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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 

  Η παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση μεταξύ πλεονάσματος προσόντων και 

απόδοσης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.   Ως πλεόνασμα προσόντων ορίζεται 

η κατάσταση όπου το άτομο κατέχει πλεόνασμα ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων, 

εμπειρίας καθώς και άλλων χαρακτηριστικών τα οποία δεν είναι απαραίτητα ή δεν 

αξιοποιούνται από την εργασία στην οποία απασχολείται. Αρχικά μελετάται το 

θεωρητικό υπόβαθρο του πλεονάσματος προσόντων, της ικανοποίησης από την εργασία 

και της αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην εργασία, ως έκφραση της απόδοσης στην 

εργασία.Ακολουθεί μια αναφορά στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Έπειτα, 

διατυπώνονται οι ερευνητικές ερωτήσεις και ακολουθεί  η ανάπτυξη της μεθοδολογίας 

που ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Στη συνέχεια αναλύονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση του 

πλεονάσματος προσόντων στους δημόσιους οργανισμούς καθώς και για μελλοντικές 

έρευνες.  

 

Λέξεις- κλειδιά: πλεόνασμα προσόντων, εργασιακή ικανοποίηση, αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην εργασία, απόδοση στην εργασία, ελληνικός Δημόσιος τομέας 

Abstract 

 

This thesis looks into the relationship between overqualification and employee 

performance in the public sector. Overqualification is a situation where the individual 

has surplus skills, knowledge, abilities, education, experience, and other qualifications 

that are not required by or utilized on the job. Initially a literature review of 

overqualification, job satisfaction and counterproductive work behavior is made, as an 

expression of job performance. There follows mention in the greek Public Sector. Then 

research questions are formulated and the development of the methodology followed in 

conducting the investigation. Finally, the research results are analyzed and are made 

proposals to address overqualification in public organizations as well as proposals for 

future research. 

 

Key- words: overqualification, job satisfaction, counterproducive work behavior 

(CWB), job performance, greek Public Sector 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η τυπική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια καλύπτει συνεχώς μεγαλύτερο τμήμα του 

πληθυσμού, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο προσόντων του εργατικού δυναμικού. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που έχει τελειώσει την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 13% το 1985, ενώ το 1995 αυξήθηκε στο 20%. Την ίδια 

χρονική περίοδο, το ποσοστό των ατόμων χωρίς τυπικά προσόντα από 40%  το 1985, 

μειώθηκε στο 21% το 1995 (Alpin και συν., 1998). Οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι 

ένας στους τρεις εργαζόμενους κατέχει πλεόνασμα προσόντων σε χώρες όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Γερμανία (Groot και Maassen van den 

Brink,2000;Quintini,2011),και ο αριθμός των εργαζομένων με πλεόνασμα προσόντων 

είναι πιθανό να αυξηθεί στο μέλλον (Vaisey, 2006). Γίνεται αντιληπτό ότι το 

πλεόνασμα προσόντων αποτελεί ζήτημα κεντρικού ενδιαφέροντος για τους μελετητές, 

τους υπεύθυνους στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων αλλά και τους  

επαγγελματίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Alfes, Shantz και Van 

Baalen,2016).  

Ακόμη και πριν από την οικονομική ύφεση, το πλεόνασμα προσόντων των 

υποψηφίων ήταν ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, 

όπου τα αυξανόμενα επίπεδα εκπαίδευσης εφοδιάζουν τους εργαζόμενους με 

περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται, με στόχο οι εργαζόμενοι αυτοί να 

διοχετεύονται προς τους αναπτυσσόμενους κλάδους των υπηρεσιών. Στην Κίνα, όπου ο 

αριθμός των αποφοίτων κολεγίου έχει τριπλασιαστεί από το 1998, περισσότερο από το 

ένα τέταρτο των 6,3 εκατομμυρίων αποφοίτων του 2010 είναι εκτός εργασίας, 

σύμφωνα με το Bloomberg Businessweek. Εάν οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να 

διακρίνουν πέρα από τη συμβατική σοφία, η αυξανόμενη ομάδα των αιτούντων με 

πλεόνασμα προσόντων είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η πρόσφατη μελέτη των Reilly, 

Νyberg και Maltarich, (2010), δείχνει ότι οι εργαζόμενοι με πλεόνασμα προσόντων 

ξεπερνούν τους συναδέλφους τους σε επίπεδο απόδοσης. Η έρευνα αυτή, αναλύει 

στοιχεία  από 5.000 Αμερικανούς  και ερεύνησε εργαζόμενους με επίπεδο νοημοσύνης 

άνω του μέσου όρου  οι οποίοι  εργάζονται σε θέσεις εργασίας, όπως το πλύσιμο των 

αυτοκινήτων και τη συλλογή σκουπιδιών. Εκτός από την επίτευξη υψηλότερης 

απόδοσης, οι εργαζόμενοι με πλεόνασμα προσόντων σε επίπεδο γνώσεων, είχαν 

λιγότερες πιθανότητες από τους άλλους συναδέλφους τους να παραιτηθούν.  
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Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πολλοί εργαζόμενοι με πλεόνασμα προσόντων 

παραμένουν στη θέση τους για λόγους  που ικανοποιούν τον τρόπο ζωής τους, όπως 

είναι οι ώρες  εργασίας ή οι αξίες της επιχείρησης (O'Connell, 2010). 

Οι  Frei και Sousa-Poza, (2012), χρησιμοποιώντας μια μεγάλη βάση δεδομένων στην 

Ελβετία, διαπίστωσαν ότι το ατομικό πλεόνασμα προσόντων είναι ένα προσωρινό 

φαινόμενο, καθώς περίπου το 90% των εργαζομένων με πλεόνασμα προσόντων 

κατάφεραν μέσα σε 4 χρόνια να μην είναι πια κάτοχοι πλεονάσματος προσόντων. Το 

εύρημα αυτό είναι απόδειξη εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι  υποστηρίζουν ότι τα 

άτομα πρέπει να αποκτήσουν πολλά περισσότερα προσόντα από όσα απαιτούνται για 

μια θέση εργασίας, ώστε να γίνουν δεκτά. Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχουν 

θεμελιώδεις ακαμψίες οι οποίες να εμποδίζουν τους εργαζόμενους να αναζητήσουν και 

να βρουν θέσεις εργασίας αντίστοιχες με τα προσόντα τους. Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα της έρευνας, δείχνουν ακόμη ότι το πλεόνασμα προσόντων, ενώ μπορεί 

να έχει μικρή διάρκεια από άτομο σε άτομο, δύναται να επηρεάσει το ίδιο 

εργαζόμενους με διαφορετικά επίπεδα εργασιακής εμπειρίας, Υψηλότερες πιθανότητες 

για πλεόνασμα προσόντων παρατηρούνται, σύμφωνα με έρευνα των Congregado και 

συν., (2016), στους εργαζομένους στον τομέα των υπηρεσιών, και ακολουθούν ο 

βιομηχανικός, ο κατασκευαστικός και ο γεωργικός τομέας. Ειδικά για το δημόσιο 

τομέα, ο διαχωρισμός θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά καθώς η συντριπτική 

πλειοψηφία των εργαζομένων (93%) απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών.  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ πλεονάσματος 

προσόντων και απόδοσης και ικανοποίησης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. 

Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα και στα δύο πρώτα κεφάλαια (κεφ.1
ο
 και 

κεφ.2
ο
) αναπτύσσεται το θεωρητικό μέρος των εννοιών με τη βοήθεια σχετικών 

ερευνών. Στο τρίτο κεφάλαιο(κεφ.3
ο
), γίνεται αναφορά στο Δημόσιο τομέα Στη 

συνέχεια, αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις (κεφ.4
ο
), η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε κατά την έρευνα (κεφ.5
ο
), και τα αποτελέσματα αυτής βρίσκονται στο 

έκτο κεφάλαιο (κεφ.6
ο
). Στο τελευταίο κεφάλαιο (κεφ.7

ο
), περιλαμβάνονται τα 

συμπεράσματα, καθώς και οι προτάσεις για τους οργανισμούς, για τον περιορισμό των 

αρνητικών συνεπειών του πλεονάσματος προσόντων και ακολουθούν προτάσεις  για 

περαιτέρω μελέτη του συγκεκριμένου θέματος. 

https://hbr.org/search?term=andrew+o%27connell
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

1.1 Πλεόνασμα προσόντων: ορισμός 

 

 Πλεόνασμα προσόντων ορίζεται η κατάσταση όπου το άτομο κατέχει πλεόνασμα 

ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας καθώς και άλλων χαρακτηριστικών τα 

οποία δεν είναι απαραίτητα ή δεν αξιοποιούνται από την εργασία στην οποία 

απασχολείται (Erdogan και συν., 2011a).Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι Thompson 

και συν., (2013), το φαινόμενο αυτό προσδιορίζει τα άτομα που κατέχουν εκπαίδευση 

και εμπειρία, οι οποίες υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της εργασίας τους.  

Το πλεόνασμα προσόντων δύναται να μετρηθεί με δύο τρόπους, αντικειμενικά και 

υποκειμενικά.  

Ως αντικειμενικό πλεόνασμα προσόντων (Objective Overqualification) ορίζεται η  

σύγκριση επιπέδων ικανότητας και ετοιμότητας  του εργαζομένου σε σχέση με αυτά 

που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Η αντικειμενική μέτρηση γίνεται 

συγκρίνοντας τα αντικειμενικά προσόντα των εργαζομένων – γνώση, δεξιότητες, 

ικανότητες και άλλα χαρακτηριστικά-, με τις απαιτήσεις της εργασίας.  Ένα βασικό 

στοιχείο του αντικειμενικού πλεονάσματος προσόντων είναι ότι η μέτρηση γίνεται από 

την πλευρά του εργοδότη,  με τη βοήθεια εξωτερικού παρατηρητή ή μιας κλίμακας 

μέτρησης, και όχι από τους  ίδιους τους υπαλλήλους τους οποίους αφορά.  

  Ως αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων (Perceived Overqualification -POQ) – 

υποκειμενικό πλεόνασμα προσόντων- ορίζεται η αντίληψη των εργαζομένων, κατά 

πόσο οι ίδιοι αισθάνονται ότι κατέχουν πλεόνασμα προσόντων για την τρέχουσα 

εργασία τους. Η υποκειμενική μέτρηση γίνεται με βάση τις προσωπικές αντιλήψεις των 

εργαζόμενων για τα προσόντα τους. Η μέτρηση γίνεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο 

(Erdogan και συν., 2011a;Luksyte και συν., 2011) και αποτελείται από δύο 

διαφορετικές δομές. Ειδικότερα, ένα άτομο αισθάνεται πως έχει πλεόνασμα προσόντων, 

είτε όταν θεωρεί πως έχει περισσότερα από τα απαιτούμενα προσόντα, είτε όταν η 

εργασία του δεν του προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης 

(Johnson και συν., 2002). Τέτοια συναισθήματα μπορεί να στηρίζονται σε πραγματικό 

πλεόνασμα προσόντων, αλλά μπορούν να επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες οι 



4 
 

οποίοι δεν είναι αντιπροσωπευτικοί για το πλεόνασμα προσόντων και δύναται να 

προκαλέσουν προκαταλήψεις ή παρανοήσεις. Οι παράγοντες αυτοί είναι:  η γενικότερη 

αίσθηση της εμπιστοσύνης ενός ατόμου, η έκθεση του ίδιου και οι αντιλήψεις των 

άλλων για παρόμοιες θέσεις εργασίας, η αξιολόγηση των επιδόσεων και άλλοι τύποι 

παραμέτρων οργανωσιακής ανατροφοδότησης, καθώς και η ατομική κρίση του καθενός 

για τη σχετική σημασία των διαφόρων τύπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Maltarich, 

και συν., 2011).  

1.1.1 Αντικειμενικό πλεόνασμα προσόντων 

 

Οι περισσότερες έρευνες ασχολούνται με την περίσσεια τυπικών προσόντων – υπέρ 

εκπαίδευση π.χ. (Athey και Hautaluoma, 1994; Bills, 1992) και δεν εξετάζουν τους 

άλλους τύπους πλεονάσματος προσόντων όπως είναι η περίσσεια εργασιακής 

εμπειρίας, (Maynard και συν., 2009), η αναντιστοιχία προσόντων, ή η κατοχή 

προσόντων κάτω των αναμενόμενων – έλλειμμα προσόντων (Kulkarni,2015). 

Ο τύπος πλεονάσματος προσόντων που συναντάται περισσότερο στη βιβλιογραφία 

είναι η υπερεκπαίδευση, το να κατέχει δηλαδή κάποιος πολλά ακαδημαϊκά προσόντα 

(Buchel και Mertens 2004; Rubb, 2009). Τα πολλά ακαδημαϊκά προσόντα είναι η μία 

διάσταση του πλεονάσματος προσόντων, μιας και υπάρχουν εργαζόμενοι με πολλά 

ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά δε θεωρούνται απαραίτητα ότι κατέχουν πλεόνασμα 

προσόντων, καθώς μπορεί να υστερούν σε άλλες ικανότητες, όπως για παράδειγμα την 

εμπειρία (Erdogan και συν.,2011a; Rubb, 2009).Το φαινόμενο της υπέρ-εκπαίδευσης 

παρατηρείται όταν υπάρχει  πληθώρα αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Τέτοια 

αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σήμερα, 

καθώς καταλήγει σε απογοητεύσεις των εργαζομένων, εργασιακή δυσαρέσκεια, 

μειωμένη εργασιακή απόδοση, μειωμένη παραγωγικότητα, αύξηση του κύκλου 

εργασιών της εργασίας. Ακόμη, μπορεί να οδηγήσει και σε ψυχολογικά προβλήματα 

εμποδίζοντας  τον εργαζόμενο  να ευημερεί και να είναι αποτελεσματικός για την 

επιχείρηση.     

Ένας υπέρ-εκπαιδευμένος εργαζόμενος ο οποίος δεν είναι σε θέση  να εκπληρώσει 

τις προσδοκίες του ή δεν δύναται να αξιοποιήσει πλήρως τις ικανότητές του, εμφανίζει 

χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, κακή συναισθηματική διάθεση, υψηλότερη πρόθεση 

να παραιτηθεί από την εργασία του και ακόμη πιθανότερο να εμφανίσει συνολικά κακή 
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συμπεριφορά.  Υπάρχει όμως και η περίπτωση του εργαζόμενου ο οποίος ενώ είναι 

υπέρ-εκπαιδευμένος,  να παραμένει σε εργασία με χαμηλότερες απαιτήσεις εθελοντικά, 

καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εργασίας τα οποία τον 

προσελκύουν. Αυτά είναι: η εργασιακή ασφάλεια, η δυνατότητα περισσότερου 

ελεύθερου χρόνου, το λιγότερο άγχος στην εργασία, ο μικρότερος φόρτος εργασίας και 

γενικότερα τα οφέλη της καλής ζωής που ενδεχομένως συνολικά αποκομίζει από τη 

συγκεκριμένη εργασία (Rasheed καιWilson, 2013).         

1.1.2  Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων    

Το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων αναφέρεται στο βαθμό όπου οι 

εργαζόμενοι θεωρούν ότι κατέχουν πλεόνασμα προσόντων (π.χ. εκπαίδευση, εμπειρία, 

γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες) σχετικές με τις απαιτήσεις της εργασίας τους 

(Yang και συν.,2015). Δεδομένου ότι το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων 

(POQ) είναι υποκειμενικό, οι θεωρητικοί έχουν υποστηρίξει ότι είναι πιο σχετικό από 

το πραγματικό, αντικειμενικό  επίπεδο πλεονάσματος προσόντων των  εργαζομένων για 

την πρόβλεψη της συμπεριφοράς απόσυρσης, καθώς η ψυχολογική κατάσταση του 

εργαζομένου επηρεάζει περισσότερο τη συμπεριφορά του (Erdogan, Bauer, Peiro και 

Truxillo, 2011a; Maynard,Joseph και Maynard,2006). 

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να ερμηνευθεί η σχέση μεταξύ του αντικειμενικού 

πλεονάσματος προσόντων και του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων. Το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων (Perceived Overqualification) αποτελεί μια 

ουσιαστική και εφαρμόσιμη ερμηνεία του περιβάλλοντος εργασίας από τον εργαζόμενο 

σύμφωνα με τους (Erdogan και συν.,2011a; Johnson, Morrow και Johnson,2002; 

Lobene και συν.,2015). Παρά το γεγονός ότι η υπερβολική γνωστική ικανότητα έχει 

σημειωθεί ως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του πλεονάσματος προσόντων (Fine και 

Nevo, 2008), άλλοι προτιμούν να ερμηνεύουν το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα 

προσόντων (POQ) ως την κατοχή της περίσσειας γνώσης, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, ή 

άλλων χαρακτηριστικών πέραν εκείνων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας 

εργασίας (Erdogan και συν.,2011a). Αυτή η τελευταία αντίληψη είναι συνεπής με την 

άποψη ότι η προηγούμενη εμπειρία και οι αποκτηθείσες δυνατότητες του ατόμου, 

μπορούν να συμβάλουν στον καθορισμό του επίπεδο των προσόντων ενός ατόμου και 

κατά συνέπεια, τις ευκαιρίες του να αποδώσει στην εργασία του.                                                       

Ο Fine, (2007) διακρίνει το αντικειμενικό από το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα 

προσόντων (POQ) ορίζοντας το αντιλαμβανόμενο ως «το βαθμό στον οποίο τα ίδια τα 
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άτομα (ή άλλοι) αντιλαμβάνονται να κατέχουν περισσότερα από το απαιτούμενα 

προσόντα για τη δουλειά τους» (Lobene και συν.,2015).  

Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν ένα πλούσιο κληροδότημα γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών (KSAOs, όπου Κ- knowledge: 

γνώση, S- skills:ικανότητες, A-Abilities: ικανότητες, O- other characteristics: άλλα 

χαρακτηριστικά) μπορεί να αισθάνονται ότι διαθέτουν υπερβολικά προσόντα, 

ανεξάρτητα από το πόσο σχετικά είναι αυτά για τη δουλειά τους. Η άποψη ότι το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων (POQ) προέρχεται από ανεπαρκή αξιοποίηση 

των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών έχει γενικά 

υποστηριχθεί από προηγούμενες έρευνες. Μεγάλο μέρος της προηγούμενης έρευνας 

σχετικά με το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων (POQ) έχει οδηγήσει στην 

απευθείας σύνδεση  της βιβλιογραφίας για το ταίριασμα ατόμου-εργασίας, τονίζοντας 

την ανεπαρκή αξιοποίηση των δεξιοτήτων ως το μηχανισμό που οδηγεί σε 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων- POQ (Erdogan και συν., 2011a). Τα στοιχεία 

υποδεικνύουν ότι η αποτελεσματική αντιστοίχιση μεταξύ προσόντων του ατόμου και 

της εργασίας, είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε ικανοποίηση από την εργασία (Fine και 

Nevo, 2008;Lee, 2005) και γενική ευεξία για τον εργαζόμενο (Harter και Arora ,2010; 

Kalleberg, 2008; Odle-Dusseau, Britt και Bobko, 2012). Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα 

επιθυμητά για το άτομο, και συνδέονται με την οργανωσιακή δέσμευση και τις 

προθέσεις για μείωση του κύκλου εργασιών (Maynard και συν., 2006).  

Παρά το γεγονός ότι η ανεπαρκής αξιοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών (KSAOs) είναι η ραχοκοκαλιά του 

αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων (POQ), μια υποκειμενική ερμηνεία είναι 

απαραίτητη.                                                                                                                                                

Η συγκεκριμένη έρευνα των Lobene και συν., (2015), επεκτείνει το θεωρητικό πλαίσιο 

που διέπει την έρευνα για το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων -POQ θέτοντας 

ως δεδομένο ότι (α) το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων POQ είναι πρωτίστως 

μια συναισθηματική, μη γνωστική εμπειρία και ότι τα σχετικά συναισθήματα είναι αυτά 

που οδηγούν σε σχετικά αποτελέσματα και (β) το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα 

προσόντων POQ εμφανίζεται όταν υπάρχει διαφορά στην αντίληψη του ίδιου του 

εργαζόμενου σε σχέση με την αξία της εργασίας. Η ιδέα ότι το αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων POQ αντανακλά μια υποκειμενική ερμηνεία του αντικειμενικού 

πλεονάσματος προσόντων είναι προφανής. Ωστόσο, στην έρευνα τους οι Lobene και 

συν.,(2015) θέτουν ως βάση ότι το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων POQ είναι 
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πρωτίστως μια συναισθηματική απάντηση στο περιβάλλον εργασίας.                                     

Για παράδειγμα, θέσεις εργασίας που διαθέτουν μεγάλη συχνότητα επανάληψης μπορεί 

να οδηγήσουν σε συναισθηματικές αντιδράσεις  πλήξης και δυσαρέσκειας, καθώς και 

τη γνωστική συνειδητοποίηση ότι ο εργαζόμενος έχει περισσότερες γνώσεις, 

δεξιότητες, ικανότητες και άλλα χαρακτηριστικά να προσφέρει σε σχέση με αυτά που 

χρειάζεται για τη θέση. Τέτοιες σκέψεις και συναισθήματα είναι τα καθοριστικά 

χαρακτηριστικά του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων –POQ. Το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων -POQ γίνεται καλύτερα αντιληπτό από μια 

διαφορά προοπτικής (Locke, 1976) που περιλαμβάνει τις διαφορές μεταξύ των 

προσδοκιών και αντιληπτών αποτελεσμάτων. Η διαφορά αυτή δημιουργεί μια αρνητική 

ψυχολογική εμπειρία η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να επηρεάσει στάσεις και 

συμπεριφορές (Weiss και Cropanzano, 1996).  

Ένας δεύτερος μηχανισμός με τον οποίο υποθέτουν οι Lobene και συν., (2015), ότι 

προκύπτει το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων-POQ είναι μέσω γενικών 

συναισθημάτων που προκαλούνται στους εργαζόμενους όταν απασχολούνται σε μια 

δουλειά χαμηλότερης αξίας από ότι οι ίδιοι αισθάνονται ότι αξίζουν. Στο βαθμό αυτό, 

το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων- POQ αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την 

πεποίθηση ότι κάποιος είναι «πάρα πολύ καλός για τη δουλειά» και αξίζει περισσότερο 

από ό, τι προβλέπεται από την εργασία και τον οργανισμό στον οποίο απασχολείται. 

Αρνητικά συναισθήματα σχετικά με τον οργανισμό είναι πιθανό να συνοδεύσουν αυτά 

τα είδη των πεποιθήσεων.  Όπως  οι Erdogan και συν.,(2011a) έτσι και οι Lobene και 

συν.,(2015), θεωρούν ότι η θεωρία της ισότητας (Adams, 1965) παρέχει ένα χρήσιμο 

θεωρητικό πλαίσιο για την προώθηση της κατανόησης των προγνωστικών του 

αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων- POQ. Σύμφωνα με τη θεωρία της 

ισότητας, οι γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και τα άλλα χαρακτηριστικά είναι μεταξύ 

των πολλών εισαγόμενων δυνάμεων που ο εργαζόμενος παρέχει σε μια οργάνωση. 

Αυτές οι γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και τα άλλα χαρακτηριστικά συμβάλλουν 

στην αίσθηση της αξίας που ο εργαζόμενος παρέχει στον οργανισμό (Pinder, 1998) και 

καθορίζουν τις προσδοκίες για την ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας, μιας και  ο 

εργαζόμενος αισθάνεται ότι είναι συγκρίσιμης αξίας σε αυτές τις εισαγόμενες δυνάμεις. 

Αν το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων- POQ μπορεί να προκύψει από τα 

συναισθήματα της αναντιστοιχίας μεταξύ του ιδίου του εργαζόμενου και της δουλειάς 

που αξίζει, μερικά από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να καταστήσουν 

πιο πιθανό για ένα άτομο να αντιμετωπίσει μια διαφορά μεταξύ αντιληπτού και 
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αναμενόμενου αποτελέσματος σχετιζόμενα με την εργασία. Το πλεόνασμα προσόντων 

έχει χαρακτηριστεί ως η άλλη όψη της ανεργίας (Erdogan και Bauer, 2009; Fine και 

Nevo, 2007) και ορίζεται  είτε ως πραγματική είτε ως αντιληπτή περίσσεια τυπικών 

προσόντων (υπέρ-εκπαίδεση), περίσσεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ή περίσσεια 

εμπειρίας στην εργασία (Johnson και Johnson, 1996;Johnson και συν., 2002;Khan και 

Morrow,1991).       

 1.2  Εργαλεία μέτρησης πλεονάσματος προσόντων  

 

Κατά την ερμηνεία μιας έρευνας πάνω στο πλεόνασμα προσόντων, ο τρόπος 

μέτρησης, το πώς μετράται το πλεόνασμα προσόντων είναι κριτικής σημασίας, καθώς 

υπάρχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά μέτρα. 

 Αντικειμενική μέτρηση απαντάται συχνά σε μελέτες που αφορούν την υπέρ-

εκπαίδευση και χρησιμοποιείται περισσότερο στις  έρευνες της οικονομικής επιστήμης. 

Από την άλλη πλευρά, η αντικειμενική μέτρηση θεωρείται ανεπαρκής για την επιστήμη 

της ψυχολογίας, μιας και εστιάζει σε συγκεκριμένο αριθμό ικανοτήτων ή 

πιστοποιητικών που απαιτούνται από την εργασία και δεν δίνουν μια ολοκληρωμένη 

εικόνα, δεδομένου ότι αγνοούν τη διάσταση της εμπειρίας του πλεονάσματος 

προσόντων από τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

 Σε αντίθεση με την αντικειμενική μέτρηση, η οποία είναι χαρακτηριστική για 

μελέτες στην εκπαιδευτική και οικονομική βιβλιογραφία, οι περισσότερες μελέτες στην 

ψυχολογία και τη διοίκηση, χρησιμοποιούν ένα αντιληπτικό- υποκειμενικό- μέτρο  

σχετικά με το αν κάποιος κατέχει πλεόνασμα προσόντων ή όχι (Erdogan και 

συν.,2011a).  Τα αντιληπτικά μέτρα τείνουν να γίνουν καλύτεροι δείκτες πρόβλεψης για 

τη συμπεριφορά και στάση των εργαζομένων, επειδή ακριβώς αντανακλούν την 

πραγματικότητα όπως αυτή βιώνεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο (το αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων). 

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες αναφορές της  υπάρχουσας βιβλιογραφίας                                                                                                                                   

σχετικά με το πλεόνασμα προσόντων  υποθέτουν ότι το να κατέχει κάποιος πλεόνασμα 

προσόντων για μια θέση εργασίας, οδηγεί αυτόματα στην πλήξη , την αποδέσμευση και 

την πιθανότητα αναχώρησης του εργαζομένου από τη συγκεκριμένη θέση. Η έρευνα 

των Erdogan και συν., (2011b), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γνώσεις σήμερα 
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παραμένουν περιορισμένες γύρω από τις επιδράσεις του πλεονάσματος προσόντων για 

τους οργανισμούς. 

Αντικειμενικά εργαλεία μέτρησης για το πλεόνασμα προσόντων είναι αυτά που 

συγκρίνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το επίπεδο ικανότητας του εργαζομένου με  

τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, ενώ υποκειμενικά εργαλεία μέτρησης είναι εκείνα 

που τείνουν να ρωτήσουν τους ίδιους τους εργαζόμενους αν αισθάνονται ότι κατέχουν 

πλεόνασμα προσόντων.  

Οι εργοδότες μετρούν το πλεόνασμα προσόντων αντικειμενικά, και θεωρούν πως το 

ίδιο αποτέλεσμα θα είναι και για τον εργαζόμενο, κάτι το οποίο είναι λάθος μιας και δε 

λαμβάνουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις του ίδιου του ατόμου (Erdogan και 

συν.,2011a). Πρόκειται για δύο ξεχωριστές και μοναδικές δομές και η καθεμιά μπορεί 

να συμβάλλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των εργοδοτών προς τους 

εργαζομένους και αντίστροφα,  αν τα αποτελέσματα των μετρήσεων κοινοποιούνταν  

και στις δύο πλευρές. Στο σχήμα που ακολουθεί,  έχουμε μια απεικόνιση των εργαλείων 

μέτρησης του πλεονάσματος προσόντων. 

 

    

   

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.  Πολύπλευρη απεικόνιση των εργαλείων μέτρησης για το πλεόνασμα 

προσόντων  (Erdogan και συν.,2011b). 

 

Υποκειμενικά εργαλεία μέτρησης 

Χρόνος 

Φαινόμενος                      

(Προ απασχόλησης) 

Αναφαινόμενος  

( μετά την έξοδο)  

Πηγή  

Αιτών  

Υπεύθυνος 

Προσέλκυσης 

Προϊστάμενος 

Πηγή 

Υπάλληλος 

Εργοδότης/ Προϊστάμενος 

Συνεργάτης  

Αντικειμενικά εργαλεία 

μέτρησης 

 Με πλεόνασμα εμπειρίας  

 Με ιδιαίτερη ευφυΐα  

 Με περίσσεια ακαδημαϊκών        

προσόντων 

 Με ιδιαίτερες ικανότητες 

 Άλλοι αντικειμενικοί δείκτες  
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Σε αντίθεση με τα παραπάνω, κάποιες άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το πλεόνασμα 

προσόντων συνδέεται θετικά με την  αύξηση της απόδοσης (Erdogan και Bauer, 2009; 

Fine και Nevo, 2008;Maltarich και συν., 2010). Το πρόσφατο ενδιαφέρον γύρω από το 

πλεόνασμα προσόντων  έχει αρχίσει να αναγνωρίζει την ανάγκη για μια πιο ολιστική, 

δυναμική και συναφή προοπτική (Erdogan και συν., 2011b; Shultz και συν., 

2011;Sierra,2011) και όχι απλώς να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα σε ατομικό 

επίπεδο. 

 Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη να εξεταστεί πώς σχηματίζουν οι μάνατζερ (υπεύθυνοι 

προσλήψεων) τις αντιλήψεις για το πλεόνασμα προσόντων των ατόμων και πώς οι 

αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις επιλογής για έναν εργαζόμενο. Οι 

διαστάσεις γύρω από την εργασία, οι  πιο σχετικές με τη μεταχείριση των ατόμων με 

πλεόνασμα προσόντων περιλαμβάνουν απαιτήσεις γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων (Martinez.και συν., 2014).            

 

1.3   Το πλεόνασμα προσόντων από οικονομική άποψη 

 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 

 Ο Becker (1964) στη μονογραφία του "Ανθρώπινο Κεφάλαιο» εξηγεί τη θεωρία 

αυτή, δηλώνοντας ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν πάντα ένα μισθό ίσο με το οριακό 

προϊόν τους, διότι η εκπαίδευση αυξάνει την παραγωγικότητα. Το επίπεδο του 

ανθρώπινου κεφαλαίου καθορίζει αυτό το οριακό προϊόν. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 

δημιουργήσουν ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της τυπικής εκπαίδευσης (για παράδειγμα, 

να αποκτήσουν πτυχίο) ή να εκπαιδευτούν μέσα από την εργασία (για παράδειγμα, να 

αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία). Από αυτή την άποψη το πλεόνασμα προσόντων  

μπορεί να προκύψει μόνο ως υπό-αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και να 

σχετίζεται με μισθούς κάτω από το δυνητικό οριακό προϊόν (McGuinness, 2006).              

Οι κύριες αιτίες  ώστε οι αμοιβές να βρίσκονται κάτω από το δυνητικό οριακό προϊόν 

είναι ατέλειες της αγοράς συνολικά-  όπως  είναι μια ατελής αγορά εργασίας-, τυχόν 

ελλιπείς πληροφορίες, ετερογενείς επιχειρήσεις και ιδιώτες (Ordine και Rose, 2009).  

Ως αποτέλεσμα, η Θεωρία του Ανθρώπινου κεφαλαίου θεωρεί το γεγονός οι μισθοί να 

είναι κάτω από το δυνητικό οριακό προϊόν ως βραχυπρόθεσμη ανισορροπία (Ordine και 
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Rose, 2009). Οι Dolton και Vignoles, (2000) επέκριναν αυτή τη θεωρία, 

υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι το πλεόνασμα προσόντων στη Θεωρία του 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου θεωρείται ως ένα προσωρινό πρόβλημα, ενώ στην 

πραγματικότητα δεν είναι ένα προσωρινό θέμα στη ζωή του εργοδότη, αλλά ένα 

στοιχείο μακράς διάρκειας. 

Το Μοντέλο του Ανταγωνισμού της Εργασίας 

Σε αυτή τη θεωρία τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας είναι το μόνο στοιχείο 

που έχει επίδραση στους μισθούς των εργοδοτών. Ο Thurow, (1975) εισήγαγε τα 

βασικά στοιχεία της θεωρίας αυτής στο βιβλίο του "Δημιουργώντας ανισότητα». 

Σύμφωνα με τον Thurow, (1975) η  πιθανότητα ενός ατόμου να προσληφθεί από έναν 

εργοδότη είναι προκαθορισμένη από το δυνητικό κόστος της κατάρτισης του. Ως 

αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους με βάση τους μισθούς που 

είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν, αλλά ο ανταγωνισμός βασίζεται στο δυνητικό 

κόστος της εκπαίδευσής τους. Ο Thurow, (1975) αναφέρει ότι στις περισσότερες θέσεις 

εργασίας, τα άτομα πρέπει ακόμα να αποκτήσουν τις δεξιότητες εργασίας, δεδομένου 

ότι αυτές δεν μπορούν να αποκτηθούν μέσω της επίσημης εκπαίδευσης, αλλά μόνο 

μέσα από την εργασιακή εμπειρία (on-the-job training). "Ως εκ τούτου, η αγορά 

εργασίας δεν είναι μια αγορά όπου υποβάλλονται προσφορές για την πώληση των ήδη 

υπαρχουσών δεξιοτήτων, αλλά μια αγορά κατάρτισης, όπου οι υποδοχές κατάρτισης 

πρέπει να ανατίθενται σε διαφορετικούς εργαζομένους" (McGuinness, 2006).  

Για την κατανομή αυτών των υποδοχών κατάρτισης, ο Thurow (1975) διακρίνει δύο 

είδη ουρών αναμονής.  Πρώτον, εισάγει την αρχή της ουράς εργασιών. Εδώ, οι θέσεις 

εργασίας κατατάσσονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εργασίας, όπως είναι το 

απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης, η παραγωγικότητα και το επίπεδο του μισθού. 

Δεύτερον, ο Thurow, (1975) υποστηρίζει την έννοια της ατομικής ουράς. Σε αυτήν την 

ουρά αναμονής τα άτομα ταξινομούνται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και 

την αποκτηθείσα εμπειρία. Αυτά τα στοιχεία προσδιορίζουν το κόστος για τον 

εργοδότη, ώστε  να προσλάβει και να εκπαιδεύσει το άτομο. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα 

που βρίσκονται στην αρχή της ατομικής ουράς, έχουν χαμηλότερο κόστος πρόσληψης 

και εκπαίδευσης σε σύγκριση με τα άτομα που βρίσκονται στο τέλος της ουράς. Για να 

μπορέσουν τα άτομα να διεκδικήσουν μία «καλή θέση» στην ατομική ουρά θα πρέπει 

να επενδύσουν στην εκπαίδευση, προκειμένου να ανεβάσουν τη θέση τους στην 

κατάταξη της ουράς. Οι κύριες διαφορές μεταξύ της Θεωρίας Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
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και του Μοντέλου Ανταγωνισμού της εργασίας, βρίσκονται στο γεγονός ότι οι 

δεξιότητες σύμφωνα με τη Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου αποκτώνται από την 

επίσημη εκπαίδευση, ενώ οι δεξιότητες στο μοντέλο ανταγωνισμού της εργασίας 

αποκτώνται μέσα από την εργασιακή εμπειρία (on-the-job-training). Μια δεύτερη 

διαφορά έχει να κάνει με την οριακή παραγωγικότητα. Στο μοντέλο του ανταγωνισμού 

της εργασίας η οριακή παραγωγικότητα βασίζεται στην εργασία  και όχι στο άτομο, 

όπως υποστηρίζει η Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Thurow, 1975;Bogaert,  

2015).   

 

1.4. Σύνδεση ατόμου –εργασίας  

 

 Η έννοια της προσαρμογής, της σύνδεσης του ατόμου με την εργασία έχει 

επηρεάσει την οργανωσιακή έρευνα παρά πολύ. Η ευρύτερη σύλληψη της 

προσαρμογής του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον στη βιβλιογραφία του 

μάνατζμεντ, έχει οριστεί ως «η συμβατότητα μεταξύ ενός ατόμου και ενός 

περιβάλλοντος εργασίας η οποία παρατηρείται όταν τα χαρακτηριστικά και των δύο 

είναι μεταξύ τους καλά συνδεδεμένα » (Kristof-Brown και συν., 2005).  Το ταίριασμα 

μεταξύ ατόμου και εργασιακού περιβάλλοντος  περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες: (i) 

τη σύνδεση του ατόμου με τον οργανισμό,(ii) τη σύνδεση του ατόμου με την ομάδα-

τους συνεργάτες, (iii)τη σύνδεση του ατόμου με τον επόπτη/προϊστάμενο και (iv) τέλος 

τη σύνδεση του ατόμου με την εργασία. Η κατηγορία που σχετίζεται περισσότερο με 

την  παρούσα έρευνα είναι η σύνδεση του ατόμου με την εργασία  (P-J), μιας και οι 

Higgins και Judge, (2004), υπονοούν ότι η κατηγορία σύνδεσης του κατάλληλου 

προσώπου με την εργασία είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της πρόθεσης για 

να γίνει η πρόσληψη ενός ατόμου. Η σύνδεση του ατόμου με την εργασία Ρ-J αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της επιλογής προσωπικού. Η σύνδεση του ατόμου με την 

εργασία P-J έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος της εργασίας και τις αρνητικές 

προθέσεις του εργαζομένου έναντι του κύκλου εργασιών του οργανισμού (Cable και 

Judge, 1997), ενώ παράλληλα αυξάνει την ικανοποίηση από την εργασία και την 

οργανωσιακή δέσμευση (Kristof-Brown και συν., 2005). Τα ευρήματα αυτά καθιστούν 

τη σύνδεση του ατόμου με την εργασία Ρ-J ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα, κατά τη 

διαδικασία επιλογής των εργαζομένων.  Οι Κristof-Brown και συν., (2005), βρήκαν ότι 

η σύνδεση του ατόμου με την εργασία Ρ-J εμφανίζει υψηλότερη συσχέτιση με την 
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πρόθεση για πρόσληψη σε σχέση με τους άλλους δείκτες όπως τη σύνδεση του ατόμου 

με το εργασιακό περιβάλλον ή τη σύνδεση του ατόμου με την ομάδα εργασίας -

συνεργάτες. Η συγκεκριμένη ιδέα  έχει οριοθετηθεί περαιτέρω μεταξύ του 

αντικειμενικού και του υποκειμενικού χαρακτήρα της σύνδεσης του ατόμου με την 

εργασία Ρ-J. 

Η αντικειμενική σύνδεση  του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον P-J  είναι η 

αξιολόγηση της συμβατότητας μεταξύ του ατόμου και της εργασίας, όταν η εν λόγω 

απόφαση λαμβάνεται χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές (Kristof-Brown και συν., 

2005). Δηλαδή, η αντικειμενική σύνδεση  του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον P-J 

αντιλαμβάνεται τις πραγματικές ομοιότητες μεταξύ του ατόμου και των απαιτήσεων 

της θέσης εργασίας. Για να αξιολογηθεί αυτή η αντικειμενική σύνδεση  με ακρίβεια, οι 

δύο πηγές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και "ελεύθερες από την ανθρώπινη 

προκατάληψη» (Caplan, 1987).  Αν και οι Cable και DeRue, (2002), κατηγοριοποιούν 

την αντικειμενική σύνδεση του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον,  ως πιο ακραίο 

μέσο πρόβλεψης για τις στάσεις του ατόμου στην εργασία και τις συμπεριφορές, από 

ότι η υποκειμενική σύνδεση του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον, η επίδραση της 

αντικειμενικής σύνδεσης παραμένει πολύτιμη για την κατανόηση της επιρροής που 

ασκεί σε διάφορες εκβάσεις. 

Ως υποκειμενική σύνδεση του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον P-J έχει οριστεί  

«η ολιστική ερμηνεία του πόσο καλά [των αιτούντων για εργασία] τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά ταιριάζουν με τα[εργασιακά] χαρακτηριστικά» (Judge και Cable,1997). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της συνέντευξης ο οποίος  

επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη σύνδεση του ατόμου με το εργασιακό περιβάλλον  P-J  

μπορεί να προτιμήσει έναν υποψήφιο του οποίου τα προσόντα ικανοποιούν, αλλά δεν 

υπερβαίνουν, τις εργασιακές απαιτήσεις. Ωστόσο, εάν επιδιώκουμε να προσλάβουμε 

τους καλύτερους και τους πιο κατάλληλους υποψηφίους, η παραπάνω άποψη δεν 

μπορεί πάντα να είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα, σε οργανισμούς  ταχείας ανάπτυξης, 

η πρόσληψη υποψηφίων με πλεόνασμα προσόντων μπορεί να είναι  κατάλληλη, διότι οι 

εργαζόμενοι αυτοί μπορεί να προσθέσουν οργανωσιακή δύναμη και την αξία του 

ταλέντου τους (Thompson, Shea, Sikora και Ferris,2013).  Ως εκ τούτου, προτείνουν 

πως οι αξιολογήσεις της αντικειμενικής και της υποκειμενική σύνδεσης του ατόμου με 

το εργασιακό περιβάλλον P-J, δεν έχουν οριστεί επαρκώς στο πλαίσιο των 

επαγγελματικών προσόντων για την απασχόληση, όταν τα προσόντα υπερβαίνουν τις 

απαιτήσεις της θέσης εργασίας .Δεδομένου ότι η υποαπασχόληση είναι μια μορφή 
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«απουσίας σύνδεσης  μόνο προς μία κατεύθυνση» (Kristof-Brown και συν., 2005) και 

με βάση την υπάρχουσα έρευνα που δηλώνει ότι οι διευθυντές μπορούν να 

αξιολογήσουν τους υποαπασχολούμενους αιτούντες ευνοϊκά σε ορισμένες περιπτώσεις 

(Maynard και συν., 2009), οι Thompson και συν.,(2015), ισχυρίζονται ότι υπάρχει ένας 

βαθμός απουσίας σύνδεσης ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός. Προτείνουν οι 

διευθυντές να εφαρμόσουν ένα κριτήριο το οποίο οι υποψήφιοι  θα πρέπει να πληρούν 

για να «ταιριάζουν» με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, και ότι οι υπεύθυνοι για τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης θα απομακρύνουν τους υποψηφίους με λιγότερα προσόντα 

οι οποίοι δεν καταφέρνουν να πληρούν το κριτήριο, ενώ όσοι υποψήφιοι έχουν επαρκή 

προσόντα καθώς και οι υποαπασχολούμενοι υποψήφιοι θα λάβουν ευνοϊκές 

αξιολογήσεις για τη σύνδεση ατόμου –περιβάλλοντος εργασίας P-J (Thompson και 

συν.,2015). 

1.5  Επιπτώσεις  του πλεονάσματος προσόντων       

 

 Αρκετές (ανταγωνιστικές) θεωρίες της αγοράς εργασίας έχουν χρησιμοποιηθεί για 

να εξηγήσουν το πλεόνασμα προσόντων. Παρά το γεγονός ότι έχουν την τάση να 

εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο με διαφορετικό τρόπο, όλες οι θεωρίες λαμβάνουν τους  

εργαζόμενους και τους εργοδότες ως κεντρικούς οικονομικούς παράγοντες της 

ανάλυσης. Η εστίαση των θεωριών έχει να κάνει με τις συνθήκες που αφορούν τους 

εργαζόμενους –προσφορά- και τη ζήτηση από την πλευρά των εργοδοτών για 

εξειδικευμένη εργασία (Congregado και συν, 2016). 

   Η Θεωρία Σχετικής στέρησης (Crosby, 1976, 1984;Stouffer και συν. 1949) έχει 

χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε πώς τα άτομα αντιδρούν σε καταστάσεις ή σε 

μπερδεμένες προσδοκίες. Από την άποψη της εργασιακής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, 

το πλεόνασμα προσόντων αναμένεται να μειώσει την ικανοποίηση από την εργασία. Το 

σκεπτικό είναι απλό: τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αναμένεται να 

εκτελέσουν μια εργασία με περισσότερο ενδιαφέρον όπως και μια εργασία με 

περισσότερες προκλήσεις. Είναι αναμενόμενο τα άτομα αυτά να αναλαμβάνουν 

περισσότερες ευθύνες και να έχουν περισσότερες και καλύτερες προοπτικές προαγωγής 

έναντι των συναδέλφων τους με λιγότερα προσόντα. Αν προκύπτουν διαφορές μεταξύ 

των πραγματικών και των απαιτούμενων προσόντων, οι προσδοκίες δεν 

πραγματοποιούνται και η δυσαρέσκεια από την εργασία είναι πιο πιθανή. Έρευνες κατά 

τη διάρκεια των χρόνων, των (Allen και Van der Velden,2001; Battu και συν., 1999, 
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2000; Belfield και Harris,2002;Bender και Heywood, 2006,2009; Burris,1983; Cabral-

Vieira, 2005; Fleming και Kler, 2008; Hersch, 1991; Johnson και Johnson,2000; 

Kalleberg και Sorensen, 1973 ; Lobene και Meade ,2013;Tsang,1987; Moshavi και 

Terborg, 2002; Tsang και συν.,1991 ; Verhaest και Omey, 2009) και (Mavromaras και 

συν.,2013) υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία.    

 Ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν μια αδύναμη αντιστοιχία μεταξύ των 

πραγματικών και των απαιτούμενων προσόντων παράγει πραγματικές συνέπειες στη  

συμπεριφορά των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με πλεόνασμα προσόντων  μπορεί να 

χάσουν το ενδιαφέρον να ολοκληρώνουν με επιτυχία τα καθήκοντά τους και να μην 

ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους. Ακόμη αναμένεται να επιδεικνύουν εθελοντική 

συμπεριφορά απόσυρσης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο την 

παρακράτηση της όποιας επιπλέον προσπάθειας, την αργοπορία και τις απουσίες, αλλά 

και την πρόθεση να παραιτηθούν και να μην ασχολούνται με τον κύκλο εργασιών, 

γεγονότα που  μπορεί να τους οδηγήσουν σε νέα αναζήτηση θέσεων οι οποίες να 

ταιριάζουν περισσότερο με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 

 Η Θεωρία που αφορά τον Κύκλο εργασιών (Mobley,1977; Mobley και συν.,1978, 

1979; Muchinsky και Morrow, 1980; Price,1977;Price και Mueller, 1981 ;Steers και 

Mowday, 1981) είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για τη διαλεύκανση αυτών των προβλέψεων. 

Δηλαδή, μια γενική απόφαση να φύγει ο εργαζόμενος ξεκινά αρχικά από την εργασιακή 

δυσαρέσκεια (Brayfield και Crockett, 1955; Porter και Steers, 1973; Vroom, 1964). Η 

απόφαση αυτή μπορεί με τη σειρά της να οδηγήσει σε προπαρασκευαστικές 

αναζητήσεις εργασίας και, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε εξεύρεση 

ανώτερης αναζήτησης εργασίας ή και σε αποδοχή μιας νέας συγκεκριμένης προσφοράς 

εργασίας (Blau, 1993; Sager και συν.,1998 ;Tubbs και Ekeberg, 1991). 

Τα εμπειρικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση της (άμεσης) σχέσης μεταξύ 

πλεονάσματος προσόντων και χειροπιαστών μέτρων της εργασιακής προσπάθειας , 

όπως είναι οι απουσίες, είναι σπάνια (η έρευνα του Belfield το 2010 είναι μια 

εξαίρεση). Οι περισσότερες προηγούμενες μελέτες επισημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι με 

πλεόνασμα προσόντων,  σε σύγκριση με εργαζομένους με επαρκή προσόντα , 

αναζητούν πιο συχνά άλλη δουλειά (Allen και Van der Velden, 2001; Di Pietro και 

Urwin, 2006;  Groot και Maassen van den Brink, 2003; Quintano και συν.,2008; 

Rubb,2013; Wald, 2005;Wolbers, 2003), εμφανίζουν υψηλότερη τάση για τη μη ορθή 

εκτέλεση του κύκλου εργασιών (Hersch, 1991; Tsang και συν., 1991) και έχουν 
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υψηλότερα πραγματικά ποσοστά της μη ορθής εκτέλεσης του κύκλου εργασιών (Alba-

Ramírez, 1993; Bender και Heywood, 2009; Congregado και συν., 2016;Dekker και 

συν,.2002; Frei και Sousa-Posa, 2012; Mavromaras και συν.,2013; McGuiness και 

Wooden, 2009; Pollmann-Schult και Büchel, 2004; Robst, 1995; Rubb, 2006; 

Sicherman, 1991; Sloane και συν., 1999; Verhaest και Omey, 2006).         

 Η εμπειρική έρευνα σχετικά  με το πλεόνασμα προσόντων στη βιβλιογραφία της 

βιομηχανικής οργάνωσης και της  οργανωσιακής συμπεριφοράς είναι  περιορισμένη. 

Αν και το πλεόνασμα προσόντων αποτελεί συχνά τροχοπέδη και για τον εργαζόμενο 

και για τον οργανισμό στον οποίο απασχολείται, υπάρχει το ενδεχόμενο να παρέχει και 

έναν αριθμό από θετικά αποτελέσματα για τον εργαζόμενο και τον οργανισμό. Οι 

ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι το πλεόνασμα προσόντων είναι πιθανό να προκαλέσει 

αισθήματα στέρησης της θέσης (Erdogan και Bauer, 2009) και χαμηλή ικανοποίηση 

από την εργασία (Erdogan και Bauer,2009;Fine,2007;Fine και Nevo,2008;Johnson και 

Johnson,2000;Johnson και συν.,2002). Επιπλέον, οι  Maynard και Feldman, (2011), 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν οικονομικές, συναισθηματικές και κοινωνικές συνέπειες 

για εκείνους οι οποίοι είναι υποαπασχολούμενοι. Τέλος, όταν τα άτομα βρίσκονται σε 

θέσεις για τις οποίες κατέχουν πλεόνασμα προσόντων, η στάση τους απέναντι στην 

εργασία, η συμπεριφορά τους, οι επιδόσεις τους καθώς και η  πρόθεση για παραμονή 

στην ίδια θέση, μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά.  

  Μελετώντας το πλεόνασμα προσόντων καταλήγουμε ότι είναι ένα επίκαιρο και 

σημαντικό θέμα και επηρεάζει ένα υπολογίσιμο τμήμα του εργατικού δυναμικού σε 

κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια  της επαγγελματική τους ζωής. Πρώτον, υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις  πολλές από τις οποίες είναι αρνητικές, κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας επιλογής, για το άτομο το οποίο κατέχει πλεόνασμα προσόντων. Δεύτερον, 

το πλεόνασμα προσόντων μπορεί να δημιουργήσει πολλές προκλήσεις για τους 

επαγγελματίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Martinez και συν., 2014). 

Σύμφωνα με τους Frei και Sousa-Poza,(2011), το πλεόνασμα προσόντων έχει αυξήσει 

σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα ο εργαζόμενος να κινηθεί σε ένα άλλο εργοδότη ή 

ακόμα και σε ένα άλλο επάγγελμα, διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η κίνηση αυτή 

επιτρέπει στον εργαζόμενο να βρει μια κατάλληλη αντιστοιχία μεταξύ προσόντων και 

εργασίας. Οι ατομικές αλλαγές για κατάσταση αντιστοιχίας, συμβαίνουν συνήθως σε 

σπάνιες περιπτώσεις αλλαγής επαγγέλματος ή αλλαγής εργοδότη. Αντιθέτως, πολλοί 

εργαζόμενοι, κινούνται προς το πλεόνασμα προσόντων ή απομακρύνονται από την 

κατάσταση αυτή ενώ παραμένουν στον ίδιο εργοδότη και εργάζονται στο ίδιο 
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επάγγελμα. Αυτό το εύρημα είναι συνεπές με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει 

να κατέχουν πλεόνασμα προσόντων για την παρούσα εργασία τους, εάν οι απαιτήσεις 

της θέσης εργασίας δεν έχουν προσαρμοστεί για τα συνεχώς αυξανόμενα ατομικά 

προσόντα των εργαζομένων. Επιπλέον, επειδή τέτοιες αποτυχίες κατά τη  διαδικασία 

προσαρμογής μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή στην καριέρα ενός ανθρώπου, το 

πλεόνασμα προσόντων δεν περιορίζεται μόνο στους νεοεισερχόμενους στην αγορά 

εργασίας, όπως προτείνεται από τη θεωρία αντιστοίχισης θέσεων εργασίας και της 

θεωρίας αγοράς. Αντίθετα, τα εμπειρικά αποτελέσματα του άρθρου, δηλώνουν ότι το 

πλεόνασμα προσόντων ενώ είναι μικρής διάρκειας για το κάθε άτομο ξεχωριστά, 

δύναται να επηρεάσουν εξίσου εργαζόμενους με διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας.   

Οι Liu και Wang, (2012), παραθέτουν ένα μοντέλο σχετικά με το αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων, μέσα από  μια πολύ-επίπεδη προοπτική. Το μοντέλο αυτό 

καλύπτει τους «προγόνους», τα στοιχεία που συνθέτουν το πλεόνασμα προσόντων, 

καθώς και τις συνέπειες του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.  Μοντέλο των «προγόνων» και των αποτελεσμάτων του 

αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων, βασισμένο στο μοντέλο των Liu και 

Wang, (2012) 

Το μοντέλο των  Liu και Wang, (2012), συσχετίζει την κάθε έννοια με την 

υπάρχουσα έρευνα και τη βιβλιογραφία. Στο μοντέλο, παρατηρείται ότι παράγοντες 

όπως το φύλο, οι οργανωσιακές πολιτικές, η προσωπικότητα του κάθε εργαζομένου, η 

προσπάθεια που έχει καταβάλει για αναζήτηση εργασίας, η ίδια η εργασία και η 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ταύτιση ή όχι με τον προϊστάμενό του, είναι πρόδρομα στοιχεία του αντιλαμβανόμενου 

πλεονάσματος προσόντων. Αν αυτά τα στοιχεία συνδυαστούν με την εργασιακή 

εμπειρία και την κατοχή περισσότερων από τα απαιτούμενα τυπικών προσόντων, τότε 

έχουμε αντικειμενικό πλεόνασμα προσόντων για τον εργαζόμενο.  

Σε κάθε περίπτωση, για τα αποτελέσματα του πλεονάσματος προσόντων τα οποία 

είναι είτε ατομικά είτε ομαδικά, είτε προσθέτουν θετικά στοιχεία στον οργανισμό είτε 

αρνητικά, σημαντικό ρόλο έχουν οι «ρυθμιστές», όπως είναι η κοινωνική υποστήριξη 

και η ενδυνάμωση και οι «μεσολαβητές», όπως είναι η αυτοεκτίμηση και οι 

συναισθηματικές αντιδράσεις του κάθε ατόμου.    

 

 1 .6   Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων και απόδοση    

                                   

 Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι κατέχουν πλεόνασμα 

προσόντων τείνουν να συμμετέχουν σε ανεπιθύμητη αντιπαραγωγική συμπεριφορά (Liu 

και συν., 2015;Luksyte και συν.,2011), υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούν επίσης να 

επιδεικνύουν υψηλή απόδοση στην εργασία (Fine, 2007;Fine και Nevo, 2008;Hu και 

συν., in press). Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι διευθυντές είναι σε θέση να 

παρακινήσουν τη μερίδα αυτή των εργαζομένων ώστε  να αξιοποιήσουν τα στοιχεία 

τους που δε χρησιμοποιούνται πλήρως κατά την άσκηση των βασικών καθηκόντων 

τους, με στόχο να καταφέρουν να επιτύχουν σε άλλους τομείς δράσης οι οποίοι 

απαιτούν εξαιρετικά προσόντα. Μια τέτοια διάσταση μπορεί να είναι η δημιουργική 

απόδοση. Λαμβάνοντας υπόψη την κεντρικότητα της ατομικής δημιουργικότητας για 

την οργανωσιακή προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ιδίως σε περιόδους οικονομικής 

αναταραχής (Bharadwaj και Menon, 2000;Chen και Huang, 2010;Shalley, Gilson και 

Blum, 2009), οι οργανισμοί μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη από την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων τους, με το να γνωρίζουν τρόπους με τους οποίους 

θα διευκολύνουν τη δημιουργικότητα των εργαζομένων που αισθάνονται ότι κατέχουν 

πλεόνασμα προσόντων.  

 Η ατομική δημιουργικότητα αποτυπώνει  περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι 

προτείνουν πρωτότυπες και χρήσιμες ιδέες, λύσεις που αφορούν στην εργασία, και 

διαδικασίες προς όφελος πολλών ενδιαφερόμενων μερών (Amabile, 1983;Elsbach και 



19 
 

Hargadon, 2006;Oldham και Cummings, 1996;Oldham και Hackman, 2010). 

Πρόσφατες έρευνες  διαφοροποιούνται μεταξύ της δημιουργικότητας (μια διαδικασία 

παραγωγής ιδέας) και της καινοτομίας (δηλαδή τη διαδικασία της εφαρμογής ιδεών) 

(Anderson, Potocnik και Zhou, 2014). Συνεπής με την άποψη αυτή, η έρευνα των 

Luksyte και Spitzmueller,(2015) έχει επικεντρωθεί στην δημιουργικότητα ως ατομική 

συμπεριφορά ώστε να δημιουργεί νέες και χρήσιμες ιδέες, διαδικασίες και λύσεις 

(Shalley και συν.., 2009).  Εδώ τίθεται ίσως το ερώτημα γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι 

πιο δημιουργικοί από κάποιους άλλους. Πολυάριθμες μετά-αναλύσεις έχουν διεξαχθεί 

για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Έχουν αποσυμπιεστεί μια σειρά από προσωπικούς 

παράγοντες (όπως η διάθεση και η προσωπικότητα, (Baas, De Dreu και Nijstad, 2008),  

παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία, η έλλειψη ελέγχου, (Byron και συν., 

2010), παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση ,το κλίμα για τη δημιουργικότητα, 

(Hunter, Bedell και Mumford, 2007), παράγοντες που σχετίζονται με την 

ομάδα,διεργασίες της ομάδας, (Hulsheger, Anderson και Salgado, 2009) και τέλος οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική δημιουργικότητα.  

 Παρά την ποικιλομορφία των παραγόντων αυτών, οι ερευνητές συμφώνησαν ότι 

τόσο οι προσωπικοί  όσο και οι παράγοντες του ευρύτερου πλαισίου σε συνδυασμό με 

τις αλληλεπιδράσεις τους,  παίζουν ρόλο στην ατομική δημιουργικότητα (Shalley, Zhou 

και Oldham, 2004). Αυτό συμβαίνει μιας και οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν  το 

γεγονός κατά πόσο ένα άτομο έχει τις προαπαιτούμενες δεξιότητες για να είναι 

δημιουργικό και παρακινείται να τις χρησιμοποιήσει για συμμετοχή σε δημιουργικές 

διαδικασίες (Anderson και συν., 2014 ;Oldham και Cummings, 1996; Zhou και George, 

2001). Με βάση την έρευνα αυτή, οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι κατέχουν 

πλεόνασμα προσόντων, κατέχουν στην πραγματικότητα τα προσόντα που έχουν 

αποδειχθεί ότι είναι σημαντικά για τη δημιουργικότητα, όπως η εκπαίδευση (Ng και 

Feldman, 2009) και η γνωστική ικανότητα (Benedek, Jauk, Sommer, Arendasy και 

Neubauer, 2014). Είναι σημαντικό, ότι στην περίπτωση του αντιλαμβανόμενου 

πλεονάσματος προσόντων, αυτά τα προσόντα δεν αξιοποιούνται πλήρως, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι πιθανότατα πολλά εργασιακά καθήκοντα εκτελούνται από τους 

εργαζομένους αυτούς με κάποιο επίπεδο αυτοματισμού. Έρευνα σχετικά με την 

επανάληψη στην εργασία (π.χ. αυτοματισμός στη συμπεριφορά), δείχνει ότι κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων με επανάληψη ο εργαζόμενος απελευθερώνει αυτόματα 

χρόνο και γνωστικούς πόρους, με αποτέλεσμα την αύξηση της αυτό-αξιολογούμενης  

δημιουργικότητας (Ohly, Sonnentag, και Pluntke, 2006). Από την προοπτική αυτή της 
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έρευνας, το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων θα πρέπει να είναι θετικά 

σχετιζόμενο με τη δημιουργικότητα.                                                                                                                                                   

 Στο άρθρο τους οι Russell και συν., (2015), υποστηρίζουν ότι οι υπάλληλοι με 

πλεόνασμα προσόντων αποτελούν μια μη ορθά αξιοποιημένη μερίδα ανθρωπίνων 

πόρων η οποία έχει τη δυνατότητα να ανελιχθεί με εύστοχους τρόπους για την ενίσχυση 

τόσο της προσωπικής όσο και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Προτείνουν οι 

οργανισμοί να λαμβάνουν ευέλικτες προσεγγίσεις για θέματα εργασίας και να τους 

δοθεί άτυπη ηγεσία και καθοδήγηση, καθώς οι δραστηριότητες αυτές αντιπροσωπεύουν 

εμπειρίες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους με πλεόνασμα 

προσόντων και ότι οι παραπάνω πρακτικές μπορούν να μετατρέψουν αυτούς τους 

εργαζόμενους σε ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Το ζητούμενο στην 

πράξη είναι να μετασχηματίσεις τους εργαζόμενους με πλεόνασμα προσόντων από ένα 

κομμάτι οικονομικής ύφεσης σε ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τον οργανισμό 

το οποίο όταν αξιοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να αποτελέσει μια πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για τον  οργανισμό. Το μοντέλο που προτείνουν οι Russell και συν. 

(2015),για τους εργαζόμενους με πλεόνασμα προσόντων, περιβάλλεται από έναν  

προβληματισμό περισσότερο αρνητικό παρά θετικό σχετικά με αυτή την ομάδα 

εργαζομένων. Έτσι, χρησιμοποιούν ένα εναλλακτικό επιχείρημα, ότι οι εργαζόμενοι με 

πλεόνασμα προσόντων μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα μη ορθά αξιοποιημένο και 

δυνητικά πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί 

να συμβάλλει καθοριστικά στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ και  

ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

2.1 Ικανοποίηση από την εργασία  

 

 Με τον όρο ικανοποίηση από την εργασία αναφερόμαστε σε μία συναισθηματική 

κατάσταση που αναδύεται από μια γνωστική αξιολόγηση των εμπειριών εργασίας 

(Fritzsche και Parrish, 2005). Οι περισσότεροι ορισμοί της ικανοποίησης από την 

εργασία έχουν επικεντρωθεί στην συναισθηματική συνιστώσα του όρου, αν και τα 

περισσότερα εργαλεία μέτρησης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις γνωστικές πτυχές του 

όρου (Fisher, 2000). Η ικανοποίηση από την εργασία έχει μετρηθεί κατά κύριο λόγο με 

τη χρήση μέσων αυτό-αναφοράς που μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: (1) 

χρήση μέτρων όψεως/πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης, τα οποία αξιολογούν την 

ικανοποίηση με συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας όπως είναι: η ασφάλεια της θέσης 

εργασίας, οι σχέσεις με τους συναδέλφους, οι όροι εργασίας, οι πολιτικές της εταιρείας, 

καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρονται για επιτυχία, οι στόχοι που 

πραγματοποιούνται και τέλος η προοπτική εξέλιξης του εργαζομένου (Weiss, Dawis, 

England και Lofquist, 1967) και (2) χρήση παγκόσμιων μέτρων, τα οποία εστιάζουν 

στη συνολική εκτίμηση της θέσης εργασίας. Όπως σημειώνουν οι Fritzsche και Parrish, 

(2005), καμία θεωρία δεν είναι διαθέσιμη για να καθοδηγήσει στην επιλογή των πτυχών 

οι οποίες είναι οι πλέον σημαντικές και κάτω από ποιες συνθήκες (Steger και 

συν.2012). Οι ανάγκες, τα κίνητρα, οι στόχοι και η συμπεριφορά του ατόμου στον 

εργασιακό χώρο αποτελούν μεταβλητές που επηρεάζουν τόσο την εργασιακή 

ικανοποίηση όσο και την απόδοση του. Η διαδικασία που ενεργοποιεί το σύνολο των 

σχέσεων αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ αναγκών, κινήτρων, στόχων και 

συμπεριφοράς είναι η παρακίνηση (Χολέβας,1995). 

    Η επαγγελματική ικανοποίηση, έχει κάποιες επιπτώσεις στην εργασιακή 

συμπεριφορά. Αναφορικά με την παραγωγικότητα ενός εργαζομένου, οι έρευνες 

καταλήγουν ότι οι πιο παραγωγικοί εργαζόμενοι φαίνεται να είναι λίγο περισσότερο 

ικανοποιημένοι σε σύγκριση με τους λιγότερο παραγωγικούς. Από την άλλη πλευρά η 

επαγγελματική ικανοποίηση έχει αρνητική σχέση με την κινητικότητα του προσωπικού 

όπως διαπιστώνεται από την μελέτη πολλών ερευνών, καθώς οι δυσαρεστημένοι 
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εργαζόμενοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραιτηθούν από τη δουλειά τους για 

αναζήτηση μιας νέας θέσης εργασίας σε σχέση με τους εργαζόμενους που δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται αρνητικά με τις απουσίες αλλά και με την 

καθυστερημένη άφιξη στο χώρο εργασίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι όσο περισσότερο 

ικανοποιημένος είναι ένας εργαζόμενος, τόσο λιγότερες απουσίες θα κάνει και τόσο δε 

θα καθυστερεί να φτάσει στο χώρο εργασίας του  (Γαλανάκης, 2012). Οι απουσίες 

μπορεί να αποτελέσουν ένα δείκτη δυσαρέσκειας από την εργασία και η τήρηση 

αρχείων για τη συχνότητα και τη διάρκειά τους, είναι ένας τρόπος μέτρησής τους. Ένας 

άλλος δείκτης δυσαρέσκειας συνδέεται με την εκούσια αποχώρηση από τη δουλειά, 

γεγονός που σύμφωνα με ορισμένες έρευνες μπορεί να συνδέεται με τη μη ικανοποίηση 

προσωπικών στόχων ή με την αναζήτηση καλύτερων οικονομικών απολαβών. Τέλος, 

άλλοι δείκτες δυσαρέσκειας είναι η αργοπορία κατά την προσέλευση στην εργασία ή 

ακόμη και η εκδήλωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς όπως είναι η κλοπή, η επικριτική 

συμπεριφορά και η επιθετικότητα. Κίνητρα για την αύξηση της ικανοποίησης για την 

εργασία είναι η βελτίωση των οικονομικών απολαβών, ο επανασχεδιασμός της 

εργασίας με σκοπό να δίνονται στους εργαζόμενους ευκαιρίες να ασχοληθούν και με 

άλλα αντικείμενα (job enlargement) αντίστοιχου επιπέδου ή αρμοδιότητες υψηλότερου 

επιπέδου (job enrichment), το ευέλικτο ωράριο και η παροχή ειδικών προγραμμάτων 

επιλογής που μπορεί να αφορούν την υγεία (π.χ. πρόσθετες ιατρικές παροχές), τις 

συντάξεις ή τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού μέσα στο χώρο εργασίας (Smither, 

1998; Μακρή – Μπότσαρη, 2008). Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο της 

εργασίας, είτε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχεται αυτή.  Σύμφωνα με τους Evans 

και Olumide, (2010), οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο 

κατηγορίες:  

1. Ατομικοί ή ενδογενείς παράγοντες: Αυτοί αντιστοιχούν στα εσωτερικά κίνητρα 

του ατόμου καθώς και τα προσωπικά βιώματά του. Αυτά μπορεί να είναι η επίτευξη 

των προσωπικών του στόχων, η αναγνώριση, και η δυνατότητα επαγγελματικής 

εξέλιξης. 

2. Περιβαλλοντικοί ή εξωγενείς παράγοντες: Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τις 

εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται το άτομο από το εργασιακό περιβάλλον του. Ως 

εξωγενείς παράγοντες χαρακτηρίζονται οι αποδοχές, οι διαπροσωπικές σχέσεις που 

αναπτύσσει ο εργαζόμενος και η πολιτική του οργανισμού.  
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2.1.1 Θεωρίες παρακίνησης  

 

   Οι θεωρίες παρακίνησης κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι 

οι θεωρίες περιεχομένου, οι οποίες εξετάζουν το περιεχόμενο των κινήτρων, τις ανάγκες 

των ανθρώπων και τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχούνται αλλά και πως ικανοποιούνται. 

Οι κύριοι εκπρόσωποι των θεωριών περιεχομένου είναι οι Maslow (1949), Aldrfer, 

(1969), και Hezberg, (1959) οι οποίοι προσδιορίζουν τη διαμόρφωση της ικανοποίησης 

των εργαζομένων ως αποτέλεσμα επιτυχούς υποκίνησής τους. Υπάρχουν όμως και οι 

θεωρίες οι οποίες εξετάζουν την παρακίνηση ως διαδικασία, ερευνώντας τους 

παράγοντες που  την επηρεάζουν, ιδιαίτερα την εργασιακή παρακίνηση καθώς και τον 

τρόπο που οι παράγοντες σχετίζονται μεταξύ τους. 

 Υποστηρικτές των θεωριών υποκίνησης ή διαδικασίας είναι οι Adams (1965), Porter 

και Lawler, (1968), Vroom,(1964). 

Ειδικότερα, οι θεωρίες διαδικασίας επιχειρούν να αναγνωρίσουν και να διερευνήσουν 

τα είδη και τις κατηγορίες μεταβλητών όπως τις ανάγκες, τις αξίες, τις προσδοκίες και 

τις αντιλήψεις των εργαζομένων οι οποίες σχετίζονται με την πρόκληση 

συναισθημάτων ικανοποίησης ενώ οι θεωρίες περιεχομένου αναζητούν τους 

παράγοντες που οδηγούν στην εργασιακή ικανοποίηση 

 

2.1.2 Θεωρίες περιεχομένου  

 

Θεωρία Ιεράρχησης Αναγκών του Maslow (1949)  

Η αναγνώριση και ιεράρχηση των ανθρώπινων αναγκών έγινε για πρώτη φορά από 

τον Maslow το 1943, και αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη και την επέκταση 

θεωριών. Ο Maslow, (1949), έχει ιεραρχήσει τις ανθρώπινες ανάγκες σε πέντε 

κατηγορίες: οι βιολογικές ανάγκες βρίσκονται στη βάση της ιεραρχικής πυραμίδας, στη 

συνέχεια ακολουθούν οι ανάγκες για ασφάλεια, οι κοινωνικές ανάγκες, οι ανάγκες για 

εκτίμηση και αναγνώριση ενώ στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η ανάγκη για 

αυτοπραγμάτωση. 

 Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, μόνο όταν έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες ενός χαμηλού 

επιπέδου σε μεγάλο βαθμό, οι άνθρωποι κατευθύνουν τις προσπάθειες τους για την 
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ικανοποίηση των αναγκών του επόμενου επιπέδου. Επομένως, παράγοντες υποκίνησης 

αποτελούν μόνο οι ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί.  

 

Θεωρία ERG του Alderfer (1969) 

Η θεωρία του Alderfer, (1969) μοιάζει αρκετά με του Maslow, (1949) αλλά 

διαφοροποιείται με τη μείωση των επιπέδων των αναγκών από πέντε σε τρία. Τα 

επίπεδα αυτά είναι: (i) οι ανάγκες ύπαρξης οι οποίες περιλαμβάνουν τις βιολογικές 

ανάγκες και τις ανάγκες για ασφάλειας σύμφωνα με την πυραμίδα του Maslow,(1949) 

(ii) οι ανάγκες των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στις κοινωνικές 

ανάγκες σύμφωνα με την ιεράρχηση κατά Maslow, (1949) (iii) οι ανάγκες ανάπτυξης οι 

οποίες αντιστοιχούν στις  ανάγκες για αυτοεκτίμηση και αυτοπραγμάτωση κατά 

Maslow, (1949) και είναι τοποθετημένες στο υψηλότερο επίπεδο.  

Το δεύτερο σημείο διαφοροποίησης, σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν είναι αναγκαία η 

ικανοποίηση των αναγκών ενός επιπέδου για να μεταβεί το άτομο στο επόμενο επίπεδο 

και να αναζητήσει την ικανοποίηση νέων αναγκών. Οι ανάγκες που ζητούνται να 

ικανοποιηθούν μπορεί να ανήκουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα, ή η μη 

ικανοποίηση των αναγκών ενός επιπέδου οδηγεί στην αναζήτηση αναγκών κατώτερου 

επιπέδου για  ικανοποίηση.  

Οι δύο αυτές θεωρίες στέκονται στην κατηγοριοποίηση των αναγκών, χωρίς όμως να 

προσδιορίζουν τις ανάγκες που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο.  

 

 

Θεωρία των Δύο Παραγόντων του Herzberg (1959) 

Ο Herzberg, (1959), υποστήριξε ότι οι παράγοντες εργασίας που δημιουργούν 

ικανοποίηση είναι διαφορετικοί από αυτούς που δημιουργούν δυσαρέσκεια. Ως 

«παράγοντες παρακίνησης» χαρακτηρίζει το περιεχόμενο της ίδιας της εργασίας.       

 Η φύση της εργασίας, η επίτευξη των στόχων, η αναγνώριση, η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η 

ευθύνη και η πρόοδος αποτελούν τους παράγοντες παρακίνησης κατά την απουσία των 

οποίων δημιουργείται δυσαρέσκεια. Οι παράγοντες «υγιεινής και ασφάλειας», όταν 

υπάρχουν δεν δημιουργούν αίσθημα δυσαρέσκειας αλλά όταν δεν υπάρχουν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο δημιουργούν δυσαρέσκεια για το εργασιακό περιβάλλον. 

Παράγοντες υγιεινής θεωρούνται: η πολιτική διοίκησης που εφαρμόζει η εταιρία, η 

κοινωνική θέση και η προσωπική ζωή του εργαζόμενου, η ασφάλεια που αισθάνεται, ο 

μισθός που λαμβάνει, οι συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες πρέπει να αποδώσει 

καθώς και οι σχέσεις με τους συναδέλφους , τον προϊστάμενο και τους υφισταμένους 
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του. Σε σχέση με την θεωρία του Maslow, (1949) οι παράγοντες υγιεινής αναφέρονται 

στις ανάγκες του κατώτερου επιπέδου της πυραμίδας ενώ οι παράγοντες παρακίνησης 

αφορούν ανάγκες ανώτερων επιπέδων. Η θεωρία του Herzberg, (1959) δίνει βάρος στον 

εμπλουτισμό της εργασίας (job enrichment). Τονίζει ότι οι πιο προκλητικές θέσεις 

εργασίας, παρακινούν περισσότερο τους εργαζόμενους να βελτιώσουν την απόδοσή 

τους. Με τον εμπλουτισμό εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των ανώτερων αναγκών. Αυτό 

συμβαίνει με την συμμετοχή των εργαζομένων στην οργάνωση και τη λήψη 

αποφάσεων (κάθετος εμπλουτισμός). Ενώ η ποικιλία των καθηκόντων μειώνει την 

ρουτίνα της εργασίας (οριζόντιος εμπλουτισμός).  

 

 Θεωρία των αναγκών MacCelland  (1949) 

Σύμφωνα με τον McClelland,(1949) υπάρχουν μερικές ανάγκες που μαθαίνονται ενώ 

άλλες αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον. Ο McClelland, 

(1949) ομαδοποίησε τις ανάγκες που δρουν ως κίνητρα σε τρεις κατηγορίες. Αυτά τα 

κίνητρα - ανάγκες είναι: η ανάγκη για επιτεύγματα (achievement), η ανάγκη για 

εξουσία (power) και η ανάγκη για συναδελφικότητα (affiliation). Έχει παρατηρηθεί ότι 

άτομα με ανάγκη για επιτεύγματα μπορούν να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερες 

επιτυχίες, εξαιτίας της προσπάθειά τους αυτής. Επίσης στελέχη που αισθάνονται έντονη 

την υποκίνηση για ανάληψη υψηλότερων θέσεων στην ιεραρχία της επιχείρησης καθώς 

και διευθυντικών αρμοδιοτήτων αποδίδουν περισσότερο και ανελίσσονται ταχύτερα 

στην ιεραρχία. Δηλαδή, σύμφωνα με τη θεωρία του, τα άτομα που αισθάνονται έντονα 

την ανάγκη για επιτεύγματα και εξουσία θα πρέπει να τοποθετούνται σε ανάλογες 

θέσεις διότι υποκινούνται από τις δικές τους εσωτερικές ανάγκες (Αναγνώστου, 2015). 

  

2.1.3 Θεωρίες διαδικασίας  

 

Θεωρία της προσδοκίας του Vroom (1964) 

O Vroom, (1964), διαπίστωσε ότι η μέθοδος των Maslow, (1949), και Herzberg, 

(1959), δεν επαρκεί για να εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ των ατόμων, και θεωρεί ότι η 

διαδικασία της παρακίνησης είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση μεταξύ του 

εργαζομένου και της επιχείρησης. Η θεωρία της προσδοκίας βοήθησε στην κατανόηση 

των κενών, των αδυναμιών των θεωριών περί ιεράρχησης των αναγκών που 

ομαδοποιούν τους ανθρώπους θεωρώντας ότι έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες και ότι 

υποκινούνται από τα ίδια κίνητρα. Η θεωρία του είναι ένα βήμα πιο μπροστά διότι 
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εξετάζει χωριστά όχι μόνο τις ανάγκες και τα κίνητρα αλλά και το συνδυασμό 

προτιμήσεων και προσδοκίας που αφορούν την υποκίνηση. Υποθέτει ότι τα άτομα 

μπορούν να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα που προτιμούν και κάνουν ρεαλιστικές 

εκτιμήσεις των πιθανοτήτων να τα πετύχουν (Vroom, 1992). Εξετάζει και ερμηνεύει 

τους στόχους και τις προσδοκίες ενός ατόμου για την επίτευξη αυτών των στόχων.  

 

 Θεωρία της Δικαιοσύνης, Adams (1965)  

Ο Adams,(1965), ανέπτυξε τη θεωρία της ισότητας ή της δίκαιης μεταχείρισης. Ο 

εργαζόμενος επιθυμεί δίκαιη μεταχείριση σε σύγκριση με τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Αντιλαμβάνεται την ισότητα από αυτά που του προσφέρονται και τα απολαμβάνει σε 

σχέση με τα αντίστοιχα των άλλων εργαζόμενων. Η διαπίστωση της ισότητας ή μιας 

μικρής αρνητικής διαφοράς δίνει στο άτομο ικανοποίηση και το κάνει να νοιώθει 

ευχαριστημένο. Αυτή η κατάσταση του δημιουργεί ασφάλεια και δεν προβλέπεται ότι 

θα προβεί σε αλλαγές της εργασιακής του συμπεριφοράς και απόδοσης.  

Στην περίπτωση υπό-αμοιβής, όταν δηλαδή η προσφορά του είναι μεγαλύτερη της 

ανταμοιβής του, ο εργαζόμενος μπορεί να μειώσει την απόδοσή του ενώ στην 

περίπτωση υπέρ-αμοιβής, όταν οι ανταμοιβές του είναι περισσότερες από το έργο το 

οποίο προσφέρει, ο εργαζόμενος προβαίνει σε αύξηση της αποδοτικότητάς του.  

   Σύμφωνα με τη θεωρία του Adams, (1965), το πρόβλημα δεν εστιάζεται στο τι 

παίρνει κανείς ως ανταμοιβή, αλλά στο αν η ανταμοιβή είναι δίκαιη σε σύγκριση με 

αυτές των υπολοίπων. Δηλαδή οι εργαζόμενοι βλέπουν τις ανταμοιβές τους 

συγκρινόμενες με τις άλλες και όχι σε απόλυτες τιμές. 

 Ως συμπέρασμα, για τις επιχειρήσεις είναι ότι θα πρέπει εφαρμόζουν μια δίκαιη 

βάση αμοιβών προς τους εργαζόμενους διότι το αντίθετο μπορεί να επιφέρει αλλαγή τις 

εργασιακής τους συμπεριφοράς και μεταβολή της απόδοσής τους, κάτι το οποίο δεν 

έχει πάντα θετικά αποτελέσματα.  

 

Θεωρία υποδείγματος της προσδοκίας των  Porter και Lowler (1968)  

   Η θεωρία τους βασίστηκε στη θεωρία του Vroom, (1964) την οποία επεξεργάστηκαν 

προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ερμηνεία του φαινομένου της υποκίνησης. Το 

υπόδειγμα στηρίζεται σε τέσσερις μεταβλητές: την προσπάθεια, την απόδοση, την 

ανταμοιβή και την ικανοποίηση, που μεταξύ τους δημιουργούν μια δυναμική σχέση.  

 Η προσπάθεια είναι η εξωτερίκευση της παρακίνησης και είναι συνάρτηση συνεχούς 

προσπάθειας, απόδοσης, ανταμοιβών και σχετίζονται με την αξία που αυτές έχουν για 

τον εργαζόμενο. 
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 Η απόδοση δεν επηρεάζεται μόνο από την παρακίνηση αλλά και από την προσπάθεια 

που καταβάλει ο εργαζόμενος, τις γνώσεις του, τις ικανότητές του, τα χαρακτηριστικά 

του και φυσικά από το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του μέσα στην επιχείρηση.  

Η ανταμοιβή είναι αποτέλεσμα της απόδοσης και μπορεί να δίνεται με πολλαπλούς 

τρόπους. Έτσι σύμφωνα με το υπόδειγμα έχουμε εσωτερικές και εξωτερικές αμοιβές, οι 

οποίες έρχονται σε παραλληλισμό με τους παράγοντες υγιεινής και παρακίνησης του 

Herzberg, (1959). Οι εσωτερικές αμοιβές αφορούν την εσωτερική απόδοση του 

εργαζόμενου και οι εξωτερικές αμοιβές άπτονται στην αναγνώριση της καλής 

απόδοσης. Η αντίληψή τους περί δίκαιης αμοιβής επηρεάζεται από την αυτό-

αξιολόγησή τους.  

Η σπουδαιότητα του υποδείγματος συνιστάται στη σύνδεση της παρακίνησης και της 

απόδοσης με την ικανοποίηση του εργαζόμενου (Αναγνώστου, 2015). 

 

2.2 Παρακίνηση στην εργασία  

 

   Στη μελέτη της οργανωσιακής συμπεριφοράς, τρεις είναι οι μεγάλες κατηγορίες 

χαρακτηριστικών του ατόμου που δημιουργούν διαφορές: τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία), τα χαρακτηριστικά επάρκειας (οι κλίσεις και οι 

ικανότητες ενός ατόμου) και τέλος τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά (οι αξίες , οι στάσεις 

και η προσωπικότητα του ατόμου). Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν τη δυνατότητα να 

επηρεάσουν την απόδοση ενός ατόμου στην εργασία που του έχει ανατεθεί μέσα από 

την επιρροή που ασκούν στο ίδιο το άτομο. Η διοίκηση λοιπόν καλείται να αναγνωρίζει 

τα ατομικά εκείνα χαρακτηριστικά του εργαζόμενου τα οποία πρέπει να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται ο εργαζόμενος με στόχο να 

διευκολυνθεί η εκτέλεση της εργασίας στο σύνολό της.  

Για να έχει όμως ένας εργαζόμενος υψηλή απόδοση στην εργασία του, ακόμη και αν 

είναι εφοδιασμένος με τα αναγκαία χαρακτηριστικά , θα πρέπει να είναι και πρόθυμος 

να εργαστεί, δηλαδή να καταβάλλει ουσιαστική εργασιακή προσπάθεια. Η εργασιακή 

προσπάθεια, συνδέεται με την παρακίνηση για εργασία.                                                              

Η παρακίνηση για εργασία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην οργανωσιακή 

συμπεριφορά για να περιγράψει κάποιος τις δυνάμεις που ωθούν ένα άτομο και οι 

οποίες είναι υπεύθυνες για το επίπεδο, την κατεύθυνση και την επιμονή της 

προσπάθειας που το άτομο αυτό καταβάλλει στην εργασία του. Η παρακίνηση προλέγει 
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ότι θα ακολουθήσει προσπάθεια. Η προσπάθεια σε συνδυασμό με τα ατομικά 

χαρακτηριστικά και την οργανωσιακή υποστήριξη, προλέγουν ότι θα υπάρξει απόδοση. 

Ένας άνθρωπος με ισχυρή παρακίνηση είναι ένα άτομο που καταβάλλει ουσιαστική 

προσπάθεια στην εργασία του. Αντίθετα, ένας άνθρωπος με χαμηλή παρακίνηση , είναι 

ένα άτομο που καταβάλλει ελάχιστη προσπάθεια στην εργασία του (Χυτήρης, 2001). 

    Ο ορισμός της παρακίνησης σύμφωνα με τους Robbins και Judge, (2011), είναι  «οι 

διεργασίες- διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την κατεύθυνση κα την επιμονή των 

προσπαθειών ενός ατόμου για την απόκτηση του στόχου». Η ένταση αφορά στο 

επίπεδο προσπάθειας που καταβάλει το άτομο, η κατεύθυνση σχετίζεται με τον 

προσανατολισμό της προσπάθειας (π.χ. στόχοι της επιχείρησης), και η επιμονή 

σχετίζεται με το χρονικό διάστημα το οποίο αφιερώνει ο εργαζόμενος για την 

υλοποίηση των στόχων του. Η παρακίνηση είναι μια κατάσταση του οργανισμού/ της 

επιχείρησης που προκαλεί ανθρώπινη δράση ή ακόμη «η κατάσταση που δημιουργείται 

από την ύπαρξη κινήτρων», που στρέφουν τον άνθρωπο να ενεργήσει με ένα ορισμένο 

τρόπο. Τα κίνητρα μπορεί να είναι εξωτερικά, δηλαδή, να προέρχονται από έξω ή να 

είναι «ενδογενή», δηλαδή να προέρχονται από εσωτερικούς παράγοντες.  

 Η σωστή ηγεσία είναι αυτή που προσδιορίζει το ποσό της παρακίνησης που 

χρειάζεται για να εξασφαλιστεί υψηλή παραγωγικότητα των εργαζομένων σε μια 

συγκεκριμένη εργασία, γνωρίζοντας ότι η αύξηση της παρακινητικής δύναμης με τη 

θέση κινήτρων, δεν εξασφαλίζει πάντα την επιθυμητή παραγωγικότητα (Κόντης, 1994). 

 

2.2.1 Παράγοντες παρακίνησης στην εργασία  

 

◊ Αίσθημα επιτυχίας:  επιτυχία σημαίνει να φθάσει κανείς σε μια επίδοση η οποία, 

σε σχέση με τα δικά του μέτρα ή των άλλων είναι υψηλή και δύσκολα επιτεύξιμη. Η 

πρόκληση της επιτυχίας αποτελεί για πολλούς ανθρώπους ισχυρό κίνητρο και η 

επιτυχία τους γεμίζει ικανοποίηση με αποτέλεσμα να επιδιώκουν ακόμη μεγαλύτερες 

επιτυχίες. Κύριες μέθοδοι πρόκλησης της επιτυχίας είναι : η στοχοθεσία, η θετική 

ανατροφοδότηση (feedback) και η επιβράβευση- αναγνώριση των προσπαθειών τους. 

◊ Αναγνώριση: η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων, των ικανοτήτων 

και γενικώς των όσων προσφέρει ένας άνθρωπος στην εργασία του αποτελεί παράγοντα 
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εσωτερικής παρακίνησης και κινητοποίησης. Η αναγνώριση θα πρέπει να προβλέπεται 

και στα επίσημα συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και κυρίως στα 

συστήματα αμοιβών των επιχειρήσεων (όπου αυτά υπάρχουν).  

◊ Ενδιαφέρον περιεχόμενο εργασίας: όσο περισσότερο ενδιαφέρον βρίσκει ο 

εργαζόμενος το περιεχόμενο της εργασίας του, με τόσο περισσότερο κέφι και μεράκι 

την κάνει. Μια εργασία θα πρέπει να μην είναι ανιαρή , δηλαδή να μειωθεί η 

επανάληψη των εργασιών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εναλλαγής των θέσεων 

εργασίας ή μέσω του εμπλουτισμού της θέσης εργασίας. Εναλλαγή θέσεων σημαίνει 

αλλαγή της θέσης εργασίας τους εργαζομένου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Εμπλουτισμός της θέσης εργασίας σημαίνει να δώσουμε στον εργαζόμενο τόσο 

μεγαλύτερη ποικιλία διαφορετικών εργασιών- καθηκόντων ώστε να χρησιμοποιεί 

περισσότερες γνώσεις και ικανότητές του.  

◊ Συμμετοχή και ευθύνη : η ελευθερία πρωτοβουλιών και η αυτονομία των 

εργαζομένων σε ότι αφορά την υλοποίηση της εργασίας τους και την ανταπόκριση στα 

καθήκοντά τους αποτελεί παράγοντα παρακίνησης και ικανοποίησης. Συμμετοχή 

σημαίνει κυρίως ενημέρωση και ενδιαφέρον για τις γνώμες και τις προτάσεις των 

εργαζομένων από τα στελέχη και τη διοίκηση της  επιχείρησης 

◊ Ανάπτυξη και εξέλιξη :οι πολιτικές και τα συστήματα ανάπτυξης και εξέλιξης, 

καθώς και το περιβάλλον (κλίμα, κουλτούρα) συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την παρακίνηση- κινητοποίηση των εργαζομένων 

και ιδιαίτερα των ευσυνείδητων εργαζομένων (Μπουραντάς, 2005). 

 

2.2.2  Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαζομένων  

 

. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαζομένων όπως το φύλο, η ηλικία, η 

επαγγελματική εμπειρία, , η εκπαίδευση και η θέση εργασίας που κατέχουν, αποτελούν 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε σχέση με 

κάποιους ρυθμιστικούς παράγοντες ή κίνητρα όπως για παράδειγμα το ύψος των 

αμοιβών μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο θετικά μια μερίδα εργαζομένων. Όλοι οι 

παράγοντες επιδρούν με διαφορετικό τρόπο και βαθμό στον κάθε εργαζόμενο, ώστε 

τελικά να διαμορφώσουν την εργασιακή ικανοποίηση που αντιλαμβάνεται  ο 

εργαζόμενος και επηρεάζει την απόδοση του.  
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Η ηλικία των εργαζομένων αποτελεί ένα παράγοντα που επηρεάζει την απόδοσή. Η 

κινητικότητα, η συχνή αλλαγή εργασίας, η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, ο 

ενθουσιασμός, οι φιλοδοξίες και η απογοήτευση από την εργασία αποτελούν μερικά 

από τα στοιχεία που αυξομειώνουν την απόδοση των νεαρότερων εργαζόμενων 

ανεξαρτήτου φύλου. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι, λόγω των περιορισμών 

που βιώνουν όπως οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις εκτιμούν περισσότερο 

την εργασία τους και η απόδοσή τους είναι σταθερή ή με μικρές διακυμάνσεις.   

Έχει διαπιστωθεί ότι η απόδοση του εργαζομένου είναι μεγαλύτερη κατά το χρονικό 

διάστημα που αποκτώνται νέες εμπειρίες καθώς και ύστερα από αρκετά χρόνια 

εμπειρίας. Στο μεσοδιάστημα τόσο η ικανοποίηση όσο και η απόδοση του μειώνονται, 

εκτός και αν υπάρχουν προκλήσεις, κίνητρα για τον εργαζόμενο που τον κάνουν να 

αισθάνεται ότι προοδεύει και εξελίσσεται. Αυτό καταδεικνύει ότι η εμπειρία και οι 

προκλήσεις έχουν θετική σχέση για εργαζόμενους που βρίσκονται στη μέση της 

παραγωγικής τους ηλικίας.  

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την ικανοποίηση και την απόδοση των 

εργαζομένων είναι η ευφυΐα και η εκπαίδευση που διαθέτει ο εργαζόμενος. Ειδικότερα, 

οι εργαζόμενοι που κατέχουν θέσεις στις οποίες δεν αξιοποιούν τα προσόντα τους 

αισθάνονται λιγότερη ικανοποίηση από την εργασία τους και κατά συνέπεια αποδίδουν 

λιγότερο από εκείνους που απασχολούνται σε θέσεις που ανταποκρίνονται στα 

προσόντα που διαθέτουν. Συνεπώς, και η θέση εργασίας αποτελεί ένα ακόμη 

παράγοντα ικανοποίησης και εργασιακής απόδοσης.  

Όσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον που βρίσκει ο εργαζόμενος στο περιεχόμενο της 

εργασίας του, αυτό καθεαυτό, τόσο περισσότερο παρακινείται για υψηλότερες 

επιδόσεις. Το πόσο ενδιαφέρουσα είναι μια εργασία εξαρτάται επίσης από την 

προσωπικότητα του ατόμου, τις κλίσεις του, τη λειτουργία του εγκεφάλου του κλπ. 

Συχνά, η επανάληψη της εργασίας μπορεί να κάνει μια εργασία ανιαρή καθώς έχει 

διαπιστωθεί ότι δομημένες εργασίες με ρουτίνα, μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 

στην υγεία των εργαζομένων. Για την αύξηση των επιδόσεων τους, οι εργαζόμενοι 

παρακινούνται με μεθόδους όπως εμπλουτισμό της εργασίας ή με την εναλλαγή θέσεων 

εργασίας (Αναγνώστου, 2015). 

Ένας άλλος παράγοντας είναι η σημαντικότητα της εργασίας, και πως την 

αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος. Όσο πιο σημαντική θεωρεί την εργασία του ο 

εργαζόμενος, τόσο περισσότερο ικανοποιείται η ανάγκη του για αυτοεκτίμηση και 

συνεπώς δημιουργεί θετική στάση προς αυτή. Με άλλα λόγια, στα υψηλότερα επίπεδα 

ενός οργανισμού υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για την επίτευξη της 
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αυτοπραγμάτωσης και της αυτοεκτίμησης του εργαζόμενου, γεγονός το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίησης και συνεπώς εργασιακή απόδοση. 

Αντίθετα, μια εργασία που κατανοείται ως ασήμαντη, μειώνει την αυτοεκτίμηση του 

εργαζόμενου (Μπουραντάς,2001). 

 

2.3   Οργανωσιακή Υποστήριξη – Αντιλαμβανόμενη Οργανωσιακή Υποστήριξη 

(POS) 

 

Στην εξίσωση της ατομικής απόδοσης η οργανωσιακή υποστήριξη, δηλαδή η 

υποστήριξη που παρέχει ο οργανισμός στον εργαζόμενο, αποτελεί τον τρίτο όρο. 

Ακόμη και ένα άτομο του οποίου τα ατομικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν στις 

απαιτήσεις της εργασίας και που παρακινείται ισχυρά, μπορεί να μην επιτελεί 

σημαντικό έργο επειδή η οργανωσιακή υποστήριξη είναι ανεπαρκής. Ορισμένα από τα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν ανεπαρκή την οργανωσιακή υποστήριξη είναι :  

 Έλλειψη χρόνου 

 Ανεπαρκής χρηματοδότηση- περιορισμός κονδυλίων 

 Ακατάλληλα μέσα, ακατάλληλος εξοπλισμός, ανεπαρκείς προμήθειες 

 Αόριστες και ασαφείς οδηγίες ή πληροφορίες αναφορικά με την εργασία 

 Έλλειψη αναγκαίων υπηρεσιών και βοήθειας από άλλους 

 Μη ρεαλιστικά επίπεδα προσδοκώμενης απόδοσης 

 Ακαμψία των διαδικασιών        (Χυτήρης, 2001) 

   Η άποψη των εργαζομένων για την απασχόληση ως σχέση αμοιβαίας ανταλλαγής 

μπορεί να ενθαρρυνθεί από την ανθρωπομορφική απόδοση των καλοπροαίρετων ή των 

κακόβουλων προθέσεων του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται (Levinson, 1965). 

Τέτοιου είδους προσωποποίηση του εργοδότη, σύμφωνα με τον Levinson,( 1965), είναι 

υποκινούμενη από νομική, ηθική και οικονομική ευθύνη για τις ενέργειες των 

αντιπροσώπων της, από τις πολιτικές του οργανισμού, τα πρότυπα και την κουλτούρα 

της επιχείρησης οι οποίες παρέχουν τη συνέχεια και προδιαγράφουν συγκεκριμένες 

συμπεριφορές καθώς και από τη δύναμη που ο ίδιος ο οργανισμός ασκεί μεμονωμένα 

στον κάθε εργαζόμενο. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα παρατηρήσουν πολλές ενέργειες από 

τους εκπροσώπους της οργάνωσης, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν στην ουσία τον ίδιο 

τον οργανισμό.  
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   Οι εργαζόμενοι διαμορφώνουν μια γενικότερη θεώρηση που αφορά τη δέσμευση 

του οργανισμού απέναντί τους, σχετικά με το εάν η ηγεσία του οργανισμού εκτιμά τη 

συνεισφορά τους και εάν θα τους μεταχειρίζονται θετικά ή αρνητικά κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες (Eisenberger και συν., 1986).Επεξηγηματικές αλλά και 

επιβεβαιωτικές αναλύσεις παραγόντων, επιβεβαιώνουν ότι η αντιλαμβανόμενη 

οργανωσιακή υποστήριξη- Perceived Organizational Supp.ort (POS) μπορεί εμπειρικά 

να διακριθεί από την συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση (Eisenberger, Fasolo και 

Davis- LaMastro, 1990; Settoon,Bennett, και Liden, 1996; Shore και Tetrick, 1991), τις 

προσδοκίες προσπάθειας και ανταμοιβής (Eisenberger και συν., 1990),τη δέσμευση 

συνέχισης (Shore και Tetrick, 1991), και την ανταλλαγή ηγετικών μελών (Settoon και 

συν.,1996; Wayne, Shore και Liden, 1997).  

Η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη σχετίζεται θετικά με μια ποικιλία 

αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν την εργασία, συμπεριλαμβανομένης και της 

συναισθηματικής οργανωσιακής δέσμευσης (Eisenberger και συν., 1990; Guzzo, 

Noonan και Elron, 1994; Settoon και συν., 1996; Shore και Tetrick, 1991),τις 

αξιολογικές και αντικειμενικές μετρήσεις  για την απόδοση στην εργασία (Eisenberger 

και συν., 1990, 1986), τη βοήθεια στους υπάρχοντες συνεργάτες (Shore και Wayne, 

1993;Wayne και συν. 1997; Witt,1991),την κατάθεση εποικοδομητικών προτάσεων για 

τη βελτίωση των λειτουργιών του οργανισμού (Eisenberger και συν., 1990), αλλά και 

τακτικές επιρροής οι οποίες σχεδιάστηκαν από εργαζομένους ώστε να ενημερώσουν τις 

εποπτικές αρχές για την αφοσίωση και τα επιτεύγματά τους (Shore και Wayne, 1993). 

Η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη σχετίζεται  αρνητικά με τις απουσίες 

από την εργασία (Eisenberger και συν., 1990, 1986) και την αρνητική πρόθεση για τον 

κύκλο εργασιών (Guzzo, Noonan και Elron, 1994;Wayne και συν.,1997; Eisenberger 

και συν. 1997). 

 

Αντιλαμβανόμενη ικανότητα παρακίνησης 

 Αντιλαμβανόμενη ικανότητα παρακίνησης κινητοποίησης είναι ο βαθμός στον οποίο οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν επαρκείς ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις 

ικανότητές τους στην τρέχουσα θέση εργασίας τους (Lai και Kapstad, 2009). Η 

αντιλαμβανόμενη ικανότητα παρακίνησης, μέχρι σήμερα, έχει γίνει αντικείμενο πολύ 

λίγων συστηματικών ερευνών. Τα ευρήματα των Lai και Kapstad, (2009)  δείχνουν ότι 

ένα υψηλό επίπεδο της αντιλαμβανόμενης ικανότητας παρακίνησης συνδέεται με 

διάφορες θετικές συμπεριφορές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 



33 
 

κινήτρων παρακίνησης και τη χαμηλότερη εμφάνιση τάσεων για απομάκρυνση από τον 

κύκλο εργασιών. Προηγούμενες έρευνες σε σχετικές έννοιες, όπως η αξιοποίηση 

δεξιοτήτων και η αντιληπτή υποαπασχόληση υποδηλώνουν ότι η αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα παρακίνησης μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τη στάση των 

εργαζομένων και τα αποτελέσματα από την εργασία που εκείνοι εκτελούν. Ένα υψηλό 

επίπεδο αντιλαμβανόμενης ικανότητας αξιοποίησης δεξιοτήτων  έχει συνδεθεί με 

θετικά αποτελέσματα, όπως : υψηλότερη συναισθηματική ευημερία η οποία σχετίζεται 

με την εργασία, μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία, μείωση της κατάθλιψης η 

οποία προκαλείται από την εργασία, μεγαλύτερη οργανωσιακή δέσμευση, υψηλότερη 

αντιλαμβανόμενη ικανότητα η οποία σχετίζεται με την εργασία και υψηλότερα 

συναισθήματα αξίας  που σχετίζονται με την εργασία (Morrison και συν., 2005; Parker, 

2003). 

Η αντιλαμβανόμενη υποαπασχόληση, αντιθέτως, αντικατοπτρίζει μια κατάσταση 

στην οποία οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως τις 

ικανότητές τους με βάση την εκπαίδευση και την εμπειρία που διαθέτουν. Η 

αντιλαμβανόμενη υποαπασχόληση σχετίζεται με αρνητικά αποτελέσματα, όπως η 

χαμηλή ψυχολογική ευεξία, αυξημένη δυσαρέσκεια από την εργασία, χαμηλή  

συναισθηματική δέσμευση για τον οργανισμό/ επιχείρηση (Erdogan και Bauer, 

2009;Feldman, 1996; Feldman και Bolino, 2000;Feldman και συν. 2002;Maynard και 

συν., 2006). Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιλαμβανόμενης 

ικανότητας παρακίνησης για τον εργαζόμενο και την ανάγκη να διερευνηθούν πιθανές 

αιτίες του φαινομένου καθώς και  τα αποτελέσματα που προκαλεί , πιο συστηματικά. 

Ο πρωταρχικός σκοπός της μελέτης της Lai, (2011), είναι να διερευνήσει το ρόλο 

της αντιλαμβανόμενης ικανότητας παρακίνησης και να ερμηνεύσει μέσω αυτής τα 

κίνητρα των εργαζομένων, την οργανωσιακή δέσμευσή τους καθώς και την πρόθεση 

του εργαζομένου να παραμείνει στον οργανισμό. Ένας δεύτερος σκοπός είναι να 

διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης ικανότητας παρακίνησης και της 

αυτό-αποτελεσματικότητας του εργαζομένου (αντιλαμβανόμενη ικανότητα), καθώς και 

η αμοιβαία επίδραση των δύο αυτών μεταβλητών στην εσωτερική παρακίνηση, την 

οργανωσιακή δέσμευση και την πρόθεση του εργαζομένου να παραμείνει στην 

επιχείρηση. Η αυτό-αποτελεσματικότητα αντανακλά το βαθμό στον οποίο ικανοποιείται 

η ανάγκη του εργαζομένου να αισθάνεται επαρκής, στην ουσία η αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα/ επάρκεια του εργαζομένου(Bandura, 1997; Lai, 2011). 
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Αντιλαμβανόμενη ικανότητα παρακίνησης και αυτό-αποτελεσματικότητα 

Η αυτό-αποτελεσματικότητα γενικά ορίζεται ως «η πίστη στις ικανότητες του 

ατόμου να κινητοποιήσει τα κίνητρα, τη γνωστική του ικανότητα καθώς και τις 

ενέργειες που απαιτούνται  για την κάλυψη των απαιτήσεων μιας δεδομένης 

κατάστασης » (Wood και Bandura, 1989). Η αυτό-αποτελεσματικότητα έχει βρεθεί ότι 

επηρεάζει την αυτό-επιλογή όσον αφορά τις ρυθμίσεις της συμπεριφοράς και την 

έναρξη της προσπάθειας. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να 

αποφεύγουν καταστάσεις που πιστεύουν ότι υπερβαίνουν τις ικανότητές τους να τις 

αντιμετωπίσουν, ενώ αντίθετα έχουν την τάση να εμπλακούν σε καταστάσεις που 

πιστεύουν ότι μπορούν να χειριστούν (Bandura και Locke, 2003). Η μελέτη αυτή, 

ασχολείται με καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με την εργασία ή με την 

επαγγελματική αυτό-αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Σε προηγούμενες έρευνες 

έχει διαπιστωθεί, ωστόσο, ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα δεν αντιπροσωπεύει μόνο 

έναν αξιόπιστο προγνωστικό παράγοντα της απόδοσης, αλλά ότι οι επιδόσεις κατά το 

παρελθόν επηρεάζουν ουσιαστικά μεταγενέστερη αυτό-αξιολόγηση των ικανοτήτων 

ενός ατόμου (Richard και συν., 2006). Ως εκ τούτου, μπορεί να προβλεφθεί ότι οι 

εργαζόμενοι στους οποίους παρέχονται επαρκείς ευκαιρίες για  παρακίνηση που 

συνεπάγονται ανοίγματα για την απόδοση και τις εμπειρίες της δεξιοτεχνίας που 

κατέχουν, θα επωφεληθούν σε ότι αφορά την εμπιστοσύνη από  την πλευρά της 

διοίκησης στις ικανότητές τους. Συνεπώς, φαίνεται λογικό να αναμένουμε μια θετική 

και αμοιβαία σχέση μεταξύ αυτό-αποτελεσματικότητας και της αντιλαμβανόμενης 

ικανότητας παρακίνησης (Lai, 2011). Οι εμπειρικές μελέτες αναφέρουν ότι η 

αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης-εργασίας έχει αρνητικές επιπτώσεις  στο επίπεδο 

ικανοποίησης από την εργασία (Johnson και Johnson, 2000; Vila και García‐Mora, 

2005).  

Στην πλειοψηφία της βιβλιογραφίας συμπεραίνεται ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου 

τομέα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι πολύ πιο πιθανό να 

κινητοποιηθούν από εσωτερικές αμοιβές παρά από εξωτερικές, οι οποίες παρακινούν 

τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και στους 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παραμένουν στις θέσεις τους, παρά τη διαφορά στις 

αμοιβές και την έλλειψη προσωπικού, μιας και αποκομίζουν ευχαρίστηση 

εκπληρώνοντας εσωτερικά τους κίνητρα όπως είναι η ευκαιρία για αυτό – ολοκλήρωση 

και η αίσθηση της συνεισφοράς στην κοινωνία. (Lee και Sabharwal, 2016) . 
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2.4    Αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία  

 

   Η αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία έχει αναδειχθεί ως σημαντικός 

τομέας ανησυχίας μεταξύ των ερευνητών, των διευθυντών αλλά και το ευρύ κοινό. 

Μεγάλο μέρος του έργου της αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην εργασία έχει ρίζες 

στη μελέτη της ανθρώπινης επιθετικότητας. Οι περισσότερες θεωρίες έχουν συνδεθεί 

με αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός ή και η απογοήτευση για την αντιμετώπιση 

συνθηκών στο περιβάλλον τόσο στο κοινωνικό και ψυχολογικό  (Anderson, Deuser, και 

DeNeve,1995; Berkowitz, 1998) όσο και στο χώρο εργασίας (Fox και Spector, 1999; 

Neuman και Baron, 1997). Με την πάροδο του χρόνου το φάσμα για τις αιτίες της 

αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς έχει μεγαλώσει, και περιλαμβάνει ποικιλία αγχογόνων 

παραγόντων στην εργασία οι οποίοι με τη σειρά τους  δύναται να προκαλέσουν μια 

ποικιλία από αρνητικά συναισθήματα (Chen και Spector,1992; Fox και συν., 2001). 

Αυτές οι συμπεριφορές είναι ένα σύνολο διακριτών ενεργειών/πράξεων οι οποίες 

μοιράζονται τα χαρακτηριστικά ότι είναι εσκεμμένες (σε αντίθεση με τις τυχαίες ή τις 

εντεταλμένες συμπεριφορές) και βλάπτουν ή προτίθενται να βλάψουν οργανισμούς ή / 

και τα ενδιαφερόμενα μέρη της οργάνωσης, όπως είναι οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι  

διευθυντές (Spector και Fox, 2005). Η αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία έχει 

μελετηθεί κάτω από διαφορετικές ετικέτες μέσα από ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις, 

όπως η επιθετικότητα (Douglas και Martinko, 2001; Fox και Spector, 1999; Neuman 

και Baron, 1997; O'Leary-Kelly,Griffin και Glew, 1996), αποκλίνουσα συμπεριφορά 

(Hollinger, 1986;Robinson και Bennett, 1995), τα αντίποινα (Skarlicki και Folger, 

1997), και η εκδίκηση (Bies, Tripp και Kramer, 1997). Η έρευνα για την 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία έχει επικεντρωθεί για κάποιους ερευνητές  

σε συμπεριφορές όπως είναι η απουσία (Dalton και Mesch, 1991), η κατάχρηση του 

πελάτη/ πολίτη (Perlow και Latham, 1993), η κλοπή (Greenberg, 1990), ενώ κάποιοι 

άλλοι ερευνητές έχουν συνδυάσει διαφορετικές συμπεριφορές σε ευρύτερες 

κατηγορίες, οι οποίοι διακρίνουν τις συμπεριφορές που στοχεύουν στους οργανισμούς 

σε σχέση με τους ανθρώπους (Bennett και Robinson, 2000; Fox και Spector, 1999; Fox, 

Spector και Miles, 2001), με διαφορετικές πράξεις οι οποίες υπάγονται κυρίως στην 

οργανωσιακή κατηγορία.  

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, επικρατεί ένα γενικό επιχείρημα ότι οι εκάστοτε 

συμπεριφορές αντιπροσωπεύουν μια ενιαία βασική δομή που πιθανότατα οδηγείται από 
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το ίδιο αίτιο. Για παράδειγμα, τα αντίποινα δύναται σύμφωνα με τη θεωρία  να είναι μια 

απάντηση στην αδικία που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές (Folger και Skarlicki, 

2005). Αυτό υποδηλώνει ότι διάφορες μορφές συμπεριφοράς αντιποίνων μπορεί να 

εναλλάσσονται και να επιλέγονται με βάση την ευκαιρία που δίνεται στον εργαζόμενο 

για κάθε περίπτωση (Spector και συν., 2006). 

Αποκλίνουσα συμπεριφορά στο χώρο εργασίας έχει οριστεί η εθελοντική 

συμπεριφορά που παραβιάζει σημαντικές οργανωτικές νόρμες και, με τον τρόπο αυτό, 

απειλεί την ευημερία του οργανισμού ή την ευημερία των μελών του οργανισμού, ή και 

τα δύο στοιχεία (Robinson και Bennett, 1995).  Η αποκλίνουσα συμπεριφορά στο χώρο 

εργασίας, είναι μέρος της αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς και αναφέρεται σε 

εθελοντική συμπεριφορά στην οποία οι εργαζόμενοι, είτε έχουν έλλειψη κινήτρων για 

να συνάδουν με τις προσδοκίες του κοινωνικού περιεχομένου ή  παρακινούνται ώστε να 

παραβιάσουν, κανονιστικές προσδοκίες του κοινωνικού  πλαισίου (Kaplan, 1975). Τα 

οργανωτικά πρότυπα αποτελούνται από βασικά ηθικά πρότυπα, καθώς και άλλα 

παραδοσιακά πρότυπα της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

προβλέπονται από επίσημες και ανεπίσημες οργανωσιακές πολιτικές, κανόνες και  

διαδικασίες της επιχείρησης (Feldman, 1984). 

Η έρευνα δείχνει ένα ευρύ φάσμα αιτιών για τους οποίους οι εργαζόμενοι 

εμπλέκονται σε αποκλίνουσα συμπεριφορά (Bennett, 1998a, 1998b; Robinson και 

Bennett, 1997;Robinson και Greenberg, 1999). Οι αιτίες αυτές κυμαίνονται από 

αντιδράσεις στην αντιλαμβανόμενη αδικία, γενικότερη δυσαρέσκεια, αντιδράσεις κατά 

την τυποποίηση ρόλων και καθηκόντων στην εργασία, και σε σχέση με τη συγκίνηση 

που αναζητά ο κάθε εργαζόμενος. Ωστόσο, η αποκλίνουσα οργανωτική συμπεριφορά 

είναι διαφορετική από ότι είναι συνήθως μια συμπεριφορά η οποία είναι πολύ 

περιορισμένη στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, ή 

σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο είναι περιορισμένοι σε σχέση με το είδος της 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην οποία μπορούν να εμπλακούν. Έτσι, ναι μεν μπορεί 

να παρακινηθούν να συμμετάσχουν σε αποκλίνουσα συμπεριφορά, αλλά η 

συμπεριφορά αυτή θα εκδηλωθεί διαφορετικά για κάθε εργαζόμενο, σε σχέση πάντα με 

τους περιορισμούς που υπάρχουν σε κάθε εργασιακό περιβάλλον (Bennett και 

Robinson, 2000). 
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2.5  Επαγγελματική εξουθένωση στην εργασία 

 

Το άγχος είναι μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση ή συνθήκη, η οποία 

χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά αισθήματα έντασης, φόβου και ανησυχίας καθώς και 

από αυξημένη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος (Spielberger και 

Smith, 1972). Μπορεί να διακρίνει κανείς δύο τύπους άγχους: (1) Το άγχος ως 

κατάσταση αναφέρεται στην προσωρινή εμπειρία της έντασης, της ανησυχίας και της 

ενεργοποίησης του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην εκάστοτε ειδική συνθήκη. 

Για παράδειγμα, αυτό τον τύπο άγχους βιώνει ο μαθητής κατά την περίοδο των 

εξετάσεων, ο υποψήφιος όταν του παίρνουν συνέντευξη για μια θέση, κτλ. (2) Το άγχος 

ως γνώρισμα προσωπικότητας αναφέρεται σε σχετικά σταθερές ατομικές διαφορές, 

δηλαδή, στην προδιάθεση που έχουν τα άτομα να αντιλαμβάνονται ποικίλες 

καταστάσεις ως απειλητικές και στην τάση που έχουν να αντιδρούν με εκδηλώσεις 

άγχους κατάστασης. Π.χ., αυτό είναι που διακρίνει τα άτομα που 

(αυτό)χαρακτηρίζονται «αγχώδη». Η σχέση ανάμεσα στο άγχος και την επίδοση 

φαίνεται πως δεν είναι γραμμική. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι η μέγιστη επίδοση 

επιτυγχάνεται όταν βιώνουμε άγχος σε ένα μέτριο βαθμό. Αντίθετα, έχει παρατηρηθεί 

πολύ χαμηλή επίδοση όταν ο βαθμός άγχους που βιώνει κανείς είναι πολύ χαμηλός ή 

πολύ υψηλός (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Με άλλα λόγια, ένας μέτριος βαθμός 

άγχους, η αίσθηση του επείγοντος, είναι στοιχεία που μας κινητοποιούν. Όταν το άγχος 

και η αίσθηση του επείγοντος είναι χαμηλή, τότε γινόμαστε αδιάφοροι. Αντίθετα, το 

υπερβολικό άγχος μας συντρίβει (Πλατσίδου και Γωνιδα, 2005). 

Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές στη δομή και τη φύση της εργασίας έχουν αυξήσει 

τη συχνότητα και την ένταση της βίωσης άγχους από τους εργαζόμενους. Οι 

εργασιακές καταστάσεις βιώνονται ως αγχωτικές , όταν περιλαμβάνουν σημαντικές 

εργασιακές απαιτήσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν με τις γνώσεις και τις ικανότητες των 

εργαζομένων ή με τις ανάγκες τους (Γαλανάκης, 2012). 

     Οι Ivancevich και Matteson, (1980a), έχουν επισημάνει το άγχος ως «τον πιο 

ανακριβή όρο στο επιστημονικό λεξικό». Οι Parker και DeCotis, (1983), θεωρούν ότι 

το εργασιακό άγχος είναι η ευαισθητοποίηση ενός ατόμου ή ένα αίσθημα προσωπικής 

δυσλειτουργίας ως αποτέλεσμα των αντιλαμβανόμενων από τον εργαζόμενο συνθηκών 

ή γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον εργασίας. Έτσι θεωρούν ότι είναι 

πιο λογικό να παρατηρούμε βραχυπρόθεσμες ψυχολογικές καταστάσεις (π.χ., άγχος, 
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ένταση) οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό επίπεδο αποτελέσματος σε σχέση 

με την παρατήρηση μακροπρόθεσμων αποκλίσεων, όπως η διαταραχή της υγείας ή την 

μείωση της παραγωγικότητας (Parker και DeCotis, 1983). 

Το άγχος μπορεί να συνδέεται με επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και, φυσικά, 

στον ίδιο τον εργαζόμενο. Συχνά είναι συνδεδεμένο και με τη φύση του επαγγέλματος 

που μπορεί να δημιουργεί περισσότερο άγχος από ένα άλλο επάγγελμα. Αγχογόνα είναι 

συνήθως εκείνα τα επαγγέλματα τα οποία συνεπάγονται σχέσεις με ανθρώπους, 

απαιτούν ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων ή αποφάσεις με οικονομικές, κοινωνικές ή 

άλλου είδους συνέπειες (Κάντας, 1995). Οι ψυχολόγοι διακρίνουν τα αίτια δηλαδή τους 

παράγοντες που προκαλούν το άγχος (stressors) και τις εκδηλώσεις του ατόμου (strains) 

που είναι αποτέλεσμα των αγχογόνων παραγόντων (Ganster και Murphy, 2000). 

Αγχογόνοι παράγοντες μπορεί να είναι η υπερφόρτιση καθηκόντων, η αυστηρή 

τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ή οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τους παράγοντες αυτούς το 

άτομο μπορεί να τους εκλάβει ως απειλή ή ως πρόκληση για ανάπτυξη. Όταν τους 

εκλαμβάνει ως απειλή και όταν η διάρκεια αυτών των συνθηκών είναι παρατεταμένη, 

τότε έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση αρνητικών συναισθημάτων, όπως η 

κατάθλιψη ή η εχθρικότητα και μπορεί να έχουν συνέπειες ακόμη και στην υγεία του 

ατόμου,  ιδιαίτερα στο νευρικό και ενδοκρινολογικό του σύστημα, η διατάραξη του 

οποίου ευθύνεται για τη δημιουργία σοβαρών παθήσεων. Ο αριθμός των ερευνών που 

δοκίμασαν ένα είδος παρέμβασης για τη μείωση του στρες είναι μικρός, ενώ 

παρεμβάσεις όπως η επιμόρφωση ή οι ασκήσεις χαλάρωσης αποτελούν γενικότερες 

μεθόδους και προέρχονται από το χώρο της κλινικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας. 

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις τείνουν να αλλάξουν τον εργαζόμενο και όχι το εργασιακό 

περιβάλλον. Έτσι δημιουργείται η αντίληψη ότι το άγχος εργασίας είναι προσωπικό 

πρόβλημα του εργαζόμενου και όχι προϊόν αγχογόνων παραγόντων που υπάρχουν στο 

χώρο της εργασίας και επηρεάζουν περισσότερους από έναν εργαζόμενους. Συνεπώς, 

τα προγράμματα παρέμβασης αντί να αξιολογήσουν και να διορθώνουν τις λειτουργίες 

του οργανισμού, απευθύνονται στις ατομικές ανάγκες του κάθε εργαζόμενου που 

μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν και κοστίζουν λιγότερο. Στη σχετική βιβλιογραφία 

παρουσιάζονται και άλλες συμπεριφορές που συνδέονται με το στρες, όπως είναι η 

συναισθηματική δυσαρμονία- οι Zapf και Holz, (2006) αναφέρονται στην 

συναισθηματική δυσαρμονία (emotional dissonance) η οποία εμφανίζεται όταν το 

άτομο υποχρεώνεται να εκφράσει συναισθήματα τα οποία δεν αισθάνεται στην 

πραγματικότητα. Το σύμπτωμα αυτό αφορά κυρίως τον τομέα των υπηρεσιών. Όπως 
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αναφέρουν οι συγγραφείς, στις ευρωπαϊκές χώρες, ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των 

εργαζομένων που απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών, όπου άλλοι εργαζόμενοι σε 

μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό είναι υποχρεωμένοι να συναλλάσσονται με 

πελάτες, εμφανίζουν συναισθηματική δυσαρμονία. Η έρευνά τους υποστηρίζει ότι η 

συναισθηματική αντίθεση δε συνδέεται με την προσωπικότητα των εργαζόμενων, αλλά 

μάλλον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις απαιτήσεις του οργανισμού, ως προς τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφέρονται στους πελάτες. Μια άλλη μορφή 

επαγγελματικού άγχους είναι η επαγγελματική εξουθένωση (burnout), η οποία 

συνδέεται με τρία χαρακτηριστικά: τη συναισθηματική εξάντληση, την 

αποπροσωποποίηση (το άτομο αισθάνεται ότι το μεταχειρίζονται ως αντικείμενο παρά 

ως άνθρωπο) και το μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης (το άτομο κάνει 

αρνητική αξιολόγηση για τα αποτελέσματα της εργασίας του (Smither, 1998; Κάντας, 

1995). Σε έρευνα των Ben-Zur και Yagil ,(2005), που έγινε σε εργαζόμενους στον 

τομέα των υπηρεσιών, βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική 

εξουθένωση των εργαζομένων (και ειδικότερα ανάμεσα στην συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση) και στην επιθετική συμπεριφορά των πελατών 

(Μακρή – Μπότσαρη, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  

 

3.1 Δημόσιος  Τομέας  

 

Το δημόσιο μάνατζμεντ εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970  εκφράζοντας αρχικά 

μια θεσμική εξέλιξη και λιγότερο μια αφηρημένη ή θεωρητική ανάπτυξη. Η ύπαρξη της 

γραφειοκρατικής, παρωχημένης και αναποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης σε 

συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτικότερες υπηρεσίες 

οδήγησαν στην εδραίωση του δημοσίου μάνατζμεντ. Το δημόσιο μάνατζμεντ 

ουσιαστικά συνίσταται σε μια ευέλικτη διαδικασία διοίκησης που βασίζεται στην 

αποτελεσματική διαχείριση υλικών και άυλων πόρων, αποσκοπώντας στην επίτευξη 

προκαθορισμένων στόχων, ενώ συνδυάζεται περισσότερο με την καθημερινή 

λειτουργία των οργανισμών, χωρίς να αποκλείεται η διάθεση για καθορισμό και 

εφαρμογή μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Το δημόσιο μάνατζμεντ αποτελεί τη 

μετεξέλιξη της δημόσιας διοίκησης, σημειώνοντας αισθητή διαφοροποίηση σε σχέση 

με την υφιστάμενη κατάσταση (Ρωσσίδης, 2014).  

Το γραφειοκρατικό μοντέλο, στηριζόμενο στις αρχές του διοικητικού δικαίου, 

διατυπώνει μια σειρά από κανονισμούς, οριοθετώντας το εργασιακό αντικείμενο του 

σώματος των δημοσίων υπαλλήλων. Ουσιαστικά το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 

δημόσια διοίκηση εκφράζεται μέσω του υπαλληλικού κώδικα και των επιμέρους 

εγκυκλίων οδηγιών πλαισιώνοντας το συνολικό έργο των δημοσίων υπηρεσιών 

κατανέμοντάς το στους αρμόδιους δημοσίους υπαλλήλους σύμφωνα με 

προκαθορισμένα κριτήρια. Η πρακτική αυτή, αρχικά λειτούργησε αποδοτικά (σε σχέση 

με την παρελθούσα διοικητική αναρχία), καθώς όμως εξελίσσονται οι ανάγκες των 

πολιτών, αυξάνονται οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και υψηλότερη 

αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Μια από τις σημαντικότερες 

διοικητικές παθογένειες εντοπίζεται στην διοίκηση των ανθρώπινων πόρων.                   

Ο δημόσιος τομέας μέχρι και σήμερα διαχειρίζεται το προσωπικό του μέσα από 

στατικές και άκαμπτες οδηγίες χωρίς να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών/ 

πολιτών αλλά και του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει. Το δημόσιο 

μάνατζμεντ ως εξελιγμένη μορφή δημόσιας διοίκησης αποβλέπει στην επίτευξη 
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προγραμματισμένων αποτελεσμάτων βασισμένα στην επαρκή αξιοποίηση των 

ανθρώπινων πόρων που έχει στη διάθεσή του ο οργανισμός (Ρωσσίδης, 2014).                

3.2 Αποτελεσματικότητα , Παραγωγικότητα, Αποδοτικότητα στο Δημόσιο Τομέα 

 

 Η ανώτατη διοίκηση κάθε οργανισμού καλείται να συνοψίσει τη φιλοσοφία- όραμα 

του οργανισμού και την ευρύτερη αποστολή του , να τα κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη 

του και να τα δεσμεύσει ω προς την κατεύθυνση αυτή. Σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, 

αντιστοιχεί μέρος του σκοπού, από τη Γενική Διεύθυνση, στη Διεύθυνση στο τμήμα 

αλλά και στον ίδιο τον υπάλληλο έτσι ώστε οι δράσεις όλων των εργαζομένων να είναι 

προσανατολισμένες προς την ίδια κατεύθυνση. Οι στρατηγικοί στόχοι είναι γενικοί , 

ποιοτικοί και χρονικά αόριστοι. Οι επιχειρησιακοί στόχοι από την άλλη πλευρά είναι 

συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, προσδιορισμένοι χρονικά και με προσανατολισμό προς τα 

επιθυμητά για τον οργανισμό αποτελέσματα. Για να γίνουν οι στόχοι αυτοί 

υλοποιήσιμοι, θα πρέπει να υιοθετηθούν οι έννοιες της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας ως συνιστώσες του σύγχρονου δημόσιου μάνατζμεντ.                                    

 Ως αποτελεσματικότητα (effectiveness)  ορίζεται το μέγεθος του οργανισμού το οποίο 

χαρακτηρίζει την ικανότητα και τη δυνατότητα του οργανισμού να πραγματοποιεί τους 

σκοπούς και τους στόχους της. Ένας άλλος ορισμός είναι η σχέση μεταξύ στόχων και 

αποτελεσμάτων ή η σχέση μεταξύ πραγματικής και ιδανικής απόδοσης για τον 

οργανισμό. 

 Ως αποδοτικότητα (efficiency) ενός οργανισμού ορίζεται η δυνατότητα να 

πραγματοποιείται ο στόχος ενός οργανισμού κατά τρόπο τόσο αποτελεσματικό όσο και 

με το ελάχιστο δυνατό κόστος σε φυσικούς αλλά και ανθρώπινους πόρους , δηλαδή μια 

αναλογία μεταξύ πόρων και αποτελεσμάτων (Ραμματά,  2011).        

 Οι έννοιες της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το σχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής των 

υπηρεσιών και των προϊόντων, για τη μέτρηση των έργων που υλοποιήθηκαν και κατ’ 

επέκταση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αλλά και της εξέλιξης και ανάπτυξης 

των οργανισμών. Σκοπός των μετρήσεων αποδοτικότητας είναι να υλοποιηθεί ο 

προκαθορισμένος στόχος (αποτελεσματικότητα) με το μικρότερο κόστος και το σωστό 

τρόπο(αποδοτικότητα), ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί  

(παραγωγικότητα). Οι παραπάνω έννοιες είναι μεταβατικά στοιχεία από ένα 
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γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνει στις 

διαδικασίες,  προς το σύστημα δημοσίου μάνατζμεντ όπου οι επιμέρους λειτουργίες 

διαμορφώνονται με βάση τα τελικά αποτελέσματα. Ο στόχος της μετάβασης είναι η 

εστίαση στην παραγωγή του τελικού προϊόντος ή της τελικής υπηρεσίας με τις 

καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Με δεδομένη την πολυμορφία των φορέων, της 

διαφορετικής αποστολής του κάθε φορέα και τους διαφορετικούς σκοπούς και στόχους 

που καλείται να εκπληρώσει ο κάθε φορέας της δημόσιας διοίκησης, η αύξηση της 

παραγωγικότητας – αποδοτικότητας- αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση είναι 

πολύ πιο δύσκολη πρακτικά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα όπου η μέτρηση των 

παραπάνω παραμέτρων είναι ευκολότερη ποιοτικά και ποσοτικά (Ρωσσίδης, 2014). 

 Αποτελεσματικότητα (effectiveness)  είναι η σχέση μεταξύ του αποτελέσματος που 

επιτεύχθηκε και των προσδοκιών των πελατών ως προς τις προδιαγραφές του αγαθού ή 

της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον Gabris, (1989) , «η αποτελεσματικότητα ενός 

οργανισμού εξαρτάται από το βαθμό που αντιλαμβάνεται τους τελικούς σκοπούς του». 

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις ακόλουθες 

προσεγγίσεις :  

Με την προσέγγιση των πόρων/ εισροών, η αποτελεσματικότητα εκφράζεται με βάση 

την ικανότητα της οργάνωσης να αποκτήσει σπάνιους πόρους. 

Με την προσέγγιση των εσωτερικών διαδικασιών η αποτελεσματικότητα υπολογίζεται 

με βάση την απόδοση των εσωτερικών διαδικασιών και επιδόσεων. 

Με βάση την προσέγγιση των στόχων η αποτελεσματικότητα εκφράζεται με βάση το 

βαθμό επίτευξης επιμέρους στόχων. 

Με βάση την προσέγγιση των ομάδων συμφερόντων η αποτελεσματικότητα εκτιμάται 

με βάση το βαθμό ικανοποίησης συγκεκριμένων ομάδων. 

Με βάση την προσέγγιση των αξιών η  αποτελεσματικότητα εκτιμάται με κριτήρια που 

εκφράζουν την έμφαση που χαρακτηρίζει τον κάθε στόχο, λαμβάνοντας υπόψη το 

σύστημα αξιών  που διέπει την οργάνωση (Ρωσσίδης, 2014). 

Σε μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών για τη δημόσια διοίκηση το 1998, «η 

αποτελεσματικότητα εκφράζεται με το λόγο μεταξύ του τρόπου που εκτελούνται οι 

διοικητικές εργασίες (actual performance) σε σύγκριση με έναν πρότυπο τρόπο 

εκτέλεσης (standard performance) (Ρωσσίδης, 2014). 
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 Ο όρος αποδοτικότητα (efficiency) ενός οργανισμού εκφράζεται με το λόγο μεταξύ 

κόστους και αποτελεσμάτων. Στην πράξη, η αποδοτικότητα συνίσταται στην ικανότητα 

ενός οργανισμού να μεγιστοποιεί ένα αποτέλεσμα με δεδομένους πόρους ή να 

ελαχιστοποιεί τη χρήση πόρων για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η αποδοτικότητα 

αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού και ερμηνεύεται ως η καλύτερη 

διαχείριση του κόστους προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η 

αποδοτικότητα υπολογίζεται με δείκτες οι οποίοι έχουν αριθμητή το πραγματοποιηθέν 

αποτέλεσμα (εκροή) και παρονομαστή το κόστος για να πραγματοποιηθεί το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα (εισροή).  

  Η αποδοτικότητα είναι διαφορετική έννοια από την αποτελεσματικότητα , μιας και η 

αποδοτικότητα δεν εξετάζει απλώς την υλοποίηση προκαθορισμένων αποτελεσμάτων 

αλλά και των συνεπειών τους στο περιβάλλον του οργανισμού, δηλαδή τις αγορές και  

τα λοιπά κοινωνικά υποσυστήματα. Η αποδοτικότητα προσδιορίζει το βαθμό επίτευξης 

αποτελεσμάτων με αναλογία προς το κόστος που δαπανήθηκε για να 

πραγματοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτά.  Οι έννοιες της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας δε λαμβάνονται υπόψη ως απόλυτα μεγέθη καθώς αποτελούν 

κριτήρια αξιολόγησης της διοικητικής δράσης.  

 Η αξία και εφαρμογή της έννοιας της αποδοτικότητας στη δημόσια διοίκηση σήμερα 

κρίνεται απαραίτητη καθώς μέσα από το δημόσιο τομέα παρέχονται προς τους πολίτες 

υπηρεσίες και προϊόντα , χωρίς οι ίδιοι να έχουν δικαίωμα επιλογής, με αποτέλεσμα το 

κράτος να είναι στη θέση του υπόλογου έναντι των πολιτών για την αποδοτική 

αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος  (Ρωσσίδης, 2014). 

Ο όρος παραγωγικότητα (productivity)  αποτελεί τη σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια 

που καταβάλλεται και στο αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται. Η παραγωγικότητα εκφράζει 

μια σχέση μεταξύ αποτελέσματος και μέσων , ή πιο απλά  είναι το σύνολο των αγαθών 

και υπηρεσιών που παράγει μια επιχείρηση σε δεδομένο χρονικό διάστημα. Η 

παραγωγικότητα είναι μια σχέση μεταξύ εισροών και εκροών.  

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγικότητας σύμφωνα με τον Προβόπουλο, 

(1982) είναι:  

  Οι μεταβολές στην ποιότητα του κεφαλαίου ανά απασχολούμενο ανθρώπινο πόρο.  
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 Οι μεταβολές στην ποιότητα εργασίας, οι οποίες οφείλονται στην εκπαίδευση του   

εργατικού δυναμικού, στις καλύτερες συνθήκες εργασίας και υγιεινής , στην εμπειρία 

σε συγκεκριμένα θέματα 

 Η τεχνολογική πρόοδος 

 Οι οικονομίες κλίμακας 

 Η ανακατανομή των πόρων μεταξύ κλάδων διαφορετικού επιπέδου παραγωγικότητας. 

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών υποστηρίζει ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες 

της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης θεωρούνται : ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, η 

συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης και η εκπαίδευση του προσωπικού. 

Η παραγωγικότητα είναι παράγοντας σημαντικός για την αποτελεσματική λειτουργία 

μιας επιχείρησης και η βελτίωσή της συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των κερδών του 

οργανισμού αλλά και στην ίδια τη βιωσιμότητά του. Ειδικά για τους δημόσιους 

οργανισμούς σύμφωνα με το Berman,(1998)  «η βελτίωση της παραγωγικότητας» 

αφορά σε: 

 Διάγνωση του ελλείμματος παραγωγικότητας που παρουσιάζει μια δημόσια 

υπηρεσία 

 Γνώση των εναλλακτικών στρατηγικών, ενεργειών και προγραμμάτων βελτίωσης 

της παραγωγικότητας 

 Γνώση των δεξιοτήτων υλοποίησης και των σχετικών δράσεων ή μέτρων εφαρμογής 

 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεών τους (Ρωσσίδης, 2014). 

 

3.3  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στο Δημόσιο Τομέα  

 

   Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων πραγματεύεται την ορθολογική διαχείριση του 

προσωπικού αποσκοπώντας στην επίτευξη υψηλής και διαχρονικής παραγωγικότητας. 

Σύμφωνα με τον James,(1998), «η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων συνίσταται στη 

διαδικασία σχεδιασμού μέτρων και δραστηριοτήτων για το εργατικό δυναμικό με στόχο 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του 

οργανισμού. Ειδικότερα η διοίκηση προσωπικού πραγματεύεται τον προγραμματισμό 

του ανθρώπινου δυναμικού (σχεδιασμός των απαιτούμενων θέσεων εργασίας, 

προσδιορισμός των αναμενόμενων μεταβολών- αποχωρήσεων και προσελεύσεων-, 
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αποτύπωση του συστήματος κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού), την πολιτική 

επιλογής των εργαζομένων (αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και υποψηφίων 

εργαζομένων, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των υπαλλήλων (επιλογή της κατάλληλης 

μεθόδου εκπαιδεύσεως και κατάρτισης, προσανατολισμός στην αποστολή και στους 

στόχους του οργανισμού, διαμόρφωση σεμιναρίων),  τη μισθολογική πολιτική και τις 

πρόσθετες παροχές (συνθήκες εργασίας, προοπτικές εξέλιξης) (Ρωσσίδης, 2014).  

     Στην περίπτωση του δημόσιου τομέα στη χώρα μας, δυστυχώς η κυρίαρχη πρακτική 

διοίκησης συνοψίζεται στη διαμόρφωση αυστηρών εγκύκλιων οδηγιών, στην επιβολή 

γραπτών κανονισμών, στη διατύπωση αυθαίρετων και ασυντόνιστων αποφάσεων 

ανώτερων ή ανώτατων στελεχών και στον καθολικής και υποχρεωτικής αποδοχής 

Υπαλληλικό Κώδικα. Μεγάλο βαθμό ευθύνης για τη συνολική αναποτελεσματικότητα 

του δημόσιου τομέα αναλογεί στην άναρχη και χαοτική κατάσταση που επικρατεί σε 

επίπεδο διοίκησης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος. Σε αρκετές περιπτώσεις 

δημοσίων υπηρεσιών οι υπάλληλοι εργάζονται σε θέσεις εργασίας χωρίς να γνωρίζουν 

την ανάλυση της θέσης και την περιγραφή της, δηλαδή ποιες είναι ουσιαστικά οι 

αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του υπαλλήλου. 

Κάποιες χαρακτηριστικές δυσλειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης είναι: 

 η ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα καθώς και η 

έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένων προσόντων, 

 η μειωμένη παρακίνηση του προσωπικού  

 η μειωμένη κινητικότητα 

 η αναντιστοιχία μεταξύ της στελέχωσης υπηρεσιών και πραγματικών αναγκών 

τους, ιδιαίτερα σε προσωπικό διοικητικών καθηκόντων και προσωπικό καθηκόντων 

παροχής υπηρεσιών. Η αναντιστοιχία αναφέρεται σε αριθμητικά μεγέθη, ουσιαστικά 

προσόντα, χρονισμό προσλήψεων (Ρωσσίδης, 2014). 

 Κατά την έρευνά μας σε εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα, τα ευρήματα 

έδειξαν  ότι υπάρχει αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων μεταξύ των 

εργαζομένων, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία. 

Επιβεβαιώνονται δηλαδή κάποιες από τις προαναφερθείσες βασικές δυσλειτουργίες που 

καταγράφονται στη βιβλιογραφία.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων και αντιπαραγωγική συμπεριφορά  στην 

εργασία  

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες αναφορές της  υπάρχουσας  βιβλιογραφίας σχετικά 

με το  πλεόνασμα προσόντων  υποθέτουν ότι το να κατέχει κάποιος πλεόνασμα 

προσόντων οδηγεί στην πλήξη, τη μειωμένη απόδοση, την αποδέσμευση και την 

πιθανότητα αναζήτησης αλλαγής θέσης από τον εργαζόμενο.  

Η έρευνα των Erdogan και συν., (2011b), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γνώσεις 

σήμερα παραμένουν περιορισμένες γύρω από τις επιδράσεις του πλεονάσματος 

προσόντων για τους οργανισμούς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές 

που να μελετούν τις επιπτώσεις του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων στην 

απόδοση στην εργασία, τον αντίποδα της αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς, 

λαμβάνοντας υπόψη τη μεσολάβηση της ικανοποίηση από την εργασία. Επιπλέον η 

εργασία αυτή θα επιχειρήσει να μελετήσει τις παραπάνω σχέσεις  με επιδράσεις  (i) την 

αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη και (ii) την επαγγελματική εξουθένωση.   

 

  

 

 

 

 

Σχήμα  3.  Αναμενόμενες σχέσεις μεταξύ αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων, 

ικανοποίησης από την εργασία, αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής υποστήριξης, 

επαγγελματικής εξουθένωσης και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην εργασία  

 

 

Αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα 

προσόντων 

Ικανοποίηση από 

την εργασία  

Αντιλαμβανόμενη 

οργανωσιακή υποστήριξη 

Αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην 

εργασία 

Επαγγελματική εξουθένωση   
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 Υπάρχουν ωστόσο μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι το πλεόνασμα προσόντων 

συνδέεται θετικά με την αύξηση της απόδοσης (Erdogan και Βauer, 2009; Fine και  

Nevo 2008; Maltarich και συν.,2010). Οι  Liu και Wang (2012), στην αναφορά τους για 

το αποτέλεσμα της  απόδοσης, καταλήγουν ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες η 

απόδοση ενός υπαλλήλου γενικά, δε σχετίζεται απόλυτα αρνητικά με το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων.   

Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι κατέχουν πλεόνασμα 

προσόντων τείνουν να συμμετέχουν σε ανεπιθύμητη αντιπαραγωγική συμπεριφορά (Liu 

και συν., 2015; Luksyte και συν.,2011), υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούν επίσης να 

επιδεικνύουν υψηλή απόδοση στην εργασία (Fine, 2007; Fine και Nevo, 2008; Hu και 

συν., in press). Σύμφωνα με τη θεωρία που αφορά τον Κύκλο εργασιών ( Mobley, 1977; 

Price, 1977; Mobley και συν.,1978, 1979;  Muchinsky και Morrow, 1980; Price and 

Mueller, 1981; Steers and Mowday, 1981) οι εργαζόμενοι με πλεόνασμα προσόντων  

μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον να ολοκληρώνουν με επιτυχία τα καθήκοντά τους και 

να μην ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους. Ακόμη αναμένεται να επιδεικνύουν 

εθελοντική συμπεριφορά απόσυρσης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο 

την παρακράτηση της όποιας επιπλέον προσπάθειας, την αργοπορία και τις απουσίες, 

αλλά και την πρόθεση να παραιτηθούν (Congregado και συν., 2016). 

Με βάση τα παραπάνω η πρώτη υπόθεση που αναπτύσσεται είναι :  

Η1:  Το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων των εργαζομένων, επηρεάζει θετικά 

την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία τους. 

 

  Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων και ικανοποίηση από την εργασία  

 Η Θεωρία Σχετικής στέρησης (Crosby, 1976, 1984; Stouffer και συν. 1949),  έχει 

χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε πώς τα άτομα αντιδρούν σε καταστάσεις ή σε 

μπερδεμένες προσδοκίες. Από την άποψη της εργασιακής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, 

το πλεόνασμα προσόντων αναμένεται να μειώσει την ικανοποίηση από την εργασία. 

(Congregado και συν.,2016).    

Η σύνδεση του ατόμου με την εργασία  (P-J), αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

επιλογής προσωπικού και  έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος της εργασίας και τις 

αρνητικές προθέσεις του εργαζομένου έναντι του κύκλου εργασιών του οργανισμού 
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(Cable και Judge, 1997), ενώ παράλληλα αυξάνει την ικανοποίηση από την εργασία 

(Kristof-Brown και συν.,2005; Lobene, Meadea και Pond ,2015). Τα στοιχεία 

υποδεικνύουν ότι η αποτελεσματική αντιστοίχιση μεταξύ προσόντων του ατόμου και 

της εργασίας, είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε ικανοποίηση από την εργασία (Fine και 

Nevo,2008 ; Lee,2005) και γενική ευεξία για τον εργαζόμενο (Harter και Arora, 2010; 

Kalleberg,2008; Odle-Dusseau,Britt και Bobko, 2012). 

Όταν τα άτομα βρίσκονται σε θέσεις για τις οποίες κατέχουν πλεόνασμα προσόντων, η 

στάση τους απέναντι στην εργασία, η συμπεριφορά τους, οι επιδόσεις τους καθώς και η  

πρόθεση για παραμονή στην ίδια θέση, μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά.  Οι ερευνητές 

έχουν διαπιστώσει ότι το πλεόνασμα προσόντων είναι πιθανό να προκαλέσει αισθήματα 

στέρησης της θέσης (Erdogan και Βauer, 2009) και χαμηλή ικανοποίηση από την 

εργασία  (Erdogan και Bauer,  2009 ;Fine,2007 ; Fine και Nevo,2008 ; Johnson και 

Johnson,2000 ; Johnson και συν.,2002 ; Martinez και συν. ,2014). 

 Διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση του πλεονάσματος προσόντων και της πρόθεσης 

αποχώρησης ενός απασχολούμενου από τα καθήκοντά του, έχει η εργασιακή 

ικανοποίηση. Ουσιαστικά, ένα άτομο που πιστεύει πως υποαπασχολείται, και η εργασία 

του δεν του παρέχει την κατάλληλη ικανοποίηση, παραιτείται της εργασίας του (Lobene 

και Meade, 2010). Η δεύτερη υπόθεση που διατυπώνεται είναι: 

Η2:  Το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων των εργαζομένων επηρεάζει 

 αρνητικά  την ικανοποίηση από την εργασία 

 

 Εργασιακή ικανοποίηση  και αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία 

Η σχέση ανάμεσα στο πλεόνασμα προσόντων και την ευεξία στο χώρο εργασίας, όπως 

αποδείχθηκε από την έρευνα των Wu και συν,(2014), επηρεάζεται από την αυτονομία 

στην εργασία που προσφέρουν οι ανώτεροι στον εργαζόμενο και από την εθνική 

κουλτούρα του εργαζόμενου. Όσο αυξάνεται η αυτονομία του ατόμου, μειώνεται η 

αρνητική επίδραση του πλεονάσματος προσόντων στην ευεξία του. Σημαντικό ρόλο 

στην ένταση της σχέσης παίζει και η κουλτούρα του ατόμου. Η τρίτη υπόθεση που 

αναπτύσσεται είναι :  

 

Η3:  Η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει αρνητικά την αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην εργασία 
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Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων,  εργασιακή ικανοποίηση και αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην εργασία   

Η αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας συνήθως καταλήγει σε 

απογοητεύσεις των εργαζομένων, εργασιακή δυσαρέσκεια, μειωμένη εργασιακή 

απόδοση, μειωμένη παραγωγικότητα, αύξηση του κύκλου εργασιών της εργασίας. Ένας 

υπέρ-εκπαιδευμένος εργαζόμενος ο οποίος δεν είναι σε θέση  να εκπληρώσει τις 

προσδοκίες του ή δεν δύναται να αξιοποιήσει πλήρως τις ικανότητές του, εμφανίζει 

χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, κακή συναισθηματική διάθεση, υψηλότερη πρόθεση 

να παραιτηθεί από την εργασία του και ακόμη πιθανότερο να εμφανίσει συνολικά κακή 

συμπεριφορά. Υπάρχει και η περίπτωση του εργαζόμενου ο οποίος ενώ είναι υπέρ-

εκπαιδευμένος, να παραμένει σε εργασία με χαμηλότερες απαιτήσεις εθελοντικά, εάν 

υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εργασίας τα οποία τον προσελκύουν όπως 

είναι: η εργασιακή ασφάλεια, η δυνατότητα περισσότερου ελεύθερου χρόνου, το 

λιγότερο άγχος στην εργασία, ο μικρότερος φόρτος εργασίας και γενικότερα τα οφέλη 

της καλής ζωής που ενδεχομένως συνολικά αποκομίζει από τη συγκεκριμένη εργασία 

(Rasheed και Wilson, 2013).Η σύνδεση του ατόμου με την εργασία P-J  έχει αποδειχθεί 

ότι μειώνει το άγχος της εργασίας και τις αρνητικές προθέσεις του εργαζομένου έναντι 

του κύκλου εργασιών του οργανισμού (Cable και Judge ,1997), ενώ παράλληλα αυξάνει 

την ικανοποίηση από την εργασία (Kristof-Brown και συν., 2005).  Η επαγγελματική 

ικανοποίηση συνδέεται αρνητικά με τις απουσίες αλλά και με την καθυστερημένη 

άφιξη στο χώρο εργασίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι όσο περισσότερο ικανοποιημένος 

είναι ένας εργαζόμενος, τόσο λιγότερες απουσίες θα κάνει και τόσο δε θα καθυστερεί 

να φτάσει στο χώρο εργασίας του  (Γαλανάκης, 2012). 

Συνοψίζοντας, η τέταρτη υπόθεση που διατυπώνεται είναι :  

 

Η4: Η ικανοποίηση από την εργασία μεσολαβεί στην επίδραση που το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων ασκεί στην αντιπαραγωγική συμπεριφορά 

στην εργασία. 
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 Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων , αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη 

και ικανοποίηση από την εργασία 

Η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη σχετίζεται θετικά με μια ποικιλία 

αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν την εργασία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι 

αξιολογικές και αντικειμενικές μετρήσεις  για την απόδοση στην εργασία  (Eisenberger 

και συν., 1990, 1986), ενώ σχετίζεται αρνητικά με τις απουσίες από την εργασία 

(Eisenberger και συν., 1990, 1986) και την αρνητική πρόθεση για τον κύκλο εργασιών 

(Guzzo, Noonan και Elron, 1994;Wayne και συν.,1997;Eisenberger και συν. 1997). 

Η εργασιακή ενδυνάμωση/ εξουσιοδότηση (empowerment) είναι ρυθμιστής στη σχέση 

του πλεονάσματος προσόντων με την εργασιακή ικανοποίηση, Όσο αυξάνεται η 

εξουσιοδότηση, αυξάνεται και η εργασιακή ικανοποίηση, δηλαδή αποδυναμώνεται η 

αρνητική επίδραση του πλεονάσματος προσόντων στην ικανοποίηση (Erdogan και 

Bauer, 2009).Η πέμπτη υπόθεση που διατυπώνεται είναι η εξής:  

 

Η5: Η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη μετριάζει τη σχέση μεταξύ 

αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων και ικανοποίησης από την εργασία.  

Ικανοποίηση από την εργασία, επαγγελματική εξουθένωση και αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην  εργασία 

Οι περισσότερες θεωρίες της αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς έχουν συνδεθεί με 

αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός ή και η απογοήτευση για την αντιμετώπιση 

συνθηκών στο περιβάλλον τόσο στο κοινωνικό και ψυχολογικό  (Anderson, Deuser και 

DeNeve,1995; Berkowitz, 1998) όσο και στο χώρο εργασίας (Fox και Spector, 1999 ; 

Neuman και Baron, 1997). Η έρευνα για την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην 

εργασία έχει επικεντρωθεί για κάποιους ερευνητές  σε συμπεριφορές όπως είναι η 

απουσία (Dalton και Mesch, 1991), η κατάχρηση του πελάτη/ πολίτη (Perlow και 

Latham, 1993), η κλοπή (Greenberg,1990), ενώ κάποιοι άλλοι ερευνητές  έχουν 

συνδυάσει διαφορετικές συμπεριφορές σε ευρύτερες κατηγορίες, οι οποίοι διακρίνουν 

τις συμπεριφορές που στοχεύουν στους οργανισμούς σε σχέση με τους ανθρώπους 

(Bennett και Robinson, 2000; Fox και Spector, 1999; Fox, Spector και Miles, 2001), με 

διαφορετικές πράξεις οι οποίες υπάγονται κυρίως στην οργανωσιακή κατηγορία. 
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Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout), συνδέεται με τρία χαρακτηριστικά: τη 

συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση (το άτομο αισθάνεται ότι το 

μεταχειρίζονται ως αντικείμενο παρά ως άνθρωπο) και το μειωμένο αίσθημα 

προσωπικής επίτευξης (το άτομο κάνει αρνητική αξιολόγηση για τα αποτελέσματα της 

εργασίας του (Smither, 1998;Κάντας, 1995). Σε έρευνα των Ben-Zur και Yagil ,(2005), 

που έγινε σε εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών, βρέθηκε θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων (και ειδικότερα ανάμεσα 

στην συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση) και στην επιθετική 

συμπεριφορά των πελατών (Μακρή – Μπότσαρη, 2008). 

 

Η6: Η επαγγελματική εξουθένωση μετριάζει τη σχέση μεταξύ ικανοποίησης από την 

εργασία και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην εργασία   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   5
Ο  

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ  

5.1 Εισαγωγή  

 

  Η επιστημονική έρευνα διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε βασική και 

εφαρμοσμένη. Η βασική έρευνα (pure research) αποσκοπεί «στην παραγωγή γνώσης 

προς ανάπτυξη της επιστήμης», ενώ η εφαρμοσμένη έρευνα (app.lied research) 

πραγματοποιείται για κάποιο προκαθορισμένο πρακτικό σκοπό , αποβλέποντας στην 

«άμεση εφαρμογή της σε συγκεκριμένες καταστάσεις». Μέρος της εφαρμοσμένης 

έρευνας είναι και η επιχειρηματική έρευνα (business research), «η συστηματική 

διαδικασία κριτικής διερεύνησης φαινομένων αναφορικά με τη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων και την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων». Σκοπός της 

επιχειρηματικής έρευνας είναι να παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση στους 

υπεύθυνους για τη λήψη αποτελεσματικών επιχειρηματικών αποφάσεων και την 

επιτυχή αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προβλημάτων.   

Με βάση τις χρησιμοποιούμενες πηγές συλλογής δεδομένων οι έρευνες διακρίνονται 

σε εμπειρικές και βιβλιογραφικές. Η εμπειρική έρευνα (empirical research) προσπαθεί 

να δώσει απάντηση – λύση σε ένα ερώτημα- πρόβλημα βασιζόμενη σε νέα, πρωτογενή 

δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον ίδιο τον ερευνητή για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης έρευνας. Η εμπειρική έρευνα δέχεται ως έγκυρη γνώση μόνο ότι μπορεί 

να επαληθευτεί από την εμπειρική πραγματικότητα.  Στην περίπτωση της εμπειρικής 

έρευνας υπάρχουν δύο επιλογές: (α) η διερεύνηση του προβλήματος μέσα από τη 

συλλογή ποιοτικών δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως είναι η παρατήρηση, η 

συμμετοχική παρατήρηση, η ελεύθερη συνέντευξη. Η άλλη επιλογή, είναι (β) η 

διεξαγωγή έρευνας μέσα από σταθμισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου με 

διαβαθμιστικές κλίμακες- μέσω ερωτηματολογίου ή και δομημένης συνέντευξης-  ώστε 

να καταστεί δυνατή η συλλογή, ποσοτικοποίηση και στατιστική ανάλυση μεγάλου 

αριθμού δεδομένων (quantitative data) με στόχο την αναγωγή των ευρημάτων/ 

συμπερασμάτων σε ευρύτερους πληθυσμούς (Δημητριάδη, 1999). 

Με γνώμονα τη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε και  στην οποία 

στηρίχτηκε η ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής 

εμπειρική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων.  
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5.2 Μεθοδολογία έρευνας  

 

H εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

πλεονάσματος προσόντων και απόδοσης και ικανοποίησης των εργαζομένων και η 

μελέτη των απόψεων για το συγκεκριμένο ερώτημα, τέθηκε σε συγκεκριμένο κομμάτι 

του πληθυσμού, το οποίο είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται στον 

Ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Ως τεχνική της έρευνας, επιλέχθηκε η χρήση 

ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από τους ερωτώμενους αποκλειστικά μέσω 

ηλεκτρονικής φόρμας  και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν και αποτελούν τα 

δεδομένα προς επεξεργασία, είναι ανώνυμα καταχωρημένες.  

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε αρχικά στη Διεύθυνση Πληροφορικής του φορέα που 

υπηρετώ - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με την παράκληση να 

αποσταλεί στα υπηρεσιακά e-mail των υπαλλήλων (αποδέκτες περίπου 1500 άτομα), 

όπως και έγινε. Στη συνέχεια για να διευρυνθεί/αυξηθεί το δείγμα, το έστειλα σε 

δημοσίους υπαλλήλους του συγγενικού και φιλικού μου περιβάλλοντος (Ένοπλες 

Δυνάμεις, Δικαστήρια, ΙΚΑ, Δήμους στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία), καθώς και σε 

πρώην συναδέλφους μου Δημοτ. Αστυνόμους, οι οποίοι υπηρετούν στο Δήμο 

Λαρισαίων, στην Ελληνική Αστυνομία (σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Χίο, 

Αττική) στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς και στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  με την παράκληση να αποστείλουν το 

ερωτηματολόγιο και σε άλλους συναδέλφους τους . 

 

5.3. Περιγραφή δείγματος  

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, συλλέχθηκαν αποκλειστικά από 

δημοσίους υπαλλήλους. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν αποκλειστικά διαδικτυακά, 

μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, σε  υπαλλήλους που υπηρετούν σε διάφορους φορείς του 

Δημοσίου Τομέα. Σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας- 

Στερεάς, Κρήτης), σε Δήμους, Περιφέρειες, Οικονομικές Υπηρεσίες, Μονάδες των 

Ενόπλων Δυνάμεων στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, Αστυνομικά Τμήματα της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

(Καταστήματα Κράτησης και Δικαστήρια), Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, 

Υγειονομικές Υπηρεσίες (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ). 

Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι διαφόρων ηλικιών, προέρχονται από 
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διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και από διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου 

Τομέα.  Πρόκειται για ένα δείγμα, που αποτελείται από 345 εργαζόμενους, εκ των 

οποίων οι έγκυρες απαντήσεις ήταν 344. 

 Σημαντικό στοιχείο κατά τη σχεδίαση του ερωτηματολογίου, ήταν το μέγεθος που 

θα εκτεινόταν διότι δεν επιθυμούσα να είναι εκτενές και χρονοβόρο κατά τη 

συμπλήρωσή τους- στοιχείο που θα αποθάρρυνε τη συμμετοχή-, αλλά να είναι σχετικά 

σύντομο και περιεκτικό. 

 Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε,  πέρα από τις ερωτήσεις που αφορούν 

δημογραφικά στοιχεία, προέκυψε από τη σύνθεση επιμέρους ερωτηματολογίων με 

σκοπό τη γενικότερη απεικόνιση καταστάσεων και συναισθημάτων που σχετίζονται με 

την εργασία. Οι ερωτήσεις προέρχονται από τη μετάφραση των αγγλικών αντίστοιχων 

ερωτήσεων, η οποία έγινε με πολλή προσοχή, έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί το κεντρικό 

θέμα της κάθε ερώτησης.  

Η τελική μορφή  του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκε στις 69 ερωτήσεις, εκ των 

οποίων οι 7 αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται 

αυτούσιο στο Παράρτημα της εργασίας.  

Για τα δημογραφικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες επτά ερωτήσεις- 

επιλογές απαντήσεων  

 Φύλο:  Χρησιμοποιήθηκε μια διχοτομημένη ερώτηση (Άνδρας / Γυναίκα και η 

κωδικοποίηση ήταν: άνδρας =1 , γυναίκα = 2 ). 

 Ηλικία: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με πέντε 

εναλλακτικές απαντήσεις (έως 25 ετών, 26 έως 35, 36 έως 45, 46 έως 55, 56και άνω με 

κωδικοποίηση: έως 25 ετών=1, 26 έως 35=2, 36 έως 45=3, 46 έως 55=4, 56και άνω=5). 

 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με 

επτά εναλλακτικές απαντήσεις (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Μεταλυκειακές 

Σπουδές, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κάτοχος Μεταπτυχιακού, Κάτοχος Διδακτορικού,  

Απόφοιτος Ε.Σ.Δ.Δ. και η κωδικοποίηση ήταν: Πρωτοβάθμια=1, Δευτεροβάθμια=2, 

Μεταλυκειακές Σπουδές=3, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση=4, Κάτοχος Μεταπτυχιακού=5, 

Κάτοχος Διδακτορικού=6,  Απόφοιτος Ε.Σ.Δ.Δ.=7). 

 Καθεστώς εργασίας: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με 

τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (Μόνιμος, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Εκπαιδευόμενος με κωδικοποίηση: Μόνιμος=1, 
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Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου=2, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου=3, 

Εκπαιδευόμενος=4). 

 Χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας στο Δημόσιο Τομέα: Χρησιμοποιήθηκε μια 

ερώτηση πολλαπλής επιλογής με τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (έως 5 έτη, 6 έως 

15, 16 έως 25, 25 και άνω, και η κωδικοποίηση ήταν έως 5 έτη=1, 6 έως 15=2, 16 έως 

25=3, 25 και άνω =4). 

 Κατηγορία / Είδος Θέσης: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

με τρεις εναλλακτικές απαντήσεις (Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος, 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης με κωδικοποίηση: Υπάλληλος=1, Προϊστάμενος 

Τμήματος=2 ,Προϊστάμενος Διεύθυνσης=3). 

 Οργανισμός /Φορέας Απασχόλησης : Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολλαπλής 

επιλογής με πέντε εναλλακτικές απαντήσεις (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού), ΝΠΙΔ, 

Ένοπλες Δυνάμεις , Σώματα Ασφαλείας και η κωδικοποίηση ήταν: ΝΠΔΔ=1, ΟΤΑ (Α’ 

και Β’ βαθμού) = 4, ΝΠΙΔ=2, Ένοπλες Δυνάμεις=5 , Σώματα Ασφαλείας=3 ). 

 

5.4. Περιγραφή εργαλείων μέτρησης  

 

Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν την εργασία επιλέχθηκε η χρήση 

κλίμακας Likert, στις περισσότερες πενταβάθμια και σε μία ομάδα ερωτήσεων 

επταβάθμια κλίμακα. 

Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων : Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για 

τη μέτρηση του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων, για τα προσόντα και τις 

ικανότητες των εργαζομένων, προτείνεται από τους Fine και Nevo, (2008). Για τις 

απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η 5-βαθμη κλίμακα του Likert, όπου 1- Διαφωνώ 

απόλυτα, 2 - Μάλλον Διαφωνώ, 3-Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, 4- Μάλλον 

Συμφωνώ, 5- Συμφωνώ Απόλυτα ( ερωτήσεις 8-20 , Παράρτημα). 

Επαγγελματική ικανοποίηση : Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης 

των εργαζομένων, χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις από το εργαλείο Minessota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ;1977). Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η 5-

βαθμη κλίμακα του Likert, όπου 1-Μεγάλη Δυσαρέσκεια, 2- Δυσαρέσκεια, 3-

Ουδετερότητα: ούτε Δυσαρέσκεια/ ούτε Ικανοποίηση, 4- Ικανοποίηση, 5- Μεγάλη 

Ικανοποίηση (ερωτήσεις 21-40, Παράρτημα).  
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 Αντιπαραγωγική Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Για τη μέτρηση της 

αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις που 

προτείνονται στο εργαλείο Counterproductive Work Behavior από τους Fox και 

Spector, (2003).  Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η 5-βαθμη κλίμακα του Likert , 

όπου 1- Ποτέ, 2 – Μία ή Δύο Φορές, 3-Κάθε μήνα, 4- Μία με Δύο Φορές την 

εβδομάδα, 5- Κάθε μέρα  (ερωτήσεις 41-55, Παράρτημα). 

Επαγγελματική εξουθένωση : Για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης  - 

burnout – , χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο των  Maslach και Jackson, (1986). Για τις 

απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η 7-βαθμη κλίμακα του Likert , όπου 1-  Ποτέ, 2 - 

κάποιες φορές το χρόνο, 3-μία φορά το μήνα, 4- κάποιες φορές το μήνα, 5- μία φορά 

την εβδομάδα, 6- κάποιες φορές την εβδομάδα,7- κάθε μέρα(ερωτήσεις 56-61, 

Παράρτημα). 

Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη: Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης οργανωτικής υποστήριξης,  είναι το Perceived 

Organizational Support και προτείνεται από τον  Eisenberger, (1984).  Για τις 

απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η 5-βαθμη κλίμακα του Likert , όπου 1- Διαφωνώ 

απόλυτα, 2 - Μάλλον Διαφωνώ, 3-Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, 4- Μάλλον 

Συμφωνώ, 5- Συμφωνώ Απόλυτα (ερωτήσεις 62-69, Παράρτημα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Στατιστική ανάλυση 

  Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη χρήση των 

προγραμμάτων MS Office Excel 2007, και SPSS v. 20 (SPSS, Inc., Chicago, IL) σε 

περιβάλλον Windows  (Microsoft Corporation, Redmond, WA). 

Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων μετράται με το δείκτη 

Cronbach Alpha (α). Το εύρος τιμών του δείκτη Cronbach Alpha κυμαίνεται από 0 έως 

1, και όσο υψηλότερη η τιμή του δείκτη, τόσο πιο αξιόπιστη η συνοχή της παραγόμενης 

κλίμακας. Ο Nunnally, (1978) αναφέρει ότι ενώ οι αποδεκτές τιμές του δείκτη 

αξιοπιστίας είναι από 0,7 και πάνω, μερικές φορές στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται 

και χαμηλότερες τιμές (Santos,1999). 

6.1 Cronbach’s alpha 

 

 Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων που περιέγραφαν μία έννοια 

(μεταβλητή) μετρήθηκε με τη χρήση του δείκτη Cronbach's alpha και τα αποτελέσματα 

ήταν ικανοποιητικά. Οι τιμές κυμάνθηκαν από 0,72 έως 0,87.  

Πίνακας  1.  Δείκτης αξιοπιστίας Cronbach alpha  

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβλητή 
Cronbach 

Alpha 

Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων  0,86 

Επαγγελματική ικανοποίηση  0,80 

Αντιπαραγωγική Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας 0,73 

Επαγγελματική εξουθένωση  0,87 

Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη 0,72 
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 Για τη συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων με τις έννοιες του ερωτηματολογίου, 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis). 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων και την επίδραση της εργασιακής ικανοποίησης 

και της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής υποστήριξης ως παράγοντες διαμεσολάβησης 

της σχέσης πλεονάσματος προσόντων και εργασιακής απόδοσης, έγινε παλινδρόμηση 

με τη χρήση των κριτηρίων Baron και Kenny (1964).  

6.2 Περιγραφική Στατιστική  

6.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία  

 

 Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου, περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία –

φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης - καθώς και γενικά στοιχεία για την εργασία, 

όπως τα χρόνια υπηρεσίας, το καθεστώς εργασίας, τη θέση που κατέχει ο ερωτώμενος 

και το φορέα απασχόλησής του. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για κάθε ερώτηση 

παρατίθενται με μορφή διαγράμματος (πίτας). 

 Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 344 άτομα, εκ των οποίων τα 

περισσότερα ήταν γυναίκες. Συγκεκριμένα  οι γυναίκες απάντησαν σε ποσοστό 53% 

έναντι 47%  των ανδρών.         

 Γράφημα 1. Γραφική Απεικόνιση του Φύλου 
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  Σχετικά με την ηλικιακή κατάταξη των ερωτηθέντων, η πλειοψηφία τους μεταξύ 36-

45 ετών (ποσοστό 53%), ενώ το 33,6 % βρίσκεται μεταξύ 46-55 ετών. Μικρότερα είναι 

τα ποσοστά στις άλλες ηλικιακές ομάδες (άνω των 46 και κάτω των 25 ετών). 

Γράφημα 2.  Γραφική Απεικόνιση της Ηλικίας των ερωτηθέντων 

Σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, το 52,2 % των ερωτηθέντων, είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ σημαντικός είναι ο αριθμός των κατόχων 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ποσοστό 24,6%. Κάτοχοι διδακτορικού και 

απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης το 7% και το 2,3% αντίστοιχα. Οι 

απόφοιτοι λυκείου και κάτοχοι μεταλυκειακών τίτλων σπουδών αποτελούν περίπου το 

13% του συνόλου των ερωτηθέντων. 
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 Γράφημα 3. Γραφική Απεικόνιση του Επιπέδου εκπαίδευσης  

  Η σχέση  εργασίας  για τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 93,3 %  

είναι η μόνιμη απασχόληση. Το 5,5% απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, το 0,9% είναι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

και 0,3 %, δηλαδή ένας εργαζόμενος εκπαιδευόταν στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.   

 

Γράφημα 4.  Γραφική Απεικόνιση του καθεστώτος εργασίας  
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    Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα, με ποσοστό 54,2%, 

εργάζονται στο δημόσιο από 6-15 έτη. Σχεδόν το 30%, έχουν από 1-25 έτη 

επαγγελματικής εμπειρίας ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν είτε λιγότερα από 5 

έτη επαγγελματική εμπειρία,  ποσοστό 3,2 % επί του συνόλου, είτε έχουν περισσότερα 

από 25 χρόνια υπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα , ποσοστό 12,8 %. 

 Γράφημα 5.  Γραφική Απεικόνιση του Χρόνου επαγγ. εμπειρίας στο Δημόσιο  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες, σε ποσοστό 77,2%, δεν κατέχουν θέση ευθύνης, 

είναι υπάλληλοι. Ένα ποσοστό 19%, είναι προϊστάμενοι τμήματος, ενώ ένα μικρό 

ποσοστό 3,8% είναι προϊστάμενοι διεύθυνσης  

      Γράφημα 6. Γραφική Απεικόνιση της κατηγορίας  θέσης  
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες, το 76,9% εργάζονται σε Ν.Π.Δ.Δ., το 14,2 % των 

ερωτηθέντων εργάζονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 6% στις Ένοπλες 

Δυνάμεις, το 1,6 % σε Σώματα Ασφαλείας και το 1,3% σε Ν.Π.Ι.Δ. 

 

Γράφημα 7. Γραφική Απεικόνιση του Φορέα απασχόλησης 

 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι το συγκεκριμένο δείγμα εργαζομένων της 

Δημόσιας Διοίκησης βρίσκεται σε παραγωγική ηλικιακά εργασία, με ικανοποιητική 

εμπειρία και με  υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, οπότε και αναμένεται να υπάρξουν 

υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν πλεόνασμα προσόντων. 

 Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν τις έννοιες που διερευνήθηκαν, 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας 2 

Πίνακας 2: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις περιγραφικών εννοιών 

 Περιγραφικές έννοιες  

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων 3,22 0,76 

Επαγγελματική ικανοποίηση 3,61 0,39 

Αντιπαραγωγική Συμπεριφορά στο χώρο 

εργασίας 1,41 0,29 

Επαγγελματική εξουθένωση 3,12 1,33 

Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη 2,9 0,26 
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Με βάση τον πίνακα, ο μέσος όρος των ερωτηθέντων σε ότι αφορά το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων, ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι 

παρατηρείται πλεόνασμα προσόντων (με τιμή 3,22 όπου στην κλίμακα Likert ο αριθμός 

3 αντιστοιχεί στην επιλογή ούτε συμφωνώ- ούτε διαφωνώ).  

Στις ερωτήσεις γύρω από την εργασιακή ικανοποίηση, ο μέσος όρος των 

ερωτηθέντων μάλλον συμφωνεί ότι ικανοποιείται από την εργασία του (με τιμή 3,61 

όπου στην κλίμακα Likert ο αριθμός 3 αντιστοιχεί στην επιλογή ούτε συμφωνώ- ούτε 

διαφωνώ και ο αριθμός 4 μάλλον συμφωνώ). 

Σε ερωτήσεις σχετικές με την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, ο 

μέσος όρος των ερωτηθέντων σχεδόν ποτέ δεν έχει εμφανίσει αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στο χώρο εργασίας του  (με τιμή 1,41 όπου στην κλίμακα Likert ο 

αριθμός 1 αντιστοιχεί στην επιλογή ποτέ και ο αριθμός 2 αντιστοιχεί στην επιλογή μια 

με δύο φορές το χρόνο). 

Ο μέσος όρος των ερωτηθέντων, σχετικά με την  επαγγελματική εξουθένωση, μια 

φορά το μήνα αισθάνεται ότι η εργασία του τον εξουθενώνει (με τιμή 3,12 όπου στην 

κλίμακα Likert-εδώ 7-βαθμη- ο αριθμός 3 αντιστοιχεί στην επιλογή μια φορά το μήνα. 

Στις ερωτήσεις που αφορούν την αντιλαμβανόμενη οργανωτική υποστήριξη, ο μέσος 

όρος  των ερωτηθέντων διατηρεί ουδέτερη στάση ως προς την υποστήριξη που 

αντιλαμβάνεται από τον οργανισμό του (με τιμή 2,82 όπου στην κλίμακα Likert ο 

αριθμός 3 αντιστοιχεί στην επιλογή ούτε συμφωνώ- ούτε διαφωνώ). 

  

Συχνότητες  

 Ειδικότερα, οι ερωτήσεις  γύρω από τo αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων, 

έδειξαν ότι το 31% περίπου των εργαζομένων μάλλον συμφωνεί πως υπάρχει 

πλεόνασμα προσόντων για την εργασία την οποία εκτελεί, είτε σε επίπεδο ευφυΐας, είτε 

σε επίπεδο εκπαίδευσης και γενικότερων γνώσεων, είτε σε επίπεδο ικανοτήτων, είτε σε 

επίπεδο εμπειρίας είτε σε συνδυασμό αυτών (Γράφημα 8). 
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Γράφημα 8. Ο βαθμός του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων για τους 

εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα  

Στις ερωτήσεις γύρω από την εργασιακή ικανοποίηση τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

οι περισσότεροι εργαζόμενοι, σχεδόν το 40%, δήλωσαν πως αισθάνονται  ικανοποίηση 

από την εργασία τους (Γράφημα 9).  

 

Γράφημα 9. Ο βαθμός της ικανοποίησης από την εργασία για τους εργαζόμενους 

στο δημόσιο τομέα  
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Σχετικά με την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, από τα 

αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 74% 

δεν εμφανίζει σχεδόν ποτέ αντιπαραγωγική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας (Γράφημα 

10). 

 

Γράφημα 10. Ο βαθμός της αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην εργασία για τους 

εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα  

Οι  ερωτήσεις για την  επαγγελματική εξουθένωση, έδειξαν ότι  ένα μεγάλο μέρος 

των εργαζομένων, το 42% συγκεκριμένα, αισθάνεται επαγγελματικά εξουθενωμένη 

κάποιες φορές το χρόνο. Άξιο να αναφερθεί είναι πως ένα ποσοστό 13% των 

ερωτηθέντων δεν έχει αισθανθεί ποτέ εξουθένωση από την εργασία του (Γράφημα 11). 
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 Γράφημα 11. Ο βαθμός της εξουθένωσης στην εργασία για τους εργαζόμενους στο 

δημόσιο τομέα  

Τέλος, στις ερωτήσεις που αφορούν την αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη, 

οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 26% μάλλον διαφωνούν για την 

ύπαρξη οργανωσιακής υποστήριξης, ένα ποσοστό 28% ούτε αντιλαμβάνεται αλλά ούτε 

και διαφωνεί με την ύπαρξη οργανωσιακής υποστήριξης στο δημόσιο τομέα, ενώ ένα 

ποσοστό 24% θεωρεί ότι η υπάρχει οργανωσιακή υποστήριξη στο δημόσιο τομέα           

(Γράφημα 12). 

 

Γράφημα 12. Ο βαθμός της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής υποστήριξης (POS) 

στην εργασία για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα  
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6.3 Συσχετίσεις  

 

Τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων –φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης 

- καθώς και τα γενικά στοιχεία για την εργασία, όπως τα χρόνια υπηρεσίας, το 

καθεστώς εργασίας και τη θέση που κατέχει ο ερωτώμενος θα συσχετιστούν σε έναν 

πίνακα διπλής εισόδου με το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων των 

εργαζομένων, την επαγγελματική ικανοποίηση,την αντιπαραγωγική συμπεριφορά, την  

επαγγελματική εξουθένωση και την αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη.   

Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r   

    Ο δειγματικός συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson συμβολίζεται με r και 

δίνει ένα μέτρο του μεγέθους της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών και 

παίρνει τιμές από -1 ≤ r ≤ 1. Αν r = ±1 υπάρχει τέλεια γραμμική συσχέτιση. Ο βαθμός 

γραμμικής συσχέτισης καθορίζεται από την απόλυτη τιμή του r και όχι από το πρόσημό 

του. Το πρόσημο του r καθορίζει μόνο το είδος της συσχέτισης (θετική ή 

αρνητική),δηλαδή για το αν αύξηση της μιας μεταβλητής αντιστοιχεί σε αύξηση ή σε 

μείωση της άλλης (http://www.aua.gr/gpapadopoulos/files/sisxetisi091.pdf). 

Στην πρώτη γραμμή κάθε κελιού δίνεται ο δείκτης Pearson r. Οι στατιστικώς 

σημαντικές συνάφειες σημειώνονται με αστεράκια -ένα ή δύο- στο κάτω μέρος του 

πίνακα.  

http://www.aua.gr/gpapadopoulos/files/sisxetisi091.pdf
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Πίνακας  3.  Συσχετίσεις Μεταβλητών                           *ρ<0,05   **ρ<0,01 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.ΦΥΛΟ  

           

2.ΗΛΙΚΙΑ 

-,11
*
 

 

         

3.ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

,04 -,14
**

 

 

        
4.ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

,02 -,02 -,036 

 

       

5.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

-,12
*
 ,59** -,23** -,100 

 

      

6.ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 

-,10 ,34
**

 ,11
*
 -,092 ,39

**
 

 

     
7.ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

-,12
*
 -,15

**
 -,018 -,052 ,092 ,15

**
 

 

    8.ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ

Ο ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

-,00 -,16
**

 ,10 ,026 -,19
**

 -,27
**

 ,075 

 

   
9.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

,09 ,13
*
 -,06 ,038 ,075 ,14

**
 ,00 -,09 

 

  10. ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ  

-,05 -,03 ,08 -,034 -,008 ,06 ,12
*
 ,13

*
 -,17

**
 

 

 
11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

,09 -,18
**

 ,02 -,07 -,04 -,07 ,039 ,078 -,39
**

 ,08 

 

12.ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ

ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (POS) 

-,02 ,06 -,11
*
 ,05 -,01 -,06 -,06 -,12

*
 ,51

**
 -,18

**
 -,39

**
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 Το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων παρουσιάζει χαμηλής έντασης 

αρνητική συσχέτιση, στατιστικά σημαντική ,με την ηλικία ( r=-0,16 ρ=0,002), με το 

χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας  στο δημόσιο τομέα ( r=-0,19 ρ=0) και με την 

κατηγορία της θέσης εργασίας ( r=-0,27 ρ=0).  

 Η ικανοποίηση από την εργασία παρουσιάζει χαμηλής έντασης θετική συσχέτιση, 

στατιστικά σημαντική  με την ηλικία ( r=0,13 , ρ=0,02) και με την κατηγορία της 

θέσης εργασίας ( r= 0,142,  ρ=0,009). 

 Η αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία παρουσιάζει χαμηλής έντασης 

θετική συσχέτιση στατιστικά σημαντική  με το φορέα απασχόλησης ( r=0,12, 

ρ=0,036) και με το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων ( r= 0,13 , ρ=0,017),και 

χαμηλής έντασης αρνητική συσχέτιση στατιστικά σημαντική με την ικανοποίηση από 

την εργασία ( r=-0,17,  ρ=0,002). 

 Η επαγγελματική εξουθένωση συσχετίζεται με χαμηλής έντασης αρνητική 

συσχέτιση στατιστικά σημαντική με την ηλικία ( r=-0,18, ρ=0,001) και παρουσιάζει 

χαμηλής έντασης αρνητική συσχέτιση, στατιστικά σημαντική με την ικανοποίηση 

από την εργασία ( r=-0,38,  ρ=0). 

 Τέλος η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη (POS) παρουσιάζει χαμηλής 

έντασης αρνητική συσχέτιση στατιστικά σημαντική με το επίπεδο εκπαίδευσης                        

( r=  -0,11 , ρ=0,03), με το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων ( r=-0,124 , 

ρ=0,2), με την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία ( r=-0,18 , ρ=0,001) και 

την επαγγελματική εξουθένωση ( r=-0,39,  ρ=0). Συσχετίζεται όμως θετικά με 

μέτριας έντασης θετική συσχέτιση στατιστικά σημαντική με την ικανοποίηση από την 

εργασία   ( r= 0,51, ρ=0,001). 
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6.4 Ανάλυση Παλινδρόμησης  

 

    Η ανάλυση της παλινδρόμησης γίνεται για τον έλεγχο των υποθέσεων που 

διατυπώσαμε κατά την έρευνα. 

Σύμφωνα  με την πρώτη υπόθεση Η1 το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων των 

εργαζομένων, επηρεάζει θετικά την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία 

τους. Για να ελέγξουμε αν ισχύει η παραπάνω υπόθεση  θα κάνουμε απλή  

παλινδρόμηση. Θα πρέπει καταρχήν να ορίσουμε τις μεταβλητές: το πλεόνασμα 

προσόντων είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή Υ είναι η 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία. Ο παρακάτω πίνακας 3, συνοψίζει τα 

αποτελέσματα  

 

Πίνακας 4. Αποτελέσματα παλινδρόμησης για την υπόθεση Η1 

 Βeta β Sig R
2
 F 

Αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων 
 

0,13* 

 

0,017 

 

0,016 

 

5,70* 

 

Το R Square είναι το τετράγωνο του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης και 

ονομάζεται συντελεστής προσδιορισμού. Ο συντελεστής προσδιορισμού φανερώνει 

το ποσοστό της μεταβλητότητας των δεδομένων που εξηγείται από το γραμμικό 

μοντέλο. Στο συγκεκριμένο μοντέλο εξηγεί το 1,6% της μεταβλητότητας των 

δεδομένων 

Εδώ παρατηρούμε το Sig. = 0,017 < 0,05, άρα το μοντέλο συνεισφέρει σημαντικά 

στην έκφραση των σχέσεων, άρα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις. 

Το μοντέλο είναι: Υ= 1,1256 + 0,048x 

Παρατηρούμε ότι το b1 έχει θετικό το πρόσημο που υποδεικνύει ότι το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων επηρεάζει ΘΕΤΙΚΑ και στατιστικά 

σημαντικά την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία. Επομένως,  η υπόθεση 

Η1 πως το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων των εργαζομένων, επηρεάζει 

θετικά  την αντιπαραγωγική συμπεριφορά ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ.  
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Όμοια θα εργαστούμε για την επαλήθευση ή όχι της δεύτερης υπόθεσης σύμφωνα με 

την οποία το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων των εργαζομένων επηρεάζει 

 αρνητικά  την ικανοποίηση από την εργασία Θα κάνουμε απλή παλινδρόμηση και οι  

μεταβλητές μας: το πλεόνασμα προσόντων είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ, ενώ η 

εξαρτημένη μεταβλητή Υ είναι η ικανοποίηση από την εργασία. Ο παρακάτω πίνακας 4, 

συνοψίζει τα αποτελέσματα  

 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα παλινδρόμησης για την υπόθεση Η2 

 Β Sig R
2
 F 

Αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων  
 

-0,09* 

 

0,097 

 

0,008 

 

2,77* 

 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R
2  στο συγκεκριμένο μοντέλο εξηγεί το 0,8 % της 

μεταβλητότητας των δεδομένων 

Εδώ παρατηρούμε το Sig. = 0,097 > 0,05, άρα το μοντέλο δεν συνεισφέρει σημαντικά 

στην έκφραση των σχέσεων, άρα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις.       

Το μοντέλο είναι: Υ=  3,755-0,046 Χ 

Παρατηρούμε ότι το b1 έχει αρνητικό πρόσημο που υποδεικνύει ότι το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων επηρεάζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ (αλλά όχι 

στατιστικά σημαντικά) την ικανοποίηση από την εργασία. Επομένως, η υπόθεση Η2 

πως το  αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων των εργαζομένων, επηρεάζει 

αρνητικά την ικανοποίηση από την εργασία  ΔΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ.  

 

Για την τρίτη υπόθεση Η3, σύμφωνα με την οποία η ικανοποίηση από την εργασία 

επηρεάζει αρνητικά την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία, εργαζόμαστε 

όπως παραπάνω. Θα κάνουμε απλή  παλινδρόμηση και οι  μεταβλητές μας : η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ, ενώ η εξαρτημένη 

μεταβλητή Υ είναι η αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία. Ο παρακάτω πίνακας 

5, συνοψίζει τα αποτελέσματα  
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Πίνακας 6. Αποτελέσματα παλινδρόμησης για την υπόθεση Η3 

 Β Sig R
2
 F 

Ικανοποίηση από την 

εργασία  

 

-0,17** 

 

0,002* 

 

0,028 

 

9,69 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R
2  στο συγκεκριμένο μοντέλο εξηγεί το 2,8 % της 

μεταβλητότητας των δεδομένων 

Εδώ παρατηρούμε το Sig. = 0,002< 0,05, το μοντέλο συνεισφέρει σημαντικά στην 

έκφραση των σχέσεων, άρα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις. 

Το μοντέλο είναι: Υ=  1,849-0,122 Χ 

Παρατηρούμε ότι το b1 έχει αρνητικό πρόσημο που υποδεικνύει ότι η ικανοποίηση 

από την εργασία επηρεάζει ΑΡΝΗΤΙΚΑ και στατιστικά σημαντικά την 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία. Επομένως,  η υπόθεση Η3 πως η 

ικανοποίηση από την εργασία επηρεάζει αρνητικά την αντιπαραγωγική συμπεριφορά 

στην εργασία., ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ.  

Για την τέταρτη υπόθεση Η4, σύμφωνα με την οποία η ικανοποίηση από την εργασία 

μεσολαβεί στην επίδραση που το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων ασκεί 

στην αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία, δε θα εξετάσουμε μόνο αν 

συνδέονται οι  δύο έννοιες μεταξύ τους θετικά ή αρνητικά, αλλά κατά πόσο η τρίτη 

έννοια (ικανοποίηση από την εργασία) μεσολαβεί, επιδρά θετικά ή αρνητικά, στη 

σχέση μεταξύ των άλλων δύο εννοιών.  

Μέσω της παλινδρόμησης θα εξετάσουμε αν η εργασιακή ικανοποίηση μεσολαβεί  

στην σχέση του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων με την αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά και για να το πετύχουμε θα χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια των Baron 

και Kenny ,(1986). Σύμφωνα λοιπόν με τους Baron και Kenny, (1986) εκτελούνται 

τρεις διαδοχικές αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόμησης και στη συνέχεια εξετάζεται 

αν υπάρχει η διαμεσολαβητική σχέση της ικανοποίησης στην εργασία στη σχέση 

εξάρτησης αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων και απόδοσης, μέσα από τον 

έλεγχο της ισχύος των τεσσάρων κριτηρίων τους.  
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Τα τέσσερα κριτήρια των Baron και Kenny ,(1986) είναι τα εξής:  

1. Η ανεξάρτητη μεταβλητή σχετίζεται σημαντικά με το διαμεσολαβητή  

2. Η ανεξάρτητη μεταβλητή σχετίζεται σημαντικά με την εξαρτημένη μεταβλητή  

3. Ο διαμεσολαβητής, όταν μπαίνει μαζί με την ανεξάρτητη μεταβλητή στο μοντέλο, 

σχετίζεται σημαντικά με την εξαρτημένη μεταβλητή  

4. Όταν εισέρχεται ο διαμεσολαβητής στο μοντέλο, σταματά να έχει επίδραση η 

ανεξάρτητη μεταβλητή στην εξαρτημένη  

 

   Όταν ισχύουν και τα τέσσερα κριτήρια πρόκειται για πλήρη διαμεσολάβηση (full 

mediation). Αν ισχύουν τα τρία κριτήρια, αλλά όταν εισέρχεται ο διαμεσολαβητής 

στο μοντέλο, η επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη αντί να 

χάνεται, απλά μειώνεται, έχουμε μερική διαμεσολάβηση (partial mediation) (Baron & 

Kenny, 1986 ;Τσελιοπούλου, 2016). 

   Για να προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας χρειάζεται να αποδείξουμε ότι ισχύουν 

τουλάχιστον τα τρία από τα τέσσερα κριτήρια.  

Η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ είναι το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων, η 

εξαρτημένη μεταβλητή Υ η αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία και ο εν 

δυνάμει διαμεσολαβητής είναι η ικανοποίηση από την εργασία.  

Συνεπώς, πρέπει να αποδείξουμε ότι: 

1. Το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων σχετίζεται σημαντικά με την 

ικανοποίηση από την εργασία. 

2. Το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων σχετίζεται σημαντικά με την 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία 

3. Η ικανοποίηση από την εργασία όταν μπαίνει μαζί με το  αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων στο μοντέλο, σχετίζεται σημαντικά με την αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην εργασία  

4. Όταν εισέρχεται η ικανοποίηση από την εργασία στο μοντέλο, σταματά να έχει 

επίδραση το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων στην αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην εργασία. 

Θα εξετάσουμε κάθε κριτήριο ξεχωριστά για να διαπιστώσουμε εάν ισχύει.  
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Κριτήριο 1
ο
  

Το πρώτο κριτήριο που πρέπει να ισχύει, είναι ουσιαστικά η δεύτερη υπόθεσή μας 

Η2, την οποία αναλύσαμε παραπάνω. Διαπιστώσαμε ότι το b1= -0,046 έχει αρνητικό 

πρόσημο που υποδεικνύει ότι το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα  προσόντων επηρεάζει 

αρνητικά την ικανοποίηση από την εργασία. Όμως  Sig = 0,097 > 0,05, άρα το 

μοντέλο δεν συνεισφέρει σημαντικά στην έκφραση των σχέσεων, άρα δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις. Επομένως το πρώτο κριτήριο των Baron και Kelly, 

(1986) το οποίο προϋποθέτει να σχετίζεται σημαντικά το αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων με την ικανοποίηση από την εργασία, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.  

 

Κριτήριο 2
ο
  

Θα πρέπει το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων να σχετίζεται σημαντικά με 

την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία. Πρόκειται για την πρώτη 

ερευνητική υπόθεση Η1, κατά την οποία βρήκαμε ότι το b1 = 0,048, που υποδεικνύει 

ότι το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων επηρεάζει θετικά την 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία και Sig. = 0,017 < 0,05, δηλαδή το 

μοντέλο συνεισφέρει σημαντικά στην έκφραση των σχέσεων, άρα υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις. Δηλαδή το δεύτερο κριτήριο των Baron και 

Kelly,(1986) που προϋποθέτει τη σημαντική σχέση μεταξύ αντιλαμβανόμενου 

πλεονάσματος προσόντων και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην εργασία, 

ΙΣΧΥΕΙ. 

 

Κριτήριο 3
ο
  

 

Θα πρέπει η ικανοποίηση από την εργασία, όταν μπαίνει μαζί με το αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων στο μοντέλο, να σχετίζεται σημαντικά με την αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην εργασία.  

O παρακάτω πίνακας 6, συνοψίζει τα αποτελέσματα. 
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Πίνακας 7. Αποτελέσματα παλινδρόμησης για το 3
ο
 κριτήριο της Η4 

 

 Β Sig R
2
 F 

Αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων 

 

-0,118* 

 

0,028* 

 

0,024 

 

8,277* 

Ικανοποίηση από την 

εργασία 

 

-0,145** 

 

0,007* 

 

0,037 

 

6,631** 

 

Παρατηρούμε ότι Sig. = 0,007 < 0,05, δηλαδή το μοντέλο συνεισφέρει σημαντικά 

στην έκφραση των σχέσεων, άρα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις.  

Επομένως, το τρίτο κριτήριο των Baron και Kelly, (1986) που προϋποθέτει τη 

σημαντική σχέση μεταξύ ικανοποίησης από την εργασία και αντιπαραγωγικής 

συμπεριφοράς στην εργασία, ΙΣΧΥΕΙ. 

  

Κριτήριο 4
ο 

Θα πρέπει όταν εισέρχεται η ικανοποίηση από την εργασία στο μοντέλο, να σταματά 

να έχει επίδραση το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων στην αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά στην εργασία. 

Κατά τον έλεγχο της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης Η1, είχαμε κάνει απλή 

παλινδρόμηση για να διερευνήσουμε τη σχέση αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος 

προσόντων και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην εργασία (πίνακας 4). Κατά τη 

στατιστική ανάλυση βρήκαμε ότι  b1  = 0,048 (p=0,017).  

Το νέο μοντέλο είναι: Υ=1,773 +0,044Χ 

  Παρατηρούμε ότι το b1 μειώνεται (από 0,048 σε 0,044) και ρ=0,028*.                      

Άρα το κριτήριο 4, όταν εισέρχεται η ικανοποίηση από την εργασία στο μοντέλο, 

σταματά να έχει επίδραση το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων στην 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία, ΙΣΧΥΕΙ.  
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Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ισχύουν τρία από τα τέσσερα κριτήρια των 

Baron και Kenny,(1986), δηλαδή έχουμε μερική διαμεσολάβηση της ικανοποίησης 

από την εργασία στην επίδραση που ασκεί το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα 

προσόντων στην αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία.  

 

  Ο έλεγχος της υπόθεσης Η5 σύμφωνα με την οποία η αντιλαμβανόμενη 

οργανωσιακή υποστήριξη μετριάζει τη σχέση μεταξύ αντιλαμβανόμενου 

πλεονάσματος προσόντων και ικανοποίησης από την εργασία και της υπόθεσης Η6 η 

οποία υποθέτει ότι η  επαγγελματική εξουθένωση μετριάζει τη σχέση μεταξύ 

ικανοποίησης από την εργασία και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην εργασία , 

δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο. Για τις υποθέσεις αυτές ο  έλεγχος έγινε 

με bootstrapp.ing (Preacher και Hayes, 2008). Τα αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν το 

μετριαστικό ρόλο της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής υποστήριξης στη σχέση 

μεταξύ αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων και ικανοποίησης από την 

εργασία(Β=0,079, p=-0.79, LLCI=-0,1156 και ULCI=0,2727).Αντίστοιχα, δεν 

επιβεβαιώνεται ο μετριαστικός ρόλος της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχέση 

μεταξύ ικανοποίησης από την εργασία και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην 

εργασία. (Β=0,013, p=-0.43, LLCI=-0,0395 και ULCI=0,645). Συνεπώς οι εν λόγω 

υποθέσεις δεν επιβεβαιώνονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο
    ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

7.1  Σε θεωρητικό επίπεδο 

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια,  είχε  

στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το πλεόνασμα 

προσόντων, πως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους εργαζόμενους  και τη σύνδεσή του 

με την απόδοση και την ικανοποίηση στην εργασία. Το πλεόνασμα προσόντων 

αποτελεί ζήτημα κεντρικού ενδιαφέροντος για τους μελετητές, τους υπεύθυνους 

στρατηγικού σχεδιασμού αλλά και τους  επαγγελματίες Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Alfes, Shantz και Van Baalen, 2016). Μελετώντας το πλεόνασμα 

προσόντων καταλήγουμε ότι είναι ένα επίκαιρο και σημαντικό θέμα και επηρεάζει 

ένα υπολογίσιμο τμήμα του εργατικού δυναμικού, το οποίο συνεχώς αυξάνει.  

Οι θέσεις εργασίας που διαθέτουν μεγάλη συχνότητα επανάληψης των 

καθηκόντων- κάτι που συναντάται συχνά στο δημόσιο τομέα, με τη γραφειοκρατική 

δομή υπό την οποία λειτουργεί- μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθηματικές 

αντιδράσεις  πλήξης και δυσαρέσκειας, καθώς και τη γνωστική συνειδητοποίηση ότι 

ο εργαζόμενος έχει περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και άλλα 

χαρακτηριστικά να προσφέρει σε σχέση με αυτά που χρειάζεται για τη θέση-

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων. Το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα 

προσόντων οδηγεί σε  μια αρνητική ψυχολογική εμπειρία η οποία, με τη σειρά της, 

μπορεί να επηρεάσει στάσεις και συμπεριφορές στην εργασία (Weiss και 

Cropanzano, 1996). Για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ αντιλαμβανόμενου 

πλεονάσματος προσόντων, ικανοποίησης από την εργασία και αντιπαραγωγικής 

συμπεριφοράς στην εργασία καθώς και το ρόλο της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής 

υποστήριξης και της επαγγελματικής εξουθένωσης στις παραπάνω έννοιες  

διατυπώθηκαν έξι θεωρητικές υποθέσεις.  

Στην πρώτη υπόθεση, υποτέθηκε ότι το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων 

των εργαζομένων, επηρεάζει θετικά την αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία, 

κάτι που επαληθεύτηκε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην καθημερινότητα των 

ερωτηθέντων το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων επηρεάζει θετικά την 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία. Δεδομένου ότι η αντιπαραγωγική 
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συμπεριφορά είναι το αντίθετο της απόδοσης στην εργασία, το αντιλαμβανόμενο 

πλεόνασμα προσόντων επηρεάζει αρνητικά την απόδοση στην εργασία.  Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι κατέχουν 

πλεόνασμα προσόντων τείνουν να συμμετέχουν σε ανεπιθύμητη αντιπαραγωγική 

συμπεριφορά (Liu και συν.,2015;Luksyte και συν.,2011), υπό ορισμένες συνθήκες, 

μπορούν επίσης να επιδεικνύουν υψηλή απόδοση στην εργασία (Fine, 2007;Fine και 

Nevo, 2008;Hu και συν., in press). Μια τέτοια διάσταση μπορεί να είναι η 

δημιουργική απόδοση. Λαμβάνοντας υπόψη την κεντρικότητα της ατομικής 

δημιουργικότητας για την οργανωσιακή προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ιδίως σε 

περιόδους οικονομικής αναταραχής (Bharadwaj και  Menon, 2000;Chen και Huang, 

2010; Shalley, Gilson και Blum,2009), οι οργανισμοί μπορούν να αποκομίσουν τα 

οφέλη από την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους, με το να γνωρίζουν τρόπους 

με τους οποίους θα διευκολύνουν τη δημιουργικότητα των εργαζομένων που 

αισθάνονται ότι κατέχουν πλεόνασμα προσόντων.     

    Η δεύτερη υπόθεση, υπέθετε ότι το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων των 

εργαζομένων επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίηση από την εργασία. Από τα 

ευρήματα της έρευνας η υπόθεση αυτή επαληθεύτηκε, δηλαδή οι εργαζόμενοι με 

πλεόνασμα προσόντων δεν αποκομίζουν ικανοποίηση από την εργασία τους. Η 

βιβλιογραφία συμφωνεί με τα ευρήματα της έρευνας. Συγκεκριμένα, η Θεωρία 

Σχετικής στέρησης (Crosby, 1976, 1984; Stouffer και συν., 1949) έχει χρησιμοποιηθεί 

για να κατανοήσουμε πώς τα άτομα αντιδρούν σε καταστάσεις ή σε μπερδεμένες 

προσδοκίες. Από την άποψη της εργασιακής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, το 

πλεόνασμα προσόντων αναμένεται να μειώσει την ικανοποίηση από την εργασία.      

Τα αποτελέσματα της μελέτης των Alfes, Shantz και Van Baalen, (2016) 

επιβεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι κατέχουν πλεόνασμα 

προσόντων για τις θέσεις εργασίας τους, αναφέρουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια από 

την εργασία τους. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι το πλεόνασμα προσόντων είναι 

πιθανό να προκαλέσει χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία  (Erdogan και  Bauer  

,2009 ;Fine,2007; Fine και  Nevo, 2008; Johnson και  Johnson, 2000; Johnson και 

συν., 2002).Υψηλότερες πιθανότητες για πλεόνασμα προσόντων παρατηρούνται, 

σύμφωνα με έρευνα των Congregado και συν.,(2016), στους εργαζομένους στον 

τομέα των υπηρεσιών, και ακολουθούν ο βιομηχανικός, ο κατασκευαστικός και ο 

γεωργικός τομέας. Ειδικά για το δημόσιο τομέα, ο διαχωρισμός θα πρέπει να γίνει 
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πολύ προσεκτικά καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων (93%) 

απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας, δείχνουν 

ότι το πλεόνασμα προσόντων οδηγεί σε μικρότερη ικανοποίηση από την εργασία και 

απαντάται συχνά στους  εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. 

Η τρίτη υπόθεση, υπέθετε ότι η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει αρνητικά την 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία, το οποίο επαληθεύτηκε με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας, δηλαδή οι ικανοποιημένοι από την εργασία τους 

εργαζόμενοι δεν εμφανίζουν στην εργασία τους αντιπαραγωγική συμπεριφορά. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας, συμφωνούν με τη βιβλιογραφία όπου διαπιστώθηκε ότι η 

επαγγελματική ικανοποίηση, έχει επιπτώσεις στην εργασιακή συμπεριφορά. 

Αναφορικά με την παραγωγικότητα ενός εργαζομένου, οι έρευνες καταλήγουν ότι οι 

πιο παραγωγικοί εργαζόμενοι φαίνεται να είναι λίγο περισσότερο ικανοποιημένοι σε 

σύγκριση με τους λιγότερο παραγωγικούς (Γαλανάκης, 2012). Όσο πιο σημαντική 

θεωρεί την εργασία του ο εργαζόμενος, τόσο περισσότερο ικανοποιείται η ανάγκη 

του για αυτοεκτίμηση και συνεπώς δημιουργεί θετική στάση προς αυτή. Με άλλα 

λόγια, στα υψηλότερα επίπεδα ενός οργανισμού υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες 

για την επίτευξη της αυτοπραγμάτωσης και της αυτοεκτίμησης του εργαζόμενου, 

γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίησης και 

συνεπώς εργασιακή απόδοση. Αντίθετα, μια εργασία που κατανοείται ως ασήμαντη, 

μειώνει την αυτοεκτίμηση του εργαζόμενου (Μπουραντάς,2001). 

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση στόχο είχε να εξετάσει εάν η ικανοποίηση από την 

εργασία μεσολαβεί στην επίδραση που το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων 

ασκεί στην αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι η ικανοποίηση μεσολαβεί μερικώς στην επίδραση που ασκεί το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων στην αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην 

εργασία. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση είδαμε ότι η  σύνδεση του ατόμου με 

την εργασία P-J  αυξάνει την ικανοποίηση από την εργασία (Kristof-Brown και συν., 

2005)  ενώ παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος της εργασίας και τις 

αρνητικές προθέσεις του εργαζομένου έναντι του κύκλου εργασιών του οργανισμού 

(Cable και Judge ,1997). Η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται αρνητικά με τις 

απουσίες αλλά και με την καθυστερημένη άφιξη στο χώρο εργασίας. Οι έρευνες 

δείχνουν ότι όσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι ένας εργαζόμενος, τόσο 
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λιγότερες απουσίες θα κάνει και τόσο δε θα καθυστερεί να φτάσει στο χώρο εργασίας 

του  (Γαλανάκης, 2012), χαρακτηριστικά της αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς στην 

εργασία. 

Σύμφωνα με την πέμπτη υπόθεση της έρευνάς μας, η αντιλαμβανόμενη 

οργανωσιακή υποστήριξη μετριάζει τη σχέση μεταξύ αντιλαμβανόμενου 

πλεονάσματος προσόντων και ικανοποίησης από την εργασία , κάτι όμως το οποίο 

δεν επιβεβαιώθηκε. Η βιβλιογραφία δε συμφωνεί με τα ευρήματα της έρευνάς μας 

μιας και η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη σχετίζεται θετικά με την 

απόδοση στην εργασία  (Eisenberger και συν., 1990, 1986), ενώ σχετίζεται αρνητικά 

με τις απουσίες από την εργασία (Eisenberger και συν., 1990, 1986) και την αρνητική 

πρόθεση για τον κύκλο εργασιών (Guzzo, Noonan και Elron, 1994;Wayne και 

συν.,1997;Eisenberger και συν. 1997).  Η εργασιακή ενδυνάμωση (empowerment) 

είναι ρυθμιστής στη σχέση του πλεονάσματος προσόντων με την εργασιακή 

ικανοποίηση, Όσο αυξάνεται η ενδυνάμωση, αυξάνεται και η εργασιακή 

ικανοποίηση, δηλαδή αποδυναμώνεται η αρνητική επίδραση του πλεονάσματος 

προσόντων στην ικανοποίηση (Erdogan και Bauer, 2009).  

Η έκτη και τελευταία υπόθεση, υπέθετε ότι η  επαγγελματική εξουθένωση 

μετριάζει τη σχέση μεταξύ ικανοποίησης από την εργασία και αντιπαραγωγικής 

συμπεριφοράς στην εργασία. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν επιβεβαίωσαν 

την υπόθεση αυτή. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η επαγγελματική εξουθένωση 

(burnout), συνδέεται με τρία χαρακτηριστικά: τη συναισθηματική εξάντληση, την 

αποπροσωποποίηση (το άτομο αισθάνεται ότι το μεταχειρίζονται ως αντικείμενο 

παρά ως άνθρωπο) και το μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης (το άτομο κάνει 

αρνητική αξιολόγηση για τα αποτελέσματα της εργασίας του (Smither, 1998;Κάντας, 

1995). Σε έρευνα των Ben-Zur και Yagil ,(2005), που έγινε σε εργαζόμενους στον 

τομέα των υπηρεσιών, βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική 

εξουθένωση των εργαζομένων (και ειδικότερα ανάμεσα στην συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση) και στην επιθετική συμπεριφορά των 

πελατών (Μακρή – Μπότσαρη, 2008). 
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7.2 Σε πρακτικό επίπεδο  

                                                                   

  Απόψεις εργοδοτών για το πλεόνασμα προσόντων 

Το τρέχον οικονομικό κλίμα φέρνει τις θέσεις εργασίας και την έννοια του 

πλεονάσματος προσόντων σε συζητήσεις οργανωτικές, πολιτικές και στρατηγικής 

πολιτικής των επιχειρήσεων (McKee-Ryan και Harvey, 2011). Οι συζητήσεις αυτές 

είναι πιθανό να συνεχιστούν στο άμεσο μέλλον για τους ακόλουθους λόγους: Αρχικά, 

οι μακροοικονομικές καθώς και οι οργανωτικά οικονομικές συνθήκες μπορεί να 

παρακινήσουν τους οργανισμούς να επαναπροσδιορίσουν τις επιχειρηματικές 

μονάδες τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να κατέχουν είτε 

έλλειμμα , είτε πλεόνασμα προσόντων για τις θέσεις που κατέχουν( Feldman, 1996). 

Καθώς οι οργανισμοί αυξάνουν την εξάρτησή τους από τη μερική απασχόληση και 

τους έκτακτους εργαζόμενους, μερικοί εργαζόμενοι μπορεί να πρέπει να αποδεχθούν 

θέσεις εργασίας που δεν αξιοποιούν πλήρως τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους 

(Maynard και συν.,2006). Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι οι νέες ομάδες των 

αποφοίτων που αντιμετωπίζουν αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας θα 

αντισταθμίσουν την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας τους μέσω της περαιτέρω 

εκπαίδευσης (Guironnet και Peypoch, 2007), οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερες 

αναντιστοιχίες μεταξύ προσόντων που κατέχει ο εργαζόμενος και προσόντων που 

απαιτούνται. Τέλος, η εμπειρική εργασία δείχνει ότι το πλεόνασμα προσόντων μπορεί 

να είναι ένα φαινόμενο μεγάλης διάρκειας, το οποίο διαφοροποιείται στο φύλο, στη 

φυλή, και τα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου. Δηλαδή εάν κάποιος έχει 

χαρακτηριστεί  ως κάτοχος πλεονάσματος προσόντων, είναι πιθανό να παραμείνει σε 

θέση όπου κατέχει πλεόνασμα προσόντων για πολλά χρόνια ή ακόμη και μόνιμα. 

(Rubb, 2003). Παρά τη διάχυτη εμφάνιση του πλεονάσματος προσόντων, την 

αναντιστοιχία δεξιοτήτων, ή την υποαπασχόληση, η εμπειρική έρευνα γύρω από το 

πλεόνασμα προσόντων σε θέματα οργανωτικών ρυθμίσεων είναι μάλλον 

περιορισμένη (Erdogan και συν.., 2011a). Επιπλέον, ενώ οι αντιλήψεις των 

διευθυντών προσλήψεων σχετικά με το πλεόνασμα προσόντων και την αναντιστοιχία 

δεξιοτήτων είναι αυτές που πραγματικά έχουν σημασία για τη συνέντευξη επιλογής 

και τις αποφάσεις πρόσληψης, οι οργανωτικές μελέτες ακόμη έχουν την τάση να 
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εξετάζουν το ενδεχόμενο του πλεονάσματος προσόντων ατομικά, παρά μέσα από τον 

οργανισμό / επιχείρηση ( Kulkarni, Lengnick-Hall και Martinez, 2014). 

 Αξιοποίηση ανθρώπινου Δυναμικού με πλεόνασμα προσόντων                                             

 Το να αποκτήσεις ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό με την ικανότητα να 

εκτελεί καθήκοντα που υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο σύνολο εργασιών 

καθίσταται κρίσιμο για την οργανωτική επιτυχία (Cascio, 1995). Αρκετοί μελετητές 

έχουν προτείνει ότι οι οργανώσεις θα πρέπει να  επανεξετάσουν την παραδοσιακή 

ανάλυση θέσεων εργασίας (Singh, 2008) και να αναγνωρίσουν επί μέρους διαφορές  

οι οποίες μπορεί να ενημερώσουν την ανάπτυξη συμφωνιών ρόλων στην εργασία  

πέρα από ένα απλό προκαθορισμένο μοντέλο περιγραφής της θέσης εργασίας 

(Stewart και Carson, 1997). Το πλεόνασμα προσόντων  μπορεί να φέρει πρόσθετες 

γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, και εμπειρία στο χώρο εργασίας, την οποία 

υποστηρίζουν ότι αντιπροσωπεύουν τα ιδιαίτερα ταλέντα που μπορεί να 

αξιοποιηθούν για να βοηθήσουν τους άλλους εργαζόμενου αλλά και τον οργανισμό. 

 Οι Russell και συν., (2015), προτείνουν οι οργανισμοί να γίνουν πιο χαλαροί 

με τις περιγραφές των θέσεων εργασίας τους κα να επιτρέψουν στους υπαλλήλους με 

πλεόνασμα προσόντων να έχουν  ευκαιρίες  για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους  

με διάφορους τρόπους όπως την ανάληψη περισσότερων καθηκόντων και ευθυνών 

για ζητήματα  που αποτελούν μέρος της εργασίας τους. Στη συνέχεια, προτείνουν ότι 

η δυνητικά ισχυρή γνώση και το επίπεδο δεξιοτήτων των εργαζομένων με πλεόνασμα 

προσόντων  μπορεί να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν σε σχέσεις καθοδήγησης , 

παρέχοντας έτσι εκπαίδευση και μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες μεταδίδουν και 

αντικειμενική γνώση αλλά και διαδικαστική γνώση στους άλλους, με όφελος για το 

σύνολο της ομάδας της επιχείρησης (Campbell, 1990).  Στη συνέχεια, υποστηρίζουν 

ότι οι ενδεχόμενες πρόσθετες  γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων με 

πλεόνασμα προσόντων, μπορούν να τους κινητοποιήσουν ώστε να λειτουργήσουν 

σαν άτυποι ηγέτες, βοηθώντας το λιγότερο καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό με  

ειδική εκπαίδευση για την εκτέλεση της εργασίας, καθώς και την παροχή σχεδιασμού 

και καθοδήγησης στους ανθρώπους αυτούς. Οι άτυποι ηγετικοί ρόλοι και οι σχέσεις 

καθοδήγησης είναι συσχετιζόμενες δραστηριότητες οι οποίες συνδυαστικά μπορούν 

να παρέχουν ένα βαθμό ψευδό-αρχαιότητας για τους εργαζόμενους με πλεόνασμα 

προσόντων. Στην περίπτωση των σχέσεων καθοδήγησης οι εργαζόμενοι με 
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πλεόνασμα προσόντων αναλαμβάνουν ρόλους σύμφωνα με τους οποίους θα 

μπορέσουν να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη σε προστατευόμενους (Ragins 

και McFarlin, 1990). Στην περίπτωση της άτυπης ηγεσίας, οι εργαζόμενοι με 

πλεόνασμα προσόντων χρησιμοποιούν διακριτικά τις ικανότητες και την εμπειρία 

τους ώστε να ενθαρρύνουν  τους συναδέλφους να ακολουθήσουν (Hill, 2004). Και 

στις δύο περιπτώσεις οι εργαζόμενοι με πλεόνασμα προσόντων δεν χρειάζεται να 

κατέχουν επίσημα ανώτερους ρόλους, προκειμένου να παρέχουν καθοδήγηση, 

μεταφορά γνώσης, και να κερδίσουν την υποστήριξη από τους συναδέλφους τους.  Οι 

πρόσθετες δεξιότητες, η εκπαίδευση και η εμπειρία των εργαζομένων με πλεόνασμα 

προσόντων τους παρέχουν τους πόρους  να αναλάβουν άξια αυτούς τους ορατούς και 

με επιρροή ρόλους , χωρίς να υπάρχει επίσημη προαγωγή.  Αυτό το σύνολο των 

δραστηριοτήτων (η δημιουργικότητα στην εργασία, η καθοδήγηση, και η άτυπη 

ηγεσία) ερμηνεύεται ως «προ-δραστικές εμπειρίες εξέλιξης της σταδιοδρομίας» και 

αν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και για 

τον εργαζόμενο και τον οργανισμό.  Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι 

οι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι κατέχουν πλεόνασμα προσόντων για τις θέσεις 

εργασίας τους, αναφέρουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια από την εργασία τους. Ωστόσο, 

αυτά τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν κατ 'ανάγκη ότι οι επαγγελματίες του 

Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να αποφεύγουν  την πρόσληψη εργαζομένων με 

πλεόνασμα προσόντων.  Μέσω της παροχής ηγεσίας υψηλής ποιότητας και την 

ευκινησία των ομάδων συνοχής στην εργασία τα αρνητικά αποτελέσματα του 

πλεονάσματος προσόντων δύνανται να μειωθούν. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

εύρημα για τους οργανισμούς, επειδή η έρευνα έχει αποδείξει ότι οι εργαζόμενοι με 

πλεόνασμα προσόντων τείνουν να εκτελέσουν την εργασία τους με  υψηλότερο 

επίπεδο από ό, τι οι συνάδελφοί τους που κατέχουν απλά επάρκεια προσόντων (π.χ. 

Fine και Nevo,  2008).    

 Επομένως οι επαγγελματίες του  Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορούν να ωφεληθούν 

από την υψηλότερη απόδοση των εργαζομένων με πλεόνασμα προσόντων και να 

εξασφαλίσουν ότι  οι συμπεριφορές  στη δουλειά τους θα είναι θετικές, αν 

θεσπιστούν  προϋποθέσεις  τέτοιες ώστε οι εργαζόμενοι να  έχουν  υψηλής ποιότητας 

σχέσεις με τον ηγέτη/ προϊστάμενό τους και να γίνονται μέλη συνεκτικών ομάδων με 

τους συναδέλφους τους. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να επενδύσει 

στην εξασφάλιση της ανάπτυξης και της διατήρησης  υψηλής ποιότητας σχέσεων 
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μεταξύ των διευθυντών και των εργαζομένων. Για να διευκολυνθούν οι υψηλής 

ποιότητας σχέσεις, οι διευθυντές θα πρέπει να κοινοποιούν τακτικά το πώς οι 

εργαζόμενοι συμβάλλουν στην επιτυχία της ευρύτερης οργάνωσης. Επιπλέον, θα 

πρέπει με σαφήνεια να κοινοποιούν τις προσδοκίες από την εργασία εξασφαλίζοντας 

παράλληλα  ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των εργαζομένων 

χρησιμοποιούνται στην εργασία, μειώνοντας έτσι τα αρνητικά συναισθήματα.                                                                           

 Οι διευθυντές  θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται 

πως η συμβολή τους εκτιμάται από τον οργανισμό, για παράδειγμα, γιορτάζοντας 

ατομικές και ομαδικές επιτυχίες. Τα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

μπορούν επίσης να  διεξάγουν επίσημα προγράμματα κατάρτισης για τους διευθυντές 

τα οποία  θα επικεντρωθούν στην ηγεσία μέσω παραδείγματος, στην ηγεσία με τη 

συμμετοχή των εργαζομένων, και την υποχρέωση  να αυξήσουν τη συμμετοχή και 

την αυτοεκτίμηση μεταξύ των εργαζομένων με πλεόνασμα προσόντων (Alfes, Shantz 

και Van Baalen , 2016;Scandura και Graen, 1984).    

 Οι παραπάνω προτάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και στοχεύουν στην αξιοποίηση 

των εργαζομένων με πλεόνασμα προσόντων, έτσι ώστε να αξιοποιούν όσο το δυνατό 

περισσότερο τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους καθώς και την 

εργασιακή τους εμπειρία και προς όφελος της επιχείρησης (αυξημένη 

παραγωγικότητα) αλλά και οι ίδιοι να αισθάνονται ικανοποίηση από την εργασία 

τους. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν οι παραπάνω 

προτάσεις συνολικά ή κάποιες εξ’ αυτών. Δυστυχώς στο δημόσιο τομέα, τα 

οργανογράμματα των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 

υπαλλήλων περιβάλλονται από μια αυστηρή/ τυπική δομή,  και δεν υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα ευελιξίας για αλλαγή θέσεων, μοίρασμα ρόλων και αλλαγών. Οι όποιες 

αλλαγές για την αξιοποίηση υπαλλήλων με πλεόνασμα προσόντων είναι θέμα αρχικά 

του άμεσου προϊσταμένου, ο οποίος εάν μπορέσει να  διακρίνει ότι διαθέτει στην 

ομάδα του ένα τέτοιο υπάλληλο με δική του πρωτοβουλία και επιμερισμό εργασιών 

(χωρίς την αυστηρή τήρηση του καθηκοντολογίου) θα πρέπει κατά την κρίση του να 

τον αξιοποιήσει προς όφελος της υπηρεσίας.  
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 Προτάσεις  

   Με βάση τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού στην ελληνική δημόσια διοίκηση αποτελεί ένα χρόνιο και δισεπίλυτο 

ζήτημα. Με την κατάλληλη περιγραφή των θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα και 

με την ανάλυση της εργασίας, αρχικά για κάθε οργανισμό, με ένα νέο σχεδιασμό του 

οργανογράμματος, βασισμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε οργανισμού 

θα μπορούσε να γίνει μια ορθή κατανομή των θέσεων και των απαιτήσεων της κάθε 

υπηρεσίας. Στη συνέχεια με την εφαρμογή ενός συστήματος εναλλαγής θέσεων, ή ένα 

σύστημα κινητικότητας των υπαλλήλων (Νόμος 4440/2016  που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016 και καθιερώνεται «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για τους 

πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή 

απόσπαση»), ο κάθε οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα πιο εύκολα να καλύπτει τις 

ανάγκες του σε προσωπικό, από το υπάρχον προσωπικό του δημόσιου τομέα.                                                    

Έτσι οι υπάλληλοι θα έχουν την ευκαιρία να αιτούνται για θέσεις οι οποίες 

βρίσκονται πιο κοντά στις προτιμήσεις τους, ή πιο κοντά στα προσόντα τους ή σε 

θέσεις που τους ενδιαφέρει περισσότερο το αντικείμενο εργασίας ή σε θέσεις που 

βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο διαμονής τους. Επιπλέον, με τη δυνατότητα των 

εσωτερικών εθελοντικών μετακινήσεων δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να 

αναζητήσει το νόημα στην εργασία του, να αναζητήσει θέση εργασίας που να του 

προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση ή μια θέση εργασίας η οποία θα του παρέχει 

δυνατότητα εξέλιξης (ανάλογα με τις επιθυμίες και επιδιώξεις του κάθε 

εργαζόμενου).  

 Συνεπώς, πρωταρχικό μέλημα της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να είναι η 

καταγραφή και η ανάλυση της υφιστάμενης παραγωγικότητας του προσωπικού. 

Αφού εντοπιστούν οι περιοχές όπου χρειάζεται βελτίωση θα πρέπει να σχηματιστεί 

μια στρατηγική διοίκησης ανθρώπινων πόρων με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει καταρχήν να 

γίνει ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας της δημόσιας διοίκησης σήμερα. 

Στη συνέχεια θα πρέπει  να καταχωρηθούν τα αντικειμενικά προσόντα των 

υπαλλήλων, σε μία ενιαία «δεξαμενή» δεδομένων με σκοπό την καλύτερη δυνατή 

αντιστοίχιση αντικειμενικών προσόντων με τη θέση εργασίας P-J fit. Δεν είναι 
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εύκολο εγχείρημα, καθώς για κάποιες θέσεις εργασίας τα αντικειμενικά προσόντα δεν 

είναι αρκετά αλλά ίσως και να απαιτείται και εργασιακή εμπειρία ή κάποιες ειδικές 

δεξιότητες.  

 Από την άλλη πλευρά αν και θα υπάρξουν εργαζόμενοι οι οποίοι να αντιστοιχούν 

σε μία θέση, η αντιστοίχιση αυτή να μην είναι τελικά πραγματοποιήσιμη, εάν η θέση  

βρίσκεται σε άλλη πόλη, υπό άλλο καθεστώς διοίκησης, ή με  διαφορετικό 

αντικείμενο εργασίας. Θα είναι όμως ένα πρώτο βήμα για να διαπιστωθούν οι εν 

δυνάμει αντιστοιχίσεις που θα ωφελήσουν μελλοντικά και τους οργανισμούς για την 

αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους – στοιχείο που το 

αναζητούμε για χρόνια στο δημόσιο τομέα-  αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους 

μιας και θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες και την εργασιακή τους εμπειρία όσο το δυνατό καλύτερα.  

 Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ακόμη και αν δεν υπάρξουν άμεσες αντιστοιχίσεις  

και βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, μακροπρόθεσμα ο δημόσιος τομέας θα είναι σε 

θέση να προβαίνει σε προσλήψεις προσωπικού τις οποίες πραγματικά χρειάζεται για 

την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, και να πάψει να υφίσταται το 

φαινόμενο όπου άλλοτε το προσωπικό «πλεονάζει» και άλλοτε είναι σε έλλειψη.  

 Για να υπάρξουν πιο άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της παραγωγικότητας 

του Δημοσίου Τομέα με το υπάρχον προσωπικό, θα πρέπει η κεντρική διοίκηση να 

εστιάσει στην παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στο προσωπικό, 

ώστε να αναπτύξει και να ενισχύσει τις απαιτούμενες δεξιότητες και συμπεριφορές, 

δημιουργώντας έτσι τους «κατάλληλους υπαλλήλους» κατά τα πρότυπα εφαρμογής 

του επιχειρησιακού μάνατζμεντ.  
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7.3 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

  Η παρούσα έρευνα στόχο είχε να συμβάλλει στη  μελέτη του αντιλαμβανόμενου 

πλεονάσματος προσόντων, ζήτημα το οποίο δεν έχει ακόμη μελετηθεί στην έκταση 

που απαιτεί η συχνότητα εμφάνισής του στις μέρες, με ομάδα στόχο τους δημοσίους 

υπαλλήλους της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.  

Σημαντικά σημεία στην έρευνα θα ήταν (i) να πραγματοποιηθεί εκ νέου έρευνα με 

νέο δείγμα με μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, ώστε να υπάρχει πιο σφαιρική εικόνα 

του ζητήματος  και (ii) η διερεύνηση του χρονικού σημείου και του βαθμού της 

αίσθησης του αντιλαμβανόμενου πλεονάσματος προσόντων. Δηλαδή να διερευνηθεί  

εάν το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων υπήρξε από την έναρξη της 

απασχόλησής τους στο Δημόσιο Τομέα, ή προέκυψε αργότερα. Να διερευνηθεί ποια 

μορφή πλεονάσματος προσόντων υπερτερεί μεταξύ των υπαλλήλων: πλεόνασμα 

γνώσεων, πλεόνασμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, πλεόνασμα εργασιακής εμπειρίας 

ή είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών. 

Στην έρευνα αυτή, οι όροι προς διερεύνηση ήταν το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα 

προσόντων και η σχέση του με την αντιπαραγωγική συμπεριφορά και την 

ικανοποίηση στην εργασία, καθώς και ο ρόλος της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής 

υποστήριξης και της επαγγελματικής εξουθένωσης στην εργασία.  

Μελλοντικά θα μπορούσαν να ερευνηθούν και άλλοι παράγοντες σχετικοί με το 

αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων όπως η παρακίνηση και η ενδυνάμωση του 

προσωπικού ή η επίδραση των οργανωσιακών αλλαγών στους εργαζόμενους με 

πλεόνασμα προσόντων. Ο βαθμός στον οποίο η ικανοποίηση μεσολαβεί στην 

επίδραση που το αντιλαμβανόμενο πλεόνασμα προσόντων ασκεί στην 

αντιπαραγωγική συμπεριφορά στην εργασία είναι άλλη μια πρόταση προς μελλοντική 

έρευνα.  

Μια νέα έρευνα θα ήταν ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την επίδραση των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών στο αντικειμενικό πλεόνασμα προσόντων.                    

Να εξεταστεί αν οι γυναίκες ή οι άντρες έχουν περισσότερα προσόντα από τα 

απαιτούμενα, σε ποιές ηλικίες εμφανίζεται πιο συχνά, σε ποια γεωγραφικά σημεία και 
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σε ποιες υπηρεσίες του Δημοσίου έχουμε περισσότερους υπαλλήλους με 

αντικειμενικό πλεόνασμα προσόντων. 

 Ειδικά η τελευταία διάσταση θα ήταν χρήσιμο στοιχείο για περαιτέρω μελέτη της 

υφιστάμενης κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση και 

γιατί όχι αξιοποίησή της για ορθότερη κατανομή του προσωπικού με πλεόνασμα 

προσόντων σε υπηρεσίες όπου οι γνώσεις, οι ικανότητες και η εμπειρία θα 

ωφελήσουν την υπηρεσία αλλά και ο εργαζόμενος θα αισθάνεται μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την εργασία του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1) Φύλο                  Άνδρας                                            Γυναίκα  

 

2) Ηλικία           

         έως 25 ετών                  26-35 ετών              36-45 ετών 

         46-55 ετών                    56 και άνω  

 

   

3) Επίπεδο Εκπαίδευσης  

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση                    Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Μεταλυκειακές σπουδές                     Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ / ΤΕΙ )    

 Κάτοχος μεταπτυχιακού                      Κάτοχος διδακτορικού     

 Απόφοιτος /η  ΕΣΔΔΑ   

 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι  
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ΕΡΓΑΣΙΑ  

4) Καθεστώς εργασίας  

Μόνιμος /η                                                      Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου         

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου                 Εκπαιδευόμενος /η  

5) Χρόνος Επαγγελματικής Εμπειρίας στο Δημόσιο Τομέα  

 

Έως 5 έτη                                                6-15 έτη        

 

16-25 έτη                                                 25 και άνω 

 

6) Κατηγορία /Είδος Θέσης  

            Υπάλληλος                                           Προϊστάμενος Τμήματος     

             Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

7) Οργανισμός /Φορέας Απασχόλησης  

 

Ν.Π.Δ.Δ.                                                 ΟΤΑ ( Α’ και Β’ Βαθμού)      

 

 Ν.Π.Ι.Δ.                                                  Ένοπλες δυνάμεις  

 

Σώματα  Ασφαλείας  
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1 2 3 4 5 

Διαφων

ώ απόλυτα 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ/ Ούτε 

συμφωνώ  

Μάλλον  

Συμφωνώ 

Συμφων

ώ Απόλυτα 

 

8 Θεωρώ ότι είμαι πιο έξυπνος-η 

από τους περισσότερους 

ανθρώπους που κάνουμε αυτή 

τη δουλειά  

1 2 3 4 5 

9 Θεωρώ ότι είμαι περισσότερο 

ευφυής από όσο απαιτείται για 

την εκτέλεση της εργασίας μου 

 

1 2 3 4 5 

10 Το επίπεδο ευφυΐας μου είναι 

ανώτερο από την εργασία που 

εκτελώ 

1 2 3 4 5 

11 Κάποιος με μικρότερο επίπεδο 

ευφυΐας από το δικό μου , θα 

μπορούσε να εκτελέσει εξίσου 

καλά την εργασία που εκτελώ 

1 2 3 4 5 

12 Χρειάζεται να λύνω δύσκολα 

προβλήματα στην εργασία μου  

1 2 3 4 5 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ  (Ι) 

Στις δηλώσεις που ακολουθούν , παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας σας σε καθεμία από αυτές.  
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13 Έχω την αίσθηση ότι εύκολα 

θα μπορούσα να αντεπεξέλθω 

και σε δυσκολότερο επίπεδο 

εργασίας  

1 2 3 4 5 

14 Η εργασία μου δεν προκαλεί  

το μυαλό μου  

1 2 3 4 5 

15 Η εργασία μου σπάνια είναι 

βαρετή ή μονότονη  

1 2 3 4 5 

16 Είμαι σε θέση να εκτελώ την 

εργασία μου χωρίς να 

καταβάλλω ιδιαίτερη σκέψη  

1 2 3 4 5 

17 H τυπική μου εκπαίδευση 

υπερβαίνει τις απαιτήσεις της 

παρούσας εργασίας μου και θα 

μπορούσε να εκτελεστεί και 

από κάποιον με λιγότερα 

τυπικά προσόντα 

1 2 3 4 5 

18 Η προηγούμενη εργασιακή 

μου εμπειρία δεν είναι 

απαραίτητη για την επιτυχή 

εκτέλεση της εργασίας μου και 

μπορεί να εκτελεστεί εξίσου 

καλά και από κάποιον με 

μικρότερη εργασιακή εμπειρία 

1 2 3 4 5 

19 Διαθέτω περισσότερες 

ικανότητες από όσες 

απαιτούνται για την εκτέλεση 

της εργασίας μου  

1 2 3 4 5 
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20 Το επίπεδο εκπαίδευσής μου / 

η τυπική μου εκπαίδευση και 

οι γενικότερες γνώσεις που 

διαθέτω, υπερτερούν έναντι 

των απαιτήσεων της θέσης 

εργασίας μου  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παρούσα εργασία μου :  

21 το γεγονός ότι μου δίνεται η δυνατότητα 

να είμαι απασχολημένος-η /να παράγω 

έργο καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, 

μου προκαλεί  

1 2 3 4 5 

22  το γεγονός πως μου δίνεται η ευκαιρία να 

εργάζομαι μόνος –η μου, μου προκαλεί  

1 2 3 4 5 

23  το γεγονός ότι έχω την ευκαιρία να κάνω 

διαφορετικά πράγματα κατά καιρούς, μου 

προκαλεί  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Μεγάλη 

Δυσαρέσκεια 

Δυσαρέσκεια Ουδετερότητα  

Ούτε δυσαρέσκεια 

/ Ούτε 

ικανοποίηση 

Ικανοποίηση Μεγάλη 

Ικανοποίηση 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ (ΙΙ) 

   Παρακαλώ να εκφράσετε το βαθμό  ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας που σας 

προκαλούν οι πτυχές της εργασίας σας όπως  περιγράφονται παρακάτω: 
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24  η ευκαιρία να είμαι «σημαντικός» 

ανάμεσα στους συναδέλφους μου, μου 

προκαλεί  

1 2 3 4 5 

25 η συμπεριφορά του / της προϊσταμένου/ης  

απέναντι στους συναδέλφους μου, μου 

προκαλεί  

1 2 3 4 5 

26 η ικανότητα του/της προϊσταμένου/ης να 

λαμβάνει αποφάσεις μου προκαλεί  

1 2 3 4 5 

27 η δυνατότητα να κάνω πράγματα 

σύμφωνα με τη συνείδηση μου, μου 

προκαλεί  

1 2 3 4 5 

28 η δυνατότητα της μονιμότητας, μου 

προκαλεί 

1 2 3 4 5 

29 η ευκαιρία να κάνω πράγματα για άλλους 

ανθρώπους, μου προκαλεί  

1 2 3 4 5 

30 η ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους 

ανθρώπους, μου προκαλεί  

1 2 3 4 5 

31 η ευκαιρία να αξιοποιώ τα προσόντα μου, 

μου προκαλεί 

1 2 3 4 5 

32 ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δημόσια 

διοίκηση, μου προκαλεί 

1 2 3 4 5 

33 η αμοιβή μου αναλογικά με τη δουλειά 

που προσφέρω, μου προκαλεί  

1 2 3 4 5 

34 οι ευκαιρίες για προαγωγή / ανέλιξη , μου 

προκαλούν 

1 2 3 4 5 

35 η ελευθερία να ενεργώ κατά την κρίση 1 2 3 4 5 
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μου, μου προκαλεί  

36 η δυνατότητα να χρησιμοποιώ δικές μου 

μεθόδους κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων μου, μου προκαλεί  

1 2 3 4 5 

37 οι υπάρχουσες εργασιακές συνθήκες, μου 

προκαλούν  

1 2 3 4 5 

38 οι σχέσεις των συναδέλφων μου μεταξύ 

τους , μου προκαλούν  

1 2 3 4 5 

39 η αναγνώριση που εισπράττω , μου 

προκαλεί  

1 2 3 4 5 

40 το αίσθημα ολοκλήρωσης που αποκομίζω 

από τη δουλειά μου, μου προκαλεί  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Ποτέ  Μία ή 

Δύο φορές  

Κάθε μήνα Μία με δύο 

φορές την 

Κάθε 

μέρα 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ  (ΙΙΙ) 

   Πόσο συχνά έχετε ενεργήσει σύμφωνα με τις προτάσεις που ακολουθούν 

στην παρούσα εργασία σας ; Παρακαλώ επιλέξτε  
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εβδομάδα 

41 Αργοπορήσατε στη δουλειά χωρίς να 

έχετε άδεια για αυτό  

1 2 3 4 5 

42 Δεν προσήλθατε στην εργασία σας, 

επικαλούμενος /η ασθένεια (χωρίς 

αυτό να ισχύει πραγματικά)  

1 2 3 4 5 

43 Κάνατε διάλλειμα μεγαλύτερο από 

αυτό που σας επιτρέπεται 

1 2 3 4 5 

44 Φύγατε από την εργασία σας 

νωρίτερα - πριν τη λήξη του ωραρίου  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Ποτέ  Μία ή Δύο 

φορές  

Κάθε 

μήνα 

Μία με δύο 

φορές την 

εβδομάδα 

Κάθε 

μέρα 

45 Να είστε αφηρημένος/ να 

ονειροπολείτε  αντί να παράγετε 

έργο στη δουλειά  σας  

1 2 3 4 5 

46 Να διαμαρτύρεστε για ασήμαντα 

πράγματα στην εργασία σας  

1 2 3 4 5 

47 Να αρνείστε να αναλάβετε μια 

εργασία, όταν σας ζητηθεί  

1 2 3 4 5 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ   (IV) 

Πόσο συχνά σας συμβαίνει ; Παρακαλώ επιλέξτε  
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48 Να αργοπορείτε σκόπιμα σε 

συνάντηση ή συνέλευση 

1 2 3 4 5 

49 Να μην αναφέρετε κάποιο 

πρόβλημα, ώστε να αποτραπεί η 

χειροτέρευσή του   

1 2 3 4 5 

50 Να προσπαθείτε να δείχνετε 

απασχολημένος/η ενώ στην 

πραγματικότητα δεν κάνετε κάτι 

ουσιαστικό  

1 2 3 4 5 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Ποτέ  Μία ή 

Δύο φορές  

Κάθε μήνα Μία με 

δύο φορές 

την 

εβδομάδα 

Κάθε 

μέρα 

51 Αρνηθήκατε να βοηθήσετε 

κάποιο συνάδελφό σας  

1 2 3 4 5 

52 Αποκρύψατε απαραίτητες/ 

απαιτούμενες πληροφορίες 

από κάποιο συνάδελφό σας  

1 2 3 4 5 

53 Δυσκολέψατε σκοπίμως το 

έργο κάποιου συναδέλφου σας  

1 2 3 4 5 

54 Κρύψατε κάποιο αντικείμενο 

ώστε κάποιος συνάδελφός σας 

1 2 3 4 5 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ  (V) 

Στην εργασία σας, σας έχει συμβεί να ; Παρακαλώ επιλέξτε  
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να μη  μπορεί να το βρει  

55 Καταστρέψατε αντικείμενα 

συναδέλφων σας  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ποτέ  Κάπο

ιες φορές 

το χρόνο  

Μια 

φορά το 

μήνα 

Κάπο

ιες φορές 

το μήνα 

Μια 

φορά την 

εβδομάδα 

Κάπο

ιες φορές 

την 

εβδομάδα 

Κάθ

ε μέρα 

56 Να αισθάνεστε ψυχικά 

εξαντλημένος/ή ή ακόμη και 

«χρησιμοποιημένος/η» 

1 2 3 4 5 6 7 

57 Να αισθάνεστε εξάντληση το 

πρωί όταν ξυπνάτε και να έχετε 

να αντιμετωπίσετε ακόμη μία 

μέρα στη δουλειά  

1 2 3 4 5 6 7 

58 Να αισθάνεστε ότι η 

καθημερινή συναλλαγή με 

ανθρώπους είναι πραγματικά 

δύσκολο και σας προκαλεί 

μεγάλη ένταση/ στρες  

1 2 3 4 5 6 7 

59 Να αισθάνεστε εξουθενωμένος 1 2 3 4 5 6 7 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ (VI) 

Πόσο συχνά έχει συμβεί στην εργασία σας; 
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–η  ότι βρίσκεστε στα όρια σας  

60 Να αισθάνεστε απογοήτευση 1 2 3 4 5 6 7 

61 Να νιώθετε ότι εργάζεστε πολύ 

σκληρά  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε Διαφωνώ/ 

Ούτε συμφωνώ  

Μάλλον  

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

62 Η υπηρεσία μου, εκτιμά τη 

συμβολή μου για την εύρυθμη 

λειτουργία της  

1 2 3 4 5 

63 Η επιπλέον προσπάθεια από 

πλευράς μου, δεν αναγνωρίζεται 

από τους ανωτέρους μου 

1 2 3 4 5 

64 Η υπηρεσία μου δε λαμβάνει 

υπόψη  τυχόν παράπονα που 

εκφράζω  

1 2 3 4 5 

65 Η υπηρεσία μου δείχνει 

πραγματικό ενδιαφέρον για την 

προσωπική μου ευεξία  

1 2 3 4 5 

66 Ακόμη και όταν κάνω την 

καλύτερη δυνατή δουλειά, η 

υπηρεσία μου αδυνατεί να το 

προσέξει /να το αναγνωρίσει  

1 2 3 4 5 

      ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ  (VII)  

Οι παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύουν πιθανές απόψεις που μπορεί να 

έχετε ως εργαζόμενος στο Δημόσιο Τομέα. 

 Παρακαλώ όπως εκφράσετε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας 

σύμφωνα με την κλίμακα  
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      Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας !!! 

67 Η υπηρεσία μου ενδιαφέρεται για 

τη γενικότερη ικανοποίηση που 

λαμβάνω κατά την άσκηση των 

καθηκόντων μου  

1 2 3 4 5 

68 Η υπηρεσία μου δείχνει πολύ μικρό 

ενδιαφέρον για εμένα  

1 2 3 4 5 

69 Η υπηρεσία μου επιβραβεύει τυχόν 

επιτεύγματα μου στην εργασία μου  

1 2 3 4 5 


