάζε εξγαδφκελνο πνπ ζπκκεηέρεη πξνζθέξεη ππεχζπλα 

δεμηφηεηεο, πιεξνθνξίεο, γλψκεο.  

 Καηάιιειε ζηειέρσζε. Πξνζσπηθφ επαξθέο, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πνπ νη 

ηθαλφηεηεο ηνπ ζπλάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη κε ηελ παξνρή 

θαηάιιεισλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

αζζελψλ.  
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 Αλαγλώξηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από όιεο ηηο πιεπξέο.  Αμηνιφγεζε ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θνηλνπνίεζε ζε φιν ην πξνζσπηθφ επίζεκσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο αιιά πξνσζνχλ θαη ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο. 

 Απνηειεζκαηηθή εγεζία πνπ ζα πξνάγεη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη ζα κεηαθέξεη ην 

φξακα ηνπ νξγαληζκνχ. Θα θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο παξέρνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  (http://www.aacn.org/wd/hwe/docs/ 

execsum.pdf ) 

Οη Kupperschmidt et al. (2010) έδσζαλ κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ηνπ πγηνχο 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο εζηηάδνληαο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ην ίδην ην 

πξνζσπηθφ αηνκηθά ψζηε λα βνεζήζεη λα επηηεπρζεί έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ 

επηηπγράλεηαη κε έκθαζε ζηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλεο επηθνηλσλίαο.   

Πνιιέο θνξέο ε δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ζεσξνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζεκαληηθά 

σο πξνο ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ζ δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηνπο Kramer & Schmalenberg 

(2008) εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε δςναμική ηεο εγεζίαο, ζε έλα παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

πξνζθέξεη ππόζβαζη ζε εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα θαη ζηελ δεκηνπξγία ζςνεπγαηικών 

ζσέζεων επγαζίαρ. Σν πξνζσπηθφ ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ ςποζηήπιξη απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπο, ηελ χπαξμε ελφο παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνζθέξεη ικανό 

πποζωπικό πος αξιοποιεί ηα εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα θαη ηελ δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ 

ζρέζεσλ εξγαζίαο φπνπ φκσο ςπάπσει μοίπαζμα εξοςζίαρ, εμπιζηοζύνη και ζεβαζμόρ.  

ε έξεπλα πνπ έγηλε θάλεθε φηη νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο –ηα νπνία κάιηζηα αληαλαθινχλ θαη ην πεξηβάιινλ ησλ 

magnet λνζνθνκείσλ- ηελ αίζζεζε φηη εθηηκνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, ηελ δεκηνπξγία 

ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ χπαξμε 

ηζρπξήο εγεζίαο, ηελ αίζζεζε φηη είλαη κέξνο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ αλαγλψξηζε φηη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ νξγαληζκνχ αληηπξνζσπεχεη ηελ απνζηνιή, ηελ αμία θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Δπίζεο ηδηαίηεξνο ιφγνο γίλεηαη γηα αλνηρηή επηθνηλσλία θαη ηελ χπαξμε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ (Heath et al., 2004).  

 

http://www.aacn.org/wd/hwe/docs/%20execsum.pdf
http://www.aacn.org/wd/hwe/docs/%20execsum.pdf
http://www.aacn.org/wd/hwe/docs/%20execsum.pdf
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1.4 ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ  

Με ηελ γεληθή έλλνηα «ε απφδνζε είλαη ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξάγνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ» (Εαβιαλφο, 2002: ζει. 168). 

Ζ απφδνζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ (organizational 

performance) θαη ζηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο  (job performance), (Otley, 1999). Ζ απφδνζε 

ζηνπο νξγαληζκνχο εμαξηάηαη απφ ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο φπσο ην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ απφδνζε εξγαζίαο είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο εξγαζίαο ελφο εξγαδφκελνπ (Hunter, 1986).  

Ζ απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ ζπλήζσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηα εμήο θξηηήξηα:  

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness), ηελ ηθαλφηεηα δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ λα  

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ,  (Rogers & Wright, 1998).  

 Σελ απνδνηηθφηεηα (efficiency), ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά δηαζέζηκα (Rogers & Wright, 1998).  

 Σελ ηθαλνπνίεζε (satisfaction), ηε ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ  ηθαλνπνίεζε 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ (Delaney & Huselid, 1996). 

 Σελ αλάπηπμε (development), ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ  

(Phillips, 1996).  

 Σελ θαηλνηνκία (innovation), ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ 

ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηνλ νξγαληζκφ (Guest, 2001). 

 Σελ πνηφηεηα (quality), ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ  

ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Delaney & Huselid, 1996). 

 

Ο Gilbert (1996) επηζεκαίλεη ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε φηη ζπλίζηαηαη απφ 

ζπκπεξηθνξέο θαη επηηεχγκαηα. Οη ζπκπεξηθνξέο νδεγνχλ ζε επηηεχγκαηα θαη νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ο Ripley (2003) ζπζρεηίδεη ηε ζεσξία πεδίνπ ηνπ Lewin κε ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ απφδνζε. Ζ ζεσξία ηνπ Lewin ππνζηεξίδεη φηη ζε έλα νξηζκέλν 

πεξηβάιινλ, κία ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή δπλάκεσλ, θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ (αηφκνπ ή νκάδαο) πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο. Ο Ripley 
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ζηεξηδφκελνο ζ’ απηφ ηζρπξίδεηαη φηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ζπκβαίλνπλ ζην 

θελφ αιιά ζε ζπγθεθξηκέλν θαη κνλαδηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη έρνπλ αληίθηππν 

γεληθφηεξα ζηηο ζπκπεξηθνξέο, ηελ αλάπηπμε θαη απφδνζε ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Όηαλ νη εξγαδφκελνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ερζξηθφ, αγρσηηθφ θαη απζαίξεην 

πεξηβάιινλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα απνπζηάδνπλ ζπρλά, λα έρνπλ άγρνο, θαηάζιηςε θαη 

κεησκέλε απηνεθηίκεζε, ελψ φηαλ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη θηιηθφ, εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα, απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε αθνζίσζε ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ (Kreitzer et al., 1997). Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο επίδνζεο θαη 

ζηελ κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνο παίδεη θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο (AbuAlRub, 2004) θαζψο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο πξαθηηθέο 

ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζην πξνζσπηθφ (Drach-Zahavy, 2004).  

Γεληθφηεξα νη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ην σξάξην, ηηο πνιηηηθέο ηεο 

δηνίθεζεο, ηηο βάξδηεο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ επάξθεηα ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ηδηαίηεξα ην πεξηβάιινλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φπσο ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ηεο 

γλψκεο, ν ζεβαζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαίλεηαη φηη απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε φπσο θαίλεηαη ζε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Al-Ahmadi (2009).    

Δζηηάδνληαο ιίγν πεξηζζφηεξν ζην ρψξν ηεο πγείαο, βιέπνπκε φηη έρνπλ δηεμαρζεί 

αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  Ο ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, νη 

αζζελείο πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη, νη ακειείο θαη απξφζερηνη ζπλάδειθνη, ε έιιεηςε ζηήξημεο 

απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, νη δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο ησλ λνζειεπηψλ κε ηνπο ηαηξνχο, είλαη 

ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε εξγαζηαθφ άγρνο ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο κπνξεί λα επηθέξεη απνπζίεο, απνρσξήζεηο 

θαη ζπλεπψο δηαηαξαρέο ηεο επίδνζεο (Motowidlo et al., 1986).   

Οη Trinkoff et al. (2010) ζπκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπλ φηη ην ζεηηθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη επαξθή ζηειέρσζε, νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε θαη ηθαλνπνίεζε 

απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, απνηειεί ζεκείν θιεηδί γηα ηελ δηαηήξεζε θαη απφδνζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Οη Aiken et al. (2002) επηβεβαηψλνπλ κε ηελ έξεπλα ηνπο φηη ν αξηζκφο ησλ 
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αζζελψλ πνπ αλαινγεί ζηνπο λνζειεπηέο, θαη ζπλεπψο ε αλαγθαηφηεηα γηα επαξθέο 

πξνζσπηθφ, έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ αζζελψλ.   

Οη Aiken et al.  (φπσο αλαθέξεηαη ζην Laschinger, 2001), ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη 

κία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ 

επεξεάδεη θαη ηελ επίδνζε ηνπ.  Οη λνζειεπηέο εηδηθφηεξα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο. Άκεζα κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπο 

ζηνπο αζζελείο αιιά θαη έκκεζα επεξεάδνληαο άιινπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο θαη ηζρχνπζεο πνιηηηθέο, πξφηππα θαη θνπιηνχξεο. Αιιά θαη νη ίδηνη νη 

λνζειεπηέο επεξεάδνληαη απφ ην επξχηεξν νξγαλσηηθφ πιαίζην. Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ πξνσζνχλ ηελ απηνλνκία ησλ λνζειεπηψλ θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, 

εληζρχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ νη λνζειεπηέο 

παίξλνπλ ζπλερψο απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε θξίζε ηνπο, ειέγρνπλ ηνπο 

πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα θαη δεκηνπξγνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηαηξνχο κε ζθνπφ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηνπο αζζελείο.  

Οη Laschinger, et al. (2001) ζε έξεπλα ηνπο κειέηεζαλ ηελ παξαπάλσ άπνςε ησλ 

Aiken θαη ζπλεξγαηψλ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, φπσο ε απηνλνκία, ν έιεγρνο πάλσ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ηαηξνχο, έρνπλ αληίθηππν ζηελ εκπηζηνζχλε ηνπο απέλαληη ζηε 

δηνίθεζε. Όηαλ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δξάζνπλ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε 

ηνπο θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε δηθή ηνπο δηαθξηηηθή επρέξεηα, ε 

εκπηζηνζχλε ηνπο ζηε δηνίθεζε απμάλεηαη. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αληηιακβάλνληαη φηη ε 

δηνίθεζε έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα λα ππάξρνπλ νη 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ή φηη ζα θξνληίζεη λα ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ 

ηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Έηζη αηζζάλνληαη φηη θαη νη ίδηνη 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε φζα δηαδξακαηίδνληαη ζην λνζνθνκείν θαη απηφ ζε ηειηθή 

αλάιπζε επεξεάδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο αιιά θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο. πλεπψο επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο 

πνπ λα ελδπλακψλεη ην πξνζσπηθφ ζηελ ηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη πνπ πξνσζεί ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γχξσ απφ απηή θαη επεξεάδεη κε ηε ζεηξά ηνπ θαη ηελ επίδνζε ηνπ.  

Οη Aiken et all. (2011), ζε κία πνιχ κεγάιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, 

δηαπίζησζαλ φηη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ίζσο εκπεξηέρεη ζεκαληηθέο θαη 
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πνιπδηάζηαηεο επηπηψζεηο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο απφδνζεο. Δμεηάζηεθαλ 5 ππνθιίκαθεο 

πνπ αθνξνχζαλ: 1) ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πφξσλ, 2) ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 

εγεζία ησλ πξντζηάκελσλ λνζειεπηψλ, 3) ηηο ζρέζεηο κεηαμχ λνζειεπηψλ θαη ηαηξψλ, 4) ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζε ζέκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, 5) ηα ζεκέιηα/βάζεηο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο (θαηά πφζν ζεσξνχζαλ φηη ε θξνληίδα πνπ παξερφηαλ ζηα 

ηκήκαηα ηνπο ήηαλ θαιή ή φρη, θαη αλ κπνξνχζαλ νη αζζελείο θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ 

ην λνζνθνκείν λα θξνληίζνπλ κφλνη ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο), 6) ηε ζπλνιηθή ηαμηλφκεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. ρεδφλ ζε φια ηα λνζνθνκεία φπνπ ππήξραλ θαιχηεξα πνζνζηά 

ζηνπο ηνκείο απηνχο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηα πνζνζηά ησλ λνζειεπηψλ πνπ 

αλαθέξνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εμνπζέλσζε, ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

θαη ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο, είλαη ρακειφηεξα απφ φ,ηη ζηα λνζνθνκεία κε κέηξην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ αθφκε ρακειφηεξα πνζνζηά απφ εθείλα κε πην 

θησρέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. πλαθφινπζα αλαθέξεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ αηζζάλεηαη 

πςειή εμνπζέλσζε θαη δπζαξέζθεηα έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ παξερφκελε αζθάιεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα θξνληίδαο ησλ αζζελψλ.  

Ννζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία κε πνιχ θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε λνζνθνκεία-καγλήηεο, αλαθέξνπλ φηη απνηεινχλ πην ηθαλνπνηεηηθνχο θαη 

παξαγσγηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο (Schmalenberg, 2008).  

Ννζειεπηέο πνπ αλαθέξνπλ φηη ππήξρε ζην λνζνθνκείν ηνπο επαξθέο πξνζσπηθφ θαη 

πφξνη θαη είραλ θαιέο ζρέζεηο κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο θξνληίδαο 

ησλ αζζελψλ, είραλ κηθξφηεξα πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη εξγαζηαθήο 

δπζαξέζθεηαο θαη αλαθέξνπλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο λνζειεπηηθή θξνληίδα (Friese, 2005; 

Aiken et al., 2002). 

Σν εξγαζηαθφ άγρνο νδεγεί ζε κηα ζεηξά απφ απνηειέζκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα 

ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ, φπσο απνπζίεο, απνρσξήζεηο θαη κείσζε ηεο απφδνζεο. Ο 

έιεγρνο πάλσ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε απφ πξντζηακέλνπο θαη 

ζπλαδέιθνπο, είηε είλαη κε ηε κνξθή βνήζεηαο, ζπκβνπιήο ή αλαηξνθνδφηεζεο, 

δεκηνπξγνχλ ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο πνπ βειηηψλνπλ ην εξγαζηαθφ άγρνο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επνκέλσο θαη ηελ επίδνζε ηνπο. Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ – 

εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη ζπλνιηθά ηεο θνηλφηεηαο- λα ππάξρνπλ πγηείο ζπλζήθεο 

εξγαζίεο κε ιηγφηεξν άγρνο (Motowidlo et al., 1986). Δπηπιένλ ε ππνζηήξημε απφ ηνπο 
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ζπλαδέιθνπο κπνξεί λα κεηψζεη ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε επίδνζε 

(AbulAlRub, 2004). Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

παξερφκελε πνηφηεηα θξνληίδαο. Αμηνζεκείσην είλαη φκσο φηη ηνλ ίδην ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη θαη ε απηνλνκία θαη φηη νη δχν απηέο έλλνηεο αιιειεπηδξνχλ ζεηηθά ε κία ζηελ άιιε 

θαη δελ ζπγθξνχνληαη (Rafferty et al., 2001).  

Όηαλ ππάξρεη αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, απμάλεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα, ε δέζκεπζε θαη ε εξγαζηαθή ηνπ ηθαλνπνίεζε αιιά γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε αλαγλψξηζε πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, ζπγθεθξηκέλε θαη θπξίσο λα 

ηελ αμίδεη ν εξγαδφκελνο (Rath et al. φπσο αλαθέξεηαη ζην Ulrich, 2006).  

Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη βαζηθφο παξάγνληαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, απνηειεί ε δηνίθεζε, ηα 

θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ε ηεξαξρία θαη ν ηξφπνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, 

νη ζηφρνη θαη νη αμίεο. Δπηπιένλ ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαζψο επεξεάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη 

θαηακεξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ αιιά θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο πνπ κπνξεί λα απαηηεί 

ζπλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα θαζψο θαη ππεπζπλφηεηα. Άιινη παξάγνληεο είλαη νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, νη θπζηθέο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (ζφξπβνο, 

ζεξκνθξαζία, κπξσδηέο, θαζαξηφηεηα) θαη ν επαξθήο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία, 

ηελ αλαγλψξηζε θαη αληακνηβή ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

ηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ απηνλνκία είλαη πην πηζαλφ λα αηζζάλνληαη 

αθνζησκέλνη θαη εκπιεθφκελνη κε ηνλ νξγαληζκφ πνπ εξγάδνληαη. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

ελδηαθέξνπλ ηηο επηρεηξήζεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ έλα αθνζησκέλν πξνζσπηθφ πνπ 

λα ηαπηίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κε απηνχο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπο.   

 

 



15 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΑΔΗ  

Γηα λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη αμία έλαο εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζε φπνπ δνπιεχεη 

δελ ρξεηάδεηαη κφλν λα έρεη θάπνηεο δεμηφηεηεο αιιά πξέπεη λα ηηο πξνσζεί κέζα απφ ηηο 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο (Wright, et al. 1995). Αλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη 

ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, φπσο πςειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε,  είλαη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Park et al., 2003).  

«ηάζε είλαη ε πλεπκαηηθή ή ςπρηθή πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζε πξφζσπα, 

πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο. Ζ ζηάζε κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή νπδέηεξε» 

(Γηαλλνπιέαο, 2011 ζ. 23). Δίλαη ε γλψκε, νη αμίεο θαη ηα αηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ επαθή κε ην πεξηβάιινλ.  

Οη ζηάζεηο έρνπλ ηξεηο ζπληζηψζεο: ηε γλψζε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ 

γλσζηηθή ζπληζηψζα ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ή ηελ πεπνίζεζε γηα ην πψο είλαη ηα 

πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πξνζνρήο ελφο αηφκνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα, 

είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ή αηζζεκαηηθφ ηκήκα κίαο ζηάζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνηειέζκαηα πνπ απνηππψλνληαη κε ζπκπεξηθνξέο. Ζ ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα κίαο 

ζηάζεο δείρλεη ηελ πξφζεζε πνπ έρνπκε λα ζπκπεξηθεξζνχκε κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα καο. Απηή ε ζπζρέηηζε ησλ ηξηψλ 

ζπληζησζψλ δείρλεη θαη ηελ πηζαλή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο (Υπηήξεο, 2013).  

ηνπο νξγαληζκνχο είλαη ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ 

απηέο δηακνξθψλνληαη θαζψο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ε γλψζε ησλ ζηάζεσλ βνεζά ζηελ πξφβιεςε ησλ ζπκπεξηθνξψλ (Doe & Doe, 2012).  

 

2.1 ΤΠΟΚΗΝΖΖ (MOTIVATION) 

Ζ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηε  

ιεηηνπξγία θαη πξφνδν ησλ νξγαληζκψλ θαζψο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά θαη απφδνζε. Οη εξγαδφκελνη είλαη ην πην ζεκαληηθφ θεθάιαην ζε κία 

επηρείξεζε. Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θεθάιαην ή 
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ηνλ θαηλνχξγην εμνπιηζκφ πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο, θχξην κέιεκα ηνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ε δηαξθήο αμηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. Οη δηνηθήζεηο πξνζπαζνχλ λα ππνθηλήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο γηαηί 

πηζηεχνπλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη 

επνκέλσο είλαη αλ πξάγκαηη κέζσ ηεο ππνθίλεζεο επεξεάδεηαη ε επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

2.1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΤΠΟΚΗΝΖΖ 

χκθσλα κε ηνπο Mitchell & Larson (1987, ζ.154) «ε ππνθίλεζε αλαθέξεηαη ζε 

εθείλεο ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ ελεξγνπνίεζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη 

ηελ επηκνλή εζεινληηθψλ ελεξγεηψλ θαη νη νπνίεο θαηεπζχλνληαη απφ ζηφρνπο». Ζ ππνθίλεζε 

έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, απνηειεί δειαδή αηνκηθό θαηλόκελν (θάζε άλζξσπνο έρεη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πξνζδνθίεο, αμίεο, ζηάζεηο, ζηφρνπο), γίλεηαη ζθόπηκα, είλαη 

πνιππξόζσπε (πξνθαιεί ελεξγνπνίεζε, έρεη θαηεχζπλζε θαη εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο 

επηκνλήο) θαη πξνβιέπεη ζπκπεξηθνξέο.  

χκθσλα κε ηνλ Lindner (1988) είλαη ε εζσηεξηθή δχλακε πνπ νδεγεί ηα άηνκα ζηελ 

επίηεπμε πξνζσπηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, ελψ ν Γηαλλνπιέαο (2011, ζ.87) 

ππνζηεξίδεη φηη ππνθίλεζε ή θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο είλαη ε «εζσηεξηθή εθείλε δχλακε πνπ 

σζεί ην άηνκν ζε θάπνηα κνξθή δξάζεο /ελέξγεηαο». 

ε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ε ππνθίλεζε κπνξεί λα νξηζζεί σο «ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, λα πξνθαιέζεη θαη δηαηεξήζεη ηε δηάζεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ λα ζπκπεξηθεξζεί θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν» (Υπηήξεο, 2013, ζ. 150).  

Μεξηθά βαζηθά θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο είλαη ε αλαγλψξηζε 

γηα κία θαιή εξγαζία πνπ επηηέιεζαλ, ε επίηεπμε πνπ πξνζθέξεη ην αίζζεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο, ε δχλακε πνπ δίλεη ην αίζζεκα ειέγρνπ, ην θχξνο, ηα ρξήκαηα, ε πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, ε απηνεθηίκεζε, ε αζθάιεηα θαη ε αλεμαξηεζία πνπ αηζζάλεηαη φηη έρεη θάπνηνο 

κέζα ζηελ εξγαζία ηνπ (Γηαλλνπιέαο, 2011).  

χκθσλα κε ηνλ Υπηήξε (2013) ην άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν επεηδή αληαπνθξίλεηαη ζε δπλάκεηο/ αλάγθεο πνπ ην ππνθηλνχλ λα ζπκπεξηθεξζεί κε 

απηφ ηνλ ηξφπν, δειαδή κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο ππνθηλεηηθέο δπλάκεηο/ αλάγθεο.  



17 
 

2.1.2 ΘΔΧΡΗΔ ΤΠΟΚΗΝΖΖ  

ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αη. πεξίπνπ εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο ζεκαληηθέο ζεσξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ ππνθίλεζε, φπσο ε ζεσξία γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow (1943), ε 

ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg (1959) θαη ε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom 

(1964). Οη ζεσξίεο ππνθίλεζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηηο ζεσξίεο 

πεξηερνκέλνπ θαη ζηηο ζεσξίεο δηαδηθαζηψλ.  

 

2.1.2.1 ΘΔΧΡΗΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (CONTENT THEORIES) 

Οη ζεσξίεο απηέο εμεηάδνπλ ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ 

θηλήηξσλ, ηνλ  ηξφπν πνπ απηά ηεξαξρνχληαη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα ηα ηθαλνπνηήζνπλ. Οη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο νη 

νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Αλαδεηνχλ επνκέλσο ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο πξνο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο (Silverthorne, 2005).  

πλεπψο έλαο παξάγνληαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνθίλεζε ησλ  

αλζξψπσλ είλαη νη αλάγθεο πνπ έρνπλ. Οη άλζξσπνη ππνθηλνχληαη απφ αλεθπιήξσηεο 

αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα, ηα νπνία πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαζελφο σο 

πξνο ηε κφξθσζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο αμίεο ηνπ. Έηζη θάπνηνη κπνξεί λα πξνηηκνχλ 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ελψ θάπνηνη άιινη εθηηκνχλ ηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε 

θαη εμέιημε (Steers & Porter, 1991).  

πλεπψο γηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη αλάγθεο θαη ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ν 

θαζέλαο. 

Δκπφδηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ πξνέξρνληαη απφ ηξεηο 

πιεπξέο. Αξρηθά απφ ην ίδην ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ην άηνκν φπσο νη 

θπζηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο γηα ακνηβέο, 

πξναγσγέο, εθπαίδεπζε, νη άκεζνη πξντζηάκελνη θαη νη ζπλάδειθνη θαη νη πξαθηηθέο ηεο 

δηνίθεζεο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο, φπσο ε 

δπλαηφηεηα πνπ ηνπ πξνζθέξεη λα αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ, αλ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ή ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη αλ έρεη 
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απηνλνκία. Σξίηνο παξάγνληαο είλαη ν ίδηνο ν εαπηφο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, ε ζηάζε ηνπ 

ζηελ εξγαζία θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν γεληθφηεξα αιιά θαη ε δηάζεζε ηνπ λα 

παξαθηλεζεί κε βάζε ηα θίλεηξα πνπ ηνπ παξέρνληαη (Υπηήξεο, 2013). 

εκαληηθφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ηεο ππνθίλεζεο παίδνπλ ηα θίλεηξα. Σα 

θίλεηξα είλαη απηά πνπ θαηεπζχλνπλ θαη πξνζδίδνπλ ζην άηνκν ηελ ψζεζε γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο ζηφρνπ. Καη φηαλ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη ζα επηηχρνπλ ην απνηέιεζκα πνπ 

επηζπκνχλ κέζα απφ κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, είλαη πην πηζαλφ λα ππνθηλεζνχλ γηα λα 

ηε δηαηεξήζνπλ (Hackman & Lawler, 1971). 

Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ είλαη: 

Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ MASLOW  

Ο Maslow (1943) πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνθηλνχλ ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ ζεσξία ηνπ αλ θαη δελ αλαπηχρζεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ππνθίλεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο Maslow κειέηεζε ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ηεξάξρεζε ζε πέληε 

θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ηε ζεηξά πνπ ηθαλνπνηνχληαη (Ππξακίδα αλαγθψλ ηνπ Maslow). 

Όηαλ κία αλάγθε ηθαλνπνηείηαη επαξθψο, ηφηε ην άηνκν πξνρσξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

επφκελεο αλάγθεο. Δπνκέλσο θίλεηξν κπνξεί λα απνηειεί θάζε αλάγθε πνπ δελ είλαη αθφκε 

ηθαλνπνηεκέλε.  

ηε βάζε ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαη νη βηνινγηθέο αλάγθεο θαη είλαη νη πξψηεο πνπ 

πξέπεη ν άλζξσπνο λα ηθαλνπνηήζεη. Απηέο ζπλδένληαη κε ηελ επηβίσζε ηνπ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ηξνθή, ην νμπγφλν, ην λεξφ, ηε ζηέγε, ηελ έλδπζε. Πάλσ απφ ηηο 

βηνινγηθέο αλάγθεο είλαη νη αλάγθεο αζθάιεηαο. Αθνξνχλ ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία απφ 

θπζηθνχο θηλδχλνπο, ηελ αλάγθε γηα εμάιεηςε ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαπίεζεο, ηελ αλάγθε 

γηα ζίγνπξε εξγαζία, γηα ζηαζεξφηεηα, ηάμε, απειεπζέξσζε απφ ην θφβν. Ακέζσο κεηά 

έξρνληαη νη θνηλσληθέο αλάγθεο. Δδψ εληάζζνληαη νη αλάγθεο γηα θηιία, ζηνξγή, απνδνρή, 

έληαμε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Οη αλάγθεο εθηίκεζεο ζηε ζπλέρεηα ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλάγθε ηνπ γηα αλαγλψξηζε, απηνεθηίκεζε, εθηίκεζε, επηηπρία, ζεβαζκφ, θήκε, θχξνο, 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ «εγψ» ηνπ. Σέινο ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαη νη αλάγθεο 

απηνπξαγκάησζεο πνπ αθνξνχλ αηζζήκαηα απηντθαλνπνίεζεο, επηηπρίαο, πξνφδνπ, 

πξαγκάησζεο ησλ νλείξσλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπ. ε θάζε ζηηγκή ππάξρεη κία θαηεγνξία 
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αλαγθψλ πνπ θαηά θχξην ιφγν ππνθηλεί γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Οη άλζξσπνη ππνθηλνχληαη 

απφ ηελ επηζπκία λα πεηχρνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

απηέο νη βαζηθέο αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη (Maslow, 1943).  

Όηαλ ν εξγαδφκελνο έρεη ηθαλνπνηήζεη ηηο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο, κέζα γηα 

παξάδεηγκα απφ ην κηζζφ ηνπ θαη ηηο αλάγθεο αζθαιείαο κέζα απφ ην θαζεζηψο εξγαζίαο 

ηνπ, ηφηε ζηξέθεηαη ζηηο αλάγθεο εθηίκεζεο θαη αλαγλψξηζεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ 

κέζα απφ ηελ ππνθηλεηηθή πνιηηηθή ηεο ζα πξέπεη λα πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηεί απηέο ηηο 

αλάγθεο (Γηαλλνπιέαο, 2011).  

 

Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΤΠΑΡΞΖ –ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ (E.R.G.)- C.D . ALDERFER  

Ζ ζεσξία ηνπ Alderfer ζρεηίδεηαη κε ηε ζεσξία ηνπ Maslow θαη ππνζηεξίδεη φηη 

ππάξρνπλ ηξία επίπεδα αλαγθψλ:  

 Οη αλάγθεο χπαξμεο (βηνινγηθέο αλάγθεο θαη αζθάιεηαο). 

 Οη αλάγθεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα 

απνηειεί κέινο κίαο νκάδαο. 

 Οη αλάγθεο αλάπηπμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλάγθεο γηα απηνεθηίκεζε  θαη 

απηνπξαγκάησζε. 

Έλα άηνκν δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ηθαλνπνηήζεη πιήξσο έλα επίπεδν αλαγθψλ γηα 

λα πάεη ζην αλψηεξν επίπεδν, κάιηζηα κπνξεί λα επηδηψθεη ηελ ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε θαη 

ησλ ηξηψλ αλαγθψλ ή αθφκε λα κελ ελεξγνπνηνχληαη κε ηεξαξρηθή ζεηξά. Ζ ζεσξία απηή 

αλαγλσξίδεη ηηο πξνζσπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ζπλάδεη κε ην γεγνλφο 

φηη κεξηθνί εξγαδφκελνη πξνηηκνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα (φπσο απμήζεηο κηζζψλ, bonuses), 

ελψ άιινη πξνηηκνχλ κε νηθνλνκηθά θίλεηξα φπσο εμέιημε, απηνλνκία, ζπκκεηνρή ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Υπηήξεο, 2013). 

 

Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΣΟΤ HERZBERG  

Ζ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg ζρεηίδεηαη κε ηε ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο 

αλαγθψλ ηνπ Maslow κε ηε δηαθνξά φηη ην κνληέιν ηνπ Maslow αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ 
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αηφκνπ γεληθφηεξα ζηε δσή ηνπ, ελψ ηνπ Herzberg ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ην ρψξν 

εξγαζίαο.  

Ο Herzberg εξεχλεζε ρψξνπο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ππνθηλνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα απνδψζνπλ πςειφηεξα. Αλαθάιπςε φηη νη παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε είλαη δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο πνπ πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα θαη φηη 

νη δχν απηέο θαηεγνξίεο δελ ζπγθξνχνληαη ή έξρνληαη ζε αληίζεζε αιιά ζπκπιεξψλνπλ ε 

κία ηελ άιιε. Γηαπίζησζε φηη δχν είδε παξαγφλησλ επηδξνχλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ,  νη παξάγνληεο ππνθίλεζεο ή θίλεηξα θαη νη παξάγνληεο πγηεηλήο ή 

ζπληήξεζεο (Herzberg, 1993). 

Οη παξάγνληεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Herzberg ππνθηλνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

αληηζηνηρνχλ ζηα δχν ηειεπηαία επίπεδα ηεο ππξακίδαο ηνπ Maslow, δειαδή ζηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ζηελ απηνπξαγκάησζε, ελψ ηα δχν πξψηα επίπεδα αλαγθψλ, νη 

θπζηνινγηθέο θαη νη αλάγθεο αζθαιείαο, απνηεινχλ παξάγνληεο ζπληήξεζεο. Οη παξάγνληεο 

ππνθίλεζεο είλαη εζσηεξηθνί θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ εξγαζία, ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ, ηελ αλαγλψξηζε γηα ηελ επίηεπμε, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηηο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 

θαη αλέιημε. Ζ παξνπζία ηνπο νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ελζαξξχλεη ηελ παξαγσγή, ελψ 

φηαλ απνπζηάδνπλ νη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ νπδέηεξνη απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο 

(Herzberg, 1993).  

Απφ ηελ άιιε νη παξάγνληεο πγηεηλήο ή ζπληήξεζεο είλαη εμσηεξηθνί θαη ε έιιεηςε 

ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζαξέζθεηα. Αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο 

δηνίθεζεο, ηελ επίβιεςε, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην κηζζφ, ην 

θχξνο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο (Herzberg, 1993).  

Μία ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Herzberg είλαη ε αλάπηπμε ηεο έλλνηαο 

«εκπινπηηζκφο ηεο εξγαζίαο». χκθσλα κε απηή εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξε 

πξσηνβνπιία, απηελέξγεηα θαη επζχλε θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 

απνηεινχλ πξφθιεζε. πλεπψο νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα «εκπινπηίδνληαη» κε ζθνπφ νη 

εξγαδφκελνη λα αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη λα ππνθηλνχληαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπο (Υπηήξεο, 2013).  
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2.1.2.2 ΘΔΧΡΗΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ  

Οη ζεσξίεο δηαδηθαζηψλ εμεηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο/κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ κηα ηζρπξή 

επίδξαζε πάλσ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη αλαδεηνχλ ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο (Silverthorne, 2005). 

Οη πην ζεκαληηθέο είλαη ε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom θαη ην κνληέιν ησλ 

Porter & Lawler.  

 

Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΚΗΧΝ ΣΟΤ VROOM  

χκθσλα κε ηνλ Vroom νη πξνζδνθίεο ησλ αλζξψπσλ είλαη εθείλεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα θίλεηξα ή αιιηψο «ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο». Καη κε ηνλ φξν  «ηα 

θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο» αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο επηινγέο πνπ 

θάλεη ην άηνκν κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ εθνχζηαο δξάζεο (Vroom, 1964) .  

Κάζε άλζξσπνο  πξνζδνθά φηη κε εληαηηθφηεξε θαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζα 

επηηχρεη πςειφηεξε επίδνζε θαη γηα λα επηηχρεη απηφ ην απνηέιεζκα επηιέγεη ηελ αληίδξαζε 

ηνπ αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα πνπ λνκίδεη φηη έρεη λα πεηχρεη απηά ηα απνηειέζκαηα. Ζ 

ππνθίλεζε ινηπφλ είλαη απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο ηνπ γηα θάπνην απνηέιεζκα θαη ηεο 

πξνζδνθίαο φηη κία ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή ζπκπεξηθνξά ζα νδεγήζεη ζε απηφ ην απνηέιεζκα 

(Υπηήξεο, 2013). 

 

ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΧΝ PORTER & LAWLER 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηέιεζε κίαο εξγαζίαο 

παίδεη αλ ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη απηή ηνπ ε πξνζπάζεηα ζα νδεγήζεη ζε 

θάπνηα αληακνηβή θαη επίζεο ζηελ ππνθεηκεληθή αμία πνπ δίλεη ν θάζε εξγαδφκελνο ζηελ 

αληακνηβή απηή. πλεπψο ε ππνθίλεζε δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφδνζε αιιά ππάξρνπλ 

θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ θάλνπλ ην άηνκν λα απνθαζίζεη αλ ζα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ. 

Ζ επηζπκεηή επίδνζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζσηεξηθέο αληακνηβέο (φπσο αλαγλψξηζε, 

εθηίκεζε, απηνεθπιήξσζε) ή θαη ζε εμσηεξηθέο αληακνηβέο (φπσο αχμεζε κηζζνχ, κπφλνπο, 

εμαζθάιηζε ζέζεο, θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο) νη νπνίεο παξαθηλνχλ ην άηνκν λα ζπλερίζεη 

κηα δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα επηηχρνπλ νη εξγαδφκελνη ηελ επηζπκεηή επίδνζε ζε έλα έξγν ζα 
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πξέπεη λα έρνπλ θαη έλα ειάρηζην επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο θαη κηα 

θαζαξή άπνςε ζρεηηθά κε ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπο ξφινπο (Υπηήξεο, 2013). 

 

2.1.3 Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

Οη Hackman & Oldham (1976) αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα 

αιιάμνπλ ψζηε λα βειηησζνχλ ηα θίλεηξα, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη άλζξσπνη ππνθηλνχληαη 

εζσηεξηθά γηα λα απνδψζνπλ θαιχηεξα φηαλ ε εξγαζία ηνπο έρεη λφεκα, αηζζάλνληαη φηη 

έρνπλ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ έθβαζε ηεο θαη δέρνληαη άκεζε θαη αμηφπηζηε ελεκέξσζε 

γηα ην απνηέιεζκα ηεο. Οη ζπλζήθεο απηέο πεξηθιείνληαη ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ζηελ 

πνηθηιία δεμηνηήησλ, ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ, ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ζηελ 

απηνλνκία θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε. Όηαλ κία εξγαζία ζρεδηάδεηαη ψζηε λα εληζρχζεη ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, επηηπγράλνληαη βειηηψζεηο ζηελ ππνθίλεζε, ζηελ ηθαλνπνίεζε 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ (Hackman & Oldham, 1976).  

 

2.1.4 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΟΚΗΝΖΖ 

Μηα βαζηθή δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ ππνθίλεζε είλαη αλάκεζα ζε 

εμσηεξηθή (extrinsic motivation) θαη ζε εζσηεξηθή (intrinsic motivation).  

Ζ εμσηεξηθή ππνθίλεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα αθνινπζεί κία 

ζπκπεξηθνξά ε νπνία νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνλ ίδην, κε ζθνπφ δειαδή λα 

απνθηήζεη ν ίδηνο θάπνηα νθέιε, θπξίσο πιηθά, φπσο πξναγσγή, απμήζεηο ζηνλ κηζζφ, 

επηβξαβεχζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο (Amabile, 1993). Απνηειεί ην κέζν αλάκεζα 

ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειεί θαη ζε θάπνηεο μερσξηζηέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηή, φπσο πιηθέο απνιαβέο θαη ιεθηηθέο επηβξαβεχζεηο, έηζη ψζηε ε ηθαλνπνίεζε λα 

πξνέξρεηαη φρη απφ ηελ ίδηα ηελ εξγαζία αιιά απφ ηηο εμσηεξηθέο ζπλέπεηεο ζηηο νπνίεο 

νδεγεί ε δξαζηεξηφηεηα (Gagne & Deci, 2005). Απηέο νη απνιαβέο κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ κφλν ηηο «θαηψηεξεο» αλάγθεο θαηά ηελ ηεξάξρεζε ηνπ Maslow, ελψ νη 

«αλψηεξεο» αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε (Deci, 1972).  
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Σα άηνκα παξαθηλνχληαη εζσηεξηθά φηαλ επηιέγνπλ κία ζπκπεξηθνξά ειεχζεξα γηαηί 

ηνπο πξνθαιεί απφιαπζε, ελδηαθέξνλ, αλαγλψξηζε θαη επραξίζηεζε (Gagne & Deci, 2005). 

Ο Deci (1972) ζεσξεί φηη ζηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε δχν δεηήκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά, 

πξψηνλ ηα θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ λα είλαη ελδηαθέξνληα, λα δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο 

θαη δεχηεξνλ λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη λα έρνπλ απηνλνκία. Έηζη ν εξγαδφκελνο 

κπνξεί λα είλαη πξφζπκνο λα πξνζθέξεη θφπν θαη ρξφλν ζε κία πξνζπάζεηα θαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο.  

Άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ε Amabile (1993) θαζψο ζεσξεί φηη νη παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε, νη πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε,  ε απηνλνκία, ε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ νη εξγαδφκελνη ηε γλψκε ηνπο θαη νη 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

 

Ζ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΖΝ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΟΚΗΝΖΖ 

Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή 

ππνθίλεζε είλαη πνιιέο θαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο. Τπάξρεη ε άπνςε φηη ε εμσηεξηθή 

ππνθίλεζε (φπσο γηα παξάδεηγκα κηα πξναγσγή, ή κία αχμεζε ζην κηζζφ) κπνξεί λα 

επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε γηαηί έηζη κεηψλεηαη ην εζσηεξηθφ θίλεηξν 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ραξά θαη ηελ επραξίζηεζε γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη 

(Gagne & Deci 2005; Deci, 1971).  

Οη Hackman & Oldham (1976) πξνηείλνπλ φηη ε εμσηεξηθή ππνθίλεζε κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζε θάπνηεο πηπρέο ηεο εζσηεξηθήο (φπσο ε ηθαλνπνίεζε ζηε δηεθπεξαίσζε ελφο 

δχζθνινπ θαζήθνληνο) αιιά φρη ζε θάπνηεο άιιεο φπσο ην ελδηαθέξνλ θαη ε επραξίζηεζε. 

Παξφκνηα άπνςε ππνζηεξίδεη φηη κφλν νξηζκέλνη παξάγνληεο ηεο εμσηεξηθήο ππνθίλεζεο 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ κέζν ελίζρπζεο ηεο εζσηεξηθήο, ελψ νξηζκέλνη ηχπνη εμσηεξηθήο δελ 

πξνζζέηνπλ ζηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε ή είλαη πνιχ πηζαλφλ αθφκε θαη λα ηελ εκπνδίδνπλ. 

Πξφθεηηαη γηα παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αίζζεκα ηνπ ειέγρνπ ή ηνπ πεξηνξηζκνχ 

απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο (Amabile, 1993).  

 Δπηπιένλ ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εζσηεξηθήο ππνθίλεζεο κε θάπνηα 
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ζηνηρεία εμσηεξηθήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειά επίπεδα επίδνζεο θαη πξνζσπηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ελψ είλαη πνιχ πηζαλφ νη εξγαδφκελνη λα ππνθηλνχληαη ηαπηφρξνλα θαη απφ 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο (φπσο πξνζσπηθέο πξνθιήζεηο) θαη απφ εμσηεξηθνχο (φπσο ηα 

ρξήκαηα), (Amabile, 1993).  

Τπάξρνπλ θαη νη απφςεηο πνπ ιέλε φηη ε εμσηεξηθή ππνθίλεζε δελ επηδξά αξλεηηθά 

ζηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε. Αλ έλαο εξγαδφκελνο δερζεί εμσηεξηθά θίλεηξα (φπσο επηπιένλ 

παξνρέο), απηφ δελ ζα επηδξάζεη ζηελ εζσηεξηθή ηνπ ππνθίλεζε (Dickinson, 1989).  

 

2.1.5 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΤΠΟΚΗΝΖΖ 

χκθσλα κε ηνπο Steers & Porter  (1991) ηξεηο παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο ππνθίλεζεο: 

1) Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα ελδηαθέξνληα, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

αλάγθεο γηα αζθάιεηα, θνηλσληθνπνίεζε, επίηεπμε θαη ππνζηήξημε. 

2) Σα ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο φπσο νη ακνηβέο, ην επίπεδν ηεο απηνλνκίαο, ν 

θφξηνο εξγαζίαο, ε ππεπζπλφηεηα, ε αλαηξνθνδφηεζε, ε πνηθηιία ζηελ εξγαζία.  

3) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο φπσο ε ζπλεξγαζία θαη ε 

επηθνηλσλία (κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελνπο) θαη νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο θαζψο έλα ζεκαληηθφ θαζήθνλ ησλ πξντζηακέλσλ είλαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο γηα λα απνδψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη 

λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη απφ κέξνπο ηνπο ζσζηή 

αλαηξνθνδφηεζε, θαηάιιειεο ππνδείμεηο θαη ζσζηέο πξνηάζεηο (Deci, 1971). Ζ θχζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζπλεξγαζία θαη 

ν ζπληνληζκφο κεηαμχ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ επίζεο επεξεάδεη φιε ηελ δηαδηθαζία 

ππνθίλεζεο (George, 2000).  

Φπζηθά θαη ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν φπσο ην άγρνο απφ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο, ε έιιεηςε πφξσλ θαη ρξφλνπ 

ηα νπνία ζπλαθφινπζα κεηψλνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα εξγαζηαθή επίδνζε (Vroom, 1964). 

Καη ε Amabile (1993) πηζηεχεη φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ ππνθίλεζε ησλ 
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εξγαδνκέλσλ, ζεσξεί φκσο φηη αθφκε θαη φηαλ δχν εξγαδφκελνη εξγάδνληαη ζην ίδην αθξηβψο 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα αηζζαλζνχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο αλ ηα 

θίλεηξα ηνπ πεξηβάιινληνο ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ππνθίλεζεο πνπ έρεη 

ν έλαο ζε ζρέζε κε ηνλ άιιν επεξεαδφκελνη απφ ηα αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

 

2.1.6 ΤΠΟΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ζηάζεηο θαη ε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ επηδξνχλ 

ζεηηθά ζηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ, ιεηηνπξγψληαο σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ ηεο απφδνζεο 

θαη ησλ HR ζπζηεκάησλ (Park et al., 2003).  

Ζ Amabile (1993) πηζηεχεη φηη νη δηνηθήζεηο πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, θαζψο νη ππνθηλεκέλνη εξγαδφκελνη 

είλαη απηνί πνπ νδεγνχλ ηνλ νξγαληζκφ ζηελ επηηπρία. ε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη πηζαλφ 

λα κελ θαηαβάιινπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζπάζεηα, λα απνθεχγνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, λα απνρσξνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη λα κελ πξνζθέξνπλ πνηνηηθή 

εξγαζία. Ζ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγεί απφ ηε κηα ζεηηθφ 

εξγαζηαθφ θιίκα θαη απφ ηελ άιιε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο αθνζησκέλνπ, 

δξαζηεξηνπνηεκέλνπ θαη παξαγσγηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Οη Gagne & Deci (2005) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα χζηεξα απφ έξεπλα φηη ε 

ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Άπνςε πνπ είραλ 

πηνζεηήζεη θαη νη Hackman & Oldham (1976) ππνζηεξίδνληαο φηη παξέρνληαο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θάπνηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο κπνξείο λα ηνπο 

ππνθηλήζεηο λα απνδψζνπλ θαιχηεξα.  

Ο Vroom (1964) ππνζηεξίδεη φηη έλα πάξα πνιχ πςειφ επίπεδν ππνθίλεζεο δελ 

νδεγεί θαη ζηελ πςειφηεξε απφδνζε, εηδηθφηεξα φηαλ ε εξγαζία είλαη δχζθνιε. Καη απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί πεξηνξίδεηαη απφ ηε κηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη θαηά δεχηεξνλ γηαηί ηα 

άηνκα κε πνιχ πςειή ππνθίλεζε θνβνχληαη ηελ απνηπρία θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

κηθξφηεξε απφδνζε.  
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Αλ ιάβνπκε ππφςε ηε ζεσξία ηνπ Herzberg  ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη νη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο (νη παξάγνληεο πγηεηλήο) δελ πξνζθέξνπλ ππνθίλεζε ή ηθαλνπνίεζε 

θαη επνκέλσο δελ νδεγνχλ ζε πςειή απφδνζε (Amabile, 1993).  

Οη Gagne & Deci (2005) ζεκεηψλνπλ φηη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ππνθίλεζεο 

επηβαξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε, ελψ φζνη έρνπλ πςειή εζσηεξηθή 

ππνθίλεζε αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα ηηο απμεκέλεο επζχλεο θαη επηδεηθλχνπλ ζέιεζε λα 

απνδψζνπλ θαιχηεξα θπξίσο φηαλ έρνπλ πηνζεηήζεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

ζηελ εξγαζία  (Dysvik & Kuvaas, 2011). Αλάινγα εξγαδφκελνη κε ρακειή εζσηεξηθή 

ππνθίλεζε ίζσο ρξεηάδνληαη έλα εληζρπκέλν δνκηθά πεξηβάιινλ, φπσο ππνζηήξημε απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο θαη εμσηεξηθνχο θαλνληζκνχο γηα λα απνδψζνπλ θαιχηεξα (Dysvik & 

Kuvaas, 2011). 

 

2.2 ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ (ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT)  

2.2.1 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΤΝΗΣΧΔ  

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε γεληθφηεξα ραξαθηεξίδεη ηελ ζρέζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε 

ηνλ νξγαληζκφ θαη έρεη επηπηψζεηο ζηελ απφθαζε ηνπ λα παξακείλεη ή φρη κέινο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Ο Sheldon (1971) πηζηεχεη φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ππάξρεη φηαλ ε ηαπηφηεηα 

ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ν Buchanan (1974) φηη είλαη ε αληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη αμίεο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ νξγαληζκφ.  

Ο πην γλσζηφο νξηζκφο είλαη ησλ Porter et al. (1974) πνπ ιέεη φηη ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε είλαη ε ηαχηηζε ησλ αλζξψπσλ κε ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη θαη ε 

πεπνίζεζε πνπ έρνπλ φηη απνηεινχλ θνκκάηη ηεο. Θεσξνχλ φηη πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: 

 Σελ ηζρπξή πίζηε θαη απνδνρή ησλ ζηφρσλ θαη αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Σελ πξνζπκία άζθεζεο ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο γηα ράξε ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Σελ έληνλε επηζπκία λα παξακείλνπλ κέιε ηνπ νξγαληζκνχ.  
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Ο εξγαδφκελνο πνπ έρεη πςειή δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο ελφο νξγαληζκνχ θαη είλαη 

πξφζπκνο λα πξνζθέξεη κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπο, έρεη ηελ 

ηάζε λα παξακείλεη ζηνλ νξγαληζκφ θαη λα βνεζήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.  

 

2.2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ 

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο (Meyer & Allen, 

1991) 

 Σελ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε (affective commitment) πνπ εθθξάδεη ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ, ηελ ηαχηηζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηνλ νξγαληζκφ. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, παξακέλνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ επεηδή ην επηζπκνχλ νη ίδηνη.  

 Σελ δέζκεπζε ιόγσ ζπλέρεηαο (continuance commitment), αλαθέξεηαη ζηελ 

επίγλσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζα έρεη κηα πηζαλή απνρψξεζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ 

ηνλ νξγαληζκφ. Σν θφζηνο κπνξεί λα αθνξά επελδχζεηο πνπ έρεη θάλεη ν 

εξγαδφκελνο φπσο ν ρξφλνο πνπ έρεη αθηεξψζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ε πξνζπάζεηα, 

νη ζρέζεηο πνπ έρεη αλαπηχμεη, ή πιηθέο ζηεξήζεηο φπσο απψιεηα κηζζνχ θαη 

άιισλ παξνρψλ ή αθφκε θαη ε δπζθνιία αλεχξεζεο λέαο εξγαζίαο. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ πςειή δέζκεπζε ζπλέρεηαο, παξακέλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ 

γηαηί ππάξρεη αλάγθε, αηζζάλνληαη ππνρξεσκέλνη λα παξακείλνπλ.  

 Ζ θαλνληζηηθή δέζκεπζε (normative commitment) ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα ηεο 

ππνρξέσζεο πνπ αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο λα παξακείλεη ζηνλ νξγαληζκφ γηαηί 

απηφ είλαη εζηθά ζσζηφ. Ζ θαλνληζηηθή δέζκεπζε αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο φηαλ ν 

νξγαληζκφο έρεη θάλεη θάπνηεο επελδχζεηο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απηνί 

αηζζάλνληαη ππνρξέσζε λα αληαπνδψζνπλ.  

 

Οη ηξεηο απηέο ζπληζηψζεο δελ είλαη μερσξηζηνί ηχπνη δέζκεπζεο αιιά ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ αληαλαθινχλ ηε θχζε θαη ην επίπεδν δέζκεπζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ. Έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα εκθαλίδεη θαη ηα ηξία είδε 

δέζκεπζεο ζε δηαθνξεηηθφ φκσο βαζκφ ην θαζέλα.  Γεληθφηεξα νη δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηεο 

δέζκεπζεο κπνξεί λα αιιειεπηδξνχλ γηα λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ 

(Meyer & Allen, 1991).  
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Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, θαίλεηαη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε επεξεάδεηαη 

απφ ηηο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο (Allen & Meyer, 1996; Meyer 

& Allen, 1991), απφ ηελ χπαξμε ππνζηήξημεο απφ ηνλ νξγαληζκφ (Meyer, et al., 2002), ηελ 

χπαξμε απηνλνκίαο (Colarelli et al., 1987) θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Rhodes 

& Steers, 1981).  

Ζ δέζκεπζε ιόγσ ζπλέρεηαο θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη απφ ηηο επελδχζεηο (φπσο ην 

ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη αθηεξψζεη ζε κία εξγαζία ν εξγαδφκελνο), ή απφ ηα 

πξνλφκηα πνπ απνιακβάλεη αιιά θαη απφ ηελ έιιεηςε  ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ (Allen & 

Meyer, 1996; Meyer & Allen, 1991). 

Ζ θαλνληζηηθή δέζκεπζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί φηαλ ν νξγαληζκφο παξέρεη ζηνλ 

εξγαδφκελν θάπνηα πξνλφκηα πνπ ζρεηίδνληαη γηα παξάδεηγκα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

εθπαίδεπζε. Έηζη δεκηνπξγείηαη κία αληζνξξνπία ζηε ζρέζε εξγαδφκελνπ /νξγαληζκνχ πνπ 

εμαηηίαο ηεο ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη ηελ ππνρξέσζε λα αληαπνδψζεη κε ηελ δέζκεπζε ηνπ 

ζηνλ νξγαληζκφ (Allen & Meyer, 1996 ).  

Γεληθφηεξα φηαλ έλαο εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη ππνζηήξημε απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη 

απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ είλαη πηζαλφ λα επηδείμεη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε 

αληάιιαγκα. Απηή ε ππνζηήξημε θάλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα πηζηεχνπλ φηη ν νξγαληζκφο 

ελδηαθέξεηαη γηα απηνχο θαη έηζη πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν (Rhoades et al., 2001).  

ε έξεπλα ηεο ε Giffords (2009) βξήθε φηη ζεηηθνί δείθηεο γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε απνηεινχλ ε απηνλνκία, νη επθαηξίεο εμέιημεο, ε ζπλαδειθηθφηεηα, ε εξγαζηαθή 

αζθάιεηα θαη ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο δχν 

πξψηνπο.  

 

2.2.3 ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ  

Oη Porter et al. (1974) ππνζηεξίδνπλ φηη ε έλλνηα ηεο δέζκεπζεο κπνξεί λα εκπεξηέρεη 

βάζηκεο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο γηαηί ζεσξείηαη φηη είλαη έλα 

ζρεηηθά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Όζν πεξηζζφηεξν δεζκεπκέλνη 

αηζζάλνληαη νη ππάιιεινη ζε έλαλ νξγαληζκφ ηφζν πεξηζζφηεξν αλαιακβάλνπλ ζεηηθνχο 
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εξγαζηαθνχο ξφινπο, φπσο είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επίδνζεο έρεη κειεηεζεί αξθεηά απφ 

ηνπο εξεπλεηέο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ηνπο (Colarelli et 

al., 1987; Mowday et al., 1974; Abdul Rashid et al., 2003). Δηδηθφηεξα κάιηζηα αλαζθφπεζε 

27 κειεηψλ έδεημε φηη απηή ε ζρέζε είλαη πην δπλαηή ζηνπο λένπο ππαιιήινπο θαη 

αζζελέζηεξε ζε ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζηνλ νξγαληζκφ 

(Wright & Bonett, 2002). Μάιηζηα ε ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη ππνδεηθλχεη φηη φηαλ ππάξρεη 

κεγάιε αθνζίσζε, νη εξγαδφκελνη νδεγνχληαη ζε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη ζπλεπψο 

απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε επίδνζε ηνπο (Yousef, 1999).  

Τπάξρνπλ φκσο θαη έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη απηή ε ζρέζε είλαη αδχλακε θαη 

πηζαλφλ ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε λα επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή απφδνζε κφλν δηακέζνπ ηεο 

επηξξνήο ζηελ πξνζπάζεηα (Angle & Perry, 1981;  Green et al., 1983) 

Αλ ζέινπκε λα ην εμεηάζνπκε θαη πην εηδηθά, αλάινγα κε ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ζα δνχκε φηη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο δέζκεπζεο θαίλεηαη φηη 

έρνπλ θαη δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηε δηάζεζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ζρεηίδεηαη πην πνιχ κε ηελ επίδνζε (θαζψο νη 

εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ) ζε ζρέζε κε ηελ δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο (Gong 

et al., 2009), ελψ ε δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε εξγαζηαθή επίδνζε, 

γεγνλφο πνπ ίζσο είλαη εχινγν αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο 

ππνδεηθλχεη θπξίσο έλαλ εξγαδφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε κία επηρείξεζε ιφγσ αλάγθεο θαη φρη 

απφ πίζηε (ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε) ή ππνρξέσζε (θαλνληζηηθή δέζκεπζε), (Luchak & 

Gellatly 2007). Καη νη Meyer et al. (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε 

θαλνληζηηθή δέζκεπζε έρνπλ πην ζεηηθή ζρέζε κε ηελ απφδνζε απφ φ,ηη ε δέζκεπζε ιφγσ 

ζπλέρεηαο.  
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2.3 ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ (ENGAGEMENT) 

Ζ εκπινθή ηνπ ππαιιήινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαχηηζε, ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα ηελ 

εξγαζία πνπ θάλεη θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ παίξλεη απφ απηή. Αθφκε ζπλδπάδεηαη κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ηηο επθαηξίεο λα κάζεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα, ηε ζεκαζία θαη αμία 

πνπ δίλεη ζηελ εξγαζία ηνπ θαζψο θαη κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ έρεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ.  

Ζ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο εκπινθήο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ επηηπρία ελφο 

νξγαληζκνχ, ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. Έλαο εκπιεθφκελνο 

εξγαδφκελνο είλαη πην δεκηνπξγηθφο, παξαγσγηθφο θαη θαηλνηφκνο.  

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ πξνβιέπεη ηελ 

επίδνζε ηνπο, ηελ επηηπρία θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ  (Baumruk, 2004; 

Harter et al., 2002; Richman, 2006).  

Οη ππάιιεινη κε πςειή εξγαζηαθή εκπινθή ππνθηλνχληαη ιηγφηεξν απφ νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο ή άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη πεξηζζφηεξν απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

φπσο ε χπαξμε δηθαηνζχλεο, ε αίζζεζε φηη εθηηκάηαη ε εξγαζία ηνπο, ε χπαξμε επθαηξηψλ 

γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε  (Lehmann, 2009).  

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε δηαθέξεη απφ ηελ εκπινθή θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ 

ζχλδεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ, ελψ ε εκπινθή είλαη ν βαζκφο πνπ ν 

εξγαδφκελνο είλαη πξνζεθηηθφο θαη απνξξνθεκέλνο ζηελ απφδνζε ηνπ ξφινπ εξγαζίαο πνπ 

έρεη. Απφ ηελ άιιε ε OCB εκπεξηέρεη εζεινληηθέο θαη αλεπίζεκεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

βνεζνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ νξγαληζκφ, ελψ ε εκπινθή εζηηάδεη ζηνλ επίζεκν ξφιν 

ηεο απφδνζεο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί θαη φρη θαη ζε θάπνηα εθηφο πιαηζίνπ ξφινπ 

ζπκπεξηθνξά (Saks, 2006). 

 

2.3.1 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ  

χκθσλα κε ηνλ Kahn (1990) σο εκπινθή νξίδεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

πνπ δηαζέηνπλ νη εξγαδφκελνη ζηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθθξάδνληαη 

δηαλνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά. Ζ δηαλνεηηθή πηπρή ηεο εκπινθήο αθνξά ηηο 

απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ηνλ νξγαληζκφ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ εγεζία. Ζ 



31 
 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθέξεηαη ζην πσο νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη γηα απηά ηα ηξία ζηνηρεία 

θαη ηε ζηάζε πνπ έρνπλ απέλαληη ηνπο θαη ε θπζηθή αθνξά ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαβάιινπλ 

γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ην ξφιν ηνπο.  

Ζ εξγαζηαθή εκπινθή είλαη ην επίπεδν ηεο δέζκεπζεο θαη αλάκεημεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πξνο ηνλ νξγαληζκφ ηνπ θαη ηηο αμίεο ηνπ (Andrew & Sofian, 2012).  

Γηα λα εκπιαθνχλ νη άλζξσπνη ζηελ εξγαζία ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη «παξφληεο» θαη 

απηφ απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε λνεηηθή θαηάζηαζε, πξέπεη δειαδή λα ζθέθηνληαη, λα 

αηζζάλνληαη θαη λα ελεξγνχλ. Δζηηάδεη ζπλεπψο ζηηο ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ νη 

άλζξσπνη θαη δηακνξθψλνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Αλ ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο ζε έλαλ 

απνδεθηφ βαζκφ, ηφηε εκπιέθνληαη.  Υξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ 

ηνπο δηαλνεηηθά, ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, ελψ εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο, θαη απηφ 

γίλεηαη φηαλ νη ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινπλ πεξηέρνπλ λόεκα 

(meaningfulness), αζθάιεηα (safety) θαη δηαζεζηκόηεηα (availability), (Kahn, 1990).  

Νόεκα ππάξρεη φηαλ ηα θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ πξνζθέξνπλ θίλεηξν θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν αηζζάλνληαη θαη νη ίδηνη φηη είλαη ρξήζηκνη, πνιχηηκνη θαη φηη αμίδνπλ. 

Μπνξνχλ έηζη θαη μερσξίδνπλ θαη δελ ζεσξνχληαη δεδνκέλνη. Σξεηο παξάγνληεο παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν: ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεθφλησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξφισλ θαη 

νη εξγαζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο. Αζθάιεηα ππάξρεη ζε έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο φηαλ νη 

εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, φηαλ κπνξνχλ θαη ελεξγνχλ 

ρσξίο θφβν ή ρσξίο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη φηαλ αηζζάλνληαη ππνζηήξημε. Οη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε δπλακηθή πνπ ππάξρεη ζηηο 

νκάδεο, ην είδνο ηεο δηνίθεζεο (αλ είλαη γηα π.ρ. ππνζηεξηθηηθή) θαη νη νξγαλσζηαθνί 

θαλφλεο. Γηαζεζηκόηεηα είλαη ε αίζζεζε φηη ππάξρνπλ ηα θπζηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ςπρνινγηθά κέζα γηα λα εκπιαθνχλ ζηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελέξγεηα θαη πξνζσπηθφ αίζζεκα αζθάιεηαο (Kahn, 1990).   

Απηέο νη ζπλζήθεο απνηεινχλ ην κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη ζπλδένληαη 

κε ηελ επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ξφισλ θαη επνκέλσο κε ηελ εκπινθή ηνπο κε ηνλ 

νξγαληζκφ.  Αληίζεηα, νη εξγαδφκελνη πνπ δελ αηζζάλνληαη εκπινθή, ππαλαρσξνχλ θαη 

πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαλνεηηθά κπξνζηά ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. πλεπψο ε εξγαζηαθή εκπινθή παξάγεη 
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ζεηηθά νθέιε, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν (πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε), φζν θαη ζε 

επίπεδν νξγαληζκνχ (απμεκέλε πνηφηεηα απφδνζεο),  (Kahn, 1990).  

Οη Maslach et al. (2001) νξίδνπλ ηελ εκπινθή σο ην αληίζεην ηεο εμάληιεζεο 

(burnout). Ζ εκπινθή ζεσξνχλ φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ελέξγεηα, αλάκεημε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ είλαη νη αληίζεηεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, 

δειαδή ηεο θφπσζεο, ηνπ θπληζκνχ θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο.   

O Saks (2006) δηαρψξηζε ηελ εκπινθή ζε εκπινθή ζηελ εξγαζία θαη ζε εκπινθή 

ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ νξγαλσζηαθή εκπινθή είλαη ε ζηάζε θαη ην δέζηκν πνπ έρεη ν 

εξγαδφκελνο κε ηνλ νξγαληζκφ, ελψ ε εκπινθή ζηελ εξγαζία είλαη ν βαζκφο πνπ ν 

εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη απνξξνθεκέλνο απφ ηνλ ξφιν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Αλαγλψξηζε 

κάιηζηα σο ζπληζηψζεο ηεο εκπινθήο ηα ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο, ηελ αληηιεπηή 

νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πξντζηακέλσλ, ηηο αληακνηβέο, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ δηθαηνζχλε, ελψ θαζφξηζε σο ζπλέπεηεο ηεο ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε, ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ηελ πξφζεζε γηα παξακνλή ζηελ εξγαζία θαη ηελ 

OCB. πκπεξαζκαηηθά θαηέιεμε φηη ε εκπινθή, ηφζν ε νξγαλσζηαθή φζν θαη ζηελ εξγαζία, 

ζρεηίδεηαη κε ζηάζεηο, πξνζέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.   

Έλαο άιινο νξηζκφο νξίδεη ηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ σο κηα λνεηηθή θαηάζηαζε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία θαη είλαη ζεηηθή θαη παξαθηλεηηθή πνπ πξνζθέξεη 

ηθαλνπνίεζε θαη νινθιήξσζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθξίγνο (vigor), αθνζίσζε 

(dedication) θαη πξνζήισζε (absorption). Σν ζθξίγνο ζρεηίδεηαη απφ πςειά επίπεδα 

ελέξγεηαο, ςπρηθήο δχλακεο θαη απνηειεζκαηηθήο θηλεηνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο, ηελ πξνζπκία λα επελδχζεη πξνζπάζεηα πάλσ ζε απηφ πνπ θάλεη παξά ηα εκπφδηα 

πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ. Ζ αθνζίσζε νξίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ ελζνπζηαζκνχ, ηεο 

έκπλεπζεο, ηεο ππεξεθάλεηαο θαη ηεο πξφθιεζεο, ελψ ε πξνζήισζε απφ ηελ πιήξε 

ζπγθέληξσζε, ελαζρφιεζε θαη απνξξφθεζε κε ηελ εξγαζία πνπ θάπνηνο εθηειεί φπνπ ν 

ρξφλνο πεξλάεη γξήγνξα θαη ηίπνηα δελ δηαζπά ηελ πξνζνρή ηνπ. Οη εκπιεθφκελνη 

εξγαδφκελνη έρνπλ κία αίζζεζε ελεξγεηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθήο ζχλδεζεο κε ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη ηε ζεσξνχλ σο πξφθιεζε αληί γηα κία αγρψδε θαη απαηηεηηθή θαηάζηαζε 

(Schaufeli et al., 2002).  
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Οη May et al. (2004) ππνζηήξημαλ κηα ζεσξία εξγαζηαθήο εκπινθήο παξφκνηα κε 

απηή ησλ Schaufeli θαη ζπλεξγαηψλ (2002) ζεσξψληαο φηη θάπνηνη εξγαδφκελνη εκπιέθνληαη 

πιήξσο ζηελ εξγαζία ηνπο, ελψ άιινη απνκαθξχλνληαη ή ηειείσο απεκπιέθνληαη. Δπίζεο 

ζπλεγνξνχλ φηη ε εκπινθή εκπεξηέρεη κία ζσκαηηθή ζπληζηψζα, κία ζπλαηζζεκαηηθή θαη κία 

γλσζηηθή πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ Schaufeli ην ζθξίγνο, ηελ αθνζίσζε θαη ηελ 

πξνζήισζε.  

χκθσλα κε ηνπο Schaufeli & Bakker (2004) ε ζεσξία ησλ πφξσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ζεσξία ησλ πφξσλ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη δηάθνξνη πφξνη 

(αληηθείκελα, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζήθεο ή ελέξγεηεο) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί 

γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη αγσλίδνληαη λα ηνπο απνθηήζνπλ, λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ θαη λα 

ηνπο δηαηεξήζνπλ (Hobfoll, 1989). Σέηνηνη πφξνη είλαη ε θνηλσληθή ζηήξημε απφ 

ζπλαδέιθνπο θαη αλσηέξνπο, ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εξγαζηαθή απφδνζε, ε απηνλνκία, 

ε πνηθηιία θαζεθφλησλ θαη νη δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο (Demerouti et al., 2001). Σν άηνκν 

ππφθεηηαη ζε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε φηαλ νη πφξνη απεηινχληαη κε απψιεηα, ράλνληαη ή δελ 

πξνζθέξνπλ ηελ απαηηνχκελε απφδνζε. Οη άλζξσπνη επελδχνπλ ζηνπο πφξνπο γηα ηελ 

απφθηεζε λέσλ θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο επεκεξίαο. Όηαλ νη εξγαδφκελνη απνθηνχλ ηνπο 

επηζπκεηνχο πφξνπο, είλαη πηζαλφ λα εκπιαθνχλ πεξηζζφηεξν κε ηνλ νξγαληζκφ σο 

αληάιιαγκα θαη ζπλεπψο ζα είλαη πην δξαζηήξηνη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο ππάξρνληεο 

πφξνπο θαη ηειηθά λα ππνθηλεζνχλ λα απνθηήζνπλ θαη θαηλνχξγηνπο. πλεπψο φζν 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνπο πφξνπο πνπ ππάξρνπλ γχξσ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

εκπιέθνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ (Hobfoll, 1989).  

Καη ην κνληέιν ησλ Δξγαζηαθψλ Απαηηήζεσλ –Δξγαζηαθψλ πφξσλ (The Job 

Demands-Resource  Model) ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο εκπινθήο. Σν κνληέιν 

εζηηάδεη ζηελ ππφζεζε φηη ε επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ παξάγεηαη κέζα απφ δχν θαηεγνξίεο 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο (job demands) θαη ηνπο εξγαζηαθνχο πφξνπο 

(job resources). Οη απαηηήζεηο αθνξνχλ ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ηειηθά πξνθαινχλ θφπν θαη 

αλαθέξνληαη ζε θπζηθά, θνηλσληθά θαη νξγαλσζηαθά ζέκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ 

θπζηθή θαη/ή ςπρνινγηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδφκελνπ θαη γηα απηφ 

ζρεηίδνληαη κε ζσκαηηθφ ή/θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο (φπσο θφξην εξγαζίαο, θαθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, σξάξην εξγαζίαο). Οη πόξνη αλαθέξνληαη ζε 

ζέκαηα φπσο ε ππνζηήξημε ζην ρψξν εξγαζίαο, ν κηζζφο, νη επθαηξίεο εμέιημεο, ε απηνλνκία, 
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ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε ζεκαζία ηνπ θαζήθνληνο. Ζ δηαηήξεζε ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ, ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο. Όζν πεξηζζφηεξνπο εξγαζηαθνχο πφξνπο δηαζέηεη έλαο 

εξγαδφκελνο, ηφζν θαιχηεξα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγεη γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

Αληίζεηα φηαλ νη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο είλαη κεγάιεο, ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξνζπάζεηα θαη 

πηζαλψο ηα απνηειέζκαηα λα είλαη αξλεηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ (Demerouti et al., 2001; 

Bakker & Demerouti, 2007).  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο (social exchange theory) νη 

ππνρξεψζεηο πξνέξρνληαη κέζα απφ κία ζεηξά αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε κέξε πνπ 

βξίζθνληαη ζε ακνηβαία αιιειεμάξηεζε. Έηζη φηαλ ηα άηνκα ιακβάλνπλ θνηλσληθνχο, 

αηζζεκαηηθνχο ή νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο, αηζζάλνληαη ππνρξέσζε λα 

αληαπνδψζνπλ (Saks, 2006). Έλαο ηξφπνο γηα λα αληαπνδψζνπλ νη εξγαδφκελνη ζηνλ 

νξγαληζκφ γηα ηνπο πφξνπο πνπ ηνπο δηαηίζεληαη είλαη κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δνκείηαη κία αληαπνδνηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ νξγαληζκφ 

θαη ζηελ πξνζπκία ησλ ππαιιήισλ λα επηδείμνπλ ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα πξνζθέξνπλ 

ηα κέγηζηα ζηελ επίηεπμε ηεο εξγαζίαο ηνπο (Andrew & Sofian, 2012).  

Οη εξγαζηαθνί πφξνη κπνξεί λα πξνζθέξνπλ εζσηεξηθή ππνθίλεζε δηεπθνιχλνληαο ηε 

κάζεζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμσηεξηθή ππνθίλεζε πξνζθέξνληαο ζεκαληηθή 

βνήζεηα ή ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Schaufeli & Bakker, 

2004). 

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Andrew & Sofian, (2012) ζε θάζε εξγαδφκελν ππάξρνπλ 

θάπνηνη αηνκηθνί παξάγνληεο (φπσο ε επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο θαη ε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία) πνπ απνηεινχλ ηνλ «νδεγφ» γηα 

ηελ εκπινθή θαη ηελ ππνθίλεζε ηνπ θαη πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπ ηθαλνπνίεζε, 

ηελ νξγαλσζηαθή ηνπ δέζκεπζε θαη ζε OCB.  

 

2.3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ 

Μηα εξγαζία  πνπ εκπεξηέρεη λφεκα θαη πξνζθέξεη πξνθιήζεηο θαη πνηθηιία, πξνάγεη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη νδεγεί ζε νπζηψδε ζπλεηζθνξά, επεξεάδεη ηελ εκπινθή ηνπ 

εξγαδφκελνπ. Γεγνλφο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εξγαζίαο ησλ 
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Hackman θαη Oldham θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη εξγαζίεο πνπ εκπεξηέρνπλ ζε πςειφ 

βαζκφ ηα πέληε απηά ραξαθηεξηζηηθά (πνηθηιία δεμηνηήησλ, ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ, 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ, απηνλνκία θαη αλαηξνθνδφηεζε) παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά θαη ζε ηειηθή αλάιπζε λα εκπιαθνχλ πεξηζζφηεξν 

κε ηελ εξγαζία ηνπο  (Saks, 2006). 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε παξνπζία δηαθφξσλ πφξσλ ζηελ εξγαζία φπσο ε ζηήξημε 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πξντζηάκελνπο, ε πνηθηιία δεμηνηήησλ, ε απηνλνκία θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ (Xanthopoulou et al., 

2009). 

Οη Maslach et al. (2001) ζην κνληέιν πνπ δεκηνχξγεζαλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

εκπινθή βξήθαλ φηη ζρεηίδεηαη κε ην θφξην εξγαζίαο, ηα αηζζήκαηα επηινγψλ θαη ειέγρνπ, 

ηελ αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε, ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηε δηθαηνζχλε 

θαη ηελ νπζηψδε εξγαζία.   

Ζ ππνζηήξημε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, ε θαηλνηνκία, ε αλαγλψξηζε θαη ην 

νξγαλσζηαθφ θιίκα θαίλεηαη φηη είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ αθφκα θαη φηαλ 

ππάξρνπλ δχζθνιεο θαη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη εληζρχνπλ ηελ εξγαζηαθή εκπινθή  

(Bakker et al., 2007). Δπηπιένλ ζεηηθά ζρεηίδνληαη ε πνηθηιία ηεο εξγαζίαο θαη νη θαηάιιεινη 

ξφινη κε ην λφεκα, ελψ ε ππνζηεξηθηηθή εξγαζία θαη νη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζρεηίδνληαη κε ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία (May et al.,  2004).  

Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε λνζειεπηέο έδεημε φηη εθιακβάλνπλ σο εκπφδηα ζηελ 

εκπινθή ηνπο κε ηνλ νξγαληζκφ ην θφξην εξγαζίαο (ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ), ηελ 

έιιεηςε ειέγρνπ, ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο (απφ ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο) θαη ηηο 

αλεπαξθείο ακνηβέο (Freeney & Tierman, 2009).  

Αθφκε νη Adriaenssens et al. (2011) ππνγξάκκηζαλ φηη ε εκπινθή ζην ρψξν ηεο 

πγείαο κπνξεί λα πξνβιεθζεί κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, ηηο ακνηβέο 

θαη ηελ ελαιιαγή θαζεθφλησλ, ελψ ην ζθξίγνο θαη ε αθνζίσζε θαίλεηαη φηη επεξεάδνληαη 

απφ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζέζε εξγαζίαο, ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο θαη απφ ην 

άγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ (Jenaro et al., 2011).   
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2.3.3 ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ  

Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ πςειή εκπινθή ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζπλεηζθέξνπλ 

νπζηαζηηθά θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία ηνπ (Saks, 2006).  

Ο Kahn (1992) πξφηεηλε φηη ε εκπινθή νδεγεί ηφζν ζε αηνκηθά απνηειέζκαηα (φπσο 

αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο) φζν θαη ζε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ νξγαληζκφ (αλάπηπμε θαη παξαγσγηθφηεηα).   

Σα επξήκαηα απφ πνιιέο έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη ε εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ 

απνηειεί έλα ηζρπξφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ επίδνζε ηνπο θαζψο επηδξά ζηελ πξφζεζε 

ηνπο γηα απνρψξεζε, ζηελ αθνζίσζε ηνπο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο (Saks, 2006; 

Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli & Bakker, 2004).  

Σα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη εκπινθή γηα ηελ εξγαζία ηνπο ελεξγνχλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν θαζψο επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο αληαπνδνηηθήο αληαιιαγήο. πλεπψο ηα 

άηνκα απηά ηείλνπλ λα δηαηεξνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπο θαη γηα απηφ 

εκθαλίδνπλ πην ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξνζέζεηο απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ (Saks, 2006).  

ε κειέηε ησλ Harter et al., (2002) ζε 7.939 επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο απφ 36 

εηαηξείεο, βξέζεθε φηη νη κνλάδεο ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη είραλ πςειή εκπινθή, 

δηαθξίλνληαλ γηα ηηο επηδφζεηο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. Δπηπιένλ ε εκπινθή ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία (Harter et 

al., 2002; Salanova et al., 2005).  

Ζ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλα θξίζηκν ζέκα γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο. Καζψο ζπλερψο εληζρχεηαη ε αληίιεςε φηη ην κεγαιχηεξν θεθάιαην ζηνπο 

νξγαληζκνχο είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη νξγαληζκνί ζηξέθνληαη ζε HR ζπζηήκαηα πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα εληζρχζνπλ ηελ εκπινθή ηνπο θαη ηε δέζκεπζε ηνπο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ  

«πκπεξηθνξά είλαη ν ηξφπνο πνπ επηθνηλσλνχκε. Όκσο ν ηξφπνο απηφο εμαξηάηαη 

θαη απφ ηε ζρέζε καο κε ην άιιν ή η΄ άιια πξφζσπα θαη απφ ηελ αληίιεςε καο γηα ηηο 

ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ηε ζηηγκή ηεο επηθνηλσλίαο. …πκπεξηθνξά είλαη ηη θάλεη θαη 

ηη ιέεη ην άηνκν, δειαδή ην θιείζηκν ηνπ καηηνχ, ηα λεχκαηα, ην ρακφγειν, ην ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, ε ρεηξαςία, ν ηξφπνο πνπ ληχλεηαη» (Γηαλλνπιέαο, 2011 ζ. 21). 

Κάζε άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ έρεη ηηο δηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, ζηφρνπο, 

αμίεο, πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθφ θχξνο. Σα ζηνηρεία απηά ζα επεξεάδνπλ 

ζπλερψο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ νξγαληζκφ. Ζ έληαμε ηνπ ζηνλ 

νξγαληζκφ κέζα απφ κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνλ θέξλνπλ ζε επαθή κε έλα λέν πεξηβάιινλ 

πνπ έρεη λέεο απαηηήζεηο αιιά αζθεί πάλσ ηνπ θαη λέεο επηξξνέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάζε 

νξγαληζκφο έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο. Έηζη ε δηνίθεζε θαη νη ππφινηπνη 

εξγαδφκελνη δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ αιιά θαη κε 

ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηδηψμεηο. Δπνκέλσο νδεγνχλ ηνλ 

εξγαδφκελν ζε λέα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηνλ θαλνληζκφ, ηελ πνιηηηθή ηεο 

εηαηξείαο αιιά θαη κέζα απφ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο (Υπηήξεο, 2013).  

Ζ ζπκπεξηθνξά απνηειεί ηελ νξαηή πιεπξά ηνπ αηφκνπ, ελψ ε ζηάζε δειαδή ηα 

θίλεηξα, νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, απνηεινχλ ηελ αφξαηε πιεπξά ηνπ θαη δελ 

κπνξεί λα ηελ δεη θαλείο εθηφο θαη αλ ν ίδηνο ηελ εθδειψζεη. Αθφκε ε ζπκπεξηθνξά θάζε 

αλζξψπνπ είλαη πηζαλφ λα έρεη αληίθηππν θαη αιιειεπίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ 

κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε επηθνηλσλία γηα απηφ θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φρη κφλν ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ αιιά θαη ησλ άιισλ θαζψο θαη ησλ ιφγσλ πνπ ηνλ νδεγνχλ 

ζηελ πηνζέηεζε κίαο ζπκπεξηθνξάο έλαληη κίαο άιιεο. ην ρψξν εξγαζίαο νη πξντζηάκελνη, 

νη ζπλάδειθνη, νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη κφλν ηε ζπκπεξηθνξά, δειαδή απηφ πνπ ιέεη ή 

θάλεη θάπνηνο θαη κε βάζε απηήλ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη ηελ αφξαηε πιεπξά 

δειαδή ηε ζηάζε ηνπ (Γηαλλνπιέαο, 2011). 

πλεπψο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, φπσο ηα λνζνθνκεία, παίδεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη θπξίσο 
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ζηε κεηαβνιή ηεο πξνο ην θαιχηεξν, είηε κε βξαρππξφζεζκνπο ηξφπνπο φπσο δηνηθεηηθά 

κέηξα, είηε καθξνπξφζεζκα κε ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ φπσο 

ηα θίλεηξα, νη αμίεο, ε ζπγθηλεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, νη δεμηφηεηεο θαη νη πξνζέζεηο ηνπ, νη 

νπνίνη φκσο επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

(εξγαζηαθφ, θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ). Οη παξάγνληεο απηνί αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σν άηνκν εθθξάδεη κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν ε νπνία αλ δεη φηη γίλεηαη απνδεθηή, πηνζεηείηαη (Γηαλλνπιέαο, 2011). 

 

3.1 ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ TOY «ΚΑΛΟΤ ΠΟΛΗΣΖ» (OCB) 

Μία πξψηε πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ OCB έγηλε 

ην 1964 απφ ηνλ Katz ν νπνίνο ηε δηαρψξηζε απφ ηηο ππφινηπεο νξγαλσζηαθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη κειέηεζε ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο. χκθσλα κε ηνλ 

Katz νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ απζφξκεηα θαη θαηλνηνκηθά κε ηξφπν πνπ μεπεξλά 

ηηο πεξηγξαθέο ησλ ξφισλ εξγαζίαο ηνπο.  

Ο Katz αλαγλψξηζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνί γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ:  

α) Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα είλαη ππνθηλεκέλνη γηα λα παξακείλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ.  

β) Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ξφινπ ηνπο κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεσο εξγαζίαο ηνπο.  

γ) Οη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη εξγαδνκέλνπο πνπ είλαη πξφζπκνη λα πξνζθέξνπλ 

παξαπάλσ απφ φ,ηη δεηείηαη κε απζφξκεηεο θαη θαηλνηφκεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, μεθεχγνληαο απφ ηα ζηελά φξηα ησλ θαζνξηζκέλσλ ξφισλ 

εξγαζίαο.  

Ο Katz (1964) αλαγλψξηζε δχν δηαζηάζεηο ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά 

κε ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο  ζπκπεξηθνξέο ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ (in –role) θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο έμσ απφ ην πιαίζην ηνπ ξφινπ (extra-role). Οη ζπκπεξηθνξέο ζην πιαίζην ηνπ 

ξφινπ είλαη έλα ζχλνιν πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ξφισλ νξηζκέλσλ απφ ην νξγαλσζηαθφ 

πξσηφθνιιν, είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη θαζνξηζκέλεο απφ ηελ πεξηγξαθή ζέζεσο εξγαζίαο. Οη 
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ζπκπεξηθνξέο έμσ απφ ην πιαίζην ηνπ ξφινπ απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ έρνπλ πεξηγξαθή θαη 

κπνξεί λα είλαη παξφκνηεο αλάκεζα ζε δηάθνξεο δνπιεηέο θαη εμππεξεηνχλ ηελ επίηεπμε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. Ο νξηζκφο ησλ ξφισλ γηα θάζε εξγαζία κεηψλεη ηελ πνηθηιία θαη 

απμάλεη ηελ πξνβιεςηκφηεηα ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ηεο απφδνζεο, φκσο νη 

απζφξκεηεο θαη θαηλνηφκεο ζπκπεξηθνξέο είλαη απηέο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ ζε επηβίσζε θαη ζε πιενλέθηεκα.  

Ζ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε ησλ ζπκπεξηθνξψλ έμσ 

απφ ην πιαίζην θαη γηα απηφ νη πξντζηάκελνη ρξεηάδνληαη εξγαδνκέλνπο πνπ θάλνπλ απηφ ην 

παξαπάλσ απφ φ,ηη πεξηγξάθεη ε ζέζε ηνπο. 

 

3.1.1 ΟΡΗΜΟ OCB 

Ο Organ (1997) είλαη απηφο πνπ έδσζε νπζηαζηηθά ηνλ νξηζκφ ηεο OCB. χκθσλα κε 

απηφλ ε OCB αληηπξνζσπεχεη κία αηνκηθή ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη πξναηξεηηθή θαη 

εζεινληηθή, δελ είλαη κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ξφινπ εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, δελ 

αλαγλσξίδεηαη κε άκεζν ηξφπν ή ζαθψο απφ ην επίζεκα ζχζηεκα επηβξάβεπζεο θαη πνπ 

γεληθφηεξα πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.  

Με ηνλ φξν πξναηξεηηθή ελλνεί φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ είλαη κηα απαίηεζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ επηβάιιεηαη, παξά κία πξνζσπηθή επηινγή ηέηνηα πνπ ε 

παξάιεηςε ηεο δελ επηθέξεη θπξψζεηο. Δίλαη πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο απαηηήζεηο ηεο 

δνπιεηάο. Ο εξγαδφκελνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεζκεπηεί ζε OCB, κηα ηέηνηα ελέξγεηα 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη δελ είλαη θαζνδεγνχκελε απφ ηηο νδεγίεο 

ηνπ πξντζηακέλνπ (Organ, 1997).  

Ο Organ (1997) επίζεο δηεπθξηλίδεη φηη ε OCB δελ αλαγλσξίδεηαη άκεζα ή επίζεκα 

απφ ην ζχζηεκα επηβξάβεπζεο ησλ νξγαληζκψλ, φκσο κπνξεί έλαο εξγαδφκελνο πνπ 

επηδεηθλχεη OCB λα απνθνκίζεη ηειηθά θαη πιηθέο απνιαβέο θαζψο κηα δηαξθή ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εληχπσζε ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ 

θαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ή πξναγσγή. Βέβαηα απηέο νη απνιαβέο δελ είλαη δνκηθά 

εγγπεκέλεο κέζα απφ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  
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Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε OCB ζπλνιηθά ζπλεηζθέξεη έκκεζα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο εληζρχεη ην θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εξγαδφκελνη (Organ, 1997). 

Ζ OCB ελφο εξγαδφκελνπ κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηνλ νξγαληζκφ ή ζε κεκνλσκέλα 

άηνκα. Μπνξεί δειαδή λα ππάξμεη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ OCBO πνπ σθειεί ηνλ νξγαληζκφ 

γεληθά κε ηελ δηεθπεξαίσζε ξφισλ πνπ είλαη έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαζήθνληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη OCBI πνπ σθειεί άκεζα ζπγθεθξηκέλα άηνκα βνεζψληαο ηα κε έλα 

εξγαζηαθφ ηνπο θαζήθνλ ή πξφβιεκα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπλεηζθέξνληαο ηειηθά θαη ζηνλ 

νξγαληζκφ (Williams & Anderson, 1991).    

 

3.1.2 ΜΟΝΣΔΛΟ OCB 

Αξθεηά κνληέια έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο OCB κε 

επηθξαηέζηεξν απηφ ηνπ Organ πνπ πεξηιακβάλεη 5 δηαζηάζεηο:  

1) Σνλ αιηξνπηζκό, ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο βνήζεηαο ζε κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 

ζρεηηθά κε θαζήθνληα ή πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο 

(Organ,1997). 

2) Σελ επγέλεηα, αθνξά ελέξγεηεο πνπ ζθνπεχνπλ ζηελ απνηξνπή πξνβιεκάησλ 

ζπλαδέιθσλ  (Organ,1997). 

3) Σελ επζπλεηδεζία, ζπκπεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

εξγαδφκελνη απνδέρνληαη θαη ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο, θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ (πρ είλαη ζπλεπείο, δελ ζπαηαινχλ πφξνπο), (Organ,1997).  

4) Σελ θηινηηκία, ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπκία ηνπ εξγαδφκελνπ λα δηαρεηξηζηεί ή λα 

αλερηεί θαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη ηδαληθέο ρσξίο δηακαξηπξίεο θαη λα κελ θάλεη ηα 

πξνβιήκαηα κεγαιχηεξα απφ φ,ηη είλαη (Podsakoff  et al., 2000). 

5) Σελ αξεηή, αλαθέξεηαη ζην λα είλαη θαλείο ππεχζπλνο θαη λα ζπκκεηέρεη 

επνηθνδνκεηηθά ζηα ζέκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (π.ρ. λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο), (Podsakoff et al., 2000). 
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3.1.3  OCB ΚΑΗ ΤΠΟΚΗΝΖΖ, ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ, ΔΜΠΛΟΚΖ 

Ζ OCB ππνθηλείηαη απφ ζεηηθέο εξγαζηαθέο ζηάζεηο φπσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

(Konovsky & Pugh, 1994), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλνπλ θαη πνιινί άιινη εξεπλεηέο (Organ 

& Ryan 1995; Becker & Kernan, 2003; Riketta, 2008)  

Πην ελδεηθηηθφο  δείθηεο ηεο OCB θαίλεηαη φηη απνηειεί ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε 

(Morisson, 1994; Meyer et al., 2002). ε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνλ Bolon (1997) ζρεηηθά κε 

ηε ζρέζε ηεο OCB θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, θαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε είλαη πην πηζαλφ λα επηδείμνπλ OCB. Καη ε θαλνληζηηθή 

δέζκεπζε θαίλεηαη φηη έρεη ζρέζε κε ηελ OCB αλ θαη έρεη κειεηεζεί ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή (Meyer et al., 2002). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δέζκεπζε ζπλέρεηαο θαίλεηαη 

φηη δελ δεηθλχεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ OCB (Organ & Ryan 1995; Gautam et al., 2005; 

Meyer et al., 2002).  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ππνθίλεζε πξνάγεη ηηο εζεινχζηεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζπλεπψο εληζρχεη θαη ηελ OCB (Penner et al., 1997). Όηαλ νη εξγαδφκελνη αζθνχλ 

θαζήθνληα απφ εζσηεξηθή ππνθίλεζε  εληζρχεηαη ην λφεκα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη απηφ ηνπο 

επηηξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο θαη λα θαηαιάβνπλ ηνπο δεζκνχο θαη ηηο ζρέζεηο 

αιιειεμάξηεζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Farh et al., 1990). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

εληζρχεηαη ην αίζζεκα ηεο επζχλεο θαη απνθηνχλ ζεηηθή άπνςε απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο 

θαη θαηά ζπλέπεηα επηδεηθλχνπλ OCB θαη δνπιεχνπλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ βνεζνχλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα (Cardona, et al., 

2004).  

Αθφκε ε εξγαζηαθή εκπινθή έρεη βξεζεί φηη έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο πνπ 

βξίζθνληαη έμσ απφ ην πιαίζην ηνπ ξφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ε OCB (Saks, 2006; 

Schaufeli & Bakker, 2004). Καη νη Rich et al. (2010) ππνζηεξίδνπλ θαη απνδεηθλχνπλ κέζα 

απφ ηελ έξεπλα ηνπο φηη ε εκπινθή έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ OCB θαζψο φηαλ έλαο 

εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη εκπινθή δηαζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηφ πνπ θάλεη κε κεγαιχηεξε 

αθνζίσζε θαη ζπλεπψο είλαη θαη πην πξφζπκνο λα βγεη έμσ απφ ηα φξηα πνπ έρνπλ επίζεκα 

νξηζηεί ζηνλ ξφιν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη λα δεζκεπηεί ζε ελέξγεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο OCB.  
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Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη θαη ν Kahn (1990, 1992) θαζψο ππνζηεξίδεη φηη νη 

δηαλνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ελέξγεηεο ηεο εκπινθήο πξνάγνπλ ελεξγεηηθνχο 

θαη νινθιεξσκέλνπο ξφινπο εξγαζίαο κέζα απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ δεκηνπξγνχλ ην αίζζεκα 

ηεο θηινηηκίαο, ηεο δηαπξνζσπηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο.  

 

3.1.4 OCB ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ  

Ζ OCB ζπκπεξηθνξά απνδείρζεθε φηη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο θαζψο πξνσζεί ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη εληζρχεη ηελ επίδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Allen & Rush, 1998).  

Ο Organ (1988) ππέζεζε φηη ε OCB θαη ε απφδνζε ζπλδένληαη, ελψ νη Podsakoff & 

Mackenzie (1997) αμίσζαλ φηη ε OCB δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη επνκέλσο έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ OCB θαζψο  

 εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα,  

 απειεπζεξψλεη πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πην παξαγσγηθνχο 

ζθνπνχο,  

 νδεγεί ζε κείσζε ηεο αλάγθεο λα αθηεξψζεη ζπάληνπο πφξνπο ζε θαζαξά ιεηηνπξγίεο 

ζπληήξεζεο,  

 βνεζάεη ζην ζπληνληζκφ δξαζηεξηνηήησλ εληφο θαη κεηαμχ εξγαζηαθψλ νκάδσλ,  

 δπλακψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνζειθχεη θαη λα θξαηάεη ηνπο 

θαιχηεξνπο εξγαδνκέλνπο,  

 απμάλεη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ,  

 επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα πξνζαξκνζηεί πην απνηειεζκαηηθά ζε πεξηβαιινληηθέο 

αιιαγέο.  

 

Οη Podsakoff et al. (2000) ππνδεηθλχνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε OCB 

επεξεάδεη ηελ επίδνζε θαη φηη εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

δεκηνπξγψληαο θνηλσληθφ θεθάιαην. Καη ζε αηνκηθφ επίπεδν ζρεηίδεηαη ε επίδνζε κε ηελ 

OCB (Motowidlo & Van Scotter, 1994; Allen & Rush, 1998). πγθεθξηκέλα κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ 
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ππεξεζηψλ/ πξντφλησλ (Podsakoff & McKenzie, 1997; Mackenzie et al., 1998; Podsakoff et 

al., 2009).  

 

3.2 ΤΝΔΡΓΑΗΑ  

Ζ ζπλεξγαζία απνηππψλεη ην επίπεδν ησλ ζπληνληζκέλσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ αλάκεζα ζε ελαιιαζζφκελα κέξε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα επηηχρνπλ θνηλνχο 

ζθνπνχο (Palmatier et al., 2006)  

Μία ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη φηη δχν ή πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

παίξλνπλ κέξνο ζε κία ζχκπξαμε κε ζθνπφ λα ζπκκεηέρνπλ πξφζπκα ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Ζ χπαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο επεξεάδεηαη απφ πξνζσπηθνχο παξάγνληεο 

αιιά θαη παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο 

εμαξηψληαη απφ ηελ «εηνηκφηεηα» ηνπ αηφκνπ λα εκπιαθεί ζε απηή ηε δηαπξνζσπηθή 

δηαδηθαζία. Απηή ε εηνηκφηεηα εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ, ηελ σξηκφηεηα 

αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηνπ απφ παξφκνηεο δηαδηθαζίεο. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ επίζεο θαη ε 

εκπηζηνζχλε πνπ έρεη θάπνηνο ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αιιά θαη ε επίγλσζε ησλ νξίσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη. Αθφκε απαξαίηεηεο είλαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ν ζεβαζκφο, ε 

εκπηζηνζχλε θαη ε ηθαλφηεηα λα κνηξάδεηαη θαλείο γλψζεηο, αμίεο, επζχλεο, νξάκαηα, 

απνηειέζκαηα (Henneman et al., 1995).  

Σν κνίξαζκα ηεο γλψζεο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ηδίσο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηνλ δηάινγν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ (Renzl, 2008). Δπηπιένλ βνεζάεη ηα άηνκα λα θαηαλνήζνπλ 

αιιά θαη λα δερζνχλ επηξξνέο απφ ηηο ηδέεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ άιισλ (Pinto et al, 

1993). πλεπψο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νξγαληζκψλ, νη εξγαδφκελνη λα είλαη πξφζπκνη λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη 

κε ην θνηλφ θαιφ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φκσο γηα κία επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία είλαη ε θνηλή 

δέζκεπζε φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή.   

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκπεξηθνξέο 

ζπλεξγαζίαο παίδνπλ θαη νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη 

φπσο ε δηνίθεζε θαη ην είδνο ηεο δηνίθεζεο πνπ πηνζεηείηαη (De Cremer & Van Vugt, 2002). 

Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δηαζαθελίδεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπ θάζε κέινπο, λα ζέηεη 
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φξηα, λα νξίδεη ηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ θαη επηηεχμηκσλ ζηφρσλ θαη λα πξνάγεη ηελ 

θαιή επηθνηλσλία (Thomson & Perry, 2006).  Δπηπιένλ λα ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία, λα 

πξνσζεί θνηλά νξάκαηα θαη ηε δέζκεπζε ζε θνηλνχο ζηφρνπο. Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ λα 

δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ θαη φρη κε 

αληαγσληζκφ (Henneman et al.,1995). Έλαο νξγαληζκφο κε δπλακηθή/ ηζρπξή θνπιηνχξα πνπ 

πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή, ηελ απηνλνκία, ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία.   

Ζ δηακφξθσζε νκάδσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε αλαδήηεζε θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο είλαη ηξφπνη ελδπλάκσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο αχμεζεο 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Οη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη 

ζπζηήκαηα γηα λα ζπληνληζηνχλ (Tauer & Harackiewicz, 2004).  

Ζ ζπλεξγαζία ζηεξίδεη ηε κνλαδηθή θαη αμηνζεκείσηε πξνζθνξά ηνπ θάζε κέινπο, 

εληζρχνληαο έηζη ην αίζζεκα ηεο ηθαλφηεηαο, ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο. 

Δληζρχεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αθνχ πξψηηζηα φκσο δηεπθξηληζηνχλ θαη θαζνξηζηνχλ νη 

ξφινη ησλ κειψλ ηνπο (Henneman et al., 1995).  

Οη αμίεο, ηα θαζήθνληα θαη νη αληακνηβέο επεξεάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δηδηθά ην θνηλφ φξακα, ε ππνζηεξηθηηθή θνπιηνχξα, ηα νκαδηθά θαζήθνληα 

θαη νη θνηλέο αληακνηβέο εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαηηθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε. ε 

πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη νη ζηφρνη ηνπο ζπλδένληαη ζεηηθά θαη ε 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ελφο, βνεζάεη ηνπο άιινπο λα επηηχρνπλ  θαη ηνπο δηθνχο ηνπο 

(Tjosvold, 1986).  

Τπάξρεη βέβαηα θαη κία άιιε πιεπξά ηεο ζπλεξγαζίαο θαζψο ζπρλά αθνξά άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζε αληίζεηεο νκάδεο φπνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αληίζεηα ζπκθέξνληα αιιά λα 

πξέπεη λα ελσζνχλ πξνο έλα θνηλφ ζθνπφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ (Henneman et al., 1995).  

Οη νξγαληζκνί πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα σθειεζνχλ κε πνιινχο 

ηξφπνπο θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ελψ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα ηαιέληα θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ κειψλ 

ηεο κε έλα ζπλεξγαηηθφ θαη φρη αληαγσληζηηθφ ηξφπν. Έηζη εληζρχεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 
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πξνζσπηθνχ θαη ε παξακνλή ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο αηζζάλνληαη φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

αλαγλσξίδεηαη. 

 

3.2.1 ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΤΠΟΚΗΝΖΖ, ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΛΟΚΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  

Όηαλ νη εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ καδί, κπνξεί λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αληηιήςεηο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη θαηά ζπλέπεηα δεηθλχνπλ παξφκνηα πξφηππα ππνθίλεζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο.  Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία αλαθαιχπηνπλ λέεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε ζπλέπεηα λα είλαη πην παξαγσγηθνί 

ζε πνιχπινθα θαζήθνληα θαη λα σθεινχληαη απφ ην κνίξαζκα ησλ πιεξνθνξηψλ (Johnson et 

al., 1981).  

Ζ ζπλεξγαζία επίζεο είλαη πηζαλφ λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηελ 

ππνθίλεζε θαη ηδηαίηεξα ηελ εζσηεξηθή θαζψο ηα άηνκα βηψλνπλ ην πιενλέθηεκα λα είλαη 

κέξνο κίαο νκάδαο πνπ εξγάδεηαη κε έλα θνηλφ ζθνπφ, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε ηεο 

ζχλδεζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Απηή ε ζχλδεζε, ε ζπζρέηηζε έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη 

ζεκαληηθφο κεζνιαβεηήο ζηε δηαδηθαζία ηεο ππνθίλεζεο (Ryan & Deci, 2000, Vallerand & 

Losier, 1999).  

Απφ ηελ άιιε ε ζπλεξγαζία ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο έηζη ράλεηαη ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο. 

Γεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη απνηεινχλ πιένλ κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ θαη θπξίσο 

φηη κπνξεί ν ζηφρνο ηεο νκάδαο λα ειέγρεηαη εμσηεξηθά ή λα απνζαξξχλνληαη  φηαλ ππάξρεη 

κία απνηπρία ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ (Tauer & Harackiewicz, 2004).  

Ζ ζπλεξγαζία εληζρχεη ην εζηθφ, ηε δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Οη ζεηηθέο εκπεηξίεο ηεο ζπλεξγαζίαο νδεγνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ 

πεπνίζεζε φηη έρνπλ απνθνκίζεη νθέιε απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ επηζπκνχλ λα 

αληαπνδψζνπλ. Ζ νκαδηθφηεηα ηνπο ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ νξγαληζκφ 

(Tjosvold, Andrews & Jones, 1983). χκθσλα κε έξεπλα ησλ Tjosvold & Tsao (1989) έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ πξνάγεη ην θνηλφ φξακα, ηελ απνζηνιή θαη ηηο νκαδηθέο δηαδηθαζίεο κε 

ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ζπλεξγαηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαίλεηαη φηη 

εληζρχεη θαη ηε δέζκεπζε ηνπο.  
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Όηαλ νη εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ηφηε νη πφξνη πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπο (φπσο ε εθπαίδεπζε, ε απηνλνκία ηεο νκάδαο θαη ε 

ηερλνινγία) κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ εκπφδηα, λα ηνπο δεκηνπξγήζνπλ ην αίζζεκα ηεο 

εκπινθήο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαιχηεξν εξγαζηαθφ θιίκα θαη δηάζεζε γηα 

εμππεξέηεζε. Οη εκπιεθφκελνη εξγαδφκελνη θαζψο έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο, είλαη πηζαλφ λα ηνπο επεξεάζνπλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαη λα αηζζαλζνχλ κε 

παξφκνην ηξφπν (Salanova et al., 2005).  

 

3.2.2 ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ 

Οη ζπλέπεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα απνηππσζνχλ ζην ίδην ην άηνκν, ζηνλ 

νξγαληζκφ αιιά θαη ζηνπο πειάηεο. Σα άηνκα σθεινχληαη κέζα απφ ην ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπλεξγαζία θαη εληζρχεηαη έηζη ην αίζζεκα ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπο, ηεο επηηπρίαο θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη ε επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ 

ζηφρσλ. ηνπο νξγαληζκνχο βνεζάεη λα γίλνπλ αληηιεπηνί νη δηαδξαζηηθνί ξφινη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη εληζρχεη ηελ ζπλαδειθηθφηεηα θαη 

ην ζεβαζκφ. Δπηπιένλ εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαζψο ηα κέιε αμηνπνηνχλ ηα ηαιέληα θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη φρη αληαγσληζηηθφηεηαο. Κπξίσο φκσο σθεινχληαη νη πειάηεο θαζψο 

απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη κέζα απφ θνηλή πξνζπάζεηα θαη ζπιινγηθφηεηα 

(Henneman et al., 1995). 

Όηαλ ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη έρεη βνήζεηα ζηελ επίηεπμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

θαη φηη φινη βνεζνχλ θαη δνπιεχνπλ καδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ, 

επηδξά ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαη ζηελ επίδνζε ηνπ (Brass, 1981).   

Ζ ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο θαίλεηαη φηη εληζρχεη ηελ απφδνζε, ηε δεκηνπξγία θαη ην 

κνίξαζκα ηεο γλψζεο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαίλεηαη φηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ηξφπνπο ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ (Smith et al, 1995; De 

Cremer & Van Vugt, 2002). 
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3.3 ΥΔΖ ΣΑΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

«Πνιιέο θνξέο ν άλζξσπνο πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη ζπλεπείο κε ηηο 

ζηάζεηο ηνπ θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κεηαμχ ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο παξεκβάιιεηαη ν 

παξάγνληαο πξνζέζεηο. Με ηνλ φξν πξνζέζεηο ελλννχκε ηα ζρέδηα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζθνπηκνηήησλ ηνπ αηφκνπ» (Γηαλλνπιέαο, 2011 ζ. 115).  

Ο άλζξσπνο πξηλ εθδειψζεη κία ζπκπεξηθνξά ζθέθηεηαη πξψηα αλ ηνλ σθειεί, 

δειαδή επεμεξγάδεηαη λνεηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αθνχ θπζηθά 

έρεη ιάβεη ππφςε ηε ζηάζε ηνπ (δειαδή ηα θίλεηξα, ηηο αμίεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηε 

ζπγθηλεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε). Μπνξεί φκσο έλα άηνκν θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κέζα απφ ηελ λνεηηθή επεμεξγαζία λα αθνινπζήζεη κία 

ζπκπεξηθνξά ε νπνία δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε ζηάζε ηνπ. πλεπψο κπνξεί αξγφηεξα λα 

κεηαβάιιεη απηή ηε ζηάζε θαη λα αιιάμεη ηα θίλεηξα, ηηο αμίεο θιπ. Τπάξρεη δειαδή κία 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο (Γηαλλνπιέαο, 2011).   

Οη πεπνηζήζεηο θαη νη αμίεο ελφο αηφκνπ δεκηνπξγνχλ ζηάζεηο νη νπνίεο πξνδηαζέηνπλ 

γηα κία ζπκπεξηθνξά. Μία ζηάζε θαηαιήγεη ζε ζθνπνχκελε ζπκπεξηθνξά. Όκσο αλάινγα κε 

ηηο ζπλζήθεο κπνξεί ε πξφζεζε απηή λα εθπιεξσζεί ή φρη. Αλ θαη νη ζηάζεηο δελ 

πξνδηθάδνπλ πάληα ηε ζπκπεξηθνξά, σζηφζν ν δεζκφο κεηαμχ ζηάζεσλ θαη δπλεηηθήο ή 

ζθφπηκεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζεκαληηθφο. Γεγνλφο πνπ νθείιεη λα ελδηαθέξεη ηε δηνίθεζε 

ελφο νξγαληζκνχ θαζψο αλαγλσξίδνληαο ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη θαηαλνψληαο 

ηηο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ, κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο (Υπηήξεο, 

2013).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

4.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ –ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

«Έξεπλα είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη εξκελείαο πιεξνθνξηψλ κε 

ζθνπφ ηελ νξζνινγηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία μεθηλψληαο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαηαιήγεη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιχζε ηνπ» (Γεκεηξηάδεο & 

Σδσξηδάθε, 2010, ζ. 105).  

Ζ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία νξίδεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εξεπλεηέο ψζηε λα επεμεξγαζηνχλ δεηήκαηα έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ λα νδεγεζνχλ ζε 

αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο (Verma & Mallick, 2004). 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζε κία ινγηθή δηάξζξσζε ελεξγεηψλ. Ξεθηλάεη κε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο ππφζεζεο (ε νπνία πξνυπνζέηεη ελδειερή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε γηα ελεκέξσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο πάλσ ζην 

ζέκα), αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ε ζπιινγή, νξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ηεο έξεπλαο (ηαζαθφπνπινο, 1997).  

 

4.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΔΘΟΓΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

4.2.1 ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ  

Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα πξνεγείηαη ηεο πξσηνγελνχο κε ζθνπφ πξψηηζηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ζσζηή θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηεο 

έξεπλαο. Απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο θαη 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ. Οη δεπηεξνγελείο πεγέο παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο θαη ηεο άκεζεο δηαζεζηκφηεηαο, φκσο έρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα φπσο ε 

ζπιινγή ηνπο ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν θαη ελδερνκέλσο γηα άιιν ζθνπφ, ε κε πιήξεο 

θάιπςε ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο θαη ην επίπεδν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο (Γεκεηξηάδεο & 

Σδσξηδάθε, 2010). 
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4.2.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ 

«Πξσηνγελήο νλνκάδεηαη ε έξεπλα πνπ ζρεδηάδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (ηελ 

ηξέρνπζα έξεπλα) θαη ζπιιέγεη ζηνηρεία απνθιεηζηηθά θαη «πξσηφηππα», ηα νπνία 

ζπγθεληξψλνληαη δειαδή γηα πξψηε θνξά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή» (Γεκεηξηάδεο & 

Σδσξηδάθε, 2010, ζ. 111).  

Ζ πξσηνγελήο έξεπλα παξνπζηάδεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα θαζψο δηελεξγείηαη γηα ηελ 

θάιπςε ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ελψ έρεη ην 

κεηνλέθηεκα φηη ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ είλαη δαπαλεξφο θαη ρξνλνβφξνο 

(Γεκεηξηάδε, 2000).  

Ζ πξσηνγελήο έξεπλα δηαθξίλεηαη ζε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή. Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη 

κία δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ή παξακέηξσλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο κε ζθνπφ ηελ έξεπλα ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αηφκσλ. Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη νη ζπλεληεχμεηο, πνπ δηεμάγνληαη κεκνλσκέλα 

ζε θάζε εξσηψκελν θαη νη νκάδεο εζηίαζεο, πνπ δηεμάγνληαη ζε νκάδεο ζπκκεηερφλησλ 

(Geer, 1991).  

Ζ πνζνηηθή έξεπλα έρεη ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκηαθφ δείγκα ρξεζηκνπνηψληαο δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Μέζα απφ 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα γεληθεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο (Γεκεηξηάδεο & Σδσξηδάθε, 2010).  

Ζ αμηνιφγεζε θάζε επηζηεκνληθήο πνζνηηθήο έξεπλαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ην εάλ πξνζθέξεη ζηε ζεσξία, εάλ είλαη επηζηεκνληθά αμηφπηζηε θη εκπεηξηθά βαζηζκέλε, εάλ 

ηα επξήκαηα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ή λα κεηαθεξζνχλ θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο, θαη αλ 

παίξλεη ππφςε ηελ επίδξαζε ηνπ εξεπλεηή θαη ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο. Σα παξαπάλσ θξηηήξηα θαίλεηαη λα αληηζηνηρνχλ ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο (Punch, 2003)  

ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο νη βαζηθφηεξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δηαρσξίδνληαη 

ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο, ε εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ νπνίσλ εληνπίδεηαη ζηνλ ηξφπν 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε πνζνηηθή µε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. 
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4.3 ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ 

πλνιηθά ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξάο 

θαη επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, έρεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κε ζαθείο πξαθηηθέο 

πξνεθηάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. Μάιηζηα ζήκεξα ε αλάγθε ηεο 

απμεκέλεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αθφκα πην έληνλε, 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ηξέρνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

ελψ ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο.  

Γεδνκέλσλ, ινηπφλ, ησλ παξαπάλσ, ε παξνχζα ζηαηηζηηθή κειέηε απνζθνπεί ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ησλ 

ζηάζεσλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ. 

Παξάιιεια ε κειέηε επηρεηξεί ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο. 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εμεηάζεη ε κειέηε είλαη νη θάησζη: 

Υπόθεζη 1
η
 : Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Υπόθεζη 2
η
 : Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ππνθίλεζε, νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη εξγαζηαθή εκπινθή).  

Υπόθεζη 3
η
 : Οη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

(OCB θαη ζπλεξγαζία).  

Υπόθεζη 4
η
 : Οη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Υπόθεζη 5
η
 : Οη ζπκπεξηθνξέο (OCB θαη ζπλεξγαζία) ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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4.4 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 31 Απγνχζηνπ έσο 14 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2015 κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο ή επρέξεηαο. Ο πιεζπζκφο 

ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίδεηαη ζαλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ λνζνθνκεηαθφ θιάδν, ελψ 

ν ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ  

λνζνθνκείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο 

δηακνηξάζζεθε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιερζέλησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ λα αγγίδεη ηα 151. 

 

4.5 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ 

Ζ έξεπλα έρεη αληρλεπηηθφ ραξαθηήξα θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ επηδηψθεηαη ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απφςεηο, θξίζεηο, ζηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, ε κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη είλαη ε επηζθφπεζε. Χο 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη ην εξσηεκαηνιφγην, επεηδή επηηξέπεη ηφζν ηελ 

πνζνηηθή, φζν θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ επεμήγεζή ηνπο αιιά θαη γηαηί 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ νκαδνπνηήζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα 

εμαρζνχλ απφ απηέο ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. χκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion (2000), νη 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν, 

απνζθνπψληαο λα πεξηγξάςνπλ ηε θχζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ ή λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο απνηειείηαη απφ 

πέληε επηκέξνπο ελφηεηεο (ηκήκαηα). ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά 

θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

θχιν, ε ειηθία ηνπο, ηα ρξφληα εξγαζίαο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, ην είδνο απηήο θαζψο θαη ε 

ζέζε ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλψληαη νη 

αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ επεξεάδνπλ ηελ 

επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ε επάξθεηα ησλ δνκηθψλ 

παξαγφλησλ, νη άκεζεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην εξγαζηαθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε απηφλ. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 
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ζηνλ νξγαληζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην βαζκφ ππνθίλεζεο, νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη 

εξγαζηαθήο εκπινθήο πνπ απηνί ζεκεηψλνπλ. Δπηπιένλ ε ηέηαξηε ελφηεηα αθνξά ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ εζηηάδνληαο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο «Καινχ Πνιίηε» θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, ελψ ηέινο ε πέκπηε ελφηεηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξσηεζέληεο 

θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο κε αληίζηνηρεο ζέζεηο νη 

απαληήζεηο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη κέζσ αχμνπζαο 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert (1-Πνιχ 

ιίγν έσο 5-Πάξα πνιχ). 

 

4.6 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί φπσο πξναλαθέξζεθε κε ηε ρξήζε κεζφδσλ ηεο πεξηγξαθηθήο φζν θαη 

ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. Χο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν κέζνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε, δηαγξάκκαηα πηηψλ θαη ξαβδνγξακκάησλ, νη 

έιεγρνη θαλνληθφηεηαο θαηαλνκήο Saphiro-Wilk θαη Kolmogorov-Smirnov, ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο θαη έιεγρνη ππνζέζεσλ ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ή κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο κεηαβιεηψλ. ε θάζε 

πεξίπησζε πξνζδηνξίδεηαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 5% (α=0,05). 

 

4.7 ΖΘΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

Όζνλ αθνξά ην εκπεηξηθφ κέξνο, ε εξεπλήηξηα δηέλεηκε ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κεηά απφ ελεκέξσζή ηνπο ηφζν γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο φζν θαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο. Απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε πξνθνξηθή 

πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα, αξρηθά, παξαηεξείηαη πσο ην 66,2% ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο 

θαη ην ππφινηπν 33,8% απφ άλδξεο.  

Γηάγξακκα 1: Φύιν εξσηεζέλησλ 

 

Αθνινχζσο, ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη ηα 42,35 έηε, κε κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ειηθία ηα 60 θαη 26 έηε αληίζηνηρα, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ εηψλ ππεξεζίαο ζηνλ 

νξγαληζκφ ππφ εμέηαζε είλαη 10,70 ρξφληα.  

Γηάγξακκα 2: Μέζε ειηθία θαη έηε ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκό 

 Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο. Σ.Α. 

Ζιηθία 26 60 42,35 7,012 

Υξφληα ππεξεζίαο ζηνλ 

νξγαληζκφ 
1 31 10,70 4,610 
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Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα δηαηεξεί ζέζε πιήξνπο απαζρφιεζεο (97,3%), ελψ κφιηο ην 2,7% εξγάδεηαη ζε ζέζε 

κεξηθήο απαζρφιεζεο.  

Γηάγξακκα 3: Δίδνο ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκό 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξάζεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αλαθνξηθά 

κε ηε ζέζε ζηνλ νξγαληζκφ, ην 35,1% απνηειείηαη απφ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην 25,8% απφ 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην 17,9% απφ ηαηξηθφ. Σα πνζνζηά γηα ην ηερληθφ θαη 

παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ δηακνξθψλνληαη ζε 2,0% θαη 19,2%, αληίζηνηρα.  
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Γηάγξακκα 4: Θέζε ζηνλ νξγαληζκό  

 

ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλψληαη νη αληηιήςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο επίδνζε, 

εζηηάδνληαο ζε δνκηθνχο παξάγνληεο, ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζην εξγαζηαθφ θιίκα. 

πγθεθξηκέλα ε επάξθεηα ησλ δνκηθψλ παξαγφλησλ θξίλεηαη κέηξηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(Μ.Ο. = 3,00), ελψ φζνλ αθνξά ηηο αμηνινγήζεηο ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα, ηε κεγαιχηεξε επάξθεηα ζεκεηψλνπλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ρψξσλ (Μ.Ο. = 3,53) θαη αθνινχζσο νη πιηθνηερληθνί πφξνη (Μ.Ο. = 3,19). Ληγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη θαίλεηαη λα είλαη νη εξγαδφκελνη ζε επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ (Μ.Ο. = 2,82 θαη 2,47, αληίζηνηρα).   

Γηάγξακκα 5: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ηεο επάξθεηαο δνκηθώλ παξαγόλησλ 

 Μ.Ο. 
Std. 

Deviation 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 2,82 0,880 

Τιηθνηερληθνί πφξνη 3,19 0,998 

Αλζξψπηλνη πφξνη 2,47 0,992 

Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ρψξσλ 3,53 1,063 

Επάρκεια δομικών παραγόντων 3,00 0,740 
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ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ε ζπλνιηθή επάξθεηα αμηνινγείηαη απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο σο θάησ ηνπ κεηξίνπ (Μ.Ο. = 2,43). πγθεθξηκέλα, ν θφξηνο εξγαζίαο, ην 

εξγαζηαθφ άγρνο θαη ε εξγαζηαθή εμάληιεζε θαηαηάζζνληαη ζε ρακειά επίπεδα (Μ.Ο. = 

2,10, 2,17 θαη 2,13, αληίζηνηρα), ελψ θαιχηεξα αμηνινγείηαη ην σξάξην εξγαζίαο (Μ.Ο. = 

3,33). 

Γηάγξακκα 6: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ησλ άκεζσλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

 Μ.Ο. 
Std. 

Deviation 

Φφξηνο εξγαζίαο 2,10 1,153 

Χξάξην εξγαζίαο 3,33 1,100 

Δξγαζηαθφ άγρνο 2,17 1,159 

Δξγαζηαθή εμάληιεζε 2,13 1,093 

Βαζκφο άκεζσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 2,43 0,933 

Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο 

απηφ θξίλεηαη ζε γεληθνχο φξνπο ζρεηηθά αξλεηηθφ. Οη εξγαδφκελνη δηαθσλνχλ πσο ππάξρεη 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο (Μ.Ο. = 2,89), ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην εξγαζηαθφ 

εζηθφ θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ νξγαληζκφ (Μ.Ο. = 2,39 θαη 2,08, 

αληίζηνηρα). Διιηπείο παξνπζηάδνληαη ηφζν ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ φζν θαη ε επηθνηλσλία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ην εξγαζηαθφ θιίκα ζηνλ νξγαληζκφ 

ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, κπνξεί λα αμηνινγεζεί σο 

πξνβιεκαηηθφ θαη αλεπαξθέο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν (=2,38). 
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Γηάγξακκα 7: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ηνπ εξγαζηαθνύ θιίκαηνο 

 Μ.Ο. Std. Deviation 

Δκπηζηνζχλε: Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

εκπηζηεχνληαη πάληα ν έλαο ηνλ άιινλ 
2,89 1,030 

Ζζηθφ: Οη εξγαδφκελνη έρνπλ πςειφ εζηθφ ζηνλ 

Οξγαληζκφ 
2,39 0,916 

πκκεηνρή: Οη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

απνθάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ 
1,95 0,885 

Τπνζηήξημε: Οη εξγαδφκελνη βξίζθνπλ αξσγφ ηνλ 

Οξγαληζκφ ζε ζέκαηά ηνπο 
2,08 0,916 

Δπηθνηλσλία: Τπάξρνπλ δίθηπα επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ 
2,55 0,879 

Δξγαζηαθφ θιίκα 2,38 0,681 

Πξνρσξψληαο ζην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπνπ εμεηάδνληαη νη ζηάζεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ αλαθνξηθά κε ηελ ππνθίλεζε, ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

θαη ηελ εξγαζηαθή εκπινθή, αξρηθά, θαηαγξάθεηαη πσο νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη πσο 

ππνθηλνχληαη φηαλ ν νξγαληζκφο αλαγλσξίδεη δεκφζηα ηελ θαιή δνπιεηά (Μ.Ο. = 3,66) θαη 

φηαλ ε απφδνζή ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ηεο πνιηηηθήο πξναγσγψλ (Μ.Ο. = 3,48). 

Δπηπιένλ ζπκθσλία εληνπίδεηαη ζηε δήισζε φηη νη εξγαδφκελνη ππνθηλνχληαη φηαλ ν 

νξγαληζκφο αθνινπζεί επίζεκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επνπηψλ (Μ.Ο. = 3,26). 
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Γηάγξακκα 8: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ηεο ππνθίλεζεο 

 Μ.Ο. Std. Deviation 

Αλαγλψξηζε: Αηζζάλνκαη ππνθίλεζε φηαλ ν νξγαληζκφο 

δεκφζηα αλαγλσξίδεη ηελ θαιή δνπιεηά κνπ 
3,66 1,137 

Κίλεηξα: Αηζζάλνκαη ππνθίλεζε φηαλ ν νξγαληζκφο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ απφδνζή κνπ σο ηε βάζε γηα πξναγσγέο. 
3,48 1,275 

ρέζεηο: Αηζζάλνκαη ππνθίλεζε φηαλ ν νξγαληζκφο αθνινπζεί 

επίζεκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επνπηψλ ή ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 

3,26 1,067 

Τπνθίλεζή 3,47 1,044 

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε αμηνινγείηαη νκνίσο ζε πάλσ ηνπ κεηξίνπ επίπεδα (Μ.Ο. = 

3,15), κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο λα θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξάγνληα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο  (Μ.Ο. = 3,42). Δπίζεο νη εξγαδφκελνη ζρεδφλ ζπκθσλνχλ πσο 

ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα απηνχο λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ νξγαληζκφ επί ηνπ παξφληνο (Μ.Ο. 

= 3,29), αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ζρεδφλ δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε «δηδάρζεθα λα πηζηεχσ 

ζηελ αμία ηνπ λα παξακέλσ πηζηφο ζε έλαλ νξγαληζκφ» (Μ.Ο. = 2,74), θαηαδεηθλχνληαο έηζη 

ρακειά επίπεδα θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο. 
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Γηάγξακκα 9: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 Μ.Ο. Std. Deviation 

πλαηζζεκαηηθή Γέζκεπζε: Αηζζάλνκαη ππεξήθαλνο λα ιέσ 

ζηνπο αλζξψπνπο γηα πνηνλ εξγάδνκαη. 
3,42 0,969 

πλερηζηηθή Γέζκεπζε: Θα ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα κέλα λα 

αθήζσ ηνλ Οξγαληζκφ κνπ απηή ηε ζηηγκή, αθφκα θαη αλ ήζεια 

λα ην θάλσ. 

3,29 1,263 

Καλνληζηηθή Γέζκεπζε: Γηδάρζεθα λα πηζηεχσ ζηελ αμία ηνπ λα 

παξακέλσ πηζηφο ζε έλαλ Οξγαληζκφ. 
2,74 1,112 

Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 3,15 0,902 

Ζ εξγαζηαθή εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αμηνινγείηαη επίζεο ζε 

κέηξηα επίπεδα (Μ.Ο. = 3,04). Οη εξγαδφκελνη ζρεδφλ δηαθσλνχλ κε ηε δήισζε πσο φηαλ 

ζεθψλνληαη ην πξσί έρνπλ φξεμε λα πάλε ζηε δνπιεηά ηνπο (Μ.Ο. = 2,84), ελψ δελ είλαη 

νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά πξνζθείκελνη ηεο αληίιεςεο φηη ε δνπιεηά ηνπο είλαη κία 

πξφθιεζε (Μ.Ο. = 3,18) θαη φηη φηαλ εξγάδνληαη μερλνχλ νηηδήπνηε γχξσ ηνπο (Μ.Ο. = 3,19 

θαη 3,08, αληίζηνηρα). 

Γηάγξακκα 10: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ηεο εξγαζηαθήο εκπινθήο 

 Μ.Ο. Std. Deviation 

ζέλνο: Όηαλ ζεθψλνκαη ην πξσί, έρσ φξεμε λα πάσ ζηε 

δνπιεηά κνπ. 
2,84 0,960 

Πξνζήισζε: Γηα κέλα ε δνπιεηά κνπ είλαη κηα πξφθιεζε. 3,09 1,133 

Απνξξφθεζε: Όηαλ δνπιεχσ, μερλψ νηηδήπνηε γχξσ κνπ. 3,18 1,065 

Δξγαζηαθή εκπινθή 3,04 0,901 
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Ζ OCB ησλ εξγαδνκέλσλ εμεηάδεηαη ζην ηέηαξην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 

ππάιιεινη ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεδφλ ζπκθσλνχλ πσο βνεζνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηαλ 

έρνπλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο (Μ.Ο. = 3,79), εκθαλίδνληαο έηζη κία αιηξνπηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ελψ ζπκθσλνχλ ζρεδφλ απφιπηα κε ηελ πξφηαζε «δελ θάλσ θαηάρξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ άιισλ αλζξψπσλ» (Μ.Ο. = 4,28), αλαδεηθλχνληαο κία βαζηθή δηάζηαζε ηεο 

OCB. Δπηπιένλ νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ πσο είλαη θηιφηηκνη (Μ.Ο. = 4,31) θαη επζπλείδεηνη 

(Μ.Ο. = 3,99), αλ θαη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε «ελεκεξψλνκαη 

έγθαηξα γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ» (Μ.Ο. = 3,05). πλνιηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα ζεσξνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πσο δηαηεξνχλ κία νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά 

«Καινχ Πνιίηε» (Μ.Ο. = 3,88).   

Γηάγξακκα 11: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο «Καινύ πνιίηε» 

 Μ.Ο. Std. Deviation 

Αιηξνπηζκφο: Βνεζψ άιινπο πνπ έρνπλ βαξηά θνξηία 

εξγαζίαο. 
3,79 0,805 

Δπγέλεηα:  Γελ θάλσ θαηάρξεζε ησλ δηθαησκάησλ άιισλ 

αλζξψπσλ. 
4,28 0,704 

Φηινηηκία: Γελ θάλσ ηα πξνβιήκαηα κεγαιχηεξα απφ φηη 

είλαη. 
4,31 0,750 

Δπζπλεηδεζία: Δίκαη πάληνηε ζηελ ψξα κνπ. 3,99 0,959 

Αξεηή: Δλεκεξψλνκαη έγθαηξα γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ 

Οξγαληζκφ. 
3,05 1,100 

Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά «Καινχ πνιίηε» 3,88 0,529 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία σο ππν-παξάγνληα ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, 

απηή θξίλεηαη αξθεηά επαξθήο (Μ.Ο. = 4,00), θαζψο νη εξγαδφκελνη ζρεδφλ ζπκθσλνχλ πσο 

βνεζνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο λα νινθιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο (Μ.Ο. = 4,23) θαη 

απνινγνχληαη ζηνπο αλσηέξνπο ηνπο φηαλ θάηη δελ πεγαίλεη ζσζηά (Μ.Ο. = 3,77). 
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Γηάγξακκα 12: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Μ.Ο. Std. Deviation 

πλεξγαζία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ: Βνεζψ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο κνπ λα ηειεηψλνπκε ηηο δνπιεηέο. 
4,23 0,787 

πλεξγαζία εξγαδνκέλσλ κε αλψηεξνπο: Εεηψ 

ζπγλψκε απφ ηνπο αλσηέξνπο κνπ φηαλ θάηη πάεη 

ζηξαβά. 

3,77 0,996 

πλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 4,00 0,742 

Σέινο ζην πέκπην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλψληαη νη αληηιήςεηο ζρεηηθά 

κε ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ επίδνζεο. χκθσλα κε 

ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ πσο επηηπγράλνπλ ηνπο 

νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο (Μ.Ο. = 4,14) θαη κάιηζηα κε ηνπο ιηγφηεξν δπλαηνχο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο (Μ.Ο. = 4,20), ζπκβάιινληαο ηφζν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο 

(Μ.Ο. = 3,56), φζν θαη ζηελ νξγαλσζηαθή αλάπηπμε (Μ.Ο. = 3,75). Παξφκνηεο είλαη νη 

αληηιήςεηο ηνπο θαη ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πνηφηεηαο (Μ.Ο. = 

3,51 θαη 3,74, αληίζηνηρα). πλνιηθά νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδνζή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη αξθεηά ζεηηθέο (Μ.Ο. = 3,82). 

Γηάγξακκα 13: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο δηάζηαζεο ηεο επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Μ.Ο. Std. Deviation 

Απνηειεζκαηηθφηεηα (εάλ νη εξγαδφκελνη 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ) 
4,14 ,749 

Απνδνηηθφηεηα (εάλ νη εξγαδφκελνη επηηπγράλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά 

δηαζέζηκα) 

4,20 ,849 

Ηθαλνπνίεζε (εάλ νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ) 

3,56 ,913 
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Αλάπηπμε (εάλ νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Οξγαληζκνχ) 
3,75 ,925 

Καηλνηνκία (εάλ νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ ζε ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο 

ζηνλ Οξγαληζκφ) 

3,51 ,863 

Πνηφηεηα (εάλ νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ) 

3,74 ,868 

Δπίδνζε εξγαδνκέλσλ 3,82 ,655 

5.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΓΧΓΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ειέγρσλ ππνζέζεσλ είλαη ν έιεγρνο ηνπ εάλ ηα δεδνκέλα 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 13 βάζεη ησλ ειέγρσλ 

Kolmogorov-Smirnov θαη Shapiro-Wilk ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ππφ εμέηαζε παξάγνληεο απνξξίπηεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε δηελέξγεηα 

ησλ αληίζηνηρσλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε παξακεηξηθέο κέζνδνη. 

Γηάγξακκα 14: Έιεγρνη θαλνληθόηεηαο κεηαβιεηώλ 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df p Statistic df p 

Δπάξθεηα δνκηθψλ παξαγφλησλ 0,165 146 0,000 0,933 146 0,000 

Βαζκφο άκεζσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 0,109 146 0,000 0,956 146 0,000 

Δξγαζηαθφ θιίκα 0,104 146 0,001 0,964 146 0,001 

Τπνθίλεζή 0,142 146 0,000 0,929 146 0,000 

Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 0,139 146 0,000 0,967 146 0,001 

Δξγαζηαθή εκπινθή 0,095 146 0,002 0,978 146 0,018 
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Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά «Καινχ πνιίηε» 0,096 146 0,002 0,979 146 0,023 

πλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 0,166 146 0,000 0,918 146 0,000 

Δπίδνζε εξγαδνκέλσλ 0,121 146 0,000 0,956 146 0,000 

Πξνρσξψληαο ζε ζπζρέηηζε ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ηνπ κε παξακεηξηθνχ ζπληειεζηή γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο rho ηνπ Spearman, κε ζηφρν ησλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο 

κειέηεο, αξρηθά παξαηεξείηαη φηη ε ζπζρέηηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ δελ θαζίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (rho=-0,042, p=0,607) κελ 

επηβεβαηψλνληαο ηελ 1
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε. Παξάιιεια παξαηεξείηαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην βαζκφ ησλ άκεζσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ζην βαζκφ 

ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (rho=0,153, p=0,061), ελψ αληίζεηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

ζεηηθή είλαη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

(rho=0,322, p<0,001) θαη ηελ εξγαζηαθή εκπινθή (rho=0,297, p<0,001) επηβεβαηψλνληαο 

κεξηθψο ηε 2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε. Ζ 3

ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο κειέηεο παξαηεξείηαη φηη 

επηβεβαηψλεηαη πιήξσο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα νη αληίζηνηρνη  ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηηο ζπκπεξηθνξέο (p<0,001 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο) ζεκαηνδνηψληαο επζεία γξακκηθή 

ζρέζε ησλ αληίζηνηρσλ παξαγφλησλ. Παξάιιεια, ε 4
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο κειέηεο 

επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο θαζφηη ε κφλε πεξίπησζε πνπ νη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε ηνπο είλαη απηή ηεο επίδνζεο θαη 

ηεο εξγαζηαθήο εκπινθήο (rho=0,249, p=0,002) θαη θαηά ζπλέπεηα, φζν απμάλεηαη ε 

εξγαζηαθή εκπινθή ησλ εξσηεζέλησλ ηφζν βειηηψλεηαη θαη ε επίδνζε ηνπο. Αληίζηνηρα, ε 5
ε
 

εξεπλεηηθή ππφζεζε επίζεο επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο θαζψο ελψ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ παξάγνληα ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο «Καινχ πνιίηε» (rho=0,287, p<0,001), δελ πξνθχπηεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο (rho=0,141, p=0,084). 
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Γηάγξακκα 15: πζρέηηζε θαηά Spearman ησλ δηαζηάζεσλ ηεο έξεπλαο 

 
Δπάξθεηα δνκηθψλ 

παξαγφλησλ 

Βαζκφο άκεζσλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο 

Δξγαζηαθφ 

θιίκα 
Τπνθίλεζή 

Οξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε 

Δξγαζηαθή 

εκπινθή 

Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά 

«Καινχ πνιίηε» 

πλεξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

Δπίδνζε 

εξγαδνκέλσλ 

 

Δπάξθεηα δνκηθψλ 

παξαγφλησλ 

rho 1         

p .         

Βαζκφο άκεζσλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο 

rho 0,409 1        

p 0,000 .        

Δξγαζηαθφ θιίκα 

rho 0,348 0,467 1       

p 0,000 0,000 .       

Τπνθίλεζε 

rho 0,313 0,153 0,275 1      

p 0,000 0,061 0,001 .      

Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

rho 0,284 0,322 0,582 0,419 1     

p 0,000 0,000 0,000 0,000 .     

Δξγαζηαθή εκπινθή 

rho 0,266 0,297 0,488 0,340 0,563 1    

p 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 .    

Οξγαλσζηαθή 
rho 0,158 0,143 0,138 0,277 0,285 0,311 1   
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πκπεξηθνξά «Καινχ 

πνιίηε» 
p 0,055 0,082 0,095 0,000 0,000 0,000 .   

πλεξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

rho 0,412 0,256 0,439 0,318 0,492 0,426 0,420 1  

p 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 .  

Δπίδνζε εξγαδνκέλσλ 

rho -0,116 -0,042 -0,010 0,100 0,091 0,249 0,287 0,141 1 

p 0,158 0,607 0,901 0,220 0,264 0,002 0,000 0,084 . 
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Πξνρσξψληαο ζε έιεγρν ππνζέζεσλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ κέζσλ 

βαζκνινγηψλ ησλ εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ κε βάζε ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ, 

παξαηεξείηαη φηη νη κέζεο βαζκνινγίεο ησλ παξαγφλησλ ηεο επίδνζεο, ησλ ζηάζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ, ηεο αληίιεςεο ζρεηηθά αλαθνξηθά κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επίδνζε ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Mann-Whitney 

U test θαζφηη ην παξαηεξεζέλ p-value είλαη ζηαζεξά αλψηεξν ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

Γηάγξακκα 16: Έιεγρνο δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ κέζσλ βαζκνινγηώλ ησλ δηαζηάζεσλ κε βάζε ην 

θύιν 

 

Φχιν  

Άλδξαο Γπλαίθα  

Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. p 

Δπάξθεηα δνκηθψλ παξαγφλησλ 2,95 0,81 3,03 0,70 00,316 

Βαζκφο άκεζσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 2,40 0,94 2,45 0,93 00,768 

Δξγαζηαθφ θιίκα 2,49 0,74 2,32 0,64 00,298 

Τπνθίλεζή 3,54 1,00 3,43 1,07 00,570 

Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 3,12 0,92 3,16 0,90 00,708 

Δξγαζηαθή εκπινθή 2,95 0,97 3,08 0,86 00,391 

Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά «Καινχ πνιίηε» 3,94 0,55 3,85 0,52 00,241 

πλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 4,05 0,74 3,98 0,75 00,541 

Δπίδνζε εξγαδνκέλσλ 3,93 0,65 3,76 0,65 00,109 

Παξάιιεια βάζε ηνπ κε παξακεηξηθνχ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο rho ηνπ 

Spearman, παξαηεξείηαη φηη πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ κε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζηαθή εκπινθή, ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαινχ 

πνιίηε θαη ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη ζεηηθή γξακκηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ θαη ηεο ειηθίαο θαη ησλ εηψλ ππεξεζίαο 
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ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Όζν κεγαιχηεξε ε ειηθία θαη φζν πεξηζζφηεξα ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο ηφζν απμάλεηαη ε εξγαζηαθή εκπινθή ηνπο, ν βαζκφο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ σο «Καινί πνιίηεο» θαη ε θαιή επίδνζε ηνπο. 

Γηάγξακκα 17: πζρέηηζε θαηά Spearman ησλ δηαζηάζεσλ ηεο έξεπλαο κε ηελ ειηθία θαη ηα 

ρξόληα ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκό 

 Ζιηθία Υξόληα ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκό 

 

Δπάξθεηα δνκηθψλ παξαγφλησλ 

rho 0,006 0,039 

p 0,941 0,635 

Βαζκφο άκεζσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

rho 0,109 0,083 

p 0,184 0,313 

Δξγαζηαθφ θιίκα 

rho 0,030 0,035 

p 0,713 0,671 

Τπνθίλεζή 

rho 0,107 0,094 

p 0,193 0,253 

Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

rho 0,093 0,132 

p 0,256 0,105 

Δξγαζηαθή εκπινθή 

rho 0,239 0,166 

p 0,003 0,041 

Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά «Καινχ πνιίηε» 

rho 0,234 0,172 

p 0,004 0,035 

πλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 

rho 0,137 0,097 

p 0,094 0,335 

Δπίδνζε εξγαδνκέλσλ 

rho 0,214 0,229 

p 0,008 0,005 

Σέινο, φπσο παξαηεξείηαη ζην δηάγξακκα 18, δελ πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ ησλ θιηκάθσλ ηεο επάξθεηαο ησλ 

δνκηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπ βαζκνχ ησλ άκεζσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 
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κε βάζε ηε ζέζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο ηα παξαηεξεζέληα p-values 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ρακειφηεξα ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 

α=0,05 (p ίζν κε 0,005 θαη 0,002 αληίζηνηρα). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη ην 

ηαηξηθφ αιιά θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θξίλεη σο θαιχηεξε ηελ επάξθεηα ησλ 

δνκηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ παξάιιεια ην ηερληθφ πξνζσπηθφ αμηνινγεί 

θαιχηεξα ην βαζκφ ησλ άκεζσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

Γηάγξακκα 18: Έιεγρνο δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ κέζσλ βαζκνινγηώλ ησλ δηαζηάζεσλ κε βάζε ηε 

ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκό 

 

Θέζε ζηνλ νξγαληζκφ  

Γηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ 

Σερληθφ 

πξνζσπηθφ 

Ννζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ 

Παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ 

Ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ 
 

Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. p 

Δπάξθεηα δνκηθψλ 

παξαγφλησλ 
3,13 0,58 2,08 0,95 3,00 0,63 2,57 0,90 3,30 0,75 0,005 

Βαζκφο άκεζσλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο 
2,66 0,76 3,25 1,80 2,41 0,92 1,97 0,99 2,43 0,93 0,002 

Δξγαζηαθφ θιίκα 2,31 0,71 2,33 0,95 2,51 0,64 2,27 0,56 2,44 0,77 0,310 

Τπνθίλεζή 3,55 1,11 2,56 0,69 3,62 0,77 3,22 1,11 3,44 1,18 0,291 

Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 3,04 0,96 3,00 1,15 3,38 0,83 3,08 1,00 3,10 0,75 0,303 

Δξγαζηαθή εκπινθή 3,09 0,87 2,22 0,84 3,20 0,80 2,71 0,88 3,15 1,04 0,069 

Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά 

«Καινχ πνιίηε» 
3,98 0,44 3,27 0,64 3,81 0,54 3,86 0,65 3,87 0,48 0,331 

πλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 4,06 0,73 3,67 1,53 3,86 0,79 4,05 0,71 4,07 0,65 0,805 

Δπίδνζε εξγαδνκέλσλ 3,85 0,63 3,22 1,11 3,80 0,52 3,97 0,80 3,68 0,66 0,241 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ε 

ζρέζε ηνπο κε ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη ε επάξθεηα ησλ δνκηθψλ 

παξαγφλησλ (θπξίσο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρψξσλ θαη νη πιηθνηερληθνί πφξνη) 

θξίλεηαη κέηξηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη άκεζεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλνληαη θάησ 

ηνπ κεηξίνπ (κε έκθαζε ζην θφξην εξγαζίαο, ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ εμάληιεζε), 

ελψ ην εξγαζηαθφ θιίκα είλαη αξλεηηθφ κε κεγάιεο ειιείςεηο ζηελ ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε, ζην εξγαζηαθφ εζηθφ, ηελ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ 

επηθνηλσλία. Γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη αξλεηηθφ κε θαθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο.   

Χο πξνο ηελ ππνθίλεζε νη εξγαδφκελνη δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη ππνθηλεκέλνη 

πάλσ απφ ην κέζν φξν (Μ.Ο.= 3,47) φηαλ ν νξγαληζκφο αλαγλσξίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί 

ηε δνπιεηά θαη ηελ απφδνζε ηνπο γηα αλαγλψξηζε θαη πξναγσγέο. Ζ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε είλαη θαη απηή άλσ ηνπ κεηξίνπ κε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ παξάγνληα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο, ελψ ζπκθσλνχλ φηη είλαη δχζθνιν λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ επί ηνπ παξφληνο αληηιακβαλφκελνη πξνθαλψο ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο θαη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα ιφγσ ηεο θξίζεο. Αμηνζεκείσην είλαη 

ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε φηη δηδάρζεθαλ λα πηζηεχνπλ 

ζηελ αμία ηνπ λα παξακέλνπλ πηζηνί ζηνλ νξγαληζκφ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

θαθή ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο. Παξφκνηα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη γηα ηελ εξγαζηαθή εκπινθή ε νπνία αμηνινγείηαη ζε κέηξηα επίπεδα 

(Μ.Ο. =3,04). 

ρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δείρλνπλ φηη νη εξγαδφκελνη επηδεηθλχνπλ OCB θαη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο 

θξίλεηαη αξθεηά επαξθήο. Σέινο ηδηαίηεξα ζεηηθέο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

Ζ 1
ε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ έξεπλα, δειαδή θαίλεηαη 

φηη ε ζπζρέηηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 



70 
 

ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιχ δχζθνιεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη εξγαδφκελνη πιένλ 

θαηαλννχλ φηη νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαη ε αλεχξεζε νπνηνλδήπνηε πφξσλ είλαη 

ζπάλην θαηλφκελν θαη θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ έλαλ ππεξβνιηθά κεγάιν θφξην 

εξγαζίαο- θαζψο πιένλ φινη νη πνιίηεο ζηξέθνληαη ζηα λνζνθνκεία γηα δσξεάλ 

πεξίζαιςε- κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ πξνζσπηθφ αιιά θαη ηνπο ιηγφηεξνπο πφξνπο. 

Δπηπξφζζεηα φηαλ θάπνηνο είλαη εξγαδφκελνο ζην ρψξν ηεο πγείαο φπνπ ε αλζξψπηλε 

δσή βξίζθεηαη ζε θίλδπλν είλαη ινγηθφ λα ππεξβαίλεη εκπφδηα θαη αλζξψπηλα φξηα γηα 

λα αληαπνθξηζεί θαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. Δπίζεο ην 

γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη επηδεηθλχνπλ πςειά πνζνζηά OCB – κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζην θηιφηηκν (Μ.Ο. =4,31)- ίζσο νδεγεί ζε πςειφηεξε απφδνζε παξά ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Αθφκε ε αλεχξεζε ή αιιαγή εξγαζίαο ηελ πεξίνδν απηή ζηελ 

Διιάδα ζεσξείηαη πξαγκαηηθή πξφθιεζε θαη φινη νη εξγαδφκελνη πξνζπαζνχλ λα 

δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο εαπηφ πξνθείκελνπ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Σέινο νη 

επηθείκελεο αμηνινγήζεηο θαη πξνηάζεηο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρψξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ίζσο λα νδεγνχλ θαη ζηελ θαηαβνιή κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηαο απφ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο αθφκε θαη αλ νη ζπλζήθεο δελ είλαη ηδαληθέο ή έζησ επλντθέο.  

Ζ 2
ε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο. Φαίλεηαη φηη νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο δελ έρνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππνθίλεζε γεγνλφο πνπ ίζσο κπνξεί 

λα εμεγεζεί κε ηελ άπνςε ησλ Mitchell & Larson (1987) φηη ε ππνθίλεζε απνηειεί έλα 

αηνκηθφ θαηλφκελν (θάζε άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πξνζδνθίεο, αμίεο, 

ζηάζεηο θαη ζηφρνπο) θαη αλάινγα κε απηέο ππνθηλείηαη απφ δηαθνξεηηθά θίλεηξα. 

Άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ θαη νη Steers & Porter (1991) νη νπνίνη ηνλίδνπλ φηη 

έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ηα 

αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

Χο πξνο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαίλεηαη φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή ζρέζε. Φαίλεηαη φηη ε ππφζεζε απηή 

ζπκθσλεί γεληθφηεξα κε ηε βηβιηνγξαθία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εξγαζηαθή 

εκπινθή.  

Ζ 3
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη πιήξσο θαη ζπκθσλεί κε ηε 

βηβιηνγξαθία πνπ ιέεη φηη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ (φπσο ε OCB θαη ε 

ζπλεξγαζία) επεξεάδνληαη θαη ππνθηλνχληαη απφ εξγαζηαθέο ζηάζεηο φπσο ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ε εκπινθή θαη ε ππνθίλεζε.  



71 
 

ηελ 4
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ ζηάζεσλ θαη ηελ επίδνζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ε έξεπλα έδεημε φηη έρεη ζεηηθή θαη ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ εκπινθή.  

Ζ κε ζεκαληηθή ζρέζε νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη επίδνζεο ίζσο λα κπνξεί 

λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ε έληνλε επηζπκία θάπνηνπ λα παξακείλεη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ Porter et al. (1974), δελ ππνλνεί απηφκαηα φηη 

ζα είλαη θαη έλαο απνδνηηθφο εξγαδφκελνο. Μπνξεί λα ππάξρνπλ ππάιιεινη πνπ 

επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ αιιά λα έρνπλ ρακειή ππνθίλεζε σο πξνο 

ηελ θαηαβνιή κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηαο απνδνηηθφηεηαο θαζψο δελ ελζηεξλίδνληαη ηηο 

αμίεο θαη ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Ίζσο εδψ λα ππνδειψλεηαη φηη ε  δέζκεπζε λα 

παξακείλεη θάπνηνο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ε δέζκεπζε λα παξάγεη είλαη δχν δηαθνξεηηθέο 

ζπληζηψζεο (Angle & Perry, 1981;  Green et al., 1983). Ο Samad (2005) πξνζζέηεη κία 

αθφκε δηάζηαζε ππνζηεξίδνληαο φηη νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη αθνζησκέλνη ζηνλ 

νξγαληζκφ έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε φηαλ είλαη θαη ηθαλνπνηεκέλνη, ηνλίδνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη ην πξνζσπηθφ κε ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ κία ππνζηεξηθηηθή δηνίθεζε, ζπκκεηνρηθφ 

ηξφπν εγεζίαο θαη έλαλ πξντζηάκελν κε ζπκβνπιεπηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη πην 

αθνζησκέλνη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη απνδίδνπλ θαιχηεξα (Yousef, 2000). 

Χο πξνο ηελ ππνθίλεζε ε κε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζρέζε κε ηελ επίδνζε ίζσο 

λα ζρεηίδεηαη κε ηελ άπνςε ηνπ Mitchell (1982) πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ππνθίλεζε απφ 

κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή γηα λα δηαζθαιίζεη κία θαιή επίδνζε. Σν άηνκν ζα πξέπεη λα 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνδίδεη αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ην πεξηβάιινλ 

πνπ ππνζηεξίδεη θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κεηαθξάδεη ηελ ππνθίλεζε ζε θαιή 

απφδνζε. ηελ παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη φηη ην εξγαζηαθφ θιίκα παξνπζηάδεη πάξα 

πνιιά πξνβιήκαηα κε ηα πεξηζζφηεξα λα εζηηάδνληαη ζηε ζρέζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ 5
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε ζπκθσλεί ελ κέξεη κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θαζψο απνδεηθλχεη απφ ηε κηα φηη ε OCB θαη ε επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ 

ζεκαληηθή θαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε φκσο θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε ίζσο λα απνδνζεί ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

ζηνλ νξγαληζκφ πνπ δπζθνιεχεη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ θαζψο θαη ζην πξνβιεκαηηθφ 

θαη αλεπαξθέο εξγαζηαθφ θιίκα, θπξίσο κε ηε δηνίθεζε, ην νπνίν πξνθαλψο δελ 
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πξνσζεί ζπλεξγαηηθέο πνιηηηθέο αλάκεζα ηνπο εξγαδνκέλνπο.  Δπηπιένλ ζα κπνξνχζε 

λα απνδνζεί ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ ίζσο λα ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο κε 

απνηέιεζκα ν θαζέλαο λα βάδεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπ πάλσ απφ απηνχο ηνπ 

νξγαληζκνχ. ε απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη δελ έρνπλ δηδαρζεί λα πηζηεχνπλ ζηελ αμία λα κέλνπλ πηζηνί 

ζηνλ νξγαληζκφ, θαλεξψλνληαο ηελ θαθή ζρέζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ νξγαληζκφ 

θαη ηελ έιιεηςε νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο. χκθσλα κε ηνπο Tauert & Harackiewicz 

(2004) ε ζπλεξγαζία γηα λα πξνζθέξεη ζηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη 

αιιεινεμαξηψκελε. Έλα θαζήθνλ πνπ πξνυπνζέηεη αιιειεμάξηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

νδεγεί ζε ζπλεξγαζία πνπ απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαζψο πξέπεη λα ζπληνλίζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο ζε απηφ πνπ θάλνπλ θαη φρη απιά λα βνεζάλε ν έλαο ηνλ άιιν.  

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο Tjosvold & Tsao (1989) ην θνηλφ φξακα, ε 

ππνζηεξηθηηθή θνπιηνχξα θαη νη θνηλέο ακνηβέο είλαη απηέο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε ζηε ζπλεξγαζία. Γεγνλφο πνπ θαίλεηαη φηη δελ 

ηζρχεη ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο νη ζρέζεηο ησλ ππαιιήισλ κε ηνλ νξγαληζκφ δελ είλαη 

θαιέο. Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα πηζηεχνπλ φηη βνεζψληαο ν 

έλαο ηνλ άιιν ζπλεξγάδνληαη, αιιά γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζηε ζπλεξγαζία. Θα πξέπεη νη νξγαληζκνί λα δηαζέηνπλ ηζρπξέο 

θνπιηνχξεο, λα εθηηκνχλ ηε ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα, λα ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο σο αλζξψπνπο, λα θξνληίδνπλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε 

ελφο εληαίνπ θαη παξαγσγηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Θα πξέπεη ζπλεπψο νη 

νξγαληζκνί λα εληζρχνπλ απηέο ηηο αμίεο αιιά λα ηηο δηακνξθψλνπλ θηφιαο κέζα απφ ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο απνιαβέο θαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ ηηο 

ππνζηεξίδνπλ. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Thomson (2006) ε νπνία ζεσξεί 

φηη ε ζπλεξγαζία ζηνπο νξγαληζκνχο γηα λα είλαη επηηπρεκέλε πξέπεη λα εκπεξηέρεη ην 

ζσζηφ ζπλδπαζκφ δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ λα εληζρχεη θαη λα δηακνξθψλεη ηηο 

αλάινγεο ζρέζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο.   
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ΠΡΟΣΑΔΗ 

Πξψην κέιεκα ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο 

εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Ζ δεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο, ε δηακφξθσζε θαη κεηαιακπάδεπζε ηνπ νξάκαηνο, ηεο απνζηνιήο, ησλ 

αμηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη πξσηαξρηθήο θαη άκεζεο 

ζεκαζίαο θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ νη εξγαδφκελνη λα γίλνπλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζα ππνθηλείηαη, ζα δεζκεχεηαη, ζα 

εκπιέθεηαη, ζα πξνζθέξεη, ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα απνδίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν. 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη εξγαδφκελνη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ 

ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα πεξηβάιινληαη απφ ην θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν ζα μεθηλάεη απφ ηε δηνίθεζε, ηνπο πξντζηακέλνπο αιιά θαη φιν ην θνηλσληθφ 

πεξίγπξν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε έλα ρψξν φπνπ ππάξρεη ελδηαθέξνλ, πξνζνρή, πξφβιεςε θαη ζρεδηαζκφο γηα ην 

πξνζσπηθφ. Όια απηά επηηπγράλνληαη φηαλ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο, 

επθαηξίεο γηα αλέιημε, ίζε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε κέζα απφ θαλνληζκνχο θαη 

πξνθαζνξηζκέλα ζπζηήκαηα θαη δνκέο. Οη δηνηθήζεηο πξέπεη λα εζηηάζνπλ ιηγφηεξν 

ζηνλ έιεγρν θαη πεξηζζφηεξν ζην ζπληνληζκφ, ζηελ ελζσκάησζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εδξαησζεί έλα θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο 

πνπ ζα βειηηψζεη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. Πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο 

θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ θαη λα πξνσζνχληαη κεραληζκνί 

παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Δπίζεο είλαη θαιφ λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα, ζα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απνθάζεηο ζρεηηθά κε βειηηψζεηο πφξσλ, πνιηθέο πξαθηηθέο θαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ππάξρεη ππεπζπλφηεηα, 

ζρεδηαζκφο θαη ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηνπο επεξεάδνπλ. Μέζα 

απφ πεξηνδηθέο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, πξνβιήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί πξέπεη λα 

ζπδεηηνχληαη θαη λα πξνσζνχληαη ζηελ αλψηεξε εγεζία κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε 
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ηνπ πξνζσπηθνχ, λα κνηξάδνληαη γλψζεηο θαη λα παξέρεηαη ππνθίλεζε. Έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ην πξνζσπηθφ απφ ηελ 

εμάληιεζε, λα εληζρχζεη ηε δέζκεπζε, ηελ εκπινθή θαη λα πξνσζήζεη ζπκπεξηθνξέο 

ζπλεθηηθφηεηαο,  ζπλεξγαζίαο θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο.  

Οη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηα λνζνθνκεία δελ πξέπεη λα εζηηάδνπλ κφλν ζηνπο 

αζζελείο αιιά θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο ζρεδηαζκφο ζα 

πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθφο θαη λα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζα θάλνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ πςειφηεξε, ηε δσή ησλ 

εξγαδνκέλσλ επθνιφηεξε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα κεγαιχηεξε. Υξεηάδνληαη βειηηψζεηο 

πνπ λα πεξηιακβάλνπλ νξηζκφ επαξθνχο ζηειέρσζεο, «πξνζεγκέλα» θαη δίθαηα σξάξηα 

εξγαζίαο θαη ηελ χπαξμε δηνίθεζεο πνπ λα είλαη ζε εηνηκφηεηα θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Μπνξνχλ λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηνπο 

κεηαβαιιφκελνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζηνηρείσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. θνπφο είλαη ν εξγαδφκελνο λα έρεη κεγαιχηεξν 

έιεγρν ζην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ θαη λα κπνξεί λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. 

Μπνξνχλ λα γίλνπλ βειηηψζεηο ζην επίπεδν ζηειέρσζεο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο κε ζηφρν 

ηε κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ θαη ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηνπο. Έηζη κπνξνχλ λα 

γίλνπλ παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηε κείσζε ηεο 

πίεζεο ηνπ ρξφλνπ. ε απηφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ θαζψο θαη κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη αλψηεξεο δηνίθεζεο. εκαληηθφ ξφιν 

βέβαηα παίδεη θαη ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ ηήξεζε σξαξίσλ εξγαζίαο, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θχιαμεο παηδηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αδείαο ιφγσ ζπνπδψλ.  

Ζ πνηθηιία ζηελ εξγαζία κπνξεί λα ηελ θάλεη πην ελδηαθέξνπζα, ν 

εκπινπηηζκφο ηεο κπνξεί λα επηθέξεη κεγαιχηεξεο ππεπζπλφηεηεο ή αξκνδηφηεηεο νη 

νπνίεο φκσο ζα ζπλνδεχνληαη θαη κε πιηθέο επηβξαβεχζεηο ή θαη κε αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο, νη επθαηξίεο γηα αλέιημε θαη εθπαίδεπζε θαη νη 
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πιηθέο θαη κε πιηθέο απνιαβέο δίλνπλ θίλεηξν. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη λα 

αλαγλσξίδεη ε δηνίθεζε ηη ππνθηλεί ην πξνζσπηθφ ηεο θαη λα ζρεδηάζεη έλα πξφγξακκα 

βαζηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ.  

  Ζ βειηίσζε ηεο απφδνζεο δελ πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν κφλν ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε έλα νξγαληζκφ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απφ ηελ επηινγή ηνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αιιά θπξίσο απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα δηαηεξήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φρη σο απιφ εθηειεζηή ησλ εξγαζηαθψλ 

ηνπ θαζεθφλησλ αιιά σο ππνθηλεκέλν, δεζκεπκέλν θαη εκπιεθφκελν ζηνλ νξγαληζκφ. 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ  

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ δηακνξθψζεθε κε ζθνπφ ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχκε θαη δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο καο, δίλνληαο ην ιφγν ζε εκάο ηνπο εξγαδφκελνπο λα εθθξάζνπκε ηελ άπνςή 

καο ζε δεηήκαηα ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ δηακνξθψλνπλ ην εξγαζηαθφ καο 

πεξηβάιινλ. 

 Ζ παξνχζα έξεπλα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο 

νπζηαζηηθή θαη θηιφηηκε ζπκβνιή. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

αλψλπκε θαη δε δεηνχληαη ζηνηρεία πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηά ζαο (φλνκα, 

επψλπκν, θιπ). Δπίζεο θάζε πιεξνθνξία ζα επεμεξγαζηεί κε απφιπηε ερεκχζεηα θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ παξνχζα αθαδεκατθή έξεπλα. Δάλ 

ρξεηάδεζηε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην κε δηζηάζεηε λα 

επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. Παξαθαινχκε αθηεξψζηε 10 ιεπηά απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν 

ζαο θαη απαληήζηε κε πξνζνρή θαη εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο    

   

 

αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 
ΣΜΖΜΑ 1: ηνηρεία εξσηώκελνπ 

 
1. Φύιν:     Άλδξαο  1 Γπλαίθα 2 

 

2. Ζιηθία:     ............................................. 

 

3. Υξόληα ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκό:              ............................................. 

 
4. Σκήκα/ κνλάδα:     …………………………………. 

 

5.    Δίδνο ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκό: Πιήξνπο απαζρφιεζεο   1  

     Μεξηθήο απαζρφιεζεο   2 

 

 

6. Θέζε ζηνλ νξγαληζκό:   Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ  1  

Σερληθφ πξνζσπηθφ  2 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ    3  

Παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ     4 

Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ  5 

 

ΣΜΖΜΑ 2: Αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πηζαλόλ 

επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκό. 

   

1.  Πσο ζα θαηαηάζζαηε ηελ επάξθεηα ησλ δνκηθώλ παξαγόλησλ ζηνλ Οξγαληζκό ζαο; 

No.  

Γηαζηάζεηο Γνκηθώλ Παξαγόλησλ: 

Πνιχ  

κηθξή 

Πνιχ  

κεγάιε 

 1 2 3 4 5 

1 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη      

2 Τιηθνηερληθνί πφξνη      

3 Αλζξψπηλνη πφξνη      

4 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ρψξσλ      
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2.  Πσο ζα θαηαηάζζαηε ην βαζκό ησλ άκεζσλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηνλ Οξγαληζκό ζαο; 

No.  

Γηαζηάζεηο πλζεθώλ Δξγαζίαο: 

Πνιχ  

θαθφ 

Πνιχ  

θαιφ 

 1 2 3 4 5 

1 Φφξηνο εξγαζίαο      

2 Χξάξην εξγαζίαο      

3 Δξγαζηαθφ άγρνο      

4 Δξγαζηαθή εμάληιεζε      

 

3.  Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζην Δξγαζηαθό Κιίκα ζηνλ Οξγαληζκό ζαο.  

 

No.  

Γηαζηάζεηο Δξγαζηαθνύ Κιίκαηνο: 

Απφιπηα  

δηαθσλψ 

Απφιπηα 

ζπκθσλψ 

 1 2 3 4 5 

1 Δκπηζηνζύλε: Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

εκπηζηεχνληαη πάληα ν έλαο ηνλ άιινλ 

     

2 Ζζηθό: Οη εξγαδφκελνη έρνπλ πςειφ εζηθφ ζηνλ 

Οξγαληζκφ 

     

3 πκκεηνρή: Οη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

απνθάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ 
     

4 Τπνζηήξημε: Οη εξγαδφκελνη βξίζθνπλ αξσγφ ηνλ 

Οξγαληζκφ ζε ζέκαηά ηνπο 

     

5 Δπηθνηλσλία: Τπάξρνπλ δίθηπα επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ  

     

 

 

ΣΜΖΜΑ 3: Αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ νξγαληζκό. 

1.  Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ππνθίλεζή ζαο.  

No.  

Γηαζηάζεηο Τπνθίλεζεο: 

Απφιπηα  

δηαθσλψ 

Απφιπηα 

ζπκθσλψ 

 1 2 3 4 5 

1 Αλαγλώξηζε: Αηζζάλνκαη ππνθίλεζε φηαλ ν 

νξγαληζκφο δεκφζηα αλαγλσξίδεη ηελ θαιή δνπιεηά 
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κνπ 

2 Κίλεηξα: Αηζζάλνκαη ππνθίλεζε φηαλ ν 

νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηελ απφδνζή κνπ σο ηε 

βάζε γηα πξναγσγέο.  

     

3 ρέζεηο: Αηζζάλνκαη ππνθίλεζε φηαλ ν νξγαληζκφο 

αθνινπζεί επίζεκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

επνπηψλ ή ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 

     

 

 

2.  Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζή ζαο. 

 

No. 

 

Γηαζηάζεηο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο 

Απφιπηα  

δηαθσλψ 

Απφιπηα 

ζπκθσλψ 

 1 2 3 4 5 

1 πλαηζζεκαηηθή Γέζκεπζε: Αηζζάλνκαη 

ππεξήθαλνο λα ιέσ ζηνπο αλζξψπνπο γηα πνηνλ 

εξγάδνκαη.  

     

2 πλερηζηηθή Γέζκεπζε: Θα ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα 

κέλα λα αθήζσ ηνλ Οξγαληζκφ κνπ απηή ηε ζηηγκή, 

αθφκα θαη αλ ήζεια λα ην θάλσ. 

     

3 Καλνληζηηθή Γέζκεπζε: Γηδάρζεθα λα πηζηεχσ 

ζηελ αμία ηνπ λα παξακέλσ πηζηφο ζε έλαλ 

Οξγαληζκφ.  

     

 

 

3.  Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Δξγαζηαθή Δκπινθή ζαο. 

No.  

Γηαζηάζεηο Δξγαζηαθήο Δκπινθήο 

Απφιπηα  

δηαθσλψ 

Απφιπηα  

ζπκθσλψ 

 1 2 3 4 5 

1 ζέλνο: Όηαλ ζεθψλνκαη ην πξσί, έρσ φξεμε λα 

πάσ ζηε δνπιεηά κνπ. 

     

2 Πξνζήισζε: Γηα κέλα ε δνπιεηά κνπ είλαη κηα 

πξφθιεζε.  
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3 Απνξξόθεζε: Όηαλ δνπιεχσ, μερλψ νηηδήπνηε 

γχξσ κνπ.  

     

 

 

ΣΜΖΜΑ 4: Αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκό. 

 

1.  Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά «Καινύ Πνιίηε» 

No.  

Γηαζηάζεηο Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο 

«Καινύ Πνιίηε» 

Απφιπηα  

δηαθσλψ 

Απφιπηα 

ζπκθσλψ 

 1 2 3 4 5 

1 Αιηξνπηζκόο: Βνεζψ άιινπο πνπ έρνπλ βαξηά 

θνξηία εξγαζίαο. 

     

2 Δπγέλεηα:  Γελ θάλσ θαηάρξεζε ησλ δηθαησκάησλ 

άιισλ αλζξψπσλ. 

     

3 Φηινηηκία: Γελ θάλσ ηα πξνβιήκαηα κεγαιχηεξα 

απφ φηη είλαη.  

     

4 Δπζπλεηδεζία: Δίκαη πάληνηε ζηελ ψξα κνπ.       

5 Αξεηή: Δλεκεξψλνκαη έγθαηξα γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ 

Οξγαληζκφ.  

     

 

 

2.  Παξαθαιώ ζεκεηώζαηε θαηά πόζν ζπκθσλείηε κε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε πλεξγαζία ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

No.  

Γηαζηάζεηο 

Απφιπηα  

δηαθσλψ 

Απφιπηα  

ζπκθσλψ 

 1 2 3 4 5 

1 πλεξγαζία κεηαμύ εξγαδνκέλσλ: Βνεζψ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο κνπ λα ηειεηψλνπκε ηηο δνπιεηέο. 

     

2 πλεξγαζία εξγαδνκέλσλ κε αλώηεξνπο: Εεηψ 

ζπγλψκε απφ ηνπο αλσηέξνπο κνπ φηαλ θάηη πάεη 
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ζηξαβά. 

 

ΣΜΖΜΑ 5: Αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ νξγαληζκό ζαο. 

   

Πξνζδηνξίζηε θαηά πόζνλ νη εξγαδόκελνη επηηπγράλνπλ ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο επίδνζεο. 

 

No. Γηαζηάζεηο Δπίδνζεο: Πνιχ ιίγν Πάξα πνιχ 

 1 2 3 4 5 

1 Αποηελεζμαηικόηηηα (εάλ νη εξγαδφκελνη 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ) 

     

2 Αποδοηικόηηηα (εάλ νη εξγαδφκελνη επηηπγράλνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά 

δηαζέζηκα) 

     

3 Ικανοποίηζη (εάλ νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ) 

     

4 Ανάπηςξη (εάλ νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Οξγαληζκνχ) 

     

5 Καινοηομία (εάλ νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ ζε ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο 

ζηνλ Οξγαληζκφ) 

     

6 Ποιόηηηα (εάλ νη εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ) 

     

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο  

 


