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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Θεκειηψδε ζθνπφ ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο απνηειεί ε δηαθξίβσζε ηνπ θαηά
πφζν ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο βαζηάο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο,
δηαπλένληαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ εζσηεξηθνχ ΜΚΣ, φπσο απηή αληαλαθιάηαη κέζσ ηνπ εθάζηνηε
πθηζηάκελνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη κηθξνθιίκαηνο -ζεκαληηθψλ εθθάλζεσλ ηεο επηθξαηνχζαο
νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο- θαη απνηππψλεηαη ελ ηέιεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιεγφκελσλ «εζσηεξηθψλ
πειαηψλ». Αληαπνθξηλφκελνη νη ίδηνη ζηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο, ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα σο
δέθηεο εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ, αληηκεησπίδνληαο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο σο «εζσηεξηθά πξντφληα»
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ηνπο. Ηδηαίηεξν ξφιν, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε,
δηαδξακαηίδεη ε παξαθίλεζε (παξψζεζε) ησλ εξγαδφκελσλ, πνπ ζπλδέεηαη ζηελά ηφζν κε ην βαζκφ
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ βηψλνπλ, φζν θαη κε ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ή νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο πνπ ηνπο δηέπεη, θαζψο, ηελ ίδηα ζηηγκή, απνηεινχλ ηελ «εηθφλα» ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηδίσο φηαλ επαλδξψλνπλ ηκήκαηα «πξψηεο γξακκήο». Δδψ αθξηβψο
ππεηζέξρεηαη ε ζεκαζία ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηνρνζέηεζεο, φπσο απηή πνπ βαζίδεηαη ζηνπο
αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο (ΜΒΟ), θαζφηη νη δηαξθψο επηζπκβαίλνπζεο αιιαγέο απαηηνχλ άκεζε
πξνζαξκνγή ζηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κέζσ ησλ δηαξθψο εμειηζζφκελσλ κεζφδσλ
επηρεηξεζηαθήο δηνίθεζεο. Θεκειηψδε επνκέλσο πξνυπφζεζε ηεο επηηπρνχο δηαρείξηζεο ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ απνηειεί ε βαζηά γλψζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο θαη κηθξνθιίκαηνο, ψζηε ν
ηζνξξνπεκέλνο έιεγρνο λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθίλεζε. Πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε ζρεδηάζηεθε ε αλά ρείξαο κειέηε, ζηνρεχνληαο ζηελ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο
επηζθφπεζεο θαη ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ
εξγαδφκελσλ

ζε

ηκήκαηα

παξνρήο

ππεξεζηψλ

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
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επηρεηξήζεσλ

ηνπ

ηδησηηθνχ

ηνκέα,

ABSTRACT
A fundamental aim of this research project is to ascertain whether how modern businesses
operating in deep macroeconomic recession conditions, are inspired by the philosophy of the internal
marketing, as it is reflected by the respective current working climate -an important expression of the
prevailing organizational culture- and, ultimately, reflected in the behavior of the so-called “internal
customers”. Responding themselves to the organizational goals, they simultaneously work as internal
service receivers, addressing their jobs as “domestic products” of satisfaction of their needs and desires.
In this case, the motivation of the employees plays a particular role which is closely related to both the
degree of job satisfaction they experience, and the degree of professional commitment behind them, as,
at the same time, they form the “image” of the organization to the external environment, especially when
they staff “first-line” divisions. This is exactly where the importance of the operational target is
involved, such as the one which is based on objectives (MBO), since the constantly occurring changes
require immediate adaptation to the need of reducing of the production costs, through the constantly
evolving methods of business administration. Therefore, a fundamental condition for the successful
management of human resources is the deep knowledge of the organizational climate and organizational
microclimate in order for the balanced control to be combined with the effective motivation. This study
has been designed towards this direction, aiming, through the literature review and the quantitative
approach, at the recording and analysis of perceptions and attitudes of the employees, preferably in
business service departments of the private sector, operating within the Greek territory.

5

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ
Κσδηθφο Σίηινο

ει.

1-A

Γνκή ηνπ κνληέινπ Herzberg

38

1-Β

Παξάγνληεο επηξξνήο εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

39

1-Γ

πλνπηηθή ζχγθξηζε ησλ ζεσξηψλ Υ & Φ

42

1-Γ

Οη κεηαβιεηέο ηεο θαηά Adams εμίζσζεο Παξαθίλεζεο

48

2-Α

Γηαθνξέο κεηαμχ Γηεπζπληή θαη Γηεπζπληή-Ζγέηε (Leader)

60

2-Β

Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΜΒΟ

73

3-A

Γηαθνξέο κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ

83

3-B

Μνληέιν Warr - Οη 12 «βηηακίλεο» θαη ηα 28 ραξαθηεξηζηηθά ηνπο

96

3-Γ

Λεηηνπξγηθή ηαμηλφκεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζην κνληέιν Kano

102

3-Γ

Τπφκλεκα ηαμηλφκεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ζην κνληέιν Kano

102

3-E

Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ηνπ κνληέινπ Kano

104

4-Α

Πεξηνρέο βηβιηνγξαθηθήο ζχγθιηζεο θνπιηνχξαο – θιίκαηνο

113

5-Α

Απαζρνινχκελνη, άλεξγνη, νηθνλνµηθά µε ελεξγνί θαη πνζνζηά αλεξγίαο

136

6-A

Δζράξα Δξσηεκαηνινγίνπ

146

6-Β

100 ηπραίσο επηιεγκέλνη 5ςήθηνη ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί

156

7-Α

Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζση. πειαηψλ

158

7-Β

Ζιηθηαθέο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζση. πειαηψλ

159

7-Γ

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζση. πειαηψλ

160

7-Γ

Δπίπεδα εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζση. πειαηψλ

161

7-Δ

Δπαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζση. πειαηψλ

162

7-Σ

Μνξθέο απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζση. πειαηψλ

163

7-Ε

Μέζνη φξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο & πληειεζηέο Μεηαβιεηφηεηαο ηεο πλνιηθήο
Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο & ησλ δηαζηάζεψλ ηεο

7-Ζ

Μέζνη φξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο & πληειεζηέο Μεηαβιεηφηεηαο ηεο πλνιηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο & ησλ δηαζηάζεψλ ηεο

7-Θ

167

Γείθηεο ζπλάθεηαο Pearson r κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Οξγαλσζηαθήο
Γέζκεπζεο ησλ εζση. πειαηψλ

7-Η

166

169

Γείθηεο ζπλάθεηαο Pearson r κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζση.
πειαηψλ

170
6

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
Α/Α

Σίηινο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1:

Σν θαηά Fogg Μνληέιν πκπεξηθνξάο

29

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2:

ρέζε επεκεξίαο – εξγαζηαθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ

95

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 :

Σν κνληέιν Kano

101

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 :

Σν επαπμεκέλν κνληέιν Kano

106

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5:

Πνξεία Βηνκεραληθνχ Γείθηε Dow Jones 2006-2008

128

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6:

Δμέιημε ειιεληθνχ ΑΔΠ (2005-2014)

129

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7:

Κνηλσληθφ θφζηνο (7α) - Άληζε ζχλζεζε κεηαξξπζκίζεσλ (7β) - Κιεηδί
αλάθακςεο (7γ)

130

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8:

Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο (Δ.Δ-28 θαη Διιάδα)

132

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9:

Ηζνδχγηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (% ΑΔΠ) πεξηθεξεηαθψλ Οηθνλνκηψλ /
Δπξσδψλεο--11

134

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10:

Πνζνζηά πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 2008-2012

135

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11:

πγθξηηηθά (%) πνζνζηά αλεξγίαο ζε επίπεδν ΔΔ

137

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12:

Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαηά θχιν

159

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13:

Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλά ειηθηαθή νκάδα

160

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14:

Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαιφγσο ηεο νηθνγελεηαθήο
ηνπο θαηάζηαζεο

161

Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο

162

Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαιφγσο Δπαγγεικαηηθήο
Πξνυπεξεζίαο

163

Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαιφγσο ηνπ είδνπο
απαζρφιεζεο

164

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15:
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16:
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17:

ει.

7

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ
Κσδηθφο

Σίηινο

ει.

Δηθφλα 1-1:

Σα θαηά Freud Δπίπεδα «πλεηδεηφηεηαο»

22

Δηθφλα 1-2:

Γηαθξίζεηο θηλήηξσλ

24

Δηθφλα 1-3:

Ζ Γηαδηθαζία ηεο Παξαθίλεζεο

26

Δηθφλα 1-4:

Σν απιφ κνληέιν παξαθίλεζεο ηνπ Hall

27

Δηθφλα 1-5:

Σν Μνληέιν Παξαθίλεζεο ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ

28

Δηθφλα 1-6:

Ζ θαηά Maslow ηεξαξρηθή ππξακίδα αλαγθψλ

33

Δηθφλα 1-7:

Ζ Θεσξία ησλ «Τςειψλ Δπηηεπγκάησλ»

36

Δηθφλα 1-8:

Δθδνρή ηνπ θαηά McClelland κνληέινπ παξαθίλεζεο

37

Δηθφλα 1- 9:

Ζ ζεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ

47

Δηθφλα 1-10:

Σν Μνληέιν Porter – Lawler

50

Δηθφλα 1-11:

Σν κνληέιν ησλ Δξγαζηαθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ

51

Δηθφλα 1-12:

Ζ βαζηθή δηάξζξσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ «Μνλνπαηηνχ»

52

Δηθφλα 1-13:

Αληηζηνίρηζε αλαγθψλ ζηηο ππξακίδεο ERG θαη Maslow

54

Δηθφλα 1-14:

Σν γεληθφ κνληέιν ηεο ζεσξίαο ηεο ηνρνζέηεζεο

55

Δηθφλα 2-1:

Πεξηβαιινληηθέο Μεηαβιεηέο

59

Δηθφλα 2-2:

πζηεκηθή δηαρείξηζε & Πξνζηηζέκελε Αμία

63

Δηθφλα 2-3:

Ο κεραληζκφο ηεο Θεσξίαο ηεο ηνρνζέηεζεο

64

Δηθφλα 2-4.

Θεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ MBO

65

Δηθφλα 2-5:

ΜΒΟ - Μνληέιν πέληε ζηαδίσλ

68

Δηθφλα 2-6:

ΜΒΟ - Μνληέιν έμη ζηαδίσλ

70

Δηθφλα 2-7:

Δπηθνηλσλία, Παξαθίλεζε θαη ηνρνζέηεζε ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ

72

Δηθφλα 3-1.

Σν Σξίγσλν ηνπ Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ

82

Δηθφλα 3-2:

Δλλνηνινγηθφ πιαίζην ηθαλνπνίεζεο εζσηεξηθψλ πειαηψλ

85

Δηθφλα 3-3:

Απεηθφληζε ησλ 5 «ραζκάησλ» βάζεη ηνπ κνληέινπ Servqual

99

Δηθφλα 3-4:

Απεηθφληζε ησλ ζηαδίσλ ηεο κεζφδνπ MUSA

108

Δηθφλα 4-1:

Γηαζηάζεηο ηεο Μεηαζρεκαηηζηηθήο Ζγεζίαο

121

Δηθφλα 6-1:

Γείγκα, αληηθεηκεληθφο & ππφ κειέηε πιεζπζκφο

149

Δηθφλα 6-2:

Υάξηεο Μεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο

151

Δηθφλα 6-3:

Γηαζηξσκαηηθή πξνζπέιαζε ηνπ δείγκαηνο- ζηφρνπ

153

8

Πεξηερφκελα
ΔΗΑΓΧΓΖ ............................................................................................................................................................ 13

1. θνπφο θαη Θέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ................................................................................ 13
2. Γνκή θαη Πεξηερφκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ....................................................................... 15
Μ Δ Ρ Ο  1Ο ........................................................................................................................................................ 17
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1........................................................................................................................................................ 17
H ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ .................................................................................... 17

1.1 Αλζξψπηλν Κεθάιαην, Κίλεηξα & Παξαθίλεζε: χληνκε Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ........................... 18
1.2 Σα θίλεηξα σο κεραληζκφο Παξαθίλεζεο ...................................................................................... 22
1.2.1 Καηεγνξίεο θηλήηξσλ ............................................................................................................................ 23

1.3 Φχζε θαη ζεκαζία ηεο Παξαθίλεζεο ............................................................................................. 24
1.4 Γνκή θαη Πεξηερφκελν ηεο Παξαθίλεζεο ....................................................................................... 25
1.5 Ζ Παξαθίλεζε σο ζπληζηψζα Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο ...................................................... 27
1.6 Θεσξίεο Παξαθίλεζεο .................................................................................................................... 29
1.6.1 Ζ ζεσξία ηνπ Κηλήηξνπ Δπίηεπμεο (Murray)......................................................................................... 31
1.6.2 Θεσξία ηεο Ηεξάξρεζεο ησλ Αλαγθψλ (Maslow) .................................................................................. 32
1.6.3 Θεσξία ησλ Κηλήηξσλ Δπίηεπμεο (McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell) ....................................... 35
1.6.4 Ζ ζεσξία ησλ Γχν Παξαγφλησλ (Herzberg) .......................................................................................... 37
1.6.5 Ζ Θεσξία Υ-Τ (McGregor). .................................................................................................................. 41
1.6.6 Ζ Θεσξία ηεο Αιιειεπίδξαζεο (Likert) ............................................................................................... 43
1.6.7 Ζ ζεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ (Vroom ) ................................................................................................... 45
1.6.8 Ζ Θεσξία ηεο Ηζφηεηαο (Adams) .......................................................................................................... 46
1.6.9 Σν Τπφδεηγκα ηεο Πξνζδνθίαο (Porter & Lawler) ................................................................................ 49
1.6.10 Ζ ζεσξία ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δξγαζίαο (Hackman & Oldham) .............................................. 50
1.6.11 ζεσξία ηνπ «Μνλνπαηηνχ - ηφρνπ» (Evans) ...................................................................................... 51
1.6.12 Ζ ζεσξία ERG (Alderfer ) .................................................................................................................. 53
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2........................................................................................................................................................ 57
ΖΓΔΗΑ & ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΜΒΟ ...................................................................................... 57

2.1 Ζγεζία θαη Πεξηβαιινληηθέο Μεηαβιεηέο ..................................................................................... 58
2.2 Ζγεζία, Παξαθίλεζε θαη Δπηρεηξεζηαθή ηνρνζέηεζε.................................................................. 61
2.3 Σν ζχζηεκα ΜΒΟ σο Σερληθή Παξαθίλεζεο ................................................................................. 62
2.4 Σν ΜΒΟ σο εξγαιείν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο..................... 63
9

2.4.1 Θεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΜΒΟ ...................................................................................................... 64
2.4.2 ηάδηα (θάζεηο) ηνπ ΜΒΟ .................................................................................................................... 66
2.4.3 Μέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΜΒΟ ............................................................................................ 67
2.4.4 Πξνυπνζέζεηο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΜΒΟ........................................................................................ 68
2.4.5 Ζ Δπηθνηλσλία ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ ................................................................................................... 69

2.5 Πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα, πεξηνξηζκνί θαη επεθηάζεηο ηνπ ΜΒΟ ...................................... 71
2.5.1 Ζ θφξκνπια “Optimal MBO” ............................................................................................................... 75
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3........................................................................................................................................................ 78
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΜΚΣ & ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ .................................................................. 78

3.1 Ο Δζσηεξηθφο Πειάηεο ζην «Σξίγσλν ηνπ ΜΚΣ Τπεξεζηψλ» ..................................................... 79
3.2 Δζσηεξηθφο Δπηρεηξεζηαθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε .............................. 81
3.3 Δλίζρπζε ηνπ θιίκαηνο Δζσηεξηθνχ Μάξθεηηλγθ ......................................................................... 82
3.4 Γηαθνξέο κεηαμχ Δζσηεξηθψλ-Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ................................................................... 82
3.5 Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Δζσηεξηθψλ Πειαηψλ ...................................... 84
3.6 Δλδεηθηηθά εξγαιεία κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο θαη Αληηιακβαλφκελεο Πνηφηεηαο .... 86
Τπεξεζηψλ ............................................................................................................................................ 86
3.6.1 Ο Πεξηγξαθηθφο Γείθηεο Δξγαζίαο – JDI .............................................................................................. 88
3.6.2 Σν εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο ηεο Μηλεζφηα - MSQ ...................................................................... 89
3.6.3 Σν εξγαιείν Δξγαζίαο ζε Γεληθή Κιίκαθα - JIG ή JGI ......................................................................... 90
3.6.4 Σν εξγαιείν Γηαγλσζηηθήο Έξεπλαο γηα ηελ Δξγαζία – JDS. .............................................................. 91
3.6.5 Σν εξγαιείν Έξεπλαο Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο - JSS......................................................................... 92
3.6.6 Σν Γθάινπ Διέγρνπ Δξγαζηαθνχ Υψξνπ - GWA.................................................................................. 92
3.6.7 Ο δείθηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο - JSI ............................................................................................. 94
3.6.8 Σν κνληέιν ηεο «βηηακίλεο» (Warr) ...................................................................................................... 94
3.6.9 Σν εξσηεκαηνιφγην ICSQ ..................................................................................................................... 95
3.6.10 Σν κνληέιν κέηξεζεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ SERVQUAL ................................................................. 97
3.6.11 Σν κνληέιν SERVPERF ...................................................................................................................... 99
3.6.12 Σν κνληέιν Kano ............................................................................................................................... 100
3.6.14 Σν επαπμεκέλν κνληέιν Kano ........................................................................................................... 105
3.6.15 Ζ Μέζνδνο ΜUSA (Multi - criteria Satisfaction Analysis) .............................................................. 107
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4...................................................................................................................................................... 110
ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΟ ΚΛΗΜΑ, ΖΓΔΗΑ & ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΜΒΟ ....................... 110

4.1 Οξγαλσζηαθφ θιίκα θαη Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ ........................................................................ 111
4.2 Οξγαλσζηαθφ Κιίκα θαη Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα: πγθιίζεηο θαη δηαθνξέο .......................... 112
10

4.3 Ζ έξεπλα γηα ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα.................................................................................. 114
4.3.1 Απ‟ ηελ Οξγαλσζηαθή Τπνθνπιηνχξα ζην «Οξγαλσζηαθφ Μηθξφθιηκα».......................................... 114

4.4 Ζ ζπλάξηεζε ηεο Ηζρχνο ηνπ Οξγαλσζηαθνχ Κιίκαηνο .............................................................. 116
4.5 Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε: ζπλάξηεζε ηνπ Οξγαλσζηαθνχ Κιίκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ ..... 116
4.6 Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη εγεζία ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ ........................................................ 118
4.7 Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε, Παξαθίλεζε θαη Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ..................................... 120
4.8 Δλδεηθηηθά εξγαιεία κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο .............................................................. 122
4.8.1 Ο Γείθηεο κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο U. W. E. S................................................................... 122
4.8.2 Σν Δξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο - OCQ .......................................................... 123
4.8.3 Σν Δξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο - TCM .......................................................... 124
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5...................................................................................................................................................... 126
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΦΔΖ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΡΓΑΗΑΚΖ
ΑΝΑΦΑΛΔΗΑ ................................................................................................................................................... 126

5.1 Σα θχξηα αίηηα ηεο χθεζεο ............................................................................................................ 127
5.2 Ζ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ θαη ε Οηθνλνκηθή Έλδεηα ............................................................. 127
5.3 Οη επηπηψζεηο ηεο Όθεζεο ζηελ ειιεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα .................................................. 128
5.4 Οηθνλνκηθφ Κιίκα θαη Διιεληθή Όθεζε ..................................................................................... 131
5.5 Αλεξγία ......................................................................................................................................... 133
5.6.1 Δξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ςπρηθή πγεία κεηά ηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε .............................................. 136
ΜΔΡΟ Β΄ ........................................................................................................................................................... 139
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6...................................................................................................................................................... 139
Ζ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ................................................................................................................... 139

6.1 ηφρνη θαη ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο ............................................................................................ 139
6.2 Σα Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα .......................................................................................................... 141
6.3 Μέζνδνο θάιπςεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξσηεκάησλ ..................................................................... 141
6.4 ρέζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε πξνεγνχκελεο κειέηεο & έξεπλεο ................... 142
6.5 Σν Δξγαιείν ηεο Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο. ................................................................................. 143
6.6 Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ............................................................. 148
6.7 Έιεγρνο Αμηνπηζηίαο θαη Δζσηεξηθήο πλνρήο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαιείνπ ............................. 148
6.8 Σν πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ............................................................................................. 148
6.8.1 Αληηθεηκεληθφο Πιεζπζκφο ................................................................................................................. 149
6.8.2 Τπφ Μειέηε ή ηαηηζηηθφο Πιεζπζκφο .............................................................................................. 149
6.8.3 Γεηγκαηνιεπηηθφ Πιαίζην θαη Γεηγκαηνιεπηηθέο Μνλάδεο ηεο έξεπλαο ............................................. 150
6.8.4 Μέγεζνο δείγκαηνο (Size of sample) .................................................................................................... 151

6.9 Ζ αθνινπζεζείζα Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία ................................................................................... 152
11

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7...................................................................................................................................................... 158
ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ & ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ .................................................................... 158

7.1 Αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο εξγαιείνπ έξεπλαο ................................................................ 158
7.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία .................................................................................................................. 158
7.3 Σα επίπεδα ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο θαη ηεο Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο .......................... 164
7.4 πλάθεηα Γηαζηάζεσλ Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο - Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο ....................... 168
7.5 Δπίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ νξγαλσζηαθή ................... 172
δέζκεπζε θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ......................................................................................... 172
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8...................................................................................................................................................... 174
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ .............................................................................................................. 174
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΧΝ ............................................................................................................................. 179
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ ............................................................................................................................................. 199

12

ΔΗΑΓΧΓΖ

«Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ άλζξσπνο,
ησλ κελ φλησλ σο έζηηλ,
ησλ δε νπθ φλησλ σο νπθ εζηίλ.»
Πξσηαγφξαο (π. 490 – π. 420 π. Υ.)
(Πιάησλνο, Θεαίηεηνο, 152 a)1

1. θνπφο θαη Θέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Κχξην ζθνπφ ηεο αλά ρείξαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηέιεζε ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
παξαθίλεζεο ησλ «εζσηεξηθψλ πειαηψλ» θαη παξάιιεια εξγαδφκελσλ ζε ηκήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ
ηεο ιεγφκελεο «πξψηεο γξακκήο» ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζην πιαίζην ηεο
επηρεηξεζηαθήο ζηνρνζέηεζεο θαη δε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ
(Management By Objectives / MBO). Πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα
κέζσ αμηνπνίεζεο πεξηπησζηαθψλ δηεξεπλήζεσλ, ησλ δηακνξθνχκελσλ επηπέδσλ εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ ελ ιφγσ εζσηεξηθψλ πειαηψλ, φπσο απηά
απνθαιχπηνληαη απφ ηε κειέηε ηνπ θαηά ηφπνπο δηακνξθνχκελνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, σο
ζεκαληηθήο έθθαλζεο ηεο επηθξαηνχζαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, σο θαη‟ εμνρήλ αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ
εξγαιείν, εκπίπηεη πιένλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηξαηεγηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (SHRM)2
θαη ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο παξάιιεια κε ηελ
εμέιημε ηεο ζεσξίαο πεξί «εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ», πνπ αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
«ελεξγεηηθψλ δπλάκεσλ» ηνπ αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα ην πιαίζην ησλ ηζρπξψλ παξαγφλησλ επηξξνήο ηεο
εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνξθή, ηελ θαηεχζπλζε, ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηά
ηεο, θαη αθνξά επί ηεο νπζίαο ζε έλα ζχλνιν «εζσηεξηθψλ πξνδηαζέζεσλ» ζηελά ζπλδεδεκέλσλ κε ηα

1
2

Κχξθνο, 1992: 123 - 137.
Strategic Human Recourses Management.
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δεηήκαηα ησλ αλακελφκελσλ αληακνηβψλ θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Deckers, 2010, φπ.αλαθ.
ζην Safiullah, 2015).
Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία / αξζξνγξαθία ζπλδέεη ζηελά ηελ παξαθίλεζε (Motivation) κε ηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (job satisfaction) θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε ηελ πξναλαθεξζείζα νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε, ππνζηεξίδνληαο κε έκθαζε φηη ν πςειφο βαζκφο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κέζσ παξνρήο
θαηάιιεισλ θηλήηξσλ ελεξγνπνίεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ
επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, απνηειεί ηαπηνρξφλσο θαη ηε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε δηαηήξεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ απνιακβάλεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ (Berelson & Steiner, 1964·Pinder, 1984, φπ.αλαθ.
ζην Κνπηνχδεο, 1999·Εαιβαλφο, 2002·Pinder, 2008·Akroush θ. ά., 2013: 307).
Σελ ίδηα ζηηγκή, νπθ νιίγεο εκπεηξηθέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ
«εζσηεξηθήο» θαη «εμσηεξηθήο» πνηφηεηαο πειαηεηαθήο εμππεξέηεζεο (Chaston, 1994·Farmer θ.ά.,
2001·Hallowell θ.ά., 1996·Heskett θ.ά., 1994·Nagel & Cilliers, 1990·Newman, 2001·Pitt θ.ά., 1998
·Stanley & Wisner, 2001, φπ.αλαθ. ζην Bourada θ.ά., 2009) πνπ, ζην πιαίζην ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο
Πνηφηεηαο (Total Quality Management ή TQM), δεκηνπξγεί έλα ζαθέο θαη βηψζηκν επηρεηξεζηαθφ
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Jammal, θ.ά., 2015).
Αληηκεησπίδνληαο, ινηπφλ, νη νξγαληζκνί ηα ζηειέρε ηνπο σο «εζσηεξηθνχο πειάηεο» (internal
costumers) θαη θαηαλνψληαο ηελ πξσηαγσληζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ
ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, «εκθπηεχνπλ», ηξφπνλ ηηλά, ζηελ επηθξαηνχζα νξγαλσζηαθή ηνπο
θνπιηνχξα ηελ έλλνηα ηεο «εζσηεξηθήο αγνξάο»3 (internal market) (Mishra, 2010: 185). Σν θαη‟ απηφλ
ηνλ ηξφπν δηακνξθνχκελν «εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ» (internal ΜΚΣ), αθνξά ζε κηαλ απνιχησο
ζηνρεπκέλε ζηξαηεγηθή ηθαλνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ εξγαζηαθψλ αλαγθψλ, ε νπνία ζπλδέεηαη επζέσο
κε ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ απμάλνληαο ηελ πξνζηηζέκελε αμία (Value Added) ηνπ
νξγαληζκνχ θαη εληζρχνληαο ηαπηνρξφλσο ην ζχλνιν ησλ εθξνψλ ηνπ (Boukis θ.ά., 2015).
Τπ‟ απηφ ην νπηηθφ πξίζκα, θαη δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη
επηδεθηηθνί εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο (Smith, 2015), ε αλά ρείξαο κειέηε θηινδνμεί λα
αλαδείμεη ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηνρνζέηεζεο (Management By Objectives)4, ηε ζεκαζία ηεο
παξαθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ην θαιιηεξγνχκελν εξγαζηαθφ θαη νξγαλσζηαθφ
θιίκα (workplace climate / organizational climate), πνπ ζπληζηά κηα θαηλνκεληθά κελ επηθαλεηαθή,
Ο ελ ιφγσ φξνο δε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο «Δζσηεξηθήο Αγνξάο», φπσο, ι.ρ. απηή
ηεο «Δζσηεξηθήο Αγνξάο Δλέξγεηαο» πνπ, ελ πξνθεηκέλσ, αθνξά ζηελ Δ.Δ. (Maltby, 2013).
4
Δπεηδή αθξηβψο, σο ζχζηεκα, αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ (competencies) ησλ εξγαδφκελσλ βάζεη
ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ.
3
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πιελ ηδηαίηεξα λεπξαιγηθή έθθαλζε ηεο εθάζηνηε αλαπηπζζφκελεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο
(organization culture).
2. Γνκή θαη Πεξηερφκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Ζ αλά ρείξαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία πεξηιακβάλεη δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειεί ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο εκπεξηέρνληαο ηα θεθάιαηα απφ ην 1ν έσο θαη ην 5ν, ελψ ην δεχηεξν
κέξνο, πνπ αθνξά ζην εξεπλεηηθφ ηεο ζθέινο, πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα απφ ην 6ν έσο θαη ην 8ν .
Δηδηθφηεξα, ζην 1ν θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο παξαθίλεζεο ζην πιαίζην ησλ
νξγαληζκψλ. Δπηρεηξείηαη θαηαξράο κηα ζχληνκε αλαδξνκή ηεο εμέιημεο δεηεκάησλ πνπ ζπλδένπλ ηελ
παξαθίλεζε κε ηα θίλεηξα, σο ζεκειηψδεηο κεραληζκνχο ηεο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο
δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ελψ ζπλεμεηάδνληαη ε θχζε, ε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ε
ζεκαζία ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ, σο ζπληζηψζαο ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Σέινο,
ζθηαγξαθνχληαη νη ζεκαληηθφηεξεο, ζπκθψλσο πξνο ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη
αξζξνγξαθία, ζεσξίεο παξαθίλεζεο.
ην 2ν θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαθίλεζεο κε ηελ εγεζία ζην
πιαίζην ηεο δηνίθεζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. Πξνο ηνχην πξνζεγγίδεηαη ην ζχζηεκα
επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ (MBO), ηφζν σο ηερληθή παξαθίλεζεο, θαη σο
εξγαιείν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, φζν θαη σο εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο,
ελψ ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία θαη ε ζρέζε ηνπ ξφινπ ηνπ κάλαηδεξ κε ηα θίλεηξα ζηε βάζε ηεο
επηρεηξεζηαθήο ζηνρνζέηεζεο. Δμεηάδνληαη σζαχησο νη πξνυπνζέζεηο, ηα ζηάδηα, νη ιεηηνπξγίεο θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, ελψ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο
επηθνηλσλίαο, σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεζηαθή ζηνρνζέηεζε. Σέινο, γίλεηαη επί κέξνπο
αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα, ηα κεηνλεθηήκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
ΜΒΟ.
Σν 3ν θεθάιαην άπηεηαη ακέζσο ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ
θαζψο θαη ηεο θαηά ην δπλαηφλ αθξηβνχο κέηξεζήο ηεο, κέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηε βηβιηνγξαθία
εξγαιείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ην εζσηεξηθφ ΜΚΣ εξεπλψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δχν αληηπξνζσπεπηηθψλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (Servqual
θαη Servperf). Σνλίδεηαη πξνο ηνχην, ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ επηρεηξεζηαθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ελψ αμηνπνηείηαη ην «ηξίγσλν ηνπ ΜΚΣ ππεξεζηψλ» γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηφζν ησλ
ξφισλ κέζα ζ‟ απηφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ, φζν θαη ηεο εξκελείαο ησλ κεηαμχ ηνπο
ζρέζεσλ βάζεη, θπξίσο, ηεο νξηνζέηεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαθνξψλ ηνπο.
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ην 4ν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο αιιεινζπζρέηηζεο κεηαμχ νξγαλσζηαθνχ
θιίκαηνο, κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, πάληα κε θεληξηθφ άμνλα ην
ζχζηεκα ΜΒΟ. Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη ε ηζρχο ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, σο ζπλάξηεζε ησλ
αλζξψπηλσλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη
ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Δπηρεηξείηαη θαηφπηλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ «νξγαλσζηαθφ
κηθξφθιηκα», θπξίσο κέζσ ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηελ νξγαλσζηαθή ππνθνπιηνχξα. Δπηπξνζζέησο
πξνζεγγίδεηαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε σο ζπλάξηεζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, ελψ πξνηείλνληαη
επηιεγκέλα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ παξαθίλεζε πνπ παξάγεη ε κεηαζρεκαηηζηηθή
θπξίσο εθδνρή ηεο εγεζίαο.
ην 5ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη κηα
ζπλνπηηθή αλαζθφπεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο ηεο ειιεληθήο Οηθνλνκίαο, ζε ζρέζε κε ηα
δεηήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο. Πξνζεγγίδνληαη ηα θχξηα αίηηα ηεο
πξνεγεζείζαο θξίζεο θαη εμεηάδεηαη ελ ζπληνκία ε πθεζηαθή πνξεία ηεο ειιεληθήο Οηθνλνκίαο
εηδηθφηεξα κέζσ ηεο ξαγδαίαο ζπξξίθλσζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο παξειθφκελεο νηθνλνκηθήο έλδεηαο.
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα,
ζηα επίπεδα απαζρφιεζεο, ζηελ αλεξγία, ζην ελ γέλεη πθηζηάκελν νηθνλνκηθφ θιίκα, θαζψο θαη ζηηο
θχξηεο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο.
ην 6ν θεθάιαην (1ν ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο) πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ
αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε. Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη νη ζηφρνη θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο,
ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε κέζνδνο θάιπςεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ε ζρέζε ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη έξεπλεο, ην εξγαιείν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη, ηέινο, δηελεξγείηαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα.
ην 7ν θεθάιαην (2ν ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο) παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ε εξκελεία ησλ επξεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα επίπεδα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ηε ζπλάθεηα ησλ δηαζηάζεψλ ηνπο θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζε απηέο ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.
ην 8ν θεθάιαην (3ν ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο) πεξηιακβάλεη ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο, ηα
ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ελδερφκελεο πξνηάζεηο.
Αθνινπζνχλ, ηέινο, ν θαηάινγνο ησλ αλαθνξψλ θαη ηα πξνζαξηήκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
H ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ

«Πνιινί ιέλε φηη ε παξαθίλεζε δε δηαξθεί.
Ναη, αιιά νχηε θαη ην κπάλην.
Γη‟ απηφ ην ζπληζηνχκε θαζεκεξηλά...»
Zig Ziglar
(1926 - 2012)

Η παξαθίλεζε (motivation), σο έλα απφ ηα πιένλ ζχλζεηα αληηθείκελα ηεο ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο
επηζηήκεο, ζπληζηά ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ην εξεηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ή
HRM5 θαζψο, κέζσ ελφο ζπλφινπ θηλήηξσλ (motivators), αλάινγσλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (πιηθψλ,
ςπρνινγηθψλ, εζηθψλ), επηδξά απνθαζηζηηθά ζηε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά (organizational behavior)
ησλ εξγαδφκελσλ (employees) θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηελ πινπνίεζε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. Σν
θίλεηξν, σο απαξαίηεηνο παξάγσλ παξαθίλεζεο, δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο, ζεσξείηαη πιένλ θπξίαξρνο
φξνο θάζε ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, γη‟ απηφ θαη ηα ελίνηε αλαθπφκελα πξνβιήκαηα,
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξεκβνιή εκπνδίσλ (bares) κεηαμχ αηφκσλ θαη θηλήηξσλ, ή αηφκσλ θαη αληακνηβψλ.
Χο εθ ηνχηνπ, ε απνηειεζκαηηθή παξαθίλεζε εμαζθαιίδεη φηη ηα άηνκα (individuals) ζθέπηνληαη,
απνθαζίδνπλ θαη δξνπλ εληφο ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ (workplaces) ζπκκεηέρνληαο ζηε δηακφξθσζε ελφο
πγηνχο νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο (organizational climate) απνιακβάλνληαο ην βέιηηζην επίπεδν εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο (job satisfaction), θαζψο βηψλνπλ ηα αληίζηνηρα αηζζήκαηα αληακνηβήο (reward) γηα ην
έξγν πνπ παξάγνπλ θαη πξνζθέξνπλ.

5
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1.1 Αλζξψπηλν Κεθάιαην, Κίλεηξα & Παξαθίλεζε: χληνκε Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
To 1776, έηνο – νξφζεκν γηα ηε «Μεγάιε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε» κε έλαπζκα ηε ιεηηνπξγία
ηεο πξψηεο αηκνκεραλήο6 (Hills, 2005: 58–65·Teich, 2008), ν Adam Smith7, ζην έξγν ηνπ «Έξεπλα γηα
ηε θχζε θαη ηα αίηηα ηνπ Πινχηνπ ησλ Δζλψλ»8 (Smith, 1999), ηνπνζέηεζε, ηξφπνλ ηηλά, ηε «Λπδία
Λίζν» επί ηεο νπνίαο ζηεξίρζεθε θαη αλαπηχρζεθε, δχν ζρεδφλ αηψλεο αξγφηεξα (ζηε δεθαεηία ηνπ
1960), νιφθιεξν ζρεδφλ ην επηζηεκνληθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ην «αλζξψπηλν θεθάιαην»9 (Human
Capital) πνπ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο «δε κεηαβηβάδεηαη, νχηε επηδέρεηαη
δηαρσξηζκφ απ‟ ην άηνκν πνπ ην δηαζέηεη» (Schultz, 1961 & 1972:13·Malhorta, 2000). Άιισζηε, ην
αλζξψπηλν θεθάιαην ζπγθξνηείηαη απφ έλα ακάιγακα παξαγφλησλ, φπσο κεηαμχ άιισλ ηα επίπεδα
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ν βαζκφο επθπΐαο θαη αμηνπηζηίαο, ε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ε ηθαλφηεηα
αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. Παξάγνληεο, πνπ, φπσο απνδείρηεθε ζηελ πνξεία, επεξέαζαλ θαη
εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηελ αμία ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο10 ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή
«εξγαζία» (Marginal Product of Labor) (Frank & Bernanke, 2007, φπ.αλαθ. ζην Kwon Dae Bong,
2009).
Πξννδεπηηθά, θαη ελ κέζσ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη
θνηλσληθψλ εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ, ε έλλνηα «αλζξψπηλν δπλακηθφ» (Man Power), εθιάκβαλε φιν θαη
κεγαιχηεξε ζεκαζία (Baroukh & Kleiner, 2002), θαζφηη νη λέεο απαηηήζεηο ηεο δηαξθψο δηνγθνχκελεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απαηηνχζαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο (employees) ην «ζχλνιν ησλ ηαιέλησλ
θαη ηεο δηάζεζεο γηα απφδνζε» (Jackson & Schuler, 2000).
Με

δεδνκέλν

ην

θχξην

αληαγσληζηηθφ

πιενλέθηεκα

ηεο

«Νέαο

Δπηρεηξεκαηηθήο

Πξαγκαηηθφηεηαο» (Michaels, θ.ά., 2001) πνπ απνδίδεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηηο ζηξαηεγηθέο
αλάπηπμεο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, νη πάιαη πνηέ θαζηεξσκέλεο έλλνηεο
«Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη «Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ» αληηθαζίζηαηαη φιν θαη ζπρλφηεξα
απφ απηήλ ηεο «Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ» (Human Recourses Management) θαζφηη ξφινο πνπ
δηαδξακαηίδνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο, απνηειεί κηαλ ηδηαηηέξσο επαίζζεηε κεηαβιεηή, ππφ ηελ έλλνηα φηη
Δπξφθεηην γηα θαηαζθεπή ηνπ James Watt (1736-1819), πνπ αγνξάζηεθε απφ ηελ εηαηξία ηνπ John Wilkinson,
αλ θαη «πξφδξνκνο» ηεο αηκνκεραλήο, ζεσξείηαη ε «αηνιφζθαηξα» ή «αηκνζηξφβηινο» ηνπ Ήξσλνο, αξραίνπ
Έιιελα γεσκέηξε θαη κεραληθνχ (Καιιηγεξφπνπινο, 1996·Μπνπξδάθνπ, 2001).
7
θσηζέδνο νηθνλνκνιφγνο θαη εζηθφο θηιφζνθνο, ζεκειησηήο ηεο «Κιαζηθήο» Οηθνλνκίαο.
8
Δθδφζεθε ζην Λνλδίλν απφ ηνπο W. Strahan θαη T. Cadell.
9
Αλαθεξφηαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη ζηηο «αληηζηαζκηζηηθέο» ή «εμηζσηηθέο» δηαθνξέο ησλ
κηζζψλ, γηα ηηο κε «ειθπζηηθέο» εξγαζίεο πνπ απαηηνχζαλ απμεκέλεο ακνηβέο.
10
Αληηθαηνπηξίδεη ηε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πξντφλ (Total Product ή TP), θαζψο κεηαβάιιεηαη ν
κεηαβιεηφο ζπληειεζηήο «εξγαζία», θαηά κία κνλάδα (ΜΡ=ΓQ/ΓL).
6
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απνηεινχλ ην πιένλ «απαηηεηηθφ ζηνηρείν» ησλ εηζξνψλ, φζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζή
ηνπο (Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο, 2004:26). Παξάγνληεο εμάιινπ φπσο ε δέζκεπζε ησλ εξγαδφκελσλ
(Employee engagement) αζθνχλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηηο απνδφζεηο ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ θαη,
εηδηθφηεξα, ησλ επηρεηξήζεσλ (Markos, 2010).
Ζ κειέηε ησλ αλζξψπηλσλ θηλήηξσλ, ηα νπνία απνηεινχλ πςειήο ζεκαληηθφηεηαο κεηαβιεηέο
(Maehr & Mayer, 1997), ηνπνζεηεί κε αθξίβεηα ηηο ξίδεο ηεο ζε θείκελα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ
θηινζφθσλ, κεξίδα ησλ νπνίσλ πξνέβαιε σο θχξηα εξκελεία ηνπο ηνλ «εδνληζκφ»11 (Γθίθαο, 1982),
ελψ ν σθξάηεο θαηαζέηεη φηη, αλ θαη ην «δαηκφλην» ελίνηε ηνλ απέηξεπε ρσξίο λα ηνλ παξαθηλεί, ελ
ηνχηνηο, φζνλ αθνξά ζηηο «ζεηηθέο πξάμεηο», ν ίδηνο είρε ηελ εκπεηξία κηαο

έληνλε; ελνξαηηθήο;

12

παξαθίλεζεο (Γνπδήο, 1973·Αλσγηάηεο-Πειέ, 1982 ).
Ο Αξηζηνηέιεο13 εμάιινπ, θάζε θνξά πνπ αλαθεξφηαλ ζην «πνηεηηθφ αίηην», ελλννχζε ηε
δεκηνπξγφ αηηία (απηφ πνπ «δεκηνπξγεί» ή απηφ απφ ην νπνίν «εθθηλεί» ηε κεηαβνιή ή ηε δεκηνπξγία
φισλ αλεμαξηήησο ησλ φλησλ) ελψ, αλαθεξφκελνο ζην «ηειηθφ αίηην», ελλννχζε ην ζθνπφ14 γηα ηνλ
νπνίν ηειηθά θάζε θνξά ζπκβαίλεη θάηη. Έηζη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ην αίηην ζπλεπάγεηαη ην
απνηέιεζκα ελψ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα (ν ζηφρνο) έιθεη ηα δηαδνρηθά
γεγνλφηα πνπ θαινχληαη λα ην δεκηνπξγήζνπλ πξνο ην κέξνο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο αλαθέξεη:
«Ἡ γὰξ γέλεζηο ἕλεθα ηῆο νὐζίαο ἐζηίλ͵ ἀιι΄ νὐρ ἡ νὐζία ἕλεθα ηῆο γελέζεσο» (640 a 10 – 19), (Bodnár,
1997).
Δίθνζη ηξεηο θαη πιένλ αηψλεο αξγφηεξα, ην 1890, ν James15, ζην θιαζηθφ ζχγγξακκά ηνπ
“Principles of Psychology”16 αλαδήηεζε εθ λένπ ηηο

ξίδεο ησλ θηλήηξσλ ζηα έλζηηθηα θαη ηηο

αηζζήζεηο, νξίδνληαο θαηαξράο ην έλζηηθην σο κηα «έκθπηε δηάζεζε πνπ θαζνξίδεη ν νξγαληζκφο, ψζηε
λα θαηαλνήζεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ελεξγψληαο θάζε θνξά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
ζπκπεξηθνξάο». Γεληθά, πάλησο, νη ζεσξίεο θηλήηξσλ κε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπο, εμειίρζεθαλ κέζα

Φηινζνθηθή ζεσξία (εδνληζκφο < εδνλή + -ηζκφο) εληνπηδφκελε ζηε σθξαηηθή ζθέςε, πνπ ηξνπνπνηήζεθε
απ΄ ηνλ Αξίζηηππν (4νο αη. π. Υ.), ηδξπηή ηεο «Κπξελατθήο ρνιήο» ή «ρνιήο ησλ Ζδνληθψλ», ν νπνίνο ηαχηηζε
ηελ εδνλή (πιηθή θαη πλεπκαηηθή) κε ην «ππέξηαην αγαζφ ηεο δσήο».
12
Ο ίδηνο δηεγείηαη φηη ηνλ παξαθηλνχζαλ θάπνηα φλεηξα, ζαλ εθείλν πνπ ηνπ δηακήλπε: «ψθξαηεο, κνπζηθήλ
πνίεη θαη εξγάδνπ» (Πιάησλνο, Φαίδσλ, 61 a).
13
(194b17-22, 198a14-16).
14
Δπηπξνζζέησο αλαθέξζεθε ζην «Τιηθφ αίηην» (ε χιε απφ ηελ νπνία θάηη δεκηνπξγείηαη) θαη ζην «Δηδηθφ αίηην
» (ιεηηνπξγία ή κνξθή ηνπ πξάγκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη).
15
William James (1842 –1910). Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο θαη θηιφζνθνο.
16
James, W. (1890). The Principles of Psychology (two volumes). New York: Henry Holt & Company.
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απφ κηα επεθηεηλφκελε δπζαξέζθεηα απέλαληη ζηηο ελζηηθηψδεηο πξνζεγγίζεηο, θαηαθέξλνληαο λα
αλαζπλζέζνπλ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε κέζσ κηαο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξνζέγγηζεο.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ελ πξνθεηκέλσ ε εμίζσζε ηνπ Hull 17, ν νπνίνο, ην 1943, ζην θιαζηθφ
βηβιίν ηνπ “The Principles of Behavior” πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ «θχθινπ ηεο
παξαθίλεζεο» (Αλάγθεο -> Κίλεηξα -> ηφρνη), εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ζ‟ έλα γηλφκελν παξαγφλησλ,
απφ θνηλνχ κε ηνπο «νδεγνχο» (Drives), (αληί γηα θίλεηξα)18 ηηο ζπλήζεηεο (Habits) θαη ηα εξεζίζκαηα19
(Incentives), ψζηε λα πξνζδηνξίζεη πνζνηηθά ηελ πξνζπάζεηα (Effort). Ζ εμίζσζε έρεη σο εμήο:
SER

= SHR × D × V × K

(1)

πνπ:
1) ν παξάγσλ SER εθθξάδεη ηε «δηεγεξηηθή» δχλακε (κέζσ ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ ελδερνκέλνπ ν
νξγαληζκφο θάζε θνξά λα παξνπζηάδεη αληαπφθξηζε R απέλαληη ζην εξέζηζκα S),
2) ν παξάγσλ

SHR

εθθξάδεη ηε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο (πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαδνρηθέο

αληαπνθξίζεηο R απέλαληη ζην εξέζηζκα S),
3) ν παξάγσλ D εθθξάδεη ηε δχλακε ηνπ θηλήηξνπ (θαζνξίδεηαη απφ, π.ρ., ηηο ψξεο ηεο ζηέξεζεο
ηξνθήο, λεξνχ, θιπ),
4) ν παξάγσλ V εθθξάδεη ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο (κεξηθά εξεζίζκαηα αζθνχλ κεγαιχηεξε
επηξξνή απφ φ, ηη άιια) θαη, ηέινο,
5) ν παξάγσλ Κ εθθξάδεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο – θηλήηξνπ (πφζν ειθπζηηθφ είλαη
ην απνηέιεζκα ηεο εθάζηνηε δξάζεο).
ηελ πνξεία, ε εμίζσζε (1) εκπινπηίζηεθε κε παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζε αλαζηνιέο
ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζπλδέεηαη ηφζν κε ηηο απνδφζεηο, φζν θαη κε ηελ έληαζε ησλ απνδφζεσλ.
Αλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ ηνπ Hull αθνξνχλ ζε ζπκπεξηθνξέο
πνληηθηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ειάρηζηα απφ απηά αληέρνπλ ζε απζηεξέο γεληθεχζεηο, ελ ηνχηνηο, ε
επηζηεκνληθή παξάδνζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απ‟ ηνλ ίδην θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ
΄40 θαη ηνπ ΄50, ηφζν σο πξνο ηε γλσζηηθή (θίλεηξα θαη εξεζίζκαηα), φζν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
ηεο πηπρή (ζπλήζεηεο), ζπληζηνχλ πνιχ ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηε ζεσξία πεξί θηλήηξσλ (Hull, 1943,
φπ. αλαθ. ζην King, θ.ά., 2009: 332–335).
Clark Leonard Hull, (1884-1952). Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο θαη εξεπλεηήο.
Καηαζηάζεηο αληίδξαζεο απέλαληη ζε ςπρνινγηθέο εληάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάγθεο θηλεηνπνηψληαο ηα
άηνκα (http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Drive).
19
Δξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζεηηθά ή αξλεηηθά, πνπ θηλεηνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά καο
(http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Incentives).
17
18
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Παξά, πάλησο, ηελ έκθαζε πνπ είρε πξνζδψζεη ν James ζηα έλζηηθηα ζε φιε, ζρεδφλ, ηε
δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, ε θπξίαξρε ζεσξία ήηαλ απηή ηνπ ζεηηθηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ν
άλζξσπνο κπνξνχζε κέζσ ηεο ινγηθήο λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ» (Geymonat,1998:151-156).
Δθείλνο, πάλησο, πνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηνπ «αζπλείδεηνπ» θαη ην
ελέηαμε ζηε κειέηε ησλ θηλήηξσλ ήηαλ ν Freud 20, αθξηβψο επεηδή κπφξεζε λα ην ζπζρεηίζεη κε ην
«ζπλεηδεηφ» θαη ην «πξν-ζπλεηδεηφφ», αμηνπνηψληαο –ηξφπνλ ηηλά- ην «θαηλφκελν ηνπ παγφβνπλνπ»
(Freud, 2009) (Δηθφλα 1-1).
Σν ελ ιφγσ κνληέιν δνκείηαη (Snowden, 2006:105–107):
i.

απφ ηα θίλεηξα, ηα έλζηηθηα θαη ηηο βηνινγηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο πνπ, ζπληζηψληαο «έκθπηα»,
αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην «Δθείλν»21 (Id), ην νπνίν παξακέλεη αθαλέο,

ii.

απφ ην «Δγψ» (Ego), πνπ ελ κέξεη βξίζθεηαη πάλσ απ‟ ην φξην ηεο ζπλεηδεηφηεηαο θαη
αληηζηνηρεί ζηελ αλζξψπηλε ινγηθή πνπ, θαζψο δε ζπληζηά «έκθπην», επηδέρεηαη θαιιηέξγεηαο
θαη αλάπηπμεο κέζσ ηεο «ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο» θαη, ηέινο,

iii.

απφ ην «Τπεξεγψ» (Superego), ην νπνίν επίζεο ελ κέξεη βξίζθεηαη πάλσ απφ ην φξην ηεο
ζπλεηδεηφηεηαο, ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ζεηηθέο αμίεο ηνπ αηφκνπ (εζηθέο, θνηλσληθέο, θ.ά.),
επέρνληαο ζέζε «εζηθήο ζπλείδεζεο».
Βέβαηα, απέλαληη ζηε «δηαδξνκή» πξνο ην αζπλείδεην, πνπ γηα ηνλ Freud είλαη ηα φλεηξα, ν

Καζηνξηάδεο αληέηαμε ηε «ζπλνινηαπηηζηηθή» ινγηθή ησλ «καγκάησλ». Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν
ζθέςεο πνπ αληηιακβάλεηαη ην «είλαη» σο θαζνξηζκέλν θαη ην «νλ» σο κηα δεδνκέλε ελφηεηα πνπ
δηαθξαηεί ηε ζηαζεξφηεηά ηεο ζην δηελεθέο θαη ε νπνία, ελ αληηζέζεη πξνο ηα φλεηξα, δηέπεηαη απφ
θαλφλεο, φπσο απηφλ ηεο «κε αληίθαζεο».
Παξά ηαχηα, ζην έξγν ηνπ «Φαληαζηαθή Θέζκηζε ηεο Κνηλσλίαο»22 ν Καζηνξηάδεο δε δηζηάδεη
λα παξαδερζεί φηη ηφζν ε πεξίπησζε πνπ αθνξά ζην αζπλείδεην, φζν θαη ε πεξίπησζε πνπ αθνξά ζηα
θβαληηθά θαηλφκελα, ππεξβαίλνπλ -ζε ηειηθή αλάιπζε- ηα φξηα απηήο ηεο ζπλνινηαπηηζηηθήο ινγηθήο
(Καζηνξηάδεο, 1981: 475 - 511). Ζ χπαξμε άιισζηε ηνπ αζπλείδεηνπ αθελφο ππνλνεί φηη ζηα
αλζξψπηλα φληα δελ είλαη ζπλεηδεηέο (ηνπιάρηζηνλ κέρξηο ελφο βαζκνχ) φιεο νη επηζπκίεο ηνπο, νχηε
φκσο θαη εμνινθιήξνπ (Miller, 1986·Weber, 2012).

Freud Sigmund (1856-1939). Απζηξηαθφο θπζηνιφγνο, ηαηξφο θαη ςπρίαηξνο. «Παηέξαο» ηεο ςπραλάιπζεο θαη
ζεκειησηήο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζρνιήο.
21
Δμ νινθιήξνπ ην «Δθείλν» (Λαη. Id.), βξίζθεηαη θάησ απφ ην φξην ζπλεηδεηφηεηαο, ελψ ην «Δγψ» εθαηέξσζελ
ηνπ νξίνπ.
22
Πξσηφηππνο ηίηινο: “L‟Istitution imaginaire de la societe” (Παξίζη, 1975).
20
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Δηθφλα 1-1: Σα θαηά Freud Δπίπεδα «πλεηδεηφηεηαο»
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

1.2 Σα θίλεηξα σο κεραληζκφο Παξαθίλεζεο
χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο «θίλεηξν είλαη φηη σζεί έλα πξφζσπν λα
ελεξγήζεη θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, λα πξνβεί ζε κηα πξάμε, λα πηνζεηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά

[…]»

(Μπακπηληψηεο,

2005:893).

Δπηπξνζζέησο,

«θίλεηξν»

ζεσξείηαη

ν

«πξνζαλαηνιηζκφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ, πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
ζηηγκή» (Heckhausen, 1991, φπ. αλαθ. ζην Κσζηαξίδνπ - Δπθιείδε, 1999: 23) ή αθφκε θαη «ην επίπεδν
ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έλα άηνκν πξνζπκνπνηείηαη λα θαηαβάιεη πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
ζηφρνπ» (Biehler & Snowman, 1993·Brennen, 2006, φπ.αλαθ. ζην Pew, 2007).
Σα θίλεηξα ζην ζχλνιφ ηνπο αθνξνχλ ζε «εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο» πνπ δηεγείξνπλ,
θαηεπζχλνπλ θαη δηαηεξνχλ (ή ελνπνηνχλ) ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, κε ηξφπν ψζηε ηα άηνκα λα
πξνζειψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (Woolfolk, 2007: 350·Elliott θ.ά., 2008: 433, 436).
Πξφθεηηαη, εηδηθφηεξα, γηα «ηδηνζπγθξαζηαθέο, πξνζσπηθέο πξνδηαζέζεηο» απέλαληη ζε
νηηδήπνηε έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή αμία23 πξνζθέξνληαο ηελ αλαγθαία ηάζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο

Ζ πξψηε νδεγεί ην άηνκν ζε ελέξγεηεο επίηεπμήο ηεο, ελψ ε δεχηεξε νδεγεί ην άηνκν ζε ελέξγεηεο απνθπγήο
ηεο.
23

22

πξφζεζεο (πνπ ηζνδπλακεί κε ην φξην ηεο δξάζεο ησλ θηλήηξσλ), ην ζρεκαηηζκφ ηεο επηζπκίαο θαη,
ηέινο, ηελ αμηνιφγεζή ηεο «σο πξνο ην πφζν επηζπκεηφ είλαη θάηη θαη πνηεο πηζαλφηεηεο έρεη λα
εθπιεξσζεί». Μηα ζεηηθή εθηίκεζε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο επηζπκίαο νδεγεί ζε πξφζεζε δξάζεο
ελψ, κηα αξλεηηθή, νδεγεί ζε πξφζεζε απνηξνπήο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θξίζηκν παξάγνληα ν νπνίνο είηε
εθθηλεί, είηε ηεξκαηίδεη κηα ζπκπεξηθνξά (Heckhausen,1991, φπ. αλαθ. ζην Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε,
φπ.π.:19, 21).
1.2.1 Καηεγνξίεο θηλήηξσλ
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ (Δηθφλα 1-2) πνπ ελεξγνπνηνχλ ηα
άηνκα νδεγψληαο ηα ζε δξάζε. Μηα βαζηθή δηάθξηζε αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο πξνέιεπζήο ηνπο.
Τπ‟ απηήλ ηελ νπηηθή γσλία ηα θίλεηξα ηζνδπλακνχλ:
1) κε εζσηεξηθέο (ελδνγελείο) αηηίεο ζπκπεξηθνξάο, θαζφηη δξαζηεξηνπνηνχλ ηα άηνκα απνπζία
εμσηεξηθνχ αηηίνπ (πξφθεηηαη γηα έλζηηθηα, νξκέο, ζθνπνχο, επηζπκίεο, πξνζέζεηο, ζπλαηζζήκαηα
ή δηάθνξεο ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο) θαη,
2) κε εμσηεξηθέο αηηίεο (πξφθεηηαη γηα ακνηβέο, ζέιγεηξα, θφβεηξα θαη δηάθνξνπο απσζεηηθνχο
εξεζηζκνχο).
Δπηπξνζζέησο, ηα θίλεηξα κπνξεί λα είλαη:
i.

ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα (σο εθ ηνχηνπ, ν ιφγνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα
είλαη πάληνηε εκθαλήο),

ii.

εγγελή (δει. έµθπηα) ή επίθηεηα (δει. λα απνθηψληαη µέζσ θνηλσληθνπνίεζεο),

iii.

θπζηνινγηθά (δει. λα αθνξνχλ ζε νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο),

iv.

βηνινγηθά (δει. λα νθείινληαη ζε έλζηηθηα, φπσο απηφ ηεο δηαηψληζεο ηνπ είδνπο) θαη, ηέινο,

v.

ςπρνινγηθά (δει. λα αθνξνχλ είηε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, είηε ζην ην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ).
Σα εμσηεξηθά θίλεηξα πξσηνεκθαλίδνληαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη νθείινληαη ζε αίηηα κε

πξνεξρφκελα απφ ην εθάζηνηε θηλεηνπνηνχκελν άηνκν, αιιά απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Σα εζσηεξηθά θίλεηξα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί εκθαλίδνληαη ηζρπξφηεξα ησλ εμσηεξηθψλ,
εθφζνλ πεγάδνπλ απφ αηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηαζεξφ ελδηαθέξνλ γηα αηζζεηηθή ή δηαλνεηηθή
απφιαπζε, παξέρνληαο ηελ επθαηξία ζην άηνκν λα θηάζεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε 24. Γη‟ απηφλ άιισζηε
ην ιφγν, ε κεηαηξνπή ησλ εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζε εζσηεξηθά, είλαη έλα πξσηαξρηθφ δεηνχκελν ζε

24

Ο Maslow πξνηείλεη ηνλ φξν «απηνπξαγκάησζε» (πξβ.1.6.2).
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Δηθφλα 1-2: Γηαθξίζεηο θηλήηξσλ
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

δηαδηθαζίεο φπσο ε εθπαηδεπηηθή, πνπ αζθαιψο ελδηαθέξεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φινπο ζρεδφλ ηνπο
νξγαληζκνχο θαη, αζθαιψο, ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, φπ.π.: 17·Καςάιεο,
1996, νπ. αλαθ. ζην Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005).
1.3 Φχζε θαη ζεκαζία ηεο Παξαθίλεζεο
Ζ βαζηά γλψζε ησλ θηλήηξσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαζψο θαη ηελ
έληαζε θαζελφο απφ απηά θαηά πεξίπησζε, απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ φξνπ
«παξαθίλεζε»25 (motivation / inducement), ε νπνία, ζπκθψλσο πξνο ην ιεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο
Γιψζζαο έρνληαο, σο ζπλψλπκν ηνλ φξν «πξνηξνπή» (exhortation), ζεκαίλεη ηελ ψζεζε ή ηελ
παξφηξπλζε (πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ) ζε δξάζε (Μπακπηληψηεο, φπ. π.: 1327), ελ αληηζέζεη κε ηνλ φξν
25

[κηγλ.]{-εο, θ. –ήζεσο / -ήζεηο,-ήζεσλ} (Μπακπηληψηεο, 2005: 1327).
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«ππνθίλεζε» (abetment), πνπ ελίνηε ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά, αιιά είλαη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ
αθαηάιιεινο, θαζφηη ζπλδέεηαη ακέζσο κε «αξλεηηθέο πξάμεηο ή ελέξγεηεο» (Μπακπηληψηεο, φπ. π.:
1850).
Ζ παξαθίλεζε, δηαηεξεί έλαλ «δηαλπζκαηηθφ ραξαθηήξα» θαζφηη, σο έλλνηα, εκπεξηέρεη πέξαλ
ηεο πξνζπάζεηαο (effort) θαη ηεο επηκνλήο (persistence), ηελ θαηεχζπλζε26 (direction). Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, σο δηαδηθαζία,

θαίλεηαη λα πεγάδεη είηε απφ ηε ζπλεηδεηή, είηε απφ ηελ αζπλείδεηε

αλαγλψξηζε ησλ αληθαλνπνίεησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ελαχζκαηα ησλ
επηζπκηψλ επίηεπμεο ζηφρσλ ή απφθηεζεο πξαγκάησλ θαζνξίδνληαο, θάζε θνξά, έλα «κνλνπάηη»
ζπκπεξηθνξάο (behavior pathway) κέζσ ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα πνπ ζα ηηο
ηθαλνπνηήζεη (Δηθφλα 1-3). ε πεξίπησζε επηηπρνχο έθβαζεο, ε ίδηα ζπκπεξηθνξά είλαη πηζαλφ λα
επαλαιεθζεί φπνηε πξνθχςεη είηε σο κηα δπλακηθνχ ραξαθηήξα δηαδηθαζία27 πνπ μεθηλά, νδεγείηαη θαη
δηαηεξείηαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, είηε σο έλα πνιχπινθν ζχλνιν εζσηεξηθψλ
δηεξγαζηψλ, δπλάκεσλ ή θαηαζηάζεσλ (πεπνηζήζεσλ, αληηιήςεσλ, αμηψλ, ελδηαθεξφλησλ, επηζπκηψλ,
δηαζέζεσλ, ηάζεσλ, θιπ), πξνεξρφκελσλ απ‟ ηα ίδηα ηα άηνκα (εγγελήο παξαθίλεζε) 28 ή ην πεξηβάιινλ
ηνπο (εμσγελήο παξαθίλεζε), φρη άκεζα νξαηψλ, πιελ εκκέζσο παξαηεξνχκελσλ δηα ηεο ππεξθείκελεο
ησλ ιφγσλ πνπ ηε δεκηνπξγνχλ ζπκπεξηθνξάο. Δάλ φκσο ν ζηφρνο πνπ αξρηθψο ηέζεθε δελ επηηεπρζεί,
είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επαλαιεθζεί ζην κέιινλ ε ίδηα δξάζε (Arnold θ.ά.,1991 ζην Armstrong,
2006:252).
εκεησηένλ, φηη ζχκθσλα κε ηνλ Hull (1951), ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επαλάιεςεο κηαο
επηηπρεκέλεο ζπκπεξηθνξάο ή δξάζεο ζπληζηά ηε ιεγφκελε «επαλελίζρπζε» (reinforcement) ή ην
«λφκν ηνπ απνηειέζκαηνο» („the law of effect‟) πνπ, πάλησο, έρεη επηθξηζεί απφ ηνλ Allport (1954)
θαζφηη «αγλνεί ηελ επίδξαζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, απνηειεί «εδνληζκφ ηνπ
παξειζφληνο» („hedonism of the past‟)» (Armstrong, φπ.π.:253).
1.4 Γνκή θαη Πεξηερφκελν ηεο Παξαθίλεζεο
Δληφο ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ ε παξαθίλεζε ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηνπ ηξφπνπ,
ηεο δχλακεο, ηεο πξνζπκίαο θαη, ελ γέλεη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηειερψλ, πέξαλ ηνπ

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαλπζκαηηθψλ κεγεζψλ απαηηεί πέξαλ ηνπ κέηξνπ θαη ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο
ηνπο, ηε θνξά θαη ηε δηεχζπλζε, δει. ηελ θαηεχζπλζή ηνπο ζην ρψξν.
27
Οη Maehr θαη Meyer (1997) ππνζηήξημαλ φηη ε παξαθίλεζε, απφ ςπρνινγηθήο πιεπξάο, απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα κηαο «δεκνθηινχο θνπιηνχξαο», φζν ιίγεο έλλνηεο.
28
Ζ έλλνηα ηνπ «εγγελνχο θηλήηξνπ» αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα πνπ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαπηχζζεη έλα
άηνκν, ψζηε λα αζρνιεζεί απνηειεζκαηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.
26
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Δηθφλα 1-3: Ζ Γηαδηθαζία ηεο Παξαθίλεζεο
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Armstrong, 2006

γεγνλφηνο φηη ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη λεφηεξεο γεληέο
εξγαδφκελσλ ηξέθνπλ, πιένλ, δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο, δεδνκέλνπ φηη θαη
νη αλάγθεο ηνπο κεηαβάιινληαη αλαιφγσο. Χο άηνκα, ηα εξγαδφκελα ζηειέρε ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα
πνηθηιία αλαγθψλ (needs ) (Δηθφλα 1-4) πνπ κεηαθξάδεηαη σο κηα «εζσηεξηθή έληαζε θηλεηνπνίεζεο»,
ε νπνία εθδειψλεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ (behaviors). ην βαζκφ πνπ θάζε ηέηνηα
ζπκπεξηθνξά επηηπγράλεη, ην πξφζσπν πνπ, θάζε θνξά, ηελ αμηνπνηεί, αληακείβεηαη, ππφ ηελ έλλνηα φηη
ε αλάγθε ηνπ ηθαλνπνηείηαη. Ζ αληακνηβή (reward) απηή, δηαβεβαηψλεη, ηξφπνλ ηηλά, ην άηνκν, ζρεηηθά
κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ην νδήγεζε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα
πηζηνπνηψληαο ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο γηα κειινληηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ππνδειψλεη θαηαξράο ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο παξαθίλεζεο, ε
νπνία, αθνινπζψληαο ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα εκπινπηίδεη ην κνληέιν ηεο κε ην ζηνηρείν ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο (Δηθφλα 1-5). Έηζη, πάληα κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε Daff, ε παξαθίλεζε, σο κηα
δηαξθψο αλακνξθνχκελε θαη αλαθαηεπζπλφκελε δηαδηθαζία σο πξνο ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ έληαζή
ηεο, ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ζην επίθεληξν ησλ δηαδνρηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο:
«αλάγθε» -> «ζπκπεξηθνξά» -> «ακνηβή» -> «αλαηξνθνδφηεζε» (Deckers, φ. π., ζην Safiullah, 2015)
26

Δηθφλα 1-4: Σν απιφ κνληέιν παξαθίλεζεο ηνπ Hall
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Daft, 2010

πνπ, ζε επίπεδν νξγαληζκψλ, είηε σο «παξαθίλεζε», είηε σο «παξψζεζε»29 ιεηηνπξγεί σο ζπλεηδεηή
εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ (Κνπηνχδεο, 1999:172·Armstrong, φπ.π.:252·White, 1959:297, φπ.
αλαθ. ζην Nukpe, 2012·Berman θ. ά, 2010, φπ. αλαθ. ζην Supramono θ.ά., 2015).
1.5 Ζ Παξαθίλεζε σο ζπληζηψζα Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο
Μηα ελδηαθέξνπζα εθδνρή ηεο ζρέζεο παξαθίλεζεο - ηθαλνηήησλ (capabilities) ησλ αηφκσλ
παξνπζηάδεηαη ζην Μνληέιν πκπεξηθνξάο (Behavior Model) ηνπ Fogg30. Ζ παξαθίλεζε, ζπγθιίλνληαο
ηελ ίδηα ζηηγκή κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ην έλαπζκα (trigger) απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή εθδήισζεο
ζπκπεξηθνξάο (behavior). Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ (Fogg, 2009 βαζίδεηαη ζηελ αληίζηξνθε ζρέζε
κεηαμχ παξαθίλεζεο – ηθαλφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ φηη ν πςειφο βαζκφο δπζθνιίαο επίηεπμεο ελφο
ζηφρνπ απαηηεί εληαηηθφηεξε παξαθίλεζε θαη αληηζηξφθσο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δηθαηνινγείηαη ην
γξάθεκα ηεο ελ ιφγσ ζπλάξηεζεο ην νπνίν, εμνκνηνχκελν κε κηα ηζνζθειή ππεξβνιή, απεηθνλίδεη ηε
δξάζε ησλ αηφκσλ ρσξίδνληαο ην πξψην ηεηαξηεκφξην ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ ζε δχν πεξηνρέο.
Απηήλ ηεο «επηηπρίαο», άλσζελ ηεο θακπχιεο, θαη απηήλ ηεο «απνηπρίαο» θάησζελ, θαζψο ηε ζέζε ηνπ
θαηαθφξπθνπ άμνλα θαηαιακβάλεη ε παξαθίλεζε (Γηάγξακκα 1).
Ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ηξεηο ακθίπιεπξεο δηαζηάζεηο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλεη έλα δεχγνο ζηνηρείσλ κε αληηζηξφθσο αλάινγεο ηδηφηεηεο.
Ο επίζεο ρξεζηκνπνηνχκελνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φξνο “Motivating” αθνξά ζε κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία
θηλεηνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ δπλάκεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εηνηκφηεηαο γηα ηε δσή, ηελ εξγαζία θαη ην
πεξηβάιινλ.
30
Technical report, Stanford University, California, 2009.
29
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Δηθφλα 1-5: Σν Μνληέιν Παξαθίλεζεο ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα:
1) ηε δηάζηαζε Δπραξίζηεζεο / Πφλνπ,
2) ηε δηάζηαζε Διπίδαο / Φφβνπ θαη,
3) ηε δηάζηαζε Κνηλσληθήο απνδνρήο / Κνηλσληθήο απφξξηςεο.
Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο ζην ζχζηεκα ζεσξείηαη ν ξφινο ησλ «ελεξγνπνηεηψλ» (Triggers), νη
νπνίνη επέρνπλ ζέζε ελαπζκάησλ. Έηζη, ε ζπκπεξηθνξά εμηζψλεηαη κε ην γηλφκελν πνπ παξάγνπλ
ηαπηνρξφλσο ε παξαθίλεζε, ε ηθαλφηεηα θαη νη «ελεξγνπνηεηέο».
Γειαδή:
πκπεξηθνξά = (Παξαθίλεζε) Υ (Ηθαλφηεηα) Υ («Δλεξγνπνηεηέο»)
ή
Β = Μ. Α. Σ

(2)

Δίλαη πξνθαλέο, φηη γηα λα έρεη πξαγκαηηθφ λφεκα ε εμίζσζε (2) , θαλείο απφ ηνπο φξνπο ηνπ
γηλνκέλνπ δελ κπνξεί λα κεδεληζηεί31.
31

Πξνθαλψο ε ίδηα εμίζσζε καζεκαηηθνπνηεί ηελ παξαθίλεζε θαη ππφ κνξθή πειίθνπ:
Μ = Β / (Α .Σ), κε Α ,Σ ≠ 0.
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σν θαηά Fogg Μνληέιν πκπεξηθνξάο
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Fogg, 2009

1.6 Θεσξίεο Παξαθίλεζεο
Ζ Γ.Α.Π., σο ζεκειηψδεο δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, κε θχξην κέιεκά ηεο ηελ άζθεζε ζεηηθήο
επηξξνήο ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη απψηεξν ζθνπφ ηελ έγθαηξε επίηεπμε ησλ
νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, ζπληζηά ηνλ άμνλα πέξημ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε, δηακνξθψζεθε θαη
εμειίρζεθε έλα εθηεηακέλν ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ γηα ηελ παξαθίλεζε, ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ επαξθή πεξηγξαθή ηνπο, φζν θαη γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Κάησ απφ απηφ ην νπηηθφ πξίζκα επηρεηξείηαη κία πξψηε,
ζπζηεκηθή ηαμηλφκεζε, ε νπνία αθνξά ζε (Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή 1998:171):
1) ζεσξίεο πνπ εξεπλνχλ ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο παξαθίλεζεο32 επηθεληξνχκελεο ζε
θίλεηξα ζπλπθαζκέλα κε ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο,
2) ζεσξίεο33 πνπ επηθεληξψλνληαη ζ‟ απηή θαζαπηή ηε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο, δίλνληαο
έκθαζε ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ ππνθηλνχλ ηα άηνκα ιεηηνπξγψληαο σο ελαχζκαηα θαη,
Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηε Θεσξία Ηεξάξρεζεο Αλαγθψλ, ηε Θεσξία ERG, ηε Θεσξία ησλ Γχν Παξαγφλησλ, ηε
Θεσξία Υ θαη Φ, θαη ηε Θεσξία ησλ Αλαγθψλ.
32
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3) ζεσξίεο νη νπνίεο, ζηεξηδφκελεο ζηελ έξεπλα

ηεο επίδξαζεο ησλ απνηειεζκάησλ

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, πξνηείλνπλ θάζε θνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα
νπνία πξνθχπηνπλ ζε αλάινγεο κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο.
πκθψλσο πξνο ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφµνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
εξγαζίαο

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζπληζηνχλ απνθαζηζηηθνχο

παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Τπ‟ απηφ ην εμεηδηθεπκέλν νπηηθφ πξίζκα ζπζηεµηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
παξαθίλεζεο, επηδεηθηηθφηεξεο πεξαηηέξσ έξεπλαο ζεσξίεο θηλήηξσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ:
I.

ε ζεσξία ηνπ Maslow (πξβ.1.6.2) θαζφηη επηθεληξψλεηαη ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ζηα
εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά,

II.

ε ζεσξία ηνπ Herzberg (πξβ. 1.6.4), θαζφηη άπηεηαη παξαγφλησλ εξγαζηαθήο θχζεο θαη
εξγαζηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη,

III.

ε δπάδα ησλ ζεσξηψλ Πξνζδνθηψλ – ∆ηθαηνζχλεο πνπ επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα πεξηβάιινληα εξγαζίαο, φπσο ε εξγαζηαθή απφδνζε, νη αληακνηβέο
θαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.
Μηα παξεκθεξήο ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ παξαθίλεζεο (νκνίσο ζε ηξείο επξείεο θαηεγνξίεο),

επηρεηξείηαη κε βάζε ηε δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε, ηφζν σο πξνο ηε γέλεζε θαη ηε δηακφξθσζή ηνπο, φζν
θαη σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο ζην πιαίζην ησλ νξγαλσζηαθψλ
πεξηβαιιφλησλ (Biehler & Snowman,1993·Berry & Houston, 1993, νπ. αλαθ. ζην Πιαηζίδνπ &
Γσλίδα, 2005):
I.

Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο (αλζξσπηζηηθέο)
Σνπνζεηνχλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα 34

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα θίλεηξα ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έηζη, ι.ρ. κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε
ηα άηνκα πνπ δηαθξίλνληαη απφ «πςειά θίλεηξα» απφ απηά πνπ δηαθξίλνληαη απφ «ρακειά θίλεηξα».
II.

Γλσζηηθέο ζεσξίεο (Cognitive Theories)
Σνπνζεηνχλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ζην γλσζηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ,

κέξνο ηνπ νπνίνπ ζεσξνχλ ηα θίλεηξα πνπ, σο πξντφληα ηεο «γλσζηηθήο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ»,
δηαδξακαηίδνπλ ην δηθφ ηνπο, μερσξηζηφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ

Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηηο ζεσξίεο ηεο Γηθαηνζχλεο, ησλ Πξνζδνθηψλ, ηεο ηνρνζέηεζεο, ηεο Απηνδηάζεζεο
θαη ηεο Απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο.
34
Ο Abraham Maslow, ν πην ζπρλά αλαθεξφκελνο σο «αλζξσπηζηηθφο» ςπρνιφγνο, αζρνιήζεθε έληνλα κε ηα
θίλεηξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ζεσξψληαο φηη νη άλζξσπνη ππνθηλνχληαη απφ ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ησλ «θπζηθψλ αλεζπρηψλ» ηνπο πνπ, πάλησο, είλαη ηεξαξρηθψο θαηαηάμηκεο.
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ζηάζεσλ ησλ αηφκσλ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Ζ γλσζηηθή πξνζέγγηζε γηα
ηα θίλεηξα ζε ζπκθσλία κε ηηο θαηά Piaget έλλνηεο ηεο «νξγάλσζεο», ηεο «πξνζαξκνγήο», θαη ησλ
«ζπζηεκάησλ», ηνλίδεη σο κέζν παξαθίλεζεο 35 ηε δηέγεξζε ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο36
(αληζνξξνπίαο).
III.

πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο
Σνπνζεηνχλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ψζηε λα

εξκελεχζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ πξνζαλαηνιηδφκελεο φρη ζηε έλλνηα ηνπ «εαπηνχ», αιιά ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, δειαδή ζην έξγν πνπ παξάγνπλ ηα άηνκα. Βαζίδνληαη ζηε
ζεσξία κάζεζεο ηνπ B. F. Skinner, πνπ επηθεληξψζεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο
ησλ καζεηψλ37 κέζσ ηεο ρξήζεο εμσγελψλ αληακνηβψλ.
ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο,
ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, ζεσξίεο παξαθίλεζεο.
1.6.1 Ζ ζεσξία ηνπ Κηλήηξνπ Δπίηεπμεο (Murray)
Δηζάγνληαο γηα πξψηε θνξά ην 1938 ηνλ φξν «θίλεηξν επίηεπμεο» (achievement motivation) θαη
ιεηηνπξγψληαο κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ “Explorations in personality” 38, σο «πξνπνκπφο» ηεο ζεσξίαο ηνπ
Maslow, ν Ζ.Α. Murray39 ζεψξεζε ηελ χπαξμε κηαο πνηθηιίαο αλζξψπηλσλ αλαγθψλ πνπ επεξεάδνπλ
θαη ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ. Σέηνηεο αλάγθεο είλαη νη θπζηνινγηθέο, νη αλάγθεο
θηιίαο, νη ακπληηθέο (ππνρσξεηηθέο) θαη επηζεηηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ε αλάγθε επίηεπμεο. Δπξφθεηην,
θαηά ηνλ ίδην, γηα κε ζπλεηδεηέο αλάγθεο, νη νπνίεο, πάλησο,

δηαθξαηνχζαλ ηελ ηδηφηεηα ηεο

δηαγλσζηκφηεηαο κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ησλ ζθέςεσλ ησλ αηφκσλ κε αλάγθεο ππφ δηέγεξζε, φηαλ ηα ίδηα
αληηκεηψπηδαλ έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. Βάζεη απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ ν Murray θαηαζθεχαζε θαη αλέπηπμε
Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηε δπζθνιία πξφθιεζεο ηεο ελ ιφγσ
«αληζνξξνπίαο» (Biehler & Snowman, 1993).
36
χκθσλα κε ηνλ Piaget, φηαλ νη άλζξσπνη βηψλνπλ κηα δηαθνξά (ζχγθξνπζε) αλάκεζα ζε θάηη λέν θαη ζ‟ απηφ
πνπ ήδε γλσξίδνπλ ή πηζηεχνπλ, παξάγεηαη κηα θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο πνπ απαηηεί εμηζνξξφπεζε. Ο Jerome
Bruner ζπληζηά ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ πνπ ζα «πξνθαιέζνπλ» ηνπο καζεηέο, ψζηε λα θαιχςνπλ ηα θελά
ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, αθνχ πξψηα ηα αλαγλσξίζνπλ (Biehler & Snowman, 1993).
37
Κνηλσληθνί ζεσξεηηθνί, φπσο ν εηζεγεηήο ηεο ζεσξίαο ηεο «θνηλσληθήο κάζεζεο» θαη ηεο «ζεσξίαο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο» Albert Bandoura (1925- ), ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηβξάβεπζεο ησλ καζεηψλ,
επηζεκαίλνληαο ηα ζεηηθά αθαδεκατθά ηεο απνηειέζκαηα. Οη ςπρνιφγνη πάλησο ζεκεηψλνπλ φηη ε ππεξβνιηθή
ρξήζε εμσγελψλ θηλήηξσλ (ι.ρ. έπαηλνη) κπνξεί λα ππνλνκεχζνπλ ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, δηαζηξέθνληαο ηε
κάζεζε απφ ζθνπφ ζε κέζν θαη πξνηείλνπλ ηηο εμσγελείο κνξθέο αληακνηβήο κφλν φηαλ πξνθχπηνπλ επηζπκεηέο
αληηδξάζεηο (Biehler & Snowman, 1993).
38
New York: Oxford University Press (επαλεθδφζεθε ζηηο 4 Μαΐνπ, 2015).
39
Henry Alexander Murray (1893 - 1988). Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο, επί 30εηία θαζεγεηήο ζην Υάξβαξλη θαη
ηδξπηήο ηεο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο ηεο Βνζηψλεο.
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ην «Θεκαηηθφ ηεζη πλαίζζεζεο» ή ΣΑΣ40 (Thematic Apperception Test). Πξφθεηηαη γηα έλα πξνβνιηθφ,
επξέσο δνθηκαζκέλν ηεζη πνπ, σο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, ρξεζηκνπνηείηαη ζε κειέηεο γηα ηελ
αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη επηρεηξεί λα εμεηάζεη δηάθνξεο νπηηθέο
γσλίεο ηεο θνηλσληθφηεηαο, ησλ βαζχηεξσλ θηλήηξσλ θαη ησλ ελδφκπρσλ θφβσλ ηνπ ζχγρξνλνπ
αλζξψπνπ. ‟ απηέο ηηο βάζεηο ζηεξίρζεθε ν Atkinson (1964), πνπ δηεξεχλεζε ηε ζχζηαζε ηνπ θηλήηξνπ
επίηεπμεο θαη εξκήλεπζε ην κεραληζκφ δηα ηνπ νπνίνπ απηφ επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά
(Revcllo & Michaels, 1976).
Νσξίηεξα ν Atkinson καδί κε ηνπο John W.Clark, Russell A. Lowell θαη Edgar L., δηεηέιεζε
ζπλεξγάηεο ηνπ McClelland41, πξσηεξγάηε ηεο ζεσξίαο ησλ «θηλήηξσλ επίηεπμεο» (Anderson,
1988·Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1997, φπ. αλαθ. ζην Καςάιεο, 1996).
1.6.2 Θεσξία ηεο Ηεξάξρεζεο ησλ Αλαγθψλ (Maslow)
Αμηνπνηψληαο ηε ζηεξενκεηξία κηαο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο ν Α.Ζ.Maslow (1943, 1954)42
πξφηεηλε ην πην δηαδεδνκέλν ίζσο κνληέιν παξαθίλεζεο βαζηζκέλν ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ
(Hierarchy of Needs), αθνχ ηαπηνπνίεζε πέληε δηαθνξεηηθά επίπεδά ηνπο, θνηλά γηα φινπο ηνπο
αλζξψπνπο. Καηά ηνλ ίδην, κφλνλ νη αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο ζπληζηνχλ παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Κάζε
αλάγθε πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη, αλ φρη απφιπηα, ηνπιάρηζην ζε έλαλ ζηνηρεηψδε βαζκφ πξηλ ηε
κεηάβαζε ζην επφκελν ζηάδην. Τπάξρεη, δειαδή, θάζε θνξά, έλα «θξίζηκν ζεκείν», φπνπ ην άηνκν,
δερφκελν ηελ επηξξνή ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ αλαγθψλ, πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ, ψζηε λα ηηο θαιχςεη. Αληηιακβάλεηαη, δειαδή, ηελ χπαξμε ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ, κφλνλ αθνχ
δπλεζεί λα ζηαζεξνπνηεζεί ζην πξνεγνχκελν. Απηφ ην κνληέιν πεξηιακβάλεη δχν γεληθέο θαηεγνξίεο
αλαγθψλ (Maslow, 1954·Jerome, 2013):
1) ηελ θαηεγνξία αλαγθψλ αλεπάξθεηαο (deficiency needs), πνπ αθνξνχλ ζηα πξψηα ηέζζεξα
ζηάδηα θαη,
2) ηελ θαηεγνξία αλαγθψλ αλάπηπμεο (growth or being needs), πνπ αθνξά ζην πέκπην ζηάδην.
Δηδηθφηεξα, νη αλάγθεο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο ηνπ Maslow
ζπνλδπιψλνληαη σο εμήο (Δηθφλα 1-6):

ε ζπλεξγαζία κε ηε C. D. Morgan (Φπρνινγηθή Κιηληθή Υάξβαξλη). Δθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1936.
πλέδεζε ην “θίλεηξν επίηεπμεο” κε ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε.
42
Abraham Harold Maslow (1908-1970). Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο. Ζ ζεσξία ηνπ δηαηππψζεθε κε ηελ
νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή ην 1954 ζην έξγν ηνπ «Κίλεηξα θαη πξνζσπηθφηεηα».
40
41
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Δηθφλα 1-6: Ζ θαηά Maslow ηεξαξρηθή ππξακίδα αλαγθψλ
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Maslow, A. H., 1943, 1954

i.

Φπζηνινγηθέο / Βηνινγηθέο Αλάγθεο (Biological / Physiological needs).
Σν 1o επίπεδν ζπκπεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο

βηνινγηθέο αλάγθεο (κεηαβνιηζκφο, χπλνο, ζεμ, θιπ). Πξφθεηηαη γηα αλάγθεο πνπ είλαη θνηλέο ζε φια ηα
αλψηεξα ζειαζηηθά, αιιά θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ γεληθφηεξα. Ζ ζπνπδαηφηεηά
ηνπο έγθεηηαη ζην φηη δίρσο ηελ θάιπςή ηνπο ε δσή θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά αδχλαηε. Μάιηζηα γηα ηελ
πην βαζηθή απ‟ απηέο (αλάγθε γηα αέξα) ε ζπλέρηζε ηεο δσήο παχεη κεηά απφ ιίγα ιεπηά, ελψ γηα ηελ
ακέζσο επφκελε (αλάγθε γηα λεξφ), ε ζπλέρηζε ηεο δσήο παχεη κεηά απφ ιίγα εηθνζηηεηξάσξα. Τπ‟
απηήλ ηελ έλλνηα, νη ππφινηπεο αλάγθεο απνθηνχλ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία.
ii.

Αλάγθεο Αζθάιεηαο (Security needs).
Σν 2o επίπεδν ζπκπεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξφ ςπρνινγηθφ ππφβαζξν ( π.ρ.

αλάγθεο γηα ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη αθεξαηφηεηα, αλάγθεο γηα εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ζηέγαζε
ή λνκηθή πξνζηαζία). Αλ θαη ε απαηηεηηθφηεηά ηνπο δελ έρεη ηελ ίδηα έληαζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξψηνπ
επηπέδνπ, νη ίδηεο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αλζξψπηλε επηβίσζε.
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iii.

Κνηλσληθέο Αλάγθεο (Social needs).
Σν 3o επίπεδν ζπκπεξηιακβάλεη αλάγθεο κε εληνλφηεξν ςπρνινγηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ

ππφβαζξν πνπ αθνξνχλ ζην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», θαζψο θαη ζε ζπλαηζζήκαηα φπσο ηεο αγάπεο, ηεο
ζηνξγήο θαη ηεο θηιίαο. ην κνληέιν ηνπ Maslow νη ελ ιφγσ αλάγθεο πεξηγξάθνληαη σο ιηγφηεξν
ζεκειηψδεηο απφ ηηο θπζηνινγηθέο / βηνινγηθέο, φκσο ε ηθαλνπνίεζή ηνπο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ην
αλζξψπηλν είδνο θαζφηη δε ζπλδένληαη απιψο κε ηελ αγειαία καο θχζε, αιιά θπξίσο κε εμειηγκέλα
αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ζπληξνθηθφηεηα, ε νκαδηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε θνηλσληθήο,
ζξεζθεπηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζπλείδεζεο.
iv.

Αλάγθεο Τπφιεςεο (Esteem needs).
Σν 4o επίπεδν ζπκπεξηιακβάλεη εμαηνκηθεπκέλνπ ηχπνπ αλάγθεο, νη νπνίεο ζηε δηάξθεηα ηεο

εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο αλζξσπφηεηαο απέθηεζαλ ηδηαίηεξε εζηθή αμία θαη ζεκαζία. Δκπεξηέρνπλ φια
εθείλα ηα πξνζδηνξηζηηθά

ζηνηρεία ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή αμία, ηελ

θνηλσληθή απνδνρή θαη αλαγλψξηζε, θαζψο θαη ην ζπλαθέο «αίζζεκα επηηπρίαο».
v.

Αλάγθεο Απηνπξαγκάησζεο (Self-Actualization needs).
Σν 5o επίπεδν, ην πςειφηεξν ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow (εθφζνλ αληηζηνηρεί

ζηελ θνξπθή ηεο ελ ιφγσ ππξακίδαο), ζπκπεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο επηδηψμεσλ θαη
δπλαηνηήησλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ αλζξψπηλε θχζε (ζσκαηηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ)
κέζσ ηεο νηθνδφκεζεο ελφο αηζζήκαηνο «πιεξφηεηαο», αιιά θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο «εζσηεξηθήο
ηζνξξνπίαο». Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ λα θζάζνπλ ζην optimum ηεο εμέιημήο
ηνπο νδεγνχκελνη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ απηναληίιεςε, φζνλ αθνξά ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
δπλαηφηεηεο θαη, ελ ηέιεη, ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.
1.6.2.1 Κξηηηθή ηεο ζεσξίαο ηνπ Maslow
Σν κνληέιν Maslow πξνζαξκφζηεθε ηθαλνπνηεηηθά ζην πιαίζην ησλ νξγαλσζηαθψλ
πεξηβαιιφλησλ θαη δηαδφζεθε επξέσο, ηφζν ιφγσ ηεο επέιηθηεο νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, φζν θαη
ιφγσ ηνπ «αλζξψπηλνπ» ραξαθηήξα πνπ απνπλέεη. Πξάγκαηη, νη έλλνηεο πνπ πξαγκαηεχεηαη, έρνπλ
θαηαζηεί πξνζηηέο ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ θξίλνληαη σο επηζηεκνληθά ζπκβαηέο.
Σαπηφρξνλα, σο ζεσξία, θαίλεηαη λα εξκελεχεη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
νξηζκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ απέλαληη ζε «ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα απφδνζεο» ή ζε «θαηεγνξίεο
θηλήηξσλ» (Tay & Diener, 2011).
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Παξά ηαχηα, ην βειελεθέο ηεο εκπεηξηθήο ηεο επαιήζεπζεο θξίλεηαη πεξηνξηζκέλν, δεδνκέλσλ
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηφζν ν ππεξαπινπζηεπκέλνο ηξφπνο δηαζηξσκάησζεο ησλ
αλαγθψλ, φζν θαη ε κεζνδνινγία κειέηεο θαη κέηξεζήο ηνπο (Hofstede, 1984·Cianci & Gambrel,
2003). Γπζθνιίεο εμάιινπ εληνπίδνληαη ζηε πξφβιεςε, θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ
ζπλζεθψλ πνπ αλαθχνληαη ιφγσ ηεο κε θάιπςεο νξηζκέλσλ ηνπιάρηζηνλ αλαγθψλ. Ζ ζεκαζία θαη ε
ηθαλνπνίεζή ηνπο εμάιινπ, ζπρλά δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο ησλ δηαηνπηθά θαη δηαρξνληθά
επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ (πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θιπ). Δμάιινπ ηα
θίλεηξα ζπρλά δηαθέξνπλ, αθφκε θαη γηα ηα εξγαζηαθά ζηειέρε ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ηεξαξρίαο (Tang
θ.ά., 2002·Mullins, 2005:262·Kenrick, θ.ά., 2010).
1.6.3 Θεσξία ησλ Κηλήηξσλ Δπίηεπμεο (McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell)
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ζ. Α. Murray43 θαη αθνξά ζε κηα
ζεκειηψδε δχλακε παξψζεζεο, σο επαθφινπζνπ κηαο «πεγαίαο αλάγθεο» πνπ αηζζάλνληαη ηα άηνκα γηα
ηελ πξαγκάησζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ, θάζε θνξά, ζηφρνπ, ηνλ νπνίν πξνθαζνξίδνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ
νλνκάδεηαη θαη «Θεσξία ησλ Τςειψλ Δπηηεπγκάησλ» (Δηθφλα 1-7). Έηζη, ε επεκεξία κηαο επηρείξεζεο
ή αθφκα θαη κηαο νιφθιεξεο Οηθνλνκίαο είλαη δπλαηφ λα επεξεαζηεί απφ ηελ αλάγθε επίηεπμήο ηεο,
αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ κε ηνλ νπνίν δηαπλένληαη ηα κέιε ηεο (McClelland θ.ά., 1953).
Τθίζηαληαη κάιηζηα δχν εληειψο δηαθνξεηηθά θαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο «θηλεηήξηα
ζπζηήκαηα παξψζεζεο»44. Έλα «ξεηφ» (Self-Attributed), δπλάκελν λα πξνβιέπεη άκεζεο θαη εηδηθέο
αληηδξάζεηο, θη έλα «ζησπεξφ» (implicit), ηθαλφ λα πξνβιέςεη απζφξκεηεο ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο ζε
βάζνο ρξφλνπ (McClelland, 1980, φπ. αλαθ. ζην McClelland, θ.ά., 1989).
Ζ ελ ιφγσ εζσηεξηθή δχλακε δηέπεηαη απφ ηξεηο ζεκειηψδεηο αλάγθεο45 πνπ θαηά θαλφλα
ραξαθηεξίδνπλ επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα κε πςειφ θίλεηξν επίηεπμεο θαη απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε
ζπλζήθεο πςεινχ αληαγσληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα (McClelland & Boyatzis,1982) :
1) ηελ αλάγθε επίηεπμεο (Need for Achievement ή nACH ),
2) ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο (Need for Affiliation ή nAFF ) θαη,
3) ηελ αλάγθε εμνπζίαο (Need for Power ή nPOW).

Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε πξνηάζεθε ην 1989 απφ ηνλ McClelland θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Koestner θαη
Weinberger, βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο απφ πξνεγνχκελε έξεπλα ηνπ ηδίνπ, πνπ δηεμήρζε ην 1980.
44
Γει. ηε ζεσξία ηνπ θηλήηξνπ επίηεπμεο ( Πξβ.1.6.1).
45
Σν 1982 νη McClelland θαη Boyatzis πξφηεηλαλ έλα Μνληέιν Ζγεζίαο θαηά ην νπνίν ηα ηθαλά δηνηθεηηθά
ζηειέρε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο: (α) γηα δχλακε θαη εμνπζία, (β) γηα νκαιέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη (γ) γηα πξνζσπηθφ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο.
43
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Δηθφλα 1-7: Ζ Θεσξία ησλ «Τςειψλ Δπηηεπγκάησλ»
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Τπνζέηνληαο, επνκέλσο, φηη ηα ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ εκπεξηέρνληαη ζε ηξία ζαθψο
θαζνξηζκέλα ζχλνια, κπνξνχκε κέζσ κηαο δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο Venn46, λα εμνκνηψζνπκε ηελ
παξαθίλεζε κε έλα δηάλπζκα θάζεην ζην επίπεδν ησλ ηεκλφκελσλ απηψλ ησλ ζπλφισλ, ηνπ νπνίνπ
αξρή εδξάδεηαη ζηε κεηαμχ ηνπο πξνθχπηνπζα ηνκή (Δηθφλα 1-8 ).
Βάζεη, ινηπφλ, ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα επηρεηξεζηαθά ζηειέρε:
i.

παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα ζέηνπλ πξνζσπηθνχο ζηφρνπο αλαιακβάλνληαο ζην πιήξεο ηηο
αληίζηνηρεο επζχλεο θαη δελ ειθχνληαη απ φ ζηφρνπο άιισλ, πνπ ηπρφλ ηνπο
αλαηίζεληαη, εθηφο αλ νη ίδηνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ζηνρνζέηεζεο
(distributed leadership),

ii.

επηιέγνπλ ζρεηηθά δχζθνινπο, πιελ φκσο, εθηθηνχο ζηφρνπο απνθεχγνληαο ην απμεκέλν
ξίζθν, ψζηε λα επαπμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηνπ ελδερνκέλνπ επηηπρίαο, θαη,

iii.

αηζζάλνληαη έληνλα ηελ αλάγθε νπζηαζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, επηδηψθνληαο ηελ αθξηβή
πιεξνθφξεζε γηα ην βαζκφ επηηπρίαο ηνπο, φζν θαη ηελ άζθεζε αληηθεηκεληθήο θξηηηθήο.

John Venn (1834-1923). Άγγινο θηιφζνθνο, δηδάθηνξαο ζην Cambridge θαη κέινο ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο
γλσζηφο γηα ηε ζχιιεςε ησλ νκψλπκσλ δηαγξακκάησλ, επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζε κηα πιεζψξα
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Πξψελ ηεξσκέλνο.
46
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Δηθφλα 1-8: Δθδνρή ηνπ θαηά McClelland κνληέινπ παξαθίλεζεο
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Έηζη, ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαζίζηαηαη αληηιεπηή σο «επίηεπγκα θηλήηξσλ», κε ηα
άηνκα λα δηαζέηνπλ «πξνζσπηθφ πξφηππν αξηζηείαο» θαη, βάζεη απηνχ πξνζπαζνχλ αδηαιείπησο λα
βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο (McClelland & Liberman, 1949·McClelland θ.α., 1953, φπ. αλαθ. ζην
Wegner & Teubel, 2014).
1.6.4 Ζ ζεσξία ησλ Γχν Παξαγφλησλ (Herzberg)
Ζ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ «Τγηεηλήο-Παξαθίλεζεο» (`hygiene-motivation') (Herzberg θ.ά.,
1959) ελζσκαηψλεη κηα πνζνζηηαία θιίκαθα κέηξεζεο ησλ επηδξάζεσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ
πεξηιακβάλεη (πίλαθαο 1-A), πξνέθπςε απφ κηα δηεμνδηθή έξεπλα επί ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο ηελ
επαξέζθεηα ή δπζαξέζθεηα πνπ βίσλαλ σο πξνο ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.. Έηζη, ζηνλ πίλαθα 1-B, νη
ιεπθέο πεξηνρέο αληηζηνηρνχλ ζηα πνζνζηά ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα,
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Πίλαθαο 1-A : Γνκή ηνπ κνληέινπ Herzberg

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

ελψ νη καχξεο πεξηνρέο αληηζηνηρνχλ ζηα πνζνζηά ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε. Πξνθχπηεη επνκέλσο, φηη ε έλλνηα «εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε» δελ έρεη σο αληίζεην ηελ
έλλνηα «εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα», αιιά κάιινλ ηελ έλλνηα «φρη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε»47. Σελ πξψηε
νκάδα ησλ παξαγφλησλ Herzberg απνθάιεζε «παξάγνληεο πγηεηλήο» θαη ηε δεχηεξε «παξάγνληεο
παξαθίλεζεο». Σα δχν απηά δηαθξηηά είδε αιιειεμαξηψκελσλ θαη αιιειεπηδξψλησλ παξαγφλησλ
έρνπλ ελ ζπληνκία σο εμήο (Herzberg θ.ά., 1959·Herzberg, 2003):
1) Παξάγνληεο πγηεηλήο (Hygiene Factors)

47

Οκνίσο, ε αληίζεηε έλλνηα ηεο «εξγαζηαθήο δπζαξέζθεηαο» είλαη ε έλλνηα «φρη εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα».
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Πίλαθαο 1-Β: Παξάγνληεο επηξξνήο εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
Πεγή: Harvard Business Review, Vol. 46 no 1, Jan/Feb 1968, pp. 53-62
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Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο είλαη εμσγελείο. Αλ θαη θξίλνληαη κάιινλ νπδέηεξνη σο πξνο ηελ
παξαθίλεζε, ζπκβάιινπλ, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, ζηελ απνθπγή πξφθιεζεο αηζζεκάησλ
δπζαξέζθεηαο, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ελ ηέιεη νη εξγαζηαθέο απνδφζεηο ζε απνδεθηά ηνπιάρηζηνλ
επίπεδα. Σέηνηνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο (Working conditions), νη πνιηηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο (Policies and administrative practices), ν κηζζφο θαη ηα ελδερφκελα νθέιε
(Salary and Benefits), ε Δπνπηεία (Supervision), ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο (Status), ε αζθάιεηα ηεο
εξγαζίαο (Job security), ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (Co-workers) θαη ε πξνζσπηθή δσή
(Personal life).
2) Παξάγνληεο παξαθίλεζεο (Motivation Factors)
Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο είλαη ελδνγελείο θαη σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε βέιηηζηεο
απνδφζεηο έρνληαο σο πξναπαηηνχκελν ηελ χπαξμε ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο.
Πξφθεηηαη γηα:
i.

ην επίηεπγκα (Achievement),

ii.

ηελ αλαγλψξηζε γηα ην επίηεπγκα (Recognition for achievement),

iii.

ην ίδην ην έξγν (The work itself),

iv.

ηελ επζχλε (Responsibility), ηελ αλάπηπμε (Growth) θαη

v.

ηελ πξναγσγή (Advancement).
Ο Herzberg, νξκψκελνο απφ ηε ζεσξία Τγηεηλήο – Παξαθίλεζεο, επηλφεζε ηνλ φξν

«εκπινπηηζκφο ηεο εξγαζίαο» (job enrichment). Μηα ηερληθή, πνπ αλαπηχρζεθε κέζσ θηλήηξσλ πνπ
αθνξνχζαλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 48 θαη ζπκπεξηιήθζεθε ζην πεξίθεκν άξζξν ηνπ ζην
Harvard Business Review (HBR)49.
ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα 1-Β, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα ν παξάγσλ
«Τγηεηλή» επζχλεηαη γηα ην 69% ηεο ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο δπζαξέζθεηαο θαη γηα ην 19% ηεο ζπλνιηθήο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνλ παξάγνληα «Παξαθίλεζε» είλαη 31% θαη
81%. (Herzberg, 2003·Schultz. & Schultz, 2010).

Ο ίδηνο εθεχξε ην αθξσλχκην ΚΗΣΑ (“Kick In The Ass”) γηα λα εμεγήζεη πξαθηηθέο φπσο νη απμήζεηο ησλ
κηζζψλ, νη πξφζζεηεο παξνρέο θαη ε νκαδηθή εξγαζία, πνπ αλαπηχρζεθαλ σο απφπεηξεο λα δεκηνπξγεζεί έλα
νξγαλσζηαθφ θιίκα θηλήηξσλ πνπ, πάλησο, αθνξά κφλν ζε βξαρππξφζεζκεο ιχζεηο.
49
„One more time: how do you motivate employees? ‟( HBR, Vol. 46 no 1, Jan/Feb 1968, pp. 53-62). Σν άξζξν
αλαδεκνζηεχηεθε (Vol.65, Νν 5, 1987, pp. 109-120) κε αλαδξνκηθά ζρφιηα απ‟ ην ζπγγξαθέα. Έσο ηφηε, είρε
πνπιήζεη πάλσ απφ 1 εθ. αληίηππα (ε κεγαιχηεξε δήηεζε άξζξνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ HBR).
48

40

1.6.5 Ζ Θεσξία Υ-Τ (McGregor).
Ο McGregor50 δηαηχπσζε (McGregor 1960, νπ. αλαθ. ζην Lunenburg, 2011a) έλαλ ξεμηθέιεπζν
πξνβιεκαηηζκφ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ αλζξψπηλεο θχζεο-ππνθίλεζεο..
Βαζηδφκελνο ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ» αληηιήςεσλ δηνίθεζεο θαη ησλ λεφηεξσλ
αληηιήςεσλ, πνπ άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη ζηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο
ηνπ „60, πξνζπάζεζε λα ζπγθεξάζεη αξκνληθά ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο ησλ εξγαζηαθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ. Σνπνζέηεζε, ινηπφλ, ν ίδηνο ηηο δηαθνξεηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο, ζε δχν
αληηδηακεηξηθά πιαίζηα δηακνξθψλνληαο δχν αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο ζέζεηο. Δπξφθεηην γηα ηε ζεσξία
Υ, πνπ ελζσκάησλε ηηο θαηεζηεκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ εξγαζία θαη ηνλ άλζξσπν, θαη ηε ζεσξία Φ
πνπ αληηπξνζσπεχεη. ηηο λεψηεξεο αληηιήςεηο.
πγθξίλνληαο ηηο δχν ζεσξίεο (Πίλαθαο 1-Γ), ν McGregor,

ππνζηήξημε πσο ε ζεσξία Υ

ζηεξίδεηαη ζηε ππφζεζε φηη ν κέζνο άλζξσπνο επηδηψθνληαο πέξαλ φισλ ηελ αζθάιεηά ηνπ, δηαηεξεί
πεξηνξηζκέλεο ή κεδακηλέο θηινδνμίεο θαη παξνπζηάδεη θαηά θαλφλα κηαλ έκθπηε δηάζεζε απνθπγήο
ησλ επζπλψλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ θαζήθνληνο. Γη‟ απηφ πξέπεη λα ηνπ αζθείηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ή
λα ηνπ επηβάιινληαη πνηλέο ζε πεξηπηψζεηο εθηξνπήο απφ ηα εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα θαη, θαηά
ζπλέπεηα, απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. κσο ε εξκελεία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία Υ, αγλνεί ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ θηλήηξσλ θαζψο θαη
ην γεγνλφο φηη ν ιεγφκελνο «εμσηεξηθφο έιεγρνο» ζπληζηάηαη κφλνλ φηαλ ε δηνίθεζε αληηκεησπίδεη
άηνκα ζηεξνχκελα εηιηθξίλεηαο θαη ππεπζπλφηεηαο.
Ακθηζβεηψληαο, ζπλεπψο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο ησλ απηαξρηθψλ θαη
ζπγθεληξσηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ηεο παξνρήο αληακνηβψλ ή θπξψζεσλ,
αλέπηπμε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζε δχν ππιψλεο
1) ζην θαηά πφζν ηα άηνµα κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο είλαη ηθαλά λα επηδεηθλχνπλ κηα ψξηκε
ζπκπεξηθνξά ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε δεδνκέλε ηε δηαξθή άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη
ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη, ζην θαηά πφζν ηα άηνµα κηαο
δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο παξνπζηάδνπλ θαιχηεξεο απνδφζεηο ζε πεξίπησζε εμαλαγθαζκνχ, αλ ε
θνηλσληθή νξγάλσζε βαζίδεηαη ζηε ζχκπησζε κεηαμχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζχηεξσλ θηλήηξσλ ησλ αηφκσλ.

Douglas MCGregor (1906 – 1964). Καζεγεηήο ζην MIT Sloan School of Management, ζην Ηλζηηηνχην
Management ηεο Καιθνχηαο θαη πξφεδξνο ηνπ Antioch College (Ohio).
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Πίλαθαο 1-Γ: πλνπηηθή ζχγθξηζε ησλ ζεσξηψλ Υ & Φ
ΘΔΩΡΗΑ Υ

ΘΔΩΡΗΑ Φ

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα άηνκα
απνθεχγνπλ λα εξγαζηνχλ.

Ζ θαηαβνιή ζσκαηηθήο θαη δηαλνεηηθήο
πξνζπάζεηαο είλαη ζχκθπηεο κε ηελ αλζξψπηλε
θχζε θαη εθδειψλνληαη απφ ηελ παηδηθή
αθφκα ειηθία κέζα απ‟ ην παηρλίδη.

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα άηνκα ζηεξνχληαη
θηινδνμηψλ φληαο επηξξεπή ζηελ
θαζνδήγεζε απνθεχγνληαο ηελ αλάιεςε
επζπλψλ.

Ζ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ θαηά
θαλφλα πξνυπνζέηεη ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ
πξσηνβνπιία εθ κέξνπο ησλ εξγαδφκελσλ.

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα άηνκα
παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο
σο πξνο ην λα επηιχνπλ νξγαλσζηαθά
πξνβιήκαηα.

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα άηνκα δηαζέηνπλ
δπλαηφηεηεο επίιπζεο νξγαλσζηαθψλ
πξνβιεκάησλ, κεηαηξέςηκεο, θάησ απφ φξνπο,
ζε ηθαλφηεηεο.

Ζ ππνθίλεζε εθαξκφδνληαη κφλνλ σο πξνο
ηηο ζεκειηψδεηο αλάγθεο

Ζ ππνθίλεζε εθαξκφδεηαη ζε θάζε επίπεδν
αλαγθψλ.

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα άηνκα πξέπεη λα Μέζσ θαηάιιειεο παξαθίλεζεο ηα άηνµα
ππφθεηληαη ζε απζηεξφ έιεγρν ή θαη ζε απνθηνχλ απηνέιεγρν θαη απηνθαηεχζπλζε
εμαλαγθαζκφ, θαζψο πξνέρεη ε επίηεπμε ησλ βειηηψλνληαο ηηο εξγαζηαθέο ηνπο απνδφζεηο.
νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ.

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Καηά ζπλέπεηα, ε πξαθηηθή ζεκαζία ηεο ζεσξίαο Φ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηα εμήο επί κέξνπο
ζηνηρεία:
i.

Μέζσ ηεο έκθαζεο πνπ απνδίδεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ ζε θιίκα
ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε θάζε επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο,
αλαβαζκίδεη πνηνηηθά ην ξφιν ηνπ εξγαδφκελνπ, αιιά θαη ηελ εξγαζία, σο παξαγσγηθφ
ζπληειεζηή.
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Μέζσ ηεο απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο εμνπζηνδνηήζεσλ, παξέρεη

ii.

νπζηαζηηθή ειεπζεξία ζηνπο εξγαδφκελνπο ελζαξξχλνληαο ηελ εθ κέξνπο
ηνπο αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, εθφζνλ βαίλεη απμαλφκελν ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα εξγαζηαθά αληηθείκελα θαη ηνπο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα
δηαδξακαηίζνπλ σο πξνο απηά.
iii.

Μέζσ ηνπ βέιηηζηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο
εκπιέθεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ην ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ
επηδηψθνληαο ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ
πξνο επίηεπμε ησλ εθάζηνηε ηηζέκελσλ ζηφρσλ.

iv.

Μέζσ ηεο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε νη ίδηνη λα κεηέρνπλ ελεξγά
ζηε ζηνρνζεζία πεξηνξίδνληαο έηζη ηνλ ειεγθηηθφ ξφιν ηεο δηνίθεζεο, εηζάγεη αιιαγέο ζηνπο
ηξφπνπο

αμηνιφγεζεο

θαη

απνηίκεζεο

ηεο

εξγαζίαο

(Performance

Appraisal)

παξαβάιινληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο.
1.6.5.1 Ζ πξνζέγγηζε Schein
Ο E. H. Schein (1988), αλ θαη δελ θαηάθεξε απφ κφλνο ηνπ (φπσο άιισζηε θαη ν McGregor), λα
εξκελεχζεη εμ νινθιήξνπ ην κεραληζκφ ηεο παξαθίλεζεο ζην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ θαη, πην
ζπγθεθξηκέλα, ζε θάζε νξγαληζκφ μερσξηζηά (θπξίσο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο λα απνδνζνχλ κε αθξίβεηα νη
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζ‟ απηφ), ππνζηήξημε θαηαξράο φηη ε πξνζσπηθφηεηα
ηνπ αλζξψπνπ δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο «κεηα-αληηιήςεηο».
Απηέο νθείινληαη ελ πνιινίο, ζηα επίπεδα πνηφηεηαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηηο νπνίεο ν
ίδηνο ζεψξεζε σο «θαζνξηζηηθνχ ραξαθηήξα». Βαζηδφκελνο ινηπφλ ζηε ζεσξία ηνπ McGregor,
ππνζηήξημε φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απνηειεί έλα ζχλνιν αληηδξάζεσλ έλαληη ησλ πνιιαπιψλ
θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη, κάιηζηα, ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ νη ελ ιφγσ αιιειεπηδξάζεηο
επεξεάδνπλ θαίξηα ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα.
1.6.6 Ζ Θεσξία ηεο Αιιειεπίδξαζεο (Likert)
Ζ ελ ιφγσ ζεσξία51 βαζίδεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζηε ζεσξία Φ ηνπ McGregor θαη αθνξά
σζαχησο ζηε ζρέζε κεηαμχ ππνθίλεζεο θαη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ο Likert52 (1961), κειεηψληαο

Ζ ελ ιφγσ ζεσξία αζθαιψο δε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ζεσξία ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεπίδξαζεο ηνπ
L.Vygotsky (1896-1934).
52
Rensis Likert (1903-1981). Ακεξηθαλφο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο θαη παηδαγσγφο (organizational psychologist),
51
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ελδειερψο εγεηηθά πξνθίι φπσο ην ζπκκεηνρηθφ, ην εθκεηαιιεπηηθφ, ην ζπκβνπιεπηηθφ θαη ην
θαινπξναίξεην, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαθίλεζε ζην πιαίζην ελφο δεκνθξαηηθνχ ζηπι
εγεζίαο, δεκηνπξγεί ηε βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ
«ζρέζεσλ ππνζηήξημεο» (Supporting Relationships) κέζσ ηεο νπνίαο ε νξγαλσηηθή δηνίθεζε, ζθνπεχεη
ζηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ
εμειίζζνληαη ζηνπο θφιπνπο θάζε νξγαληζκνχ. Οη αμίεο, νη πξνζδνθίεο θαη ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο
ζπνπδαηφηεηαο θάζε κέινπο ηνπ νξγαληζκνχ, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο ηνπ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία,
ζπληζηνχλ ην ζεκέιην ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, αιιά θαη ηνπ επηδησθφκελνπ θιίκαηνο
απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο πξνο φθεινο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θαη, θπζηθά, πξνο εμππεξέηεζε
ησλ εθάζηνηε ηηζέκελσλ ζηφρσλ. ην επίθεληξν, επνκέλσο,

ηεο ζεσξίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο

ηνπνζεηείηαη ε δπλακηθή ησλ νκάδσλ κε έκθαζε ζην ζηνηρείν ηεο κεηαμχ ηνπο απνηειεζκαηηθήο
επηθνηλσλίαο. Βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θξίλεηαη ν ζεζκφο ηνπ «αξρεγνχ» θάζε νκάδαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη
ν ίδηνο δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζή ηεο κε ηηο ππφινηπεο ζην
ζχζηεκα (Likert 1961, φπ.αλαθ, ζην Brewer, 1968). .
1.6.6.1 Υαξηζκαηηθή Ζγεζία θαη Δλζπλαίζζεζε
Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζθεπηηθνχ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζεσξείηαη ην φηη ν εθάζηνηε επηθεθαιήο,
ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη, θαζίζηαηαη επί ηεο νπζίαο «ζπλδεηηθφο θξίθνο»
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ,
φληαο ν ίδηνο κέινο θαη ησλ δχν νκάδσλ. Γηα ηε δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή, ζπλεπψο, δηεθπεξαίσζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν ίδηνο νθείιεη λα ζπλππνινγίδεη ηε βνχιεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπ, επηδεηθλχνληαο ηελ απαξαίηεηε ελζπλαίζζεζε (empathy). Σελ ηθαλφηεηα, δειαδή, λα
κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, θαηαλνψληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζ‟ απηφλ (Lockwood,
2016).
Δδψ αθξηβψο ζεκαηνδνηείηαη θαηά ηνλ Likert ν ξφινο ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, θαζφηη ν
«πςειήο απνδνηηθφηεηαο», ραξηζκαηηθφο δηεπζπληήο, φληαο πιένλ «εγέηεο» (leader), δελ παξαθάκπηεη
ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, σο απζχπαξθηεο νληφηεηαο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο, ελ
αληηζέζεη κε ηνλ ρακειήο απνδνηηθφηεηαο κάλαηδεξ ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θχθιν
εξγαζηψλ (Employee Centered) ζεσξψληαο ηνλ άλζξσπν σο εμάξηεκα ηνπ θχθινπ ηεο εξγαζίαο (Job
Centered).
εξεπλεηήο ησλ «ηξφπσλ δηαρείξηζεο» θαη ηδξπηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Μίζηγθαλ.
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1.6.7 Ζ ζεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ (Vroom )
Ζ ζεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ (Expectancy Theory) αθνξά ζε κηα γλσζηηθήο θχζεο πξνζέγγηζε
πεξί παξψζεζεο, πνπ επηρεηξεί λα πξνβιέςεη ηφζν ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα εθθξάδνπλ,
κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο,

ηελ πξνηίκεζή ηνπο έλαληη νξηζκέλσλ, θάζε θνξά, επζπλψλ πνπ

αλαιακβάλνπλ, φζν θαη ηελ έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ ηα ίδηα πξνδηαηίζεληαη λα θαηαβάινπλ,
πξνθεηκέλνπ λα ηηο δηεθπεξαηψζνπλ επηηπρψο. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο είλαη φηη ε «Γχλακε
Κηλήηξνπ» (Motivation Force), φπσο ηελ απνθαιεί ν εκπλεπζηήο ηεο Victor Vroom53, εμνκνηψλεηαη κε
έλα γηλφκελν παξαγφλησλ (παξακέηξσλ) θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, ππνθείκελε ζηνπο καζεκαηηθνχο
πεξηνξηζκνχο πνπ ην δηέπνπλ:
Παξαθίλεζε = Πξνζδνθία Υ πληειεζηηθφηεηα Υ ζέλνο
ή
M = Δ. I. V.

(1)

Αλαθεξφκελνο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήγαγε γηα ην δήηεκα, ν
Vroom ζεκεηψλεη πσο «[…] απηφ κε βνήζεζε ζην λα νξγαλψζσ ηα ζηνηρεία ζε πξνβιήκαηα φπσο ε
επαγγεικαηηθή επηινγή, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
απφδνζε, θαη λα ζηαζψ ζε νξηζκέλεο πηπρέο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ δελ είρα πξνζέμεη επαξθψο»
(Vroom, 1964).
Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ππνζέζεηο επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ (Vroom,
1964, φπ. αλαθ. ζην Lunenburg, 2011b):
1) νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ νξγαλψζεηο βάζεη ηηο ησλ πξνζδνθηψλ, ησλ αλαγθψλ, ησλ θηλήηξσλ,
θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο. Απηά ηα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο έλαληη
ηεο θάζε νξγάλσζεο.
2) Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ είλαη απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο επηινγήο, θαζφηη ηα ίδηα είλαη
ειεχζεξα λα επηιέμνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο
ππνινγηζκνχο γηα ηηο πξνζδνθίεο.
3) Οη άλζξσπνη έρνπλ δηάθνξεο απαηηήζεηο απφ έλαλ νξγαληζκφ, φπσο κεηαμχ άιισλ,
ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ, εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε.

Victor H. Vroom, (1932 - ). Καζεγεηήο Management, πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη
δηεπζπληήο ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ησλ HΠΑ.
53
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4) Οη άλζξσπνη επηιέγνπλ εθείλεο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, νη νπνίεο βειηηζηνπνηνχλ ην φθεινο πνπ
νη ίδηνη απνιακβάλνπλ εληφο ηνπ νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ.
Βάζεη απηψλ ησλ παξαδνρψλ, ε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ζπνλδπιψλεηαη κέζσ ηξηψλ
παξαγφλησλ-θιεηδηψλ (Δηθφλα 1-9). Πξφθεηηαη γηα:
ηελ ίδηα ηελ πξνζδνθία (Expectancy), σο αληηιακβαλφκελεο πηζαλφηεηαο ηνπ ελδερνκέλνπ

i.

επηηπρεκέλεο έθβαζεο πνπ, κε ηε ζεηξά ηεο, εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο εθάζηνηε
θαηαβαιιφκελεο πξνζπάζεηαο. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ε ελ ιφγσ κεηαβιεηή θπκαίλνληαη απφ
κεδέλ έσο θαη 1.
Tε ζπληειεζηηθφηεηα (Instrumentality), σο αληίιεςεο γηα ην κέγεζνο ηεο αληακνηβήο, σο

ii.

ζπλάξηεζεο ηεο απφδνζεο. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ε ελ ιφγσ κεηαβιεηή θπκαίλνληαη νκνίσο
απφ κεδέλ έσο θαη 1.
iii.

Tν ζζέλνο (Valence ) ή ειθπζηηθφηεηα ηεο ζπλέπεηαο, σο βαζκνχ πξνηίκεζεο πνπ
επηδεηθλχεη ην άηνκν απέλαληη ζε θάπνην ελδερφκελν απνηέιεζκα, θαζψο θαη ηα
αληηιακβαλφκελα ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά, νπδέηεξα ή αξλεηηθά). Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ε ελ
ιφγσ κεηαβιεηή θπκαίλνληαη απφ -1 έσο θαη 1.

Ο Πίλαθαο 1-Γ εκπεξηέρεη ηηο κεηαβιεηέο ηεο εμίζσζεο (1), ηα ζχκβνιά ηνπο, ηα δηαζηήκαηα 54
ηηκψλ θαη ηηο εξκελείεο ησλ αθξαίσλ ζέζεσλ. Ζ Παξαθίλεζε έρεη πξαγκαηηθφ λφεκα, φηαλ θαλέλαο εθ
ησλ παξαγφλησλ ηνπ 2νπ κέινπο ηεο εμίζσζεο (1) δε κεδελίδεηαη. Δπηπξνζζέησο, θάζε ζεηηθή επαχμεζε
ηεο ηηκήο θάζε παξάγνληα ηεο εμίζσζεο (1) ceteris paribus επαπμάλεη θαη‟ αλαινγία θαη ηελ ηζρχ ηνπ
θηλήηξνπ. ε πεξίπησζε, ηέινο, πνπ ε M ιάβεη αξλεηηθή ηηκή ιφγσ αξλεηηθνχ ζζέλνπο ηνπ γηλνκέλνπ
παξαγφλησλ55, ηφηε ε παξψζεζε ιεηηνπξγεί πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, απνηξέπνληαο ηα άηνκα απφ
ην λα αλαιάβνπλ ηε δηεθπεξαίσζε νηνπδήπνηε έξγνπ.
1.6.8 Ζ Θεσξία ηεο Ηζφηεηαο (Adams)
Ο Adams56 βάζηζε ηε ζεσξία57 ηνπ ζηελ ππφζεζε φηη ηα άηνκα πξνζβιέπνπλ ζηε δίθαηε
κεηαρείξηζή ηνπο δηαξθψο θαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Σν πιαίζην, πάλησο, ηεο ¨δηαλεκεηηθήο
δηθαηνζχλεο» (distributive justice), φπσο ν ίδηνο ζεκεηψλεη (Adams,1965:272), μεθηλά απφ ηελ επνρή

Δθφζνλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα «άθξα», πξφθεηηαη γηα θιεηζηά δηαζηήκαηα ηηκψλ.
Γειαδή εθφζνλ Δ > 0, Η > 0 θαη V < 0.
56
J.Stacy Adams. Ακεξηθαλφο εξγαζηαθφο θαη ζπκπεξηθνξηθφο ςπρνιφγνο.
57
Γλσζηή θαη σο «ζεσξία ηεο Γηθαηνζχλεο».
54
55

46

Δηθφλα 1-9: Ζ ζεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

ηνπ Αξηζηνηέιε, κέρξη λα αλαδηαηππσζεί ζηε λεφηεξε επνρή απφ ηνλ Homans58 θαη ηελ νκάδα ησλ
ζπλεξγαηψλ59 ηνπ. Έηζη, πξφηεηλε κία ζεηξά δηαδνρηθψλ ζπγθξίζεσλ, δηα ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη εθηθηή
ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν ε βέιηηζηε αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ζπλεηζθνξάο, φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ
απνιαβψλ θάζε αηφκνπ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηνπ αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο. Θεψξεζε φηη κέζσ
απηνχ ηνπ κεραληζκνχ αθελφο ζα απμαλφηαλ ν βαζµφο πιεξνθφξεζεο θαη ζα δηεπθνιπλφηαλ ε εμέιημε
ησλ θξίζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ζε ζρέζε µε ηα απνηειέζµαηα ησλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Αλ
θαη ε θξηηηθή πνπ δέρζεθε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην φηη δελ αζρνιήζεθε κε άιιεο αξρέο πέξαλ ηεο
αξρήο ηνπ Γηθαίνπ, ν ίδηνο δηακφξθσζε ηνλ ππξήλα ηεο ζεσξίαο ηεο ∆ηθαηνζχλεο (Equity Theory) ζε
ηέζζεξηο (4) βαζηθνχο άμνλεο (Adams, 1965, νπ. αλαθ. ζην Pritchard, 1969):
1) ηε θχζε ησλ εηζξνψλ60 θαη ησλ απνηειεζκάησλ,
58

George Casper Homans (1961).
Zalesnik θ.ά., 1958
60
χκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, θάζε «πξνζθνξά» ηνπ εξγαδφκελνπ, πνπ ζπληζηά «εηζξνή» (input) γηα ηνλ
νξγαληζκφ θαη «εθξνή», δει. απνηέιεζκα (outcome) γηα ηνλ ίδην, ηζνδπλακεί κε ηελ εξγαζηαθή ηνπ απφδνζε
(πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) θαη, ελ γέλεη, κε ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ινηπψλ (ηππηθψλ ή
φρη) ηθαλνηήησλ ηνπ, ελψ «εθξνέο» (outputs) γηα ηνλ νξγαληζκφ ζεσξνχληαη νη θάζε είδνπο απνιαβέο (incomes)
ησλ εξγαδφκελσλ (πιηθέο, εζηθέο, θιπ.). Έηζη, ηα άηνκα θαζίζηαληαη κέηνρνη κηαο δηαξθνχο δηαδηθαζίαο
ζπγθξίζεσλ κέζσ κηαο δπλακηθήο αμηνιφγεζεο πεπνηζήζεσλ, απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ άιισλ
αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ.
59
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Πίλαθαο 1-Γ: Οη κεηαβιεηέο ηεο θαηά Adams εμίζσζεο Παξαθίλεζεο

Μεηαβιεηή

Γηάζηεκα
κεηαβνιήο

χκβνιν

Δξκελεία

Πξνζδνθία

(0,1]

(E)

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη ην ελδερφκελν
επηηπρίαο ελφο ζηφρνπ.

πληειεζηηθφηεηα

(0,1]

(I)

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη ην ελδερφκελν
αληακνηβήο έλαληη κηαο θαηαβαιιφκελεο
πξνζπάζεηαο.

ζέλνο

[-1,1]

(V)

Ο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζηελ
αλακελφκελε ακνηβή.

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

2) ηε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο,
3) ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε ηζφηεηα ή αληζφηεηα θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο αληζφηεηαο
θαη,
4) ηηο ελδερφκελεο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ, ψζηε λα ακβιχλνπλ ηηο ζπλέπεηεο απφ κηα θαηάζηαζε
αληζφηεηαο.
Έηζη, θαηά ηνλ Adams, ην µέινο Α κηαο νξγάλσζεο ζπγθξίλεη ην πειίθν ηεο πξνζθνξάο (ΠΑ)
πξνο ηηο απνιαβέο ηνπ (ΑΑ) µε απηφ θάπνηνπ άιινπ µέινπο (έζησ Φ), πνπ ιεηηνπξγεί σο «πξφζσπν
αλαθνξάο». πγθξίλεη δειαδή ην δηθφ ηνπ πειίθν εθξνψλ/εηζξνψλ κε ηα αληίζηνηρα πειίθα ησλ
ππνινίπσλ κειψλ. Ζ πεξίπησζε ηζφηεηαο ησλ πειίθσλ (ΠΑ/ ΑΑ = ΠΒ/ ΑΒ) ζεσξείηαη «ηδαληθή», νπφηε
ηα άηνκα δελ επηζπκνχλ κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο. Αλ φκσο νη ιφγνη είλαη άληζνη ( ΠΑ / ΑΑ > ΠΒ /ΑΒ ή
ΠΑ/ ΑΑ < ΠΒ/ ΑΒ ), ηα άηνκα απηνκάησο επηρεηξνχλ αλαίξεζε ηεο αληζφηεηαο (Adams, 1965, νπ. αλαθ.
ζην Huseman θ.ά., 1987).:
i.

κεηαβάιινληαο ceteris paribus παξάγνληεο φπσο ε πξνζθνξά ή νη απνιαβέο ηνπο,

ii.

επεξεάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζψπνπ αλαθνξάο (ρξεζηκνπνηψληαο άιιν πξφζσπν,
ή αιιάδνληαο άπνςε) είηε, ηέινο,

iii.

εγθαηαιείπνληαο ηνλ νξγαληζκφ.
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Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε, φπσο νκνινγεί ν ίδηνο ν Adams, έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηε ζεσξία
ηνπ Festinger61 (Festinger, 1957, νπ. αλαθ. ζην Adams, 1965:275), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα
δηαθαηέρνληαη απφ κία φρη ακέζσο αληηιεπηή ζην πεξηβάιινλ ελδνγελή αλάγθε εμηζνξξφπεζεο ησλ
πεπνηζήζεψλ ηνπο κέζσ πξνζπάζεηαο 62 άκβιπλζεο δχν αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ
(Festinger, 1957, νπ. αλαθ. ζην Holden, 2013).
1.6.9 Σν Τπφδεηγκα ηεο Πξνζδνθίαο (Porter & Lawler)
Οη L.W. Porter θαη E. E. Lawler (1968), αμηνπνηψληαο πεξηπησζηαθά ζηελ έξεπλά ηνπο ηε
ζεσξία ησλ ζηάζεσλ ηνπ Fishbein (1963), επεμέηεηλαλ ην ππφδεηγκα ηνπ Vroom (ζην νπνίν άιισζηε
βαζίζηεθαλ) πξνζδίδνληάο ηνπ ηε κνξθή ελφο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, ζπλερνχο ξνήο, θαζψο αληαλαθιά
ηελ επηζπκία ηνπ εξγαδφκελνπ λα δηαηεξήζεη ηηο αληακνηβέο πνπ απνιακβάλεη, θαηαβάιινληαο ηελ
απαηηνχκελε πξνζπάζεηα, ψζηε λα επηηπγράλεη δηαξθψο ηελ απαηηνχκελε επίδνζε (Δηθφλα 1-10).
Απέδσζαλ πξνο ηνχην ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη,
εηδηθφηεξα, ζην θάζκα ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, επηθεληξνχκελνη θαηαξράο ζηε
ζρέζε κεηαμχ πξνζπάζεηαο θαη επίδνζεο. Θεψξεζαλ, επνκέλσο, φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε
πξνζπάζεηα, ην ππνθείκελν ζα πξέπεη αξρηθά λα δηαζέηεη ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο
εξγαζίαο. Καηέιεμαλ ελ ηέιεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ην άηνκν γηα ηελ
εθηέιεζε ελφο έξγνπ, είλαη ζπλάξηεζε δχν παξαγφλησλ: ηεο αληίιεςήο ηνπ γηα ην πψο ε ζπγθεθξηκέλε
πξνζπάζεηα ζπλδέεηαη κε ηελ αληακνηβή ηεο σο πξνο ην απνηέιεζκα θαη, ηεο αμίαο πνπ απνδίδεη ην ίδην
ην άηνκν ζηελ αληακνηβή.
Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ κνληέινπ ησλ Porter θαη Lawler, αθνξά ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηεο
απφδνζεο κε ηελ παξαθίλεζε, αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελ αληηζέζεη κε
ηηο πεξηζζφηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ εθθηλνχλ απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη νδεγνχλ ζηελ
απφδνζε. Δθφζνλ, ινηπφλ, νη ίδηνη ππνζηήξημαλ φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο
απφδνζεο, ζεψξεζαλ φηη ηα εξγαζηαθά θίλεηξα ζπλεπάγνληαη αθελφο ηηο «εζσηεξηθέο» αληακνηβέο (νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη επηηπρίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
εξγαζηαθή απφδνζε) θαη, αθεηέξνπ, ηηο εμσηεξηθέο αληακνηβέο, πνπ πξνέξρνληαη εθ κέξνπο ηεο
δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ππφ κνξθή ακνηβψλ, πξναγσγψλ, αζθάιηζεο θνθ (Porter & Lawler, 1968b,
Leon Festinger (1919 - 1989). Ακεξηθαλφο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο, γλσζηφο γηα ηηο ζεσξίεο ηεο γλσζηηθήο
ζχγθξνπζεο (Cognitive Dissonance theory) θαη θνηλσληθήο ζχγθξηζεο (Social Comparison theory).
62
Σα άηνκα, πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αζπκβαηφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά νδεγνχληαη ζε
θαηάζηαζε «ςπρνινγηθήο έληαζεο» (Γεψξγαο, 1986: 158-160 · Κάληαο, 1993:60, φπ. αλαθ. ζην Πιαηζίδνπ &
Γσλίδα, 2005).
61
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Δηθφλα 1-10: Σν Μνληέιν Porter – Lawler
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Porter & Lawler, 1968a

Μπνπξαληάο, 2001: 276-278·De Simone, 2015).
1.6.10 Ζ ζεσξία ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δξγαζίαο (Hackman & Oldham)
Οη J.R. Hackman θαη G.R. Oldham (1980) εηζήγαγαλ63 έλα επέιηθην κνληέιν εξκελείαο ησλ
εξγαζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Δηθφλα 1-11), πνπ πξνζεγγίδεη ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζεσξίαο ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (θίλεηξα, επηδφζεηο, απνπζίεο, «θπιινξνή» ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θιπ)
θαη επηθεληξψλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ, σο επζείεο ζπλαξηήζεηο ηεο θχζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο εξγαζίαο, επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ζρέζε, δειαδή, ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδφκελσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο,
είλαη επζέσο αλάινγε. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά, αθνξνχλ ζηελ πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ
απηνλνκία ησλ ηδίσλ, ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ζηελ

63

Οη ίδηνη πξφηεηλαλ θαη ην εξγαιείν «Γηαγλσζηηθήο Έξεπλαο γηα ηελ Δξγαζία» – JDS (πξβ. 3.6.4).
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Δηθφλα 1-11: Σν κνληέιν ησλ Δξγαζηαθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Hackman & Oldam, 1980

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ νξγαληζκφ (Μπνπξαληάο, 2001: 297·Hackman & Oldham,
1980, νπ. αλαθ. ζην Lunenburg, 2011c).
1.6.11 ζεσξία ηνπ «Μνλνπαηηνχ - ηφρνπ» (Evans)
Ζ ζεσξία ηνπ κνλνπαηηνχ - ζηφρνπ (Path-Goal Leadership Theory) (Δηθφλα 1-12), εηζήρζε
απφ ηνλ Evans64 (1970) θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνλ House (1971). Βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ
πξνζέγγηζε Vroom θαη αθνξά ζε κηα δηαδηθαζία «επηινγήο ζπκπεξηθνξψλ» ησλ εξγαδφκελσλ εθ
κέξνπο ησλ δηνηθήζεσλ θαηαηαζζφκελε ζηηο κνξθέο ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο (Antonakis & House,
2014) θαηά ηελ νπνία επηιέγνληαη ηα επηρεηξεζηαθά ζηειέρε κε ηε βέιηηζηε, ζε θάζε πεξίπησζε,
ζπκπεξηθνξά, πνπ θξίλεηαη σο ε θαηαιιειφηεξε ηφζν γηα ηηο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηδίσλ, φζν θαη γηα ην
εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, επηηπγράλνληαο έηζη απνηειεζκαηηθφηεξεο ζπλζήθεο θαζνδήγεζεο ζε
Πξφθεηηαη γηα ηνλ Martin G. Evans, πνπ πξέπεη λα ηνλ μερσξίζνπκε απφ ην βηνιφγν Sir Martin J. Evans (Nobel
Price, 2007).
64
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Δηθφλα 1-12: Ζ βαζηθή δηάξζξσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ «Μνλνπαηηνχ»
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Northouse, 2013

ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ (Northouse, 2013). χκθσλα κε ηε
ζεσξία ηνπ «Μνλνπαηηνχ - ηφρνπ», κηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή-εγέηε είλαη ε
ςπρνινγηθή ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ, ψζηε λα ελεξγνπνηνχλ ην θίλεηξν γηα ηελ εθηέιεζε κηαο
εξγαζίαο απνιακβάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ (House, φπ.π.: 3).
Με άιια ιφγηα, νη εγέηεο - δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο απνζαθήληζεο ησλ
ζηφρσλ (δεκηνπξγψληαο θαηάιιεια «κνλνπάηηα»), θαη ελίζρπζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
πθηζηάκελσλ κέζσ εμσγελψλ αληακνηβψλ πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζα σζήζνπλ πεξαηηέξσ ηα εζσηεξηθά
θίλεηξα ησλ ηειεπηαίσλ. Ο House ππνζηήξημε επίζεο φηη ε ζπγθεθξηκέλε εγεηηθή - θαηαζηαηηθή
ζπκπεξηθνξά, είλαη απηή πνπ ζα νινθιεξψζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο παξαθίλεζεο. Ζ ελ ιφγσ ζεσξία
αλαγλσξίδεη ηέζζεξηο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα λα απμήζεη ηα θίλεηξα ησλ πθηζηάκελσλ (House &
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Mitchell, 1974) κε βάζε ηα ηέζζεξα ζηπι εγεζίαο 65, κέζσ ηξηψλ κνξθψλ ζηάζεσλ πνπ εθθξάδνληαη
απφ πθηζηάκελνπο:
1) ηθαλνπνίεζε πθηζηάκελσλ,
2) πξνζδνθίεο πθηζηακέλσλ έλαληη ησλ εγεηψλ θαη,
3) Πξνζδνθίεο απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ (Negron, 2008:28, φπ. αλαθ. ζην
Polston-Murdoch, 2013).
1.6.12 Ζ ζεσξία ERG (Alderfer )
Μέζσ ηεο ζεσξίαο ERG66 ν Alderfer (1969, 1972) επηρεηξεί θαηαξράο ηελ απινχζηεπζε ηνπ
κνληέινπ Maslow (Δηθφλα 1-13) ζην νπνίν, πάλησο, βαζίδεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή αλαγθψλ, πξνηείλνληαο
επί ηεο νπζίαο κηαλ επέιηθηε ζχκπηπμε ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο ππξακίδαο κε ηξεηο θαηεγνξίεο,
εηζάγνληαο ηελ ππφζεζε φηη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί λα εμειίζζνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
αλάγθεο. Δπηπξνζζέησο, ζέηεη ζε κεξηθή ηνπιάρηζηνλ ακθηζβήηεζε ην δήηεκα ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ
αλαγθψλ, θαζψο φηαλ θάπνηα πνπ βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν ηείλνπλ λα απμάλνληαη. Έηζη, ε
δηαζηξσκάησζε ζην κνληέιν ηνπ Alderfer ζπκπηχζζεηαη ζε:
1) «αλάγθεο χπαξμεο», πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο,
2) «αλάγθεο ζρέζεσλ», πνπ ελζσκαηψλνπλ θάζε θνηλσληθή αλάγθε θαη,
3) «αλάγθεο αλάπηπμεο» πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ππφιεςε θαη ηελ απηνπξαγκάησζε.
Σν ελ ιφγσ κνληέιν, σο απφθπζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Maslow, δελ έρεη αθφκα εξεπλεζεί
ζπζηεκαηηθά θαη, απφ ηε άιιε πιεπξά, έρεη δερζεί θξηηηθή67. Πξάγκαηη, έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε
ησλ εξγαζηαθψλ απνδφζεσλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εξκελεχζεη ή θαη λα πξνβιέςεη πξνβιήκαηα πνπ
ζπρλά αλαθχνληαη ζηα επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα, φπσο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηειερψλ ή κε ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζπλεηζθέξνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν ζηελ θαηαλφεζε ηεο αηνκηθήο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Ivancevich, θ.ά., 2008, φπ. αλαθ. ζην
Caulton, 2012).

Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία (Transformational Leadership) , «Υαξηζκαηηθή» εγεζία (Charismatic leadership)
«νξακαηηθή» εγεζία (Visionary leadership), πλαιιαθηηθή Ζγεζία (Transactional Leadership) (House & Aditya,
1997).
66
Απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ «Όπαξμε» (Existence), «Αληίζηαζε» (Resistance) θαη Αλάπηπμε (Growth).
67
Λφγσ, θπξίσο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έλλνηα «αλάγθε», κεηαβάιιεηαη αλαιφγσο ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν ππάγεηαη
θαη, σο εθ ηνχηνπ, θαη ε εθάζηνηε επηρεηξνχκελε ηεξάξρεζε (Landy & Becker, 1987, φπ.αλαθ. ζην Πιαζίδνπ θαη
Γσλίδα, 2005).
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Δηθφλα 1-13: Αληηζηνίρηζε αλαγθψλ ζηηο ππξακίδεο ERG θαη Maslow
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

1.6.13 Θεσξία ηεο ηνρνζέηεζεο (Locke)
Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο εηζήρζε ην 1968 απφ ηνλ Locke68, θαη νινθιεξψζεθε ην 1979 απφ
ηνπο Locke θαη Latham κε βαζηθή ζέζε φηη ηφζν ηα θίλεηξα, φζν θαη ε απφδνζε είλαη πςειφηεξα φηαλ
ηα ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ (Δηθφλα1-14):
1) έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πξνο επίηεπμε θαη, κάιηζηα, κε πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο θαη,
2) ηα ίδηα ιακβάλνπλ θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε, ζρεηηθά κε ηηο απνδφζεηο ηνπο. Βαζηθή αξρή
απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη νη ζηφρνη θαη νη πξνζέζεηο ησλ αλζξψπσλ δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Μάιηζηα, ε ξχζκηζε ησλ ζηφρσλ ζπληζηά κηα θηλεηήξηα ηερληθή θαη φρη κηα ηππηθή ζεσξία
θηλήηξσλ. Ο ζεσξεηηθφο ηεο ππξήλαο, πνπ δηακνξθψζεθε κε ζθνπφ λα εξκελεχζεη αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξέο θάησ απφ εηδηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζπλίζηαηαη ζην φηη ε χπαξμε δχζθνισλ, αιιά
μεθάζαξσλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, νδεγεί νπσζδήπνηε ζε πςειφηεξα επίπεδα επηδφζεσλ, εθφζνλ
ιεηηνπξγήζνπλ επαξθψο ηα θαηάιιεια θίλεηξα θαη ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή.
εκαληηθφηαην ξφιν ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε δηαδξακαηίδεη ην ίδην ην άηνκν κέζσ ηεο απην-

Edwin A. Locke (1938- ). Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο θαη εξεπλεηήο, θαζεγεηήο ζην R.H.Smith School of Business
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Meryland (College Park).
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Δηθφλα 1-14: Σν γεληθφ κνληέιν ηεο ζεσξίαο ηεο ηνρνζέηεζεο
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Locke & Latham, 1990, φπ. αλαθ.ζην Lunenburg, 2011a

απνηειεζκαηηθφηεηαο (self-efficacy). Σνπ βαζκνχ, δειαδή, ζηνλ νπνίν ην ίδην είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη
ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πνπ επέιεμε ή δηακφξθσζε.
Ο Locke, έρνληαο σο βαζηθή πεπνίζεζε φηη «νη ζπλεηδεηέο ηδέεο ελφο αηφκνπ, ξπζκίδνπλ ηηο
πξάμεηο ηνπ», ππνγξακκίδεη ζην πξννίκην ζρεηηθνχ άξζξνπ69, φηη ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα κειεηεζεί ε ζρέζε
κεηαμχ ηνπ «ζπλεηδεηνχ ζηφρνπ» θαη ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ πξνυπνζέζεσλ θαζφηη, νη
κειέηεο νη νπνίεο επηρεηξήζεθαλ πάλσ ζ‟ απηήλ ηελ ππφζεζε απνδεηθλχνπλ φηη:
1) νη ζηφρνη κε πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο δεκηνπξγνχλ έλα πςειφηεξν επίπεδν απφδνζεο (εθξνψλ)
απφ φηη νη επθνιφηεξνη.
2) νη ηδηαίηεξα πςεινί ζηφρνη παξάγνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν εθξνήο ζε ζρέζε κε έλαλ
ζηφρν ηνπ ηχπνπ «θάλε ην θαιχηεξν πνπ κπνξείο» θαη,
3) νη πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επηινγήο.
Ο Locke ππνζηεξίδεη πσο ε ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο αληηκεησπίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
πξνζέζεηο σο «κεζνιαβεηέο ησλ επηξξνψλ ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο». Σα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη «ηα ρξεκαηηθά θίλεηξα, νη πξνζεζκίεο,
θαη ε γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν απφδνζεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζηφρνπο
θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ».
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"Toward a theory of task motivation and incentives".
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Ο ίδηνο εμάιινπ επηθαιείηαη κηα ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ίδηα αθξηβψο άπνςε,
ζε ζρέζε κε θίλεηξα φπσο ε ζπκκεηνρή, ν αληαγσληζκφο θαη ν έπαηλνο ή ε επίπιεμε. Αλαθεξφκελνο,
ηέινο, ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ψζηε λα ζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηνπ, ν Locke δηαπηζηψλεη πσο «νη
πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο» βξέζεθαλ λα δηακεζνιαβνχλ ζηηο «επηδξάζεηο ηνπ ρξήκαηνο» θαη ε «ιεθηηθή
ελίζρπζε» (ελζάξξπλζε) ζηε «επηινγή ηεο ζπκπεξηθνξάο» (choice behavior)70 θαηαιήγνληαο ζην
ζπκπέξαζκα φηη νπνηαδήπνηε θαηάιιειε ζεσξία ησλ θηλήηξσλ ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη
λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αηζζήζεηο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ (Locke, 1968·Locke
& Latham, 1979·Locke & Latham, 1990, νπ. αλαθ. ζην Lunenburg, 2011a·Mullins, 2005, νπ. αλαθ.
ζην Osabiya, 2015).

Καηά ηνλ Evert Jan Van de Kaa, πξφθεηηαη γηα έλα νιφθιεξν πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο
ζηξαηεγηθψλ (choice behavior strategies.) (Van de Kaa, 2010).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΖΓΔΗΑ & ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΜΒΟ

«ηαλ ζε έλαλ νξγαληζκφ παξαηεξείηαη πξφνδνο,
πάληα απφ πίζσ θξχβεηαη θάπνηνο κνλνκαλήο
κε έλαλ ζηφρν…»
Peter Drucker
(1909-2005)

Σν 1954 ν P. F. Drucker71, εθθηλψληαο απφ ην θχξην κέιεκα ηεο Γ.Α.Π. (HRM), πνπ είλαη ν
ζρεδηαζκφο ελφο δίθαηνπ θαη αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηαθψλ απνδφζεσλ,
δηαθήξπμε φηη «ζθνπφο θάζε επηηπρεκέλεο νξγαλσηηθήο νληφηεηαο είλαη, ηξφπνλ ηηλά, ε πξαγκαηνπνίεζε
ηνπ αζπλήζηζηνπ». Σν λα πξαγκαηνπνηνχλ, δειαδή, «ζπλεζηζκέλα» αλζξψπηλα φληα, «αζπλήζηζηα»
πξάγκαηα βειηηψλνληαο δηαξθψο ηηο εξγαζηαθέο επηδφζεηο ηνπο, κε ηξφπν πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα ελζαξξχλνπλ απνηειεζκαηηθά ζπλεξγάηεο θαη πθηζηάκελνπο. Παξέπεκςε έηζη
επζέσο ζηε ζρέζε

κεηαμχ εγεζίαο θαη παξαθίλεζεο κε άμνλα ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο, ζηελ

απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη άιισζηε θαη ε εξκελεία ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ πεξί
θηλήηξσλ ζεσξηψλ (Maslow, Herzberg, Vroom, θιπ) κε απνθνξχθσκα ηε ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο. ‟
απηφ αθξηβψο ην πιαίζην ν ίδηνο εηζήγαγε έλα παγθφζκηαο απνδνρήο ζχζηεκα δηνίθεζεο κέζσ
αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ (Management By Objectives ή MBO)72 πνπ, νπζηαζηηθά απνηειεί κηαλ
νξγαλσκέλε ηερληθή παξαθίλεζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηελ πιεξφηεηα ηεο
εθαξκνγήο ηεο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ βάζεη ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ πνπ, πάλησο, πξνδηαγξάθνληαη κε ηε ζπλεξγαζία αμηνινγεηψλ-αμηνινγνχκελσλ
ζε θαζεζηψο πιήξνπο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο.

Peter Ferdinand Drucker (1909 - 2005). «Γθνπξνχ» ηνπ ζχγρξνλνπ Management, εθπαηδεπηήο, ζπγγξαθέαο θαη
εηζεγεηήο ηεο ζεσξίαο MBO.
72
Σν Διιεληθφ Κξάηνο κε ην Νφκν 3230/2004, ΦΔΚ 44/11.2.2004 ζέζπηζε ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ΜΒΟ.
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2.1 Ζγεζία θαη Πεξηβαιινληηθέο Μεηαβιεηέο
Ζ ζχγρξνλε εγεζία ιεηηνπξγεί εληφο κηαο νξγαλσηηθήο νληφηεηαο ππαγφκελεο ζε κηαλ επξχηεξε
πεξηβάιινπζα δνκή (Δηθφλα 2-1). Αξρηθά πξφθεηηαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ππαγσγήο ηεο, πνπ,
ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ιφγνπ ράξε, απφ ηε κία πιεπξά πεξηιακβάλεη ηνπο κεηφρνπο, ηνπο
πξνκεζεπηέο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηηο εκπνξηθέο ελψζεηο
ελψ, απφ ηελ άιιε, ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πηζησηέο θαη
ηηο δηάθνξεο θνηλφηεηεο. Αθνινπζεί ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επξχηεξεο
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο, ηερλνινγηθέο, πνιηηηθέο θαη λνκηθέο δπλάκεηο θαη, ηέινο, ην
επξχηεξν (θπζηθφ) πεξηβάιινλ, κε ζεκειηψδεηο δνκέο ην θιίκα, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηε ιεγφκελε
«άγξηα δσή» (Wheelen & Hunger, 2011).
ην πιαίζην απηνχ ηνπ δηαξθψο κεηαζρεκαηηδφκελνπ θπζηθά θαη ηερλνινγηθά πεξηβάιινληνο ε
ζχγρξνλε θαηεχζπλζε ηεο νξγαλσζηαθήο θαη, εηδηθφηεξα, ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηνίθεζεο, ηνπνζεηεί ηελ
εγεζία ζηε βάζε δχν ζεκειησδψλ αιιειεμαξηψκελσλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ε δεχηεξε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ
έιεγρν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ
εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ. ‟ απηφ, ινηπφλ, αθξηβψο ην ζεκείν, εληνπίδεηαη ε πξφθιεζε γηα ηνλ κάλαηδεξ
ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα, ν νπνίνο θαιείηαη λα ζπλδπάζεη επί ησ βειηίσ ηηο πξναλαθεξζείζεο
ιεηηνπξγίεο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε βέιηηζηε δπλαηή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηε βέιηηζηε
ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ, ρεηξηδφκελνη ηα δηαηηζέκελα κέζα, εθαξκφδνπλ ηηο επηιεγφκελεο
κεζφδνπο. Έηζη, ν κελ

Kotter

ζεσξεί πσο ην κάλαηδκελη ηίζεηαη αληηκέησπν κπξνο ζηελ

πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ ηεο ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, θαζψο ε εγεζία ηίζεηαη αληηκέησπε
κε ηηο δηαξθείο θαη παληνεηδήο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, νη δε Bennis θαη Nanus ζεσξνχλ πσο νη
δηαρεηξηζηέο είλαη απηνί πνπ «θάλνπλ ηα πξάγκαηα ζσζηά» ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο εγέηεο πνπ
«θάλνπλ ηα ζσζηά πξάγκαηα» (Μπνπξαληάο, 2005:208).
Ο Kotterman, (2006) έδσζε κηα επίζεο ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ απιήο
δηαρείξηζεο θαη εγεζίαο κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε.
Πξάγκαηη, ηα πξνθίι κεηαμχ ελφο απινχ κάλαηδεξ (δηαρεηξηζηή) θαη ελφο δηαρεηξηζηή κε εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο (Πίλαθαο 2A) θαίλεηαη πσο ελ ηέιεη δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά (Μπνπξαληάο, 2005
·Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008).
Βεβαίσο, ε απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαηηζέκελε εκπεηξία θαζψο
θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ηεο ηερλνγλσζίαο, θαζφηη ν αξκφδσλ ζπγθεξαζκφο ηνπο
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Δηθφλα 2-1: Πεξηβαιινληηθέο Μεηαβιεηέο
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Thomas L., Wheelen, J. & Hunger D., 2011

ελίνηε θαηαδεηθλχεηαη ζσηήξηνο γηα έλαλ νξγαληζκφ, αθνχ ζπρλά ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά είηε ζε
ζρεδηαζκνχο έλαληη έθηαθησλ αλαγθψλ, είηε θαη ζ‟ απηή θαζ‟ απηή ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν, κέζσ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ θαη βξαρππξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ
επηζηεκνληθή έξεπλα δηαπηζηψλεη φηη ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηνηρείνπ ηεο απηνπεπνίζεζεο
θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ραξηζκαηηθή εγεζία, ελψ ε έιιεηςή ηεο πξνθαιεί αλαπνθαζηζηηθφηεηα,
απξνζπκία αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη απνδπλάκσζε ηεο δηάζεζεο γηα άζθεζε ζεηηθήο επηξξνήο
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Πίλαθαο 2Α: Γηαθνξέο κεηαμχ Γηεπζπληή θαη Γηεπζπληή - Ζγέηε (Leader)
Πεγέο: Μπνπξαληάο, 2005, Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008

Γηεπζπληήο

Γηεπζπληήο - Ζγέηεο

Γηνξίδεηαη.

Αλαδεηθλχεηαη.

Υξεζηκνπνηεί λφκηκε-δνηή δχλακε
(εμνπζία).

Υξεζηκνπνηεί πξνζσπηθή δχλακε.

Γίλεη νδεγίεο, εληνιέο, παξέρεη αληακνηβέο
θαη επηβάιιεη ηηκσξίεο.

Πεξλά φξακα, εκπλέεη, πείζεη.

Γηαρεηξίδεηαη.

Καηλνηνκεί.

Γηαηεξεί.

Αλαπηχζζεη.

Αληηγξάθεη κε αθξίβεηα.

Πξσηνηππεί κε ηφικε θαη ζχλεζε.

Ρσηά: «πψο;» θαη «πφηε;».

Ρσηά «ηη;» θαη «γηαηί;».

Διέγρεη.

Κεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε.

Γίλεη έκθαζε ζε δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα θαη
ινγηθή.

Γίλεη έκθαζε ζε αλζξψπνπο θαη
ζπλαηζζήκαηα.

Έρεη βξαρππξφζεζκε πξννπηηθή θηλνχκελνο
ζε πξνθαζνξηζκέλα ηππηθά πιαίζηα.

Έρεη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή αλνίγνληαο
νξίδνληεο θαη δηεπξχλνληαο ηα πθηζηάκελα
πιαίζηα.

Γέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ην πθηζηάκελν
Status- Quo.

Πξνθαιεί ην θαηεζηεκέλν θαη
πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο.

Απνδέρεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.

Δξεπλά ηελ πξαγκαηηθφηεηα.

Κάλεη ηα πξάγκαηα ζσζηά.

Κάλεη ηα ζσζηά πξάγκαηα.

απέλαληη ζηνπο άιινπο. Δίλαη ζεκαληηθφ άιισζηε γηα έλα απνηειεζκαηηθφ δηεπζπληηθφ ζηέιερνο λα
γλσξίδεη, εθηφο απφ ηηο αλάγθεο ππαγσγήο πνπ ζπρλά κπνξεί λα έρνπλ νη άιινη, φηη νη ίδηνη δε
δηαηίζεληαη λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο αηνκηθέο ηνπο αμίεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο.
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Βέβαηα ε ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ έπαξζε νδεγψληαο ελίνηε ζε
βεβηαζκέλεο απνθάζεηο, αθνχ ζπρλά αλαιακβάλεη ππεξβνιηθά ξίζθα, κε άκεζν θίλδπλν ηε κεηαιιαγή
ηεο «θαηάζηαζεο ηζρχνο» ζε «θαηάζηαζε αδπλακίαο» (Yukl, 2013:139, 157-158).
2.2 Ζγεζία, Παξαθίλεζε θαη Δπηρεηξεζηαθή ηνρνζέηεζε
Οιφθιεξε ε πξνζέγγηζε Drucker (2000) βαζίδεηαη ζην δηαδξαζηηθφ ξφιν ηνπ ραξηζκαηηθνχ
δηαρεηξηζηή (manager) ησλ αλζξψπηλσλ (πξβ. 1.6.11) θαη θπζηθψλ πφξσλ (human & natural resources)
πνπ, ζην πιαίζην ηεο επηηπρνχο δηεθπεξαίσζεο ηνπ εθάζηνηε αλαιακβαλφκελνπ έξγνπ, ζην
ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, θαιείηαη λα ζπληνλίζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, βάζεη ησλ
πξνβιεπφκελσλ πξνδηαγξαθψλ. Βέβαηα ε εγεζία δελ κπνξεί λα αθνξά κφλν ζε έλα «θνξπθαίν» άηνκν,
αιιά ζε θάζε άηνκν πνπ, ιφγσ ζέζεσο, πξσηαγσληζηεί, ηξφπνλ ηηλά, εκπλένληαο θαη θαηεπζχλνληαο
άιινπο, κε ζηφρν ηελ επηβίσζε ηνπ εθάζηνηε ππεξεηνχκελνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηελ πξφνδν θαη
εμέιημε ηνπ ζπλφινπ (Goleman θ.ά., 2002: 14-16). Έηζη, ε επηηπρία ηεο ζχγρξνλεο πξνζέγγηζεο γηα ηε
Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κάλαηδεξ
(Mosadeghrad, 2015):
1. λα δεκηνπξγεί φξακα,
2. λα δεκηνπξγεί ζρέδην θαη,
3. λα εγείηαη ησλ θξηλφκελσλ σο απαξαίηεησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ.
Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ απεπζείαο ζην πξνθίι ελφο δηεπζπληηθνχ
ζηειέρνπο κε ραξαθηεξηζηηθά κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε
ζηελή έλλνηα ηνπ δηαρεηξηζηή. Βέβαηα, ε ελδειερήο κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζθηαγξαθνχλ ηηο
εγεηηθέο κνξθέο ησλ νξγαλσζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, δε ζπλδένληαη ηφζν ηελ ηεξαξρηθή ηνπο ζέζε, φζν
κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθηεινχλ ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα. Έηζη,
ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ΜΒΟ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εμέιημεο ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ, ην εγεηηθφ ζηέιερνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηα πθηζηάκελα ζηειέρε. Καζέλα
απ‟ απηά, αλαιφγσο ησλ επζπλψλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ, πξνβαίλεη ζε ηαθηέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ
πνξεία ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, βάζεη ησλ επίζεο πξνβιεπφκελσλ επαλαμηνινγήζεσλ. ηνλ
θαζνξηζκέλν ρξφλν, ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε θξίλνληαη αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ
πιαηζίνπ πνπ αθνξά είηε ζηηο αληακνηβέο γηα ηελ επηηπρία (απμήζεηο κηζζψλ, πξναγσγέο, θιπ), είηε ζηηο
επηπηψζεηο ιφγσ απνηπρίαο (κεηψζεηο κηζζψλ, ππνβάζκηζε αξκνδηνηήησλ, απνιχζεηο, θιπ). Καη‟ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ν κάλαηδεξ απνηειεί θνκβηθήο επηρεηξεζηαθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν ζηελ άιπζν (Value Chain)
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ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο73 (Δηθφλα 2-2), είηε νηθνλνκηθήο, (EVA) (Correia θ.ά., 2007), είηε αγνξαίαο
(MVA) (Bhasin, 2013).
2.3 Σν ζχζηεκα ΜΒΟ σο Σερληθή Παξαθίλεζεο
Γηα ηνλ Drucker ην θαηλφκελν ηεο δηνίθεζεο ζα απνηειεί θπξίαξρν ζεζκφ (institution) γηα φζν ν
«Πνιηηηζκφο ηεο Γχζεο» θαηνξζψλεη λα ππάξρεη σο θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη, ελ ηέιεη, πνιηηηθφ
ζχζηεκα, θαζψο ε εκθάληζε θαη εμέιημή ηνπ ππήξμε θνκβηθφ γεγνλφο ζηελ αλζξψπηλε Ηζηνξία. Καη
ηνχην δηφηη θαζηεξψζεθε ζηελ πξάμε, δίρσο λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο θνηλσληθέο αληηζέζεηο ή
αλαθαηαηάμεηο. Υσξίο ηελ επελέξγεηα ηεο δηνίθεζεο, ηφζν νη αλζξψπηλνη, φζν θαη νη θπζηθνί πφξνη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ- ζα παξέκελαλ
αλελεξγνί σο πξνο ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο (Drucker, 1999: 2-4). Τπ‟ απηήλ αθξηβψο ηελ
έλλνηα ε δηαδηθαζία ηεο ζηνρνζέηεζεο σο εξγαιείν δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο, αζθεί απνθαζηζηηθήο
ζεκαζίαο επηξξνή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη ηα άηνκα εληφο ησλ εξγαζηαθψλ
πεξηβαιιφλησλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζηηο απνδφζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ (Locke &
Latham, 2002, νπ. αλαθ. ζην Lunenburg, 2011a).
Απηφο άιισζηε είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα εμαθνινπζεί λα
κειεηά ηνπο κεραληζκνχο ηεο, φπσο ιφγνπ ράξε ζηελ πεξίπησζε ηεο Θεσξίαο ηεο ηνρνζέηεζεο
(Δηθφλα 2-3), θαη λα ηελ αμηνπνηεί ζε έλα επξχ θάζκα, ψζηε λα εξκελεχζεη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο
ζχγρξνλεο ζεσξίεο θηλήηξσλ, αλεμαξηήησο αλ νη ίδηεο αθνξνχλ ζηηο αλάγθεο74 (Need Approaches) ή αλ
δηαηεξνχλ αθξαηθλψο γλσζηηθφ ραξαθηήξα75 (Cognitive Approaches). ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο
δηνίθεζεο νη νξγαληζκνί πξνζβιέπνπλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζηνρνζέηεζεο ζηε δηαξθή βειηίσζε
θαη δηαηήξεζε πςειψλ θαη αληαγσληζηηθψλ εξγαζηαθψλ επηδφζεσλ. ηε βηβιηνγξαθία έρεη
θαηαρσξεζεί ζεκαληηθφ πιήζνο κειεηψλ φπνπ ην θχξην εχξεκα ηεο ξχζκηζεο ησλ ζηφρσλ είλαη φηη ηα
άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ εηδηθνχο, δχζθνινπο, αιιά εθηθηνχο ζηφρνπο, απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηα
άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ εχθνινπο, κε εηδηθνχο ή θαη θαζφινπ ζηφρνπο. Σν ζχζηεκα MBO, παξά ηηο
απαηηήζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ νγγαλσζηαθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο
ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, θαη παξά ηελ χπαξμε αλάινγσλ ζπζηεκάησλ76, παξακέλεη έλα ξεαιηζηηθφ

Ο δηάθξηζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε αγνξαία (Market Value Added ή MVA), είηε νηθνλνκηθή (Economic
value added ή EVA), ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Alfred Marshall ην1890 (Wallace, 1997:1).
74
Hierarchy of Needs (Maslow), ERG Theory (Alderfer), Two Factor Theory (Herzberg), Learned Needs Theory
(McClelland) θ.ά
75
Expectancy Theory, Equity Theory/ Social Comparison Goal Setting Theory θ.ά.
76
Management by Decision Rules (Exception (MbE).
73
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Δηθφλα 2-2: πζηεκηθή δηαρείξηζε & Πξνζηηζέκελε Αμία
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

ζχζηεκα δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο θαη, ηαπηφρξνλα, κηα απνηειεζκαηηθή ηερληθή – εξγαιείν
ιεηηνπξγηθψλ πξνυπνινγηζκψλ «εηζφδνπ» ή «εηζφδνπ - εμφδνπ», δηαζθαιίδνληαο ζπγθεθξηκέλα νθέιε
γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην εθαξκφδνπλ (Hofstede, 1980·Akrani, 2010:1·Singh, 2015).
Χζηφζν, ηα νξγαλσζηαθά ζηειέρε απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ επαξθή απνζέκαηα δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ, ψζηε λα απνδέρνληαη εγθαίξσο θαη κε ππεπζπλφηεηα ηελ αλάιεςε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ,
θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ απφδνζή ηνπο αλαηξνθνδφηεζε (Locke & Latham, 2002·Latham,
2003, νπ. αλαθ. ζην Lunenburg, 2011a).
2.4 Σν ΜΒΟ σο εξγαιείν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο.
Ζ δηαρείξηζε κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ έρεη ππνζηεξηρζεί σο εξγαιείν βειηίσζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαρείξηζεο, θαη σο

κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ θαζνξηζκνχ ησλ

ζηφρσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ κε βεβαηφηεηα ζηε βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο απφδνζεο θαη ηθαλνπνίεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέρξη ζήκεξα, ζε έλα πιήζνο ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα έρεη πινπνηεζεί θάπνηα κνξθή. Μηα κεγάιε ζεηξά πεξηγξαθηθψλ άξζξσλ
παξέρνπλ καξηπξίεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο MBO, αιιά νη νινθιεξσκέλεο
κειέηεο αμηψζεσλ πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί επαξθψο γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο, είλαη αξθεηά ιηγφηεξεο.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο MBO έρεη επηθεληξσζεί ζηελ πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ΜΒΟ,
πξνηείλνληαο «βήκαηα» γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηνπ, απαξηζκψληαο ηαπηνρξφλσο ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ πηνζέηεζεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ
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Δηθφλα 2-3: Ο κεραληζκφο ηεο Θεσξίαο ηεο ηνρνζέηεζεο
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Mallins, 2005, φπ. αλαθ. ζην Osabiya, 2015

(Thompson θ.ά., 1981). Παξά ηαχηα, ζην ζπγθεθξηκέλν απηφ πιαίζην, ραξαθηεξίδεη ην ζχζηεκα
δηνίθεζεο δηα κέζνπ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ πνπ, καδί κε άιια, παξφκνηα πξνγξάκκαηα77, νξγαλψλεηαη
θαη αλαπηχζζεηαη σο έλα θαη‟ εμνρήλ ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ ζηνρνζέηεζεο (Lunenburg, 2011a).
2.4.1 Θεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΜΒΟ
Ο ζθνπφο θάζε αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ (objective) είλαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε νξγάλσζε ησλ
εξγαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε θάζε κηαο εθ ησλ επί κέξνπο πηπρψλ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αληηθεηκεληθφο
ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφο θαη κεηαηξέςηκνο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο επηδφζεηο, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε εξγαζηαθέο αλαζέζεηο. Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ζπλδένληαη άξξεθηα κε
ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ νξγαληζκνχ, απαηηνχλ πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ζε εχζεην ρξφλν, ψζηε
λα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Δδψ αθξηβψο εληνπίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ
βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΜΒΟ (Δηθφλα 2-4) ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ θαη, ελ ηέιεη, ζπλζέηνπλ ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ζθνπφ πνπ θαινχληαη ζε θάζε πεξίπησζε λα εμππεξεηήζνπλ. Δπί ηεο νπζίαο πξφθεηηαη
γηα ηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηεο βάζεη αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ νξγαλσζηαθήο δηαρείξηζεο, νη νπνίεο
εκαληηθά ηέηνηα πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη ι.ρ. ην HPWPs (High-Performance Work Practices) θαη ην MIS
(Management Information Systems).
77
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Δηθφλα 2-4. Θεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ MBO
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Drucker, 1954, 1976

εμειίζζνληαη ζε ηξείο θάζεηο νη νπνίεο -ελ ζπληνκία- έρνπλ σο εμήο (Drucker, 1976 & 1999·Roman,
2010: 190, 234, φπ. αλαθ. ζην Gotteiner, 2016):
1) Οξζνινγηθφο θαηακεξηζκφο ζηφρσλ.
Σν αθξσλχκην S.M.A.R.T. εκπεξηέρεη θαηαξράο ηελ «έμππλε» θηινζνθία ηεο ΜΒΟ
ζηνρνζέηεζεο θαζφηη ελζσκαηψλεη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ επηδησθφκελσλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζηφρσλ ησλ
ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο:
i.

Specific (Δμεηδηθεπκέλνο).

ii.

Measurable (Μεηξήζηκνο).

iii.

Agreed /Achievable / Attainable (ζπκθσλεκέλνο, / επηηεχμηκνο / εθηθηφο).

iv.

Realistic / Responsible / Receivable (ξεαιηζηηθφο / ππεχζπλνο / θαηαλνεηφο)

v.

Time-bound (Υξνληθά δεζκεπηηθφο).
Σφζν νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, φζν θαη απηνί ηνπ ηκήκαηνο φπνπ ππάγεηαη ην εθάζηνηε

ζηέιερνο δένλ ελ ηέιεη λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ.
65

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθφ, ηη νπνίν ζπληζηά ηαπηνρξφλσο
πξνυπφζεζε, ηφζν γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε, ζην ηέινο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο θάζε θνξά
πεξηφδνπ, φζν θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηπρφλ εληνπηζζέλησλ αδπλακηψλ θαη, θπξίσο, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θάζε ζηειέρνπο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηηεπρζεί ν
απνηειεζκαηηθφηεξνο ζρεδηαζκφο ησλ ελδνεπηρεηξεζηαθψλ ή κε πξνγξακκάησλ

εθπαίδεπζεο,

θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο, πνπ, ζπλήζσο, έπνληαη, δεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπλδένληαη
άκεζα κε ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο.
2) Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηειέρνπο ζηε δηαδηθαζία ζηνρνζέηεζεο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηνρνζέηεζεο αθνξά ζε θάζε ζηέιερνο μερσξηζηά, πέξαλ ησλ επξχηεξσλ
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζπλνιηθά ζηνλ νξγαληζκφ. Πεξηιακβάλεη θαηαξράο έλα γφληκν δηάινγν κεηαμχ
πξντζηακέλνπ – πθηζηακέλνπ δηα ηνπ νπνίνπ πξνθχπηνπλ θαηά πεξίπησζε νη εμαηνκηθεπκέλνη ζηφρνη
πνπ θάζε ζηέιερνο θαιείηαη λα επηηχρεη, φληαο ππφ θαζεζηψο δηαξθνχο αμηνιφγεζεο. Ο πξντζηάκελνο
θέξεη ηελ πιήξε επζχλε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη, ελ γέλεη, θαηάιιεινπ
θιίκαηνο ηζφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, ψζηε ε αληαιιαγή απφςεσλ λα δηεμάγεηαη ειεχζεξα παξάγνληαο
ην βέιηηζην δπλαηφ πξντφλ. Θεκειηψδνπο ζεκαζίαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζεσξνχληαη ηφζν ην
επίπεδν ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, φζν θαη ην ζηπι εγεζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ πξντζηάκελν.
3) Ζ αληηθεηκεληθή αλαηξνθνδφηεζε (objective feedback).
Πξφθεηηαη γηα κηα απφιπηα επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία πνπ παξέρεη ζηνλ αμηνινγνχκελν κία
δηαξθή θαη μεθάζαξε εηθφλα ηνπ έξγνπ πνπ ν ίδηνο έρεη κέρξη ζηηγκήο επηηειέζεη, θαζψο θαη ηηο
απαηηήζεηο πνπ πθίζηαληαη ψζηε, εμειηζζφκελνο ν ίδηνο, λα δπλεζεί λα αμηνπνηήζεη θαηά ην βέιηηζην
ηξφπν ηνλ ελαπνκείλαληα ρξφλν γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Θεκειηψδεηο
πξνυπνζέζεηο εχξπζκεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΜΒΟ. Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνλ Collins
(1971), ν νπνίνο ηνλ κειέηεζε ην ζχζηεκα ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ΜΒΟ πξνυπνζέηεη ηε ζπλνιηθή ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ,
απαηηεί επαξθή ρξφλν, ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ ηα απαξαίηεηα επίπεδα δέζκεπζεο απφ ηα εκπιεθφκελα
άηνκα. Σέινο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ησλ πξνγξακκάησλ ηχπνπ MBO
απνηειεί, ζε κεγάιν βαζκφ, ε απφιπηε απνδνρή ηνπο, απφ φζνπο θιεζνχλ λα ηα πινπνηήζνπλ.
2.4.2 ηάδηα (θάζεηο) ηνπ ΜΒΟ
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαρείξηζε κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ,
κε βάζε πάληα ηελ πξνζέγγηζε Drucker (1954, 1976 & 1999), θξίλεηαη απαξαίηεην ζε θάζε πεξίπησζε
λα ιακβάλνληαη ππφςε νη άμνλεο επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ε φιε δηαδηθαζία (Mullins, 2005: 605):
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1) αληηθεηκεληθή ζηνρνζέηεζε ζε επίπεδν νξγαληζκνχ,
2) αληηθεηκεληθή ζηνρνζέηεζε ζε επίπεδν δηεπζπληψλ θαη,
3) αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.
Με βάζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο άμνλεο, πξνδηαγξάθνληαη ηα βήκαηα (ζηάδηα) ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ ΜΒΟ θαη έρνπλ σο εμήο (Δηθφλα 2-5):
i.

θαζνξηζκφο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ (Define organizational goals),

ii.

αλάζεζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζηφρσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Define employees objectives),

iii.

ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαδφκελσλ
(Continuous monitoring performance and progress),

iv.

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ (Performance evaluation) θαη,

v.

απφδνζε αληακνηβψλ (Rewards performance).
Ζ ηξνπνπνηεκέλε κάιηζηα εθδνρή ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ (Δηθφλα 2-6) ελζσκαηψλεη

κέζα ζε έμη ζηάδηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο (Providing feedback) θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ζπλνιηθήο απφδνζεο (Performance appraisal), ελψ παξαθάκπηεη ηελ απφδνζε αληακνηβψλ (Rewards
performance).
2.4.3 Μέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΜΒΟ
Καζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness) θάζε νξγαληζκνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην βαζκφ
επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη νκαιήο ξνήο ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ, θάζε πξνγξάκκαηνο ΜΒΟ απαηηεί (Odiorne, 1982·Drucker, 1954:144-145, φπ. αλαθ. ζην
Maciariello, 2013):
1) δηακφξθσζε δνκήο ηεξαξρίαο (Hierarchy structure),
2) εκπέδσζε ησλ αξρψλ δηνίθεζεο ζε νιφθιεξν ην ηεξαξρηθφ θάζκα κέζσ επηηήξεζεο θαη
ειέγρνπ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο εθάζηνηε πξντζηάκελνπο πξνο ηνπο εθάζηνηε
πθηζηάκελνπο ζε θαζεζηψο εκπηζηνζχλεο θαη αμηνθξαηίαο θαη, ηέινο,
3) δηαζθάιηζε επαξθνχο ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηνπ εθάζηνηε πξνέδξνπ ή / θαη δηεπζχλνληα
ζπκβνχινπ (CEO) ηεο επηρείξεζεο.
Ζ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΒΟ ζηνπο νξγαληζκνχο απαηηεί ηελ
αλάιπζε ηεο κεηαβνιήο ηεο απφδνζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζηειερψλ, αιιά θαη ηελ αλάιπζε
ηεο κεηαβνιήο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ,
φζν θαη ζε επίπεδν ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηεο εθάζηνηε δηνίθεζεο. Δδψ αθξηβψο ηνπνζεηείηαη ην
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Δηθφλα 2-5: ΜΒΟ - Μνληέιν πέληε ζηαδίσλ
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Drucker, 1954, 1976

ζεκειηψδεο δήηεκα ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο παξαθίλεζεο. ην ζπγθεθξηκέλν απηφ πιαίζην, ηδηαίηεξε
έκθαζε εθ κέξνπο ηνπ ΜΒΟ απνδίδεηαη:
i. ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε (Economic Performance),
ii. ζηε δηαρείξηζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ - δηαρεηξηζηψλ (Managing Managers),
iii. ζηε δηαρείξηζε εξγαδφκελσλ (Managing Employee) θαη,
iv. ζηε δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο (Managing Work).
2.4.4 Πξνυπνζέζεηο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΜΒΟ
Πξφθεηηαη, επί ηεο νπζίαο, γηα κηα δνθηκαζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ν νξγαληζκφο θαη δε ε
επηρείξεζε, ζηνρεχνληαο ζηελ άκβιπλζε θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ αδπλακηψλ ησλ ζηειερψλ πνπ ηελ
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επαλδξψλνπλ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο αθνξνχλ ζηα εμήο επί κέξνπο ζηνηρεία (Riggs θ.ά.,
1980: 502):
I.

Απνζαθήληζε ή θαη αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε
ν εθάζηνηε ζηφρνο λα ηίζεηαη -ιφγνπ ράξε- απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα
θαιείηαη ε αλψηαηε δηνίθεζε λα θαηαλνήζεη κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελφ ηνπο.

II.

Παξνρή πεξεηαίξσ δηεπθξηλίζεσλ αλά επίπεδν. Κάζε επί κέξνπο ηκήκα πξέπεη λα γλσξίδεη
αθξηβψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ νξγαλσζηαθνχ
ζθνπνχ, ηφζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο λα ζπλνρήο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, φζν θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ
νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ.

III.

Δπηθνηλσλία ηνπ αλψηεξνπ δηεπζπληή ή ηνπ εθάζηνηε πξντζηακέλνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηε
δηαδηθαζία κε ηα θαηψηεξα ζηειέρε κέζσ ζπλεληεχμεσλ ή ζπδεηήζεσλ, ψζηε λα παξέρνληαη νη
θαηάιιειεο δηεπθξηλήζεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη
ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, πξνο επίηεπμε ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ.

IV.

Ακθφηεξνη νη εκπιεθφκελνη (δηεπζπληηθά θαη δηνηθνχκελα ζηειέρε) θαινχληαη λα απνδέρνληαη
απφ θνηλνχ ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ θάζε θνξά ζα αθνινπζνχληαη, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη
εθάζηνηε ηηζέκελνη ζηφρνη.

V.

Ο δηεπζπληήο ή ν πξντζηάκελνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ
θαζψο εμειίζζεηαη έλα ζρέδην, κε ηξφπν ψζηε λα αμηνινγνχληαη νη επηδφζεηο ησλ ζηειερψλ πνπ
ππάγνληαη ζηα θαηψηεξα θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο, φζνλ αθνξά ζηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο,
κέζσ κηαο ρξνληθήο πεξίνδν επαλεμέηαζεο (ιφγνπ ράξε ηξηψλ ή έμη κελψλ).

vi.

ην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ νξίδνληαη εθ λένπ ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ
κεξψλ, ψζηε λα επηιχνληαη ηπρφλ πξνθχπηνληα πξνβιήκαηα θαη λα εμεηάδνληαη ηα επηηεπρζέληα
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ αλαηεζεί ζηνπο πθηζηακέλνπο.

vii.

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε αζθνχλ ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπο ξφιν ζε ζρέζε κε ην πψο ζα
αμηνπνηνχληαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, ην πψο ζα αμηνπνηνχληαη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ
ζηειερψλ θαη ην πψο λα παξαθάκπηνληαη ελδερφκελεο αδπλακίεο.

viii.

Με βάζε ηα εθάζηνηε απνηειέζκαηα, ην ζρέδην δξάζεο, θαη ηα πξφηππα επηδφζεσλ ζα
ζπκθσλεζεί ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πξνζερή πεξίνδν.

2.4.5 Ζ Δπηθνηλσλία ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ
ην άιισζηε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε κνληέξλνπ νξγαληζκνχ, ε ίδηα ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα
ζπλδηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο εγεζίαο - ζηειερψλ. εκαληηθφ κεξίδην ζ‟
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Δηθφλα 2-6: ΜΒΟ - Μνληέιν έμη ζηαδίσλ
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Drucker, 1976, 1999

απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαηέρεη αζθαιψο ε νξγαλσζηαθή επηθνηλσλία, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο πξαγκάησζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο. Δδψ αθξηβψο επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ ξφισλ πνπ
θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ηα εγεηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε. Πξάγκαηη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε
κεηαβίβαζε ησλ εληνιψλ ή ησλ αηηεκάησλ θαη, ελ γέλεη, ησλ κελπκάησλ αηνκηθά ή καδηθά, ακέζσο ή
εκκέζσο, κε ηε ρξήζε ιεθηηθψλ ή ζπκβνιηθψλ κνξθψλ, εμαξηάηαη ζην κέγηζην βαζκφ απφ ηελ
επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ (Κνηδατβάδνγινπ & Παζραινχδεο, 2002: 8-11).
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ζπλεηζθνξά ηεο νξγαλσζηαθήο επηθνηλσλίαο ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηειερψλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, κε πνζνζηά 11%,
φζνλ αθνξά ζηε δηθηχσζε, 19% ζε επίπεδν παξαδνζηαθνχ management, 26% ζε επίπεδν δηνίθεζεο
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αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη 44% ζε επίπεδν ζπλήζνπο επηθνηλσλίαο (Luthans θ.ά.,1988:68, φπ. αλαθ. ζην
Κνηδατβάδνγινπ & Παζραινχδεο, φπ. π.: 10).
Ξερσξηζηή πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ MBO ζεσξείηαη ε απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ (Δηθφλα 2-7)., κέζσ ελφο παξαγσγηθνχ δηαιφγνπ
πνπ αλαπηχζζνπλ ηα ζηειέρε αλεμαξηήησο ηεξαξρηθήο βαζκίδαο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηνρέηεπζε
ησλ δηνηθεηηθψλ ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ απφ ην έλα νξγαλσζηαθφ επίπεδν ζην άιιν. ‟ απηήλ αθξηβψο ηε
βάζε, δηνρεηεχνληαη απφ ην ακέζσο πςειφηεξν ηεξαξρηθά δηνηθεηηθφ επίπεδν πξνο ην ακέζσο
ππνδεέζηεξν, ζπγθεθξηκέλνη, θάζε θνξά, ζηφρνη θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα. Ο ακθίδξνκνο ραξαθηήξαο
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο επηηξέπεη ηε δηνρέηεπζε ξπζκηζηηθψλ πξνηάζεσλ, επίζεο ππφ κνξθή ζρεδίσλ ή
κέηξσλ, απφ ην ππνδεέζηεξν πξνο ην ακέζσο αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε
δηεθπεξαίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε απφ θνηλνχ
νξζνινγηθή αλάπηπμε κηαο νκάδαο ηειηθψλ ζηφρσλ θαη κέηξσλ πξνο πινπνίεζε, ζηε βάζε ελφο
πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, δεζκεπηηθνχ γηα φια ηα
εκπιεθφκελα κέξε. Έηζη, ε επηθνηλσλία ζπλεηζθέξεη εμ ίζνπ κε ηε ζηνρνζέηεζε θαη ηελ παξαθίλεζε ζε
έλα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηξίπηπρν ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΜΒΟ. Τθίζηαηαη ήδε έλα πιήζνο
ζεσξεηηθψλ κνληέισλ78, αιιά θαη «ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο», πνπ έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζχλδεζε
ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ηφζν κε ηελ νξγαλσζηαθή επηθνηλσλία φζν θαη κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηειερψλ (Thomson,1998:1-4·Jubge & Klinger, 2008).
2.5 Πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα, πεξηνξηζκνί θαη επεθηάζεηο ηνπ ΜΒΟ
Ζ δηνίθεζε κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ νπσζδήπνηε δε ζπληζηά παλάθεηα. Δίλαη έλα δχζθνιν
θαη απαηηεηηθφ ζχζηεκα νξγαλσζηαθήο δηαρείξηζεο, πνπ απαηηεί ηφζν ηε δέζκεπζε, φζν θαη ηελ
αξκνδηφηεηα ησλ ζηειερψλ πνπ ην επηθνηλσλνχλ θαη ην εθαξκφδνπλ, αλεμαξηήησο ηεξαξρηθήο ζέζεο.
Γη‟ απηφ ην ιφγν ραξαθηεξίδεηαη απφ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα (Πίλαθαο 2Β) Ζ επίηεπμε δε
ηεο κέγηζηεο δπλαηήο σθέιεηαο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο,

ζπλδέεηαη αζθαιψο κε ηελ επαξθή

αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηφζν ησλ θνηλψλ «παγίδσλ», πνπ ελίνηε ζπκθχνληαη κε νξηζκέλεο
ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ, φζν θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ (Carpenter, θ.ά.,
1973) θαζψο, παξά ηελ επξεία δηάδνζή ηνπ κεηά απφ δεθαεηίεο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ζην ρψξν
ησλ νξγαληζκψλ, θαη δε ησλ επηρεηξήζεσλ-, ην ΜΒΟ, σο κέζνδνο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο έρεη δερζεί
ζνβαξή ακθηζβήηεζε σο πξνο ηε ζπλέπεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, ε νπνία εμαθνινχζεζε λα

78

Μεηαμχ απηψλ θαη ην Person – Environment Fit Model.
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Δηθφλα 2-7: Δπηθνηλσλία, Παξαθίλεζε θαη ηνρνζέηεζε ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

πθίζηαηαη θαη ζηελ πνξεία (Gotteiner, 2016). Έηζη, θαζψο ην ΜΒΟ είρε αξρίζεη λα αλαδεηθλχεη ηα
νθέιε πνπ δεκηνπξγνχζε, θαη ζπλάκα ηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηψπηδε, ν Collins (1971), αλάκεζα ζε
άιινπο εξεπλεηέο, είρε εληνπίζεη πιενλεθηήκαηα φπσο:
1. αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο,
2. βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ,
3. κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ,
4. αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ,
5. πξνζσπηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη,
6. αλαπηέξσζε ηνπ εζηθνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ αηφκσλ,
θαη, παξάιιεια, κεηνλεθηήκαηα, φπσο:
I.

έιιεηςε ζπλνιηθήο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο,

II.

έιιεηςε πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΒΟ,

III.

αδπλακία επζπγξάκκηζεο ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ.

IV.

ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ επίηεπμε κεηξήζηκσλ ζηφρσλ θαη,

V.

αλεπάξθεηεο ζηελ απφδνζε κεηξήζεσλ.
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Πίλαθαο 2Β: Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΜΒΟ
Πιενλεθηήκαηα ΒΟ

Μεηνλεθηήκαηα ΜΒΟ

-Απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα.
-Βειηηψλεη ην ζρεδηαζκφ.
-Μεγηζηνπνηεί ηα θέξδε.
-Αληηθεηκεληθνπνηεί ηελ αμηνιφγεζε.
-Δπηηπγράλεη πξνζσπηθή ελίζρπζε,
βειηίσζε θαη αλάπηπμε.
-Αλαπηεξψλεη ην εζηθφ.
-ηξέθεη ηνπο εξγαδφκελνπο πξνο ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
-Γηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
δηαρεηξηζηψλ – πθηζηακέλσλ, σο πξνο ηνπο
ζηφρνπο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο.
-Απμάλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
-Δπηηξέπεη ηελ αηνκηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα,
σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
-Δπηηπγράλεη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο
βειηηψζεηο ζηελ απφδνζε.
-πλδέεη θαηαθφξπθα πςεινχο θαη ρακεινχο
ζηφρνπο.
-Δθαξκφδεη κία νξζνινγηθή ζηνρνζεηηθή
δηαδηθαζία.
-Αζθεί αληηθεηκεληθφ θαη νπζηαζηηθφ έιεγρν.
-Αλαιακβάλεη δηαθξηηνχο θαη ζαθψο
θαζνξηζκέλνπο ξφινπο.
-Απμάλεη θαηαιπηηθά ηε ζπκκεηνρηθφηεηα.
-Δπηηπγράλεη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε
ηεο επηθνηλσλίαο.
-Πεξηνξίδεη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ακβιχλεη ηηο
εληάζεηο.
-Βειηηψλεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα.
-Βειηηψλεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο αηνκηθέο
θαη νκαδηθέο απνδφζεηο.
-Απμάλεη ζηαδηαθά ηελ νξγαλσζηαθή
παξαγσγηθφηεηα.
-Βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
πθηζηάκελσλ θαη πξντζηάκελσλ.
-Βειηηψλεη ηε ζέζε ησλ πθηζηάκελσλ κέζσ
ηνπ ηεο αλάπηπμεο θαη απφδνζήο ηνπο

-Δκθαλίδεη ειιείςεηο ζηε ζπλνιηθή
νξγαλσζηαθή δέζκεπζε.
-Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ θάιπςε
ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ.
-Παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζηελ επζπγξάκκηζε
ησλ αηνκηθψλ κε ηνπο νξγαλσζηαθνχο
ζηφρνπο.
-Γίλεη ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ επίηεπμε
κεηξήζηκσλ ζηφρσλ.
-Δκθαλίδεη αλεπάξθεηεο ζηελ απφδνζε
κεηξήζεσλ.
- Ο κεραληζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δελ
είλαη εχθνια θαηαλνεηέο.
-Παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο σο πξνο ηε
δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ
εθ κέξνπο ησλ ηεξαξρηθά θαηψηεξσλ
νξγαλσζηαθψλ ζηειερψλ.
-Παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ζηελ παξνρή
επαξθνχο ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ησλ
αλψηεξσλ ηεξαξρηθά ζηειερψλ.
-Παξνπζηάδεη δπζρέξεηεο ζηελ επηθνηλσλία
κεηαμχ αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ
ζηειερψλ.
-Παξνπζηάδεη γξαθεηνθξαηηθέο ηξηβέο πνπ
ηείλνπλ λα επαπμάλνληαη, ζε επζεία
αλαινγία κε ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ.

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
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Δπηπξνζζέησο, νη Koontz & O‟Donnel (1976:452) πξνζδηφξηζαλ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο MBO ζηηο εμήο πεξηνρέο:
i.

ηξέθεη ηνπο εξγαδφκελνπο πξνο ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.

ii.

Γηεπθνιχλεη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη πθηζηακέλσλ
ηδηαίηεξα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο.

iii.

Απμάλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.

iv.

Δπηηξέπεη ηελ αηνκηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηελ
ελίζρπζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο.

v.

Οη βειηηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηελ απφδνζε, έρνπλ πνηνηηθφ, φζν θαη πνζνηηθφ
ραξαθηήξα.

vi.

Παξέρεη κηα θαηαθφξπθε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ζε πςειφ επίπεδν θαη ησλ ζηφρσλ ζε
ρακειφ επίπεδν.

Οη ίδηνη εξεπλεηέο πξνζδηφξηζαλ σο βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηε γξαθεηνθξαηία θαη
ηελ ππνρξεσηηθή ηήξεζε αξρείσλ. Αλ ε δηαδηθαζία ηεο ζηνρνζέηεζεο γίλεηαη αλαιπηηθή θαη
εθηεηακέλε, νη δηαρεηξηζηέο ελίνηε παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε, αληί λα ζπλεξγάδνληαη λα εθρσξνχλ ηνπο
ζηφρνπο ζηνπο πθηζηακέλνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο, ηείλνπλ λα ηνπο ειαρηζηνπνηνχλ. Δπηπιένλ, φζν
απμάλεηαη ην κέγεζνο ελφο νξγαληζκνχ, ηφζν

εληνλφηεξν αλακέλεηαη ην θαηλφκελν ηξηβψλ ιφγσ

γξαθεηνθξαηίαο. Δλίνηε κάιηζηα έλαο κεγάινο νξγαληζκφο δπζθνιεχεηαη λα κεηαηξέςεη έλα επκέγεζεο
ζχλνιν ζηφρσλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζε αληακνηβέο (ρξεκαηηθέο ή άιιεο), κε

απνηέιεζκα ηελ

απνζάξξπλζε ησλ εκπιεθφκελσλ, σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ πεξαηηέξσ ζηφρσλ. Σελ ίδηα πεξίπνπ
επνρή, ν Carpenter (1973) κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, εληφπηζε θαη δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλνπο
πεξηνξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ.. Δηδηθφηεξα δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:
1) Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί κηα ζεκαληηθή δέζκεπζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο
ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, έσο φηνπ ην ίδην λα ιεηηνπξγεί νκαιά,
παξέρνληαο ηα εθφδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξνο ηνχην είλαη απαξαίηεηεο νη
απνηειεζκαηηθφο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη απηφ απαηηεί ρξφλν θαηάξηηζεο.
2) Σν ζχζηεκα είλαη θνζηνβφξν, ηφζν απφ πιεπξάο ρξφλνπ, φζν θαη απφ πιεπξάο πφξσλ. Βέβαηα, ε
δηαπίζησζε απηή, ζπλδέεηαη κε θάζε αλάινγν ζχζηεκα πνπ έρεη, σο ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε
ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηηο αιιαγέο, σο πξνο ηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο. Ζ
εκπεηξία δηδάζθεη φηη ηα πξαγκαηηθά νθέιε ζα αξρίζνπλ λα θαίλνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε
ηξηεηίαο ή θαη πεληαεηίαο ζπλερνχο εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ MBO.
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3) Ζ δηακφξθσζε ησλ επηηειηθψλ ζηφρσλ γηα ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ, πξέπεη λα
πιεξνί ξεαιηζηηθά θξηηήξηα, λα είλαη επηθαηξνπνηεκέλε θαη κεηξήζηκε. Δίλαη επίζεο
αλακελφκελν νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε λα κελ ραξαθηεξίδνπλ
φια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη, σο εθ ηνχηνπ, αλακέλνληαη, ζπνξαδηθά ηνπιάρηζηνλ, θάπνηεο
απνηπρίεο ζηελ εθαξκνγή. Καηά ζπλέπεηα, ν νξγαληζκφο ππνρξενχηαη εθ λένπ λα δαπαλήζεη
ρξφλν θαη λα δηαζέζεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.
4) Αλακέλεηαη εμάιινπ φηη νξηζκέλνη δηεπζπληέο, είηε ελεξγά, είηε παζεηηθά, ζα απνξξίςνπλ ην
MBO, σο αζπκβίβαζην κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο θηινζνθία θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο,
ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ ζα πξνθαιέζεη ηξηβέο, θαη δπζρέξεηεο. Απαηηείηαη, επνκέλσο, ε
αλαγλψξηζε θαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ αθφκα
ζηαδίσλ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε θαη ν νξγαληζκφο λα απνδεκησζεί έγθαηξα, θαη
λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα ηνπ ελδερνκέλνπ ησλ νξγαλσζηαθψλ ζπγθξνχζεσλ.
5) Ζ πεξηνδηθή θαηάξηηζε φισλ ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ θξίλεηαη σζαχησο
απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη απαηηνχληαη εηδηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ επηηπρψο ηα ζηάδηα ηνπ
ζπζηήκαηνο..
6) Ζ αθξηβήο θαη αληηθεηκεληθή ζηνρνζέηεζε πξνυπνζέηεη

πςειή πνηφηεηα επηθνηλσλίαο,

αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη θαιιηέξγεηα θιίκαηνο θαηαλφεζεο ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, αληί ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ MBO, ν νξγαληζκφο ζα νδεγεζεί
ελδερνκέλσο ζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ ηέικα πνπ ζα αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία.
7) Σν ζχζηεκα αληακνηβψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο ζθνπνχο θαη
ηνπο ζηφρνπο ηνπ MBO.
8) Ζ πξνζθφιιεζε ζηηο κεηξήζεηο ησλ βξαρππξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ,
κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ αλάπηπμε ησλ κειινληηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ.
Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, ζηνλ πίλαθα 4, πνπ αθνινπζεί, ζπλνςίδνληαη

ηα

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη ηα ζνβαξφηεξα κεηνλεθηήκαηα (Strengths and weaknesses)
ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΒΟ.
2.5.1 Ζ θφξκνπια “Optimal MBO”
Ο Gotteiner (2016) ζεσξψληαο φηη «ε κέζνδνο ρξεηάδεηαη αλαδσνγφλεζε», πξφηεηλε κηα λέα
νπηηθή γσλία εθαξκνγήο ηνπ ΜΒΟ, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο ξφινπο πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ ηα
ζηειέρε αλαιφγσο ηεο ηεξαξρηθήο ηνπο ζέζεο ζηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη
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ζηφρνη θαηά ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν. Πξνηείλεη γη‟ απηφ ην ζθνπφ, κηα «απφ έμσ πξνο ηα κέζα»79
πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο αλαζεσξεκέλεο θφξκνπιαο “Optimal MBO”, δίλνληαο έκθαζε ζηελ
εμσζηξέθεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο ζα αθνπγθξάδεηαη ηε βνχιεζε ησλ πειαηψλ επηθνηλσλψληαο
καδί ηνπο κε ηξφπν απξφζθνπην θαη ζπλεπή, ψζηε λα αληεπεμέξρεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη,
καθξνπξφζεζκα, λα παξάγεη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο κεηφρνπο. Με βάζε ηελ ηζρπξή πεπνίζεζε φηη
αλ νη πειάηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη, ε επηρείξεζε ζα ππνζηεί ηηο
ζπλέπεηεο θαη ε αμία ησλ κεηφρσλ ζα ζπξξηθλσζεί., ε ηδαληθή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πξέπεη λα
πξνζαξκφδεηαη ζηελ αγνξά, δηαηεξψληαο πειαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα κε ζηνρεπκέλεο θαηεγνξίεο
πειαηψλ – αγνξαζηψλ (ή ρξεζηψλ) κε ηξφπν ψζηε νη ίδηνη `-λα απνηεινχλ δηαξθή πεγή έκπλεπζεο θαη
αλάπηπμεο. Σν αθξσλχκην ”OPTIMAL” δηαηάζζεηαη σο εμήο:
(O): Objectives, Outside-in (ηφρνη, πνιηηηθή «απφ έμσ πξνο ηα κέζα»).
(P): Profitability (budget) related goals (Απνδνηηθφηεηα -ηνπ πξνυπνινγηζκνχ- πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηνπο ζηφρνπο).
(T): Target Setting (ηνρνζεζία).
(I):

Incentives & Influence.

(M): Measurement (Μέηξεζε).
(A): Agreement, Accountability, Appraisal, Appreciation (πκθσλία, Λνγνδνζία, Αμηνιφγεζε,
Δθηίκεζε).
(L) : Leadership Support (Τπνζηήξημε Ζγεζίαο).
Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο πξνηείλεη κηα ζεηξά αλαλεσκέλσλ πξνυπνζέζεσλ βέιηηζηεο

εθαξκνγήο ηεο

κεζφδνπ, πνπ έρνπλ σο εμήο:
I.
II.

Οη νξγαλσηηθνί ζηφρνη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθή εμσζηξέθεηα.
Οη ζηφρνη ελ γέλεη πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη κεηξήζηκνη.

III.

Οη νηθνλνκηθνί ζηφρνη πξέπεη επίζεο λα απνθηήζνπλ έλαλ εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ.

IV.

Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη επηδεθηηθνί ζε έιεγρν.

V.

Σα άηνκα ζα πξέπεη αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζηφρσλ ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε νκαδηθφ
επίπεδν.

VI.

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξναπαηηεί ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ θηλήηξσλ.

Απφ ηελ άιιε πιεπξά κία “in - out” πξνζέγγηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηηξέπεη
απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο, κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη
πξνζαξκφδεηαη ηαρχηεξα ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο κε απηή ηελ πξνζέγγηζε.
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VII.
VIII.

Ζ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή ή ηνπιάρηζηνλ δίθαηε.
Σα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα επηηπγράλνπλ κέζσ θαζνδήγεζεο ηε δέζκεπζε
ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο.

IX.

Σα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη ππφινγα φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ
αλαιάβεη.

X.
XI.

Ζ πνξεία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη κέζσ πεξηνδηθψλ εθηηκήζεσλ.
Οη θνξπθαίνη ζηελ επίηεπμε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα θεξδίδνπλ εθηίκεζε ζε
ζηαζεξή βάζε.

XII.

ζνη απνηπγράλνπλ ζηνπο εμαηνκηθεπκέλνπο ζηφρνπο, ζα πξέπεη λα πιεξψλνπλ θάπνην ηίκεκα
(ξήηξα).

XIII.

Δθφζνλ αθνινπζνχληαη νη πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο, ε ππνζηήξημε απφ ηελ εγεζία ζα
πξέπεη λα είλαη αλακελφκελε.

XIV.

Ζ δέζκεπζε εθ κέξνπο ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, εθφζνλ ηα ίδηα ηπγράλνπλ

ππνζηήξημεο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζαθήλεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΜΚΣ & ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ

«Καιχηεξα λα έιθεηο ηνπο αλζξψπνπο,
παξά λα ηνπο ζπξψρλεηο»
Dwight Eisenhower
(1890-1969)

ε θάζε νξγαληζκφ, θαη δε ζην ρψξν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ γίγλεζζαη, ε δηαξθήο αιιειεπίδξαζε
αλάκεζα ζηα ζηειέρε ιακβάλεη ρψξα θπξίσο κέζσ ηεο απφ θνηλνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα δηάθνξα ζηάδηα
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα, ε επηηπρήο ζπλεηζθνξά θάζε ζηειέρνπο σο πξνο ηνπο
νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο, αληαλαθιά ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ ην ίδην αηζζάλεηαη σο πξνο ηα κέζα, ηηο
πεγέο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ ηνπ δηαηίζεληαη ή ηνπ παξέρνληαη απφ ηε δηνίθεζε, ψζηε λα
εθπιεξψλεη επαξθψο ηα εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα. Δθφζνλ, ζπλεπψο, ην εθάζηνηε νξγαλσζηαθφ ζηέιερνο
εμππεξεηείηαη ζ‟ απηήλ αθξηβψο ηε βάζε απφ θάπνην άιιν, ελψ, ηαπηφρξνλα αληηιακβάλεηαη ηε ζέζε
εξγαζίαο ηνπ, σο πξντφλ δηα ηνπο νπνίνπ θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ, ιεηηνπξγεί
απηνκάησο σο «εζσηεξηθφο πειάηεο» ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ ππάγεηαη, γεγνλφο πνπ εθιακβάλεη
εηδηθή ζεκαζία φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο ηεο «πξψηεο γξακκήο», αθξηβψο επεηδή νη ίδηνη
απνηεινχλ ην «πξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηα έμσ». Έηζη, ε πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ Μάξθεηηλγθ
(marketing - like internal approach) επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε
δηακνξθψλνληαο ζηαδηαθά κηα θνπιηνχξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο αγνξάο, ελψ
παξάιιεια ελεξγνπνηεί έλα πιήζνο απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο (marketing like activities internally) γηα ηελ βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληίζηνηρεο επηρεηξεζηαθήο
ζηξαηεγηθήο.
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3.1 Ο Δζσηεξηθφο Πειάηεο ζην «Σξίγσλν ηνπ ΜΚΣ Τπεξεζηψλ»
Ο ιφγνο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ είλαη ε δεκηνπξγία
επραξηζηεκέλσλ ππαιιήισλ θαη θαη‟ επέθηαζε επραξηζηεκέλσλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ελψ, κέζσ ηνπ
εμσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ (External Marketing), ε επηρείξεζε παξάγεη θαηαξράο κηα ππφζρεζε έλαληη ησλ
εμσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο γηα επαξθή πνζφηεηα θαη βέιηηζηε πνηφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξεη
πξνζπαζψληαο λα εληζρχζεη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο πξνζδνθψκελε ηθαλνπνίεζε
(ι.ρ. κέζσ ηεο δηαθήκηζεο). Καηά ζπλέπεηα, ην θξίζηκν ζεκείν ηνπ δεηήκαηνο αθνξά ζην ζπκκεηνρηθφ
ή ακθίδξνκν (interactive) κάξθεηηλγθ θαηά ην νπνίν νη εξγαδφκελνη, ιεηηνπξγψληαο σο εζσηεξηθνί
πειάηεο ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζεηηθή δηάδξαζε έλαληη
ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ, εθφζνλ θπζηθά εηζπξάμνπλ ηνλ απαξαίηεην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο εθ κέξνπο
ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη, θάζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ πνπ νη αληηιακβάλνληαη νη
εξγαδφκελνη, αληαλαθιάηαη νκνηνηξφπσο ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο δηα ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ
νη ηειεπηαίνη απνιακβάλνπλ (Frost & Kumar 2001).
Πξσηνπφξνο ζηελ «εθ ησλ έζσ» πξνζέγγηζε ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ δηνίθεζεο ησλ
νξγαληζκψλ ζεσξείηαη ν L.L. Berry πνπ, καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ J.S. Hensel θαη M.C Burke,
ππήξμε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ν θχξηνο δηακνξθσηήο ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ θαη εηζεγεηήο
ελλνηψλ άκεζα ζπλδεφκελσλ κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (employee‟s motivation), φπσο
«Δζσηεξηθφ Μάξθεηηλγθ» (Internal MKT), «Δζσηεξηθφο Πειάηεο» (Internal Customer), «Δζσηεξηθή
Αγνξά» (Internal Marketr) θαη «Δζσηεξηθφ Πξντφλ» (Internal Product). Ο ίδηνο, ν νπνίνο ζπλέιαβε ηηο
ηδέεο ηνπ παξαηεξψληαο ηελ εθδήισζε θάπνησλ λένπ ηχπνπ ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο ησλ δηνηθήζεσλ
νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (Berry θ.ά., 1976), ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά:
«[…] βιέπνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο σο εζσηεξηθνχο πειάηεο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ θαηαιακβάλνπλ σο εζσηεξηθά πξντφληα πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο
θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, ελψ παξάιιεια αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ» (Berry,
1981:25, νπ. αλαθ. ζην Davis, 2005:2). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη, κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο
δηακφξθσζεο ζηάζεσλ80 (attitudes) θαη ζπκπεξηθνξψλ (behaviors) βαζηζκέλσλ ζηε δεκηνπξγία ελφο
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (work environment) πνπ, πξψηα απ‟ φια, πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθή

Πξφθεηηαη γηα κεηξήζηκεο ςπρνινγηθέο ηάζεηο, αληηδξάζεηο, ή θαηεγνξηνπνηήζεηο εξεζηζκάησλ, έλαληη
πξνζψπσλ, αληηθεηκέλσλ ή ηδεψλ, κέζσ ζεηηθήο, αξλεηηθήο ή κεηθηήο αμηνιφγεζεο, κε φξνπο θάπνηαο
δηαβάζκηζεο σο πξνο ηελ πξνηίκεζή ηνπο ή κε, πνπ ζπγθεθξηκέλν βαζκφ έληαζεο (Thurnstone, 1928, φπ. αλαθ.
ζην Roberts et al., 1997·Zanna & Rempel, 1988, φπ.αλαθ. ζην Zanna (1990)·Eagly & Chaiken 1998·Brehm θ.ά.,
2002, φπ.αλαθ. ζην Charles θ.ά., 2011).
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εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, δεκηνπξγείηαη κηα θαηεχζπλζε κε ακηγψο
πειαηνθεληξηθή αληίιεςε (Berry, φπ.π: 35, νπ. αλαθ. ζην Roberts - Lombard, 2010).
Πάλησο, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηνλ Berry, ν Grönroos (1981), πξφηεηλε κία δηεχξπλζε ηεο
έλλνηαο «Δζσηεξηθφ Μάξθεηηλγθ», κε ηξφπν ψζηε λα εκπινπηίζεη ηηο ηερληθέο παξαθίλεζεο ησλ
εξγαδφκελσλ, γηα λα εληζρπζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, δειαδή
πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο θαη, θπζηθά, πξνο ηηο πσιήζεηο (marketing- like approach). Ο Grönroos
αληηιακβαλφηαλ δειαδή ην Δζσηεξηθφ Μάξθεηηλγθ, σο έλα θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε
απνηειεζκαηηθψλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αγνξά. Με άιια ιφγηα, δελ ηνπ αξθνχζε χπαξμε
«παξαθηλεκέλσλ

εξγαδφκελσλ»,

φπσο

άιισζηε

ππνζηήξηδε

ν

Berry,

αιιά

εξγαδφκελσλ

«παξαθηλεκέλσλ θαη θαηάιιεια πξνζαλαηνιηζκέλσλ». Γηα ην ιφγν απηφ, ζεκείσζε κε έκθαζε ηε
λεπξαιγηθή ζεκαζία ησλ ζηειερψλ ηεο «πξψηεο γξακκήο», ζην πιαίζην ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ
Μάξθεηηλγθ», πνπ αθνξά ακέζσο ζηε δηάδξαζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ,
ζεσξψληαο φηη ε παξαθίλεζε ησλ πξψησλ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ
θαηεχζπλζε ησλ πσιήζεσλ. Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε δηάδξαζε επηδξά ζεηηθά ηηο επηρεηξεζηαθέο ηαθηηθέο
πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά, βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε εθαξκνδφκελεο
ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. Σέινο, ν Grönroos ηφληζε ηε ζεκαζία χπαξμεο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπ
πξνζσπηθνχ «πξψηεο γξαµµήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο, ψζηε φιεο νη απαξαίηεηεο πξνο ηελ ελ
ιφγσ θαηεχζπλζε ηαθηηθέο ελέξγεηεο, λα είλαη απνηειεζκαηηθέο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε
αξγφηεξα θαη ν George (1990).
Έθηνηε, θαη ελ κέζσ κηαο αιιεινπρίαο εμειίμεσλ θαηά ηηο νπνίεο πνηθίια ελλνηνινγηθά κνληέια
εληζρπκέλα κε εθηεηακέλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο θαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα αλαδείθλπαλ φιν
θαη πεξηζζφηεξν γεγνλφηα ζπλδεφκελα κε ην θαηλφκελν81 ησλ «ηφπσλ εκπνξηθήο δηαπξαγκάηεπζεο»
(trading places), ν φξνο «εζσηεξηθφο πειάηεο» (internal costumer) αμηνπνηείηαη δηαξθψο πεξηζζφηεξν
αληηπξνζσπεχνληαο πιένλ, φρη κφλνλ θάζε επηρεηξεζηαθφ ζηέιερνο πνπ ιεηηνπξγεί σο απνδέθηεο
αγαζψλ ζην ζηελφ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν (πνπ είλαη ην πιένλ αλακελφκελν), αιιά θαη εληφο νιφθιεξεο
ηεο

παξαγσγηθήο αιπζίδαο ζηελ νπνία ππάγεηαη (Marshall θ.ά.,1998·Εαβιαλφο, 2006·Bowers &

Charles, 2007).
Τπ‟ απηήλ αθξηβψο ηελ έλλνηα, «εζσηεξηθνί πειάηεο» κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη θαη θάπνηα απφ
ηα ακέζσο ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θάζκαηνο (stakeholders),

φπσο νη πηζησηέο

Λακβάλεη ρψξα φηαλ νη επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη ηελ ελαιιαθηηθφηεηα ησλ ξφισλ κεηαμχ εξγαδφκελσλ
θαη πειαηψλ.
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(creditors), νη κέηνρνη (shareholders) ή, αθφκε, θαη νη ιεγφκελνη «εμσηεξηθνί ξπζκηζηέο» (external
regulators) (Tennant, 2001:53·Kendal, 2007:3,9·Biraori θ.ά., 2014).
Ζ ελδερφκελε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ - εμσηεξηθψλ πειαηψλ, κνηάδεη λα
απνηειεί κέξνο ελφο ηξίπηπρνπ αιιειεπηδξάζεσλ ιεηηνπξγψληαο ηξφπνλ ηηλά σο θνξέαο
πξαγκαηνπνίεζεο (ηήξεζεο) ηεο ππφζρεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη νξγαληζκνί -θαη δε νη επηρεηξήζεηοέλαληη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηε καθξνδσία
ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε εμάιινπ ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθή γσλία ηνπ πξναλαθεξζέληνο
«ηξηγψλνπ» ππνγξακκίδεη ηηο βαζηθέο δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ δπλακηθή ηνπ ελ ιφγσ
ηξηπηχρνπ νπηηθνπνηείηαη κέζσ ελφο ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ, γλσζηνχ ζηε βηβιηνγξαθία σο «ηξηγψλνπ
ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ» (Marketing Services Triangle) (Δηθφλα 3-1). Ζ «ππφζρεζε» πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ έλαληη ησλ (εμσηεξηθψλ) πειαηψλ, εθφζνλ ελεξγνπνηεζεί εθ
κέξνπο ηνπ έλαληη ησλ εξγαδφκελσλ (εζσηεξηθψλ πειαηψλ), πινπνηείηαη, ελ ηέιεη, εθ κέξνπο ησλ
εξγαδφκελσλ έλαληη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ (Kotler, 1994·Bitner, 1995·Gronroos, 2007, φπ. αλαθ,
ζην Zeithaml θ.ά., 2010).
3.2 Δζσηεξηθφο Δπηρεηξεζηαθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά απνηειεί ζεκαληηθή κεηαβιεηή εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε εζσηεξηθή αγνξά κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθή, ηδίσο
ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ε πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κάξθεηηλγθ θαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά. Σφζν νη θαλνληζηηθέο, φζν θαη νη εκπεηξηθέο κειέηεο
ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δεδνκέλνπ φηη αξθεηνί ζπγγξαθείο πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηελ
θαηαγσγή ηεο. ην πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ηα θξίζηκα ζηνηρεία πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηηο
κειέηεο, αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ «αληηιεπηή πνηφηεηα» ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ, ζηελ αμία
πνπ πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο θαη, ελ γέλεη, νη επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηηο θαηαγγειίεο ιφγσ
δπζαξέζθεηαο έλαληη ησλ ελίνηε παξαηεξνχκελσλ εζθαικέλσλ εθ κέξνπο ηνπο ρεηξηζκψλ (Cronin θ.ά.,
2000 ·Parasuraman θ.ά., 1988·Cronin &Taylor, 1992·Anderson & Sullivan 1993·Homburg & Rudolph,
2001, φπ. αλαθ. ζην Gounaris, 2008).
Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ γίγλεζζαη ηνπνζεηεί ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο
ζην επίθεληξν ηεο πινπνίεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, δεδνκέλνπ φηη ρσξίο ηελ επαγγεικαηηθή
δέζκεπζε ησλ εξγαδφκελσλ ζεσξείηαη πξαθηηθά αδχλαηε ε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ αλάπηπμεο ησλ
επηρεηξήζεσλ (Ruizalba θ. ά, 2016).
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Δηθφλα 3-1. Σν Σξίγσλν ηνπ Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

3.3 Δλίζρπζε ηνπ θιίκαηνο Δζσηεξηθνχ Μάξθεηηλγθ
Γηα λα εληζρπζεί ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εζσηεξηθνχ ΜΚΣ ε δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο
πξέπεη λα επηθεληξψλεη δηαξθψο ηελ έξεπλά ηεο ζηηο αθφινπζεο πηπρέο (Steyn θ.ά., 2004:34-43, φπ.
αλαθ. ζην Roberts-Lombard, 2010):
1) Πξνζσπηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ε δηαξθήο επηθνηλσλία καδί ηνπο.
2) Δλδπλάκσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη εζσηεξηθή ηκεκαηνπνίεζε ησλ
θαηαλαισηψλ.
3) Δμέιημε θαη εθζπγρξνληζκφο ζηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο επηδφζεσλ.
4) Αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηακφξθσζε, ελ γέλεη, ππνζηεξηθηηθψλ
ζρέζεσλ εξγαζίαο.
3.4 Γηαθνξέο κεηαμχ Δζσηεξηθψλ-Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ
χκθσλα κε ηηο έξεπλεο, νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί πειάηεο πέξαλ ησλ φπνησλ νκνηνηήησλ
ηνπο, παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ δηαθνξψλ (Πίλαθαο 3Α), πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηαξράο ζε
ηξεηο δηαθξηηνχο δηακνξθσηέο πνηφηεηαο: ην πεξηβάιινλ, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πξνεγνχκελε
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Πίλαθαο 3-A: Γηαθνξέο κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ

Δζσηεξηθνί Πειάηεο

Δμσηεξηθνί Πειάηεο

1. Βξίζθνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο
δηαρείξηζεο.

1. Γελ ηεινχλ ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο
δηαρείξηζεο.

Γηαηεξνχλ δηαξθή ζρέζε κε ηνλ
νξγαληζκφ.

2. πλαιιάζζνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ
βάζεη κηαο δηαθξηηήο ζρέζεο.

2.

3. Γελ έρνπλ δπλαηφηεηα δηαθνπήο θαη
ελεξγνπνίεζεο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ
νξγαληζκφ θαηά βνχιεζε. Σπρφλ
απφπεηξα επαλέληαμεο κεηά απφ
απζαίξεηε απνρψξεζε, θαηά θαλφλα δε
απνξξίπηεηαη.
4. Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα πξφζιεςεο ή απφιπζήο ηνπο
5.

Ο νξγαληζκφο πιεξψλεη κηζζνχο θαη
έρεη ηε δχλακε κε ην κέξνο ηνπ.

6. Δίλαη παζεηηθνί αγνξαζηέο, ηειψληαο
ζπρλά ζε θαζεζηψο κνλνπσιίνπ εθ
κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.
7. Καηά θαλφλα πξνκεζεχνληαη
ππεξεζίεο.
8. Ζ εκπεηξία ηνπο πεξηνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά ζηε γθάκα ππεξεζηψλ
ηνπ νξγαληζκνχ.

3. Γηαθφπηνπλ θαη επαλελεξγνπνηνχλ ηε
ζρέζε ηνπο κε ηνλ νξγαληζκφ θαηά
βνχιεζε. Σπρφλ επαλελεξγνπνίεζε ηεο
ζρέζεο είλαη ηδηαηηέξσο εππξφζδεθηε.
4. Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ δελ έρεη
θαλέλα δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο φπνηαο
δηαθξηηήο ηνπο ζρέζεο.
5. Πιεξψλνπλ ρξήκαηα δηαηεξψληαο ηελ
εμνπζία
6. ε πεξίπησζε δπζαξέζθεηάο ηνπο απφ
ην
πξντφλ
ή
ηελ
ππεξεζία,
απεπζχλνληαη ζηνλ αληαγσληζκφ
7. Καηά θαλφλα πξνκεζεχνληαη πξντφληα
θαη ππεξεζίεο
8. Γηαζέηνπλ ζεσξεηηθά απεξηφξηζηε
γθάκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
9. Γηαζέηνπλ επξεία δψλε αλνρήο.

9. Γηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε δψλε αλνρήο
(zone of tolerance).

10. Γε ραξαθηεξίδνληαη σο «επαγγεικαηίεο
πειάηεο».

10. Δίλαη «επαγγεικαηίεο πειάηεο».

11. Λφγσ έιιεηςεο επαξθνχο
πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αθξηβείο
ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ αγαζψλ,
ζπρλά πξνζδνθνχλ πεξηζζφηεξα απφ
φζν ιακβάλνπλ.

11. Γηαζέηνπλ ζρεδφλ απφιπηε
πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο
παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο θαη ζπλεπψο
νη πξνζδνθίεο ηνπο είλαη ξεαιηζηηθέο.

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
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εκπεηξία ηνπο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη κηα κεηαζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ
πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ απνκείσζεο ησλ θξνπζκάησλ δπζαξέζθεηαο εθ κέξνπο ησλ εζσηεξηθψλ
πειαηψλ ηνπο, θπξίσο ιφγσ ηνπ «αφξαηνπ αληαγσληζκνχ», ψζηε νη ίδηνη λα κελ ζηξέθνληαη ζηελ
ειεχζεξε αγνξά. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή είλαη θαη απηή ηεο «εζσηεξηθήο εγγχεζεο», θαηά ηελ νπνία
ηκήκαηα κε πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζπλδηακνξθψλνπλ ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα πνηφηεηαο (Albrecht,
1990·Hart, 1988,1995·Pinto, θ.ά. 1993, νπ. αλαθ. ζην Μπνπξαληά, 2007: 85-87).
3.5 Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Δζσηεξηθψλ Πειαηψλ
Αλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία δελ είλαη απνιχησο ζαθείο νη δηαθνξέο πνηφηεηαο - ηθαλνπνίεζεο,
θαζψο ε ηειεπηαία ζπληζηά «κηα εκπεηξία πνπ απνθηάηαη κεηά ηελ θαηαλάισζε» θαη δηακνξθψλεηαη
θαηφπηλ ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ «αλακελφκελεο» θαη «αληηιακβαλφκελεο» πνηφηεηαο, ελψ απηή θαζαπηή
ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη ζε έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο (Anderson θ.ά., 1994), ε
παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη, αζθαιψο, ησλ επηπέδσλ
ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο πνπ βηψλνπλ, ζεσξείηαη άθξσο ζεκαληηθή, θαζφηη αλαιφγσο ηνπ
επηθξαηνχληνο νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, ε δηνίθεζε θαιείηαη λα αθνπγθξάδεηαη ηε «θσλή»82 ηνπο πξνο
φθεινο ηεο επίηεπμεο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. Άιισζηε, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ
εξγαδφκελσλ, αληηκεησπίδνληαη σο κηα ζπιινγή ζπλαηζζεκάησλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ,
αλάινγσλ ηεο «θαηάζηαζεο απαζρφιεζεο» ή αλάινγσλ «…ηνπ πψο νη ίδηνη αηζζάλνληαη ζρεηηθά κε
δηάθνξεο πηπρέο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζέζεο» (Spector, 1997: 2). Σν δήηεκα ζπλεπψο ηεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ είλαη ζχλζεην, εθφζνλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά ηφζν κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (Yoon θ.ά., 2001), φζν θαη κε ηνπο μεθάζαξνπο ξφινπο, ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, καδί κε ην αίζζεκα
θαηαμίσζεο ιφγσ εχξπζκεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, αιιά
θαη ηηο ζεηηθέο απνδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ηθαλνπνίεζε ελ ηέιεη ησλ εξγαδφκελσλ, δεδνκέλνπ
κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα «επαγγεικαηίεο πειάηεο» (Finn θ.ά.,1996), είλαη επζέσο αλάινγε κε ηελ ελ
γέλεη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο (Arnett θ.ά., 2002). χκθσλα κε λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο, ε ηθαλνπνίεζε
ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πέληε επί κέξνπο
παξαγφλησλ (αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ), πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζηφ ηεο (εηθφλα 3-2).
Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνλ εζσηεξηθφ πειάηε, σο πξνο ηε ζέζε ηνπ θαη ηε
Ζ «Φσλή ηνπ Πειάηε» (Voice of Customer/ VOC ), κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ «πειάηεο», πεγάδεη απ‟
ηε δηαδηθαζία QFD, (Quality function deployment), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπηχμεη ηηο αλάγθεο ησλ
πειαηψλ, σο πξνο ηα κέηξα απφδνζεο θαη ηα ζρφιηά ηνπο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (Grifﬁn & Hauser, 1993).
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Δηθφλα 3-2: Δλλνηνινγηθφ πιαίζην ηθαλνπνίεζεο εζσηεξηθψλ πειαηψλ
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Biraori θ.ά., 2014, φπ.αλαθ. ζην Braimah θ.ά., 2016

ζρέζε ηνπ κε ηνλ νξγαληζκφ, ζηνλ νπνίν ν ίδηνο ππάγεηαη (Biraori θ.ά., 2014·Zeithaml θ.α., 1990, φπ.
αλαθ. ζην Braimah θ.ά., 2016):
1. Απνθξηηηθφηεηα (Responsiveness).
2. Δλζπλαίζζεζε (Empathy).
3. Απηφηεηα (Tangibility).
4. Αμηνπηζηία (Reliability)
5. Βεβαηφηεηα (Assurance).
Δπί ηεο νπζίαο, ε αίζζεζε φηη παξέρνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο – εζσηεξηθνχο πειάηεο
πξαγκαηηθέο επθαηξίεο δηαξθνχο βειηίσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ψζηε νη ίδηνη λα απνδίδνπλ
απνηειεζκαηηθφηεξα θαη, ηαπηνρξφλσο, ε αίζζεζε

φηη νη ζπλεξγάηεο ηνπο, ζην ζχλνιφ ηνπο,

παξακέλνπλ αθνζησκέλνη ζηε βέιηηζηε πνηφηεηα, καδί κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη απφςεηο ηνπο
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εηζαθνχνληαη θαη ε εξγαζία ηνπο ζπλδέεηαη ακέζσο κε ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, επηβεβαηψλνπλ
ην πςειφ επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο (Shikdar & Das, 2003), πνπ ιεηηνπξγεί σο «άγθπξα»
δηαζθάιηζεο ησλ απνδφζεψλ ηνπο

απνηειψληαο

πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηφρν γηα ηε ζχγρξνλε

δηνηθεηηθή νξγάλσζε (Butler & Rose 2011 φπ. αλαθ. ζην Dugguh & Dennis, 2014).
Ζ κεηα-αλάιπζε κηαο ζεκαληηθήο έξεπλαο83 πνπ αθνξνχζε ζε 7.939 επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο
θαη 36 εηαηξείεο, αθελφο δηαπίζησζε φηη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπζρεηίδνληαη κε
ηηο επηδφζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαη, αθεηέξνπ, αλέδεημε κηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ
αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νξγαλσηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ βαζκνινγηψλ ησλ πειαηψλ ηεο
νξγαλσηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηνηρείν πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε χπαξμε ηθαλνπνηεκέλσλ
εξγαδφκελσλ εγγπάηαη ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεκέλσλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ (Harter θ.ά., 2002).

Ζ

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε άιισζηε, δελ είλαη παξά κηα ζηαζεξή ζηάζε πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο ή απέλαληη ζηηο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο πνπ
έρνπλ επηηχρεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν (Schermerhon θ.ά., 2012: 63).
3.6 Δλδεηθηηθά εξγαιεία κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο θαη Αληηιακβαλφκελεο Πνηφηεηαο
Τπεξεζηψλ
Γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη
πξαθηηθφ επίπεδν, έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξα παξεκθεξή εξγαιεία, θαζψο νη εξεπλεηέο
αληηκεησπίδνπλ ζπρλά κηα εγγελή δπζθνιία. Πξφθεηηαη γηα ην γεγνλφο φηη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη
απφ νξηζκέλεο πηπρέο κηαο εξγαζίαο δηαδέρεηαη ε δπζαξέζθεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ θάπνηεο άιιεο.
Έηζη, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν είλαη ηθαλνπνηεκέλν (ή φρη) απφ ηελ εξγαζία ηνπ, απνηειεί,
ηξφπνλ ηηλά, έλαλ αληίζηνηρν κέζν ζηαζκηθφ φξν απφ ηελ ηθαλνπνίεζε (ή κε) πνπ βηψλεη γηα θάζε
δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο μερσξηζηά. Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο δηελεξγνχκελεο κεηξήζεηο αθνινπζνχληαη δχν
βαζηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ζε κέηξα ειέγρνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηαθψλ δηαζηάζεσλ
θαη ε δεχηεξε ζε κέηξα ειέγρνπ ησλ επί κέξνπο εξγαζηαθψλ δηαζηάζεσλ (Spagnoli θ.ά., 2012). Έηζη,
ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κέζσ ηεο έξεπλαο ησλ ζηάζεσλ.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε δηαηίζεληαη ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο κέζνδνη δηεμαγσγήο

(Armstrong,

2006:265,266).
1) Υξήζε δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ (structured questionnaires).

Πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002 απφ ηνπο Harter, Schmid θαη Hayes, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζην πιαίζην ηεο
κεζνδνινγίαο ηνπο, ην εξγαιείν GWA.
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Σα εξσηεκαηνιφγηα κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε φινπο ή ζε έλα δείγκα εξγαδφκελσλ θαη λα
είλαη ηππνπνηεκέλα84 ή κπνξεί λα πξνζαξκφδνληαη, θάζε θνξά, ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν
πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη φηη έρνπλ ειεγρζεί δηεμνδηθά πξηλ
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ελψ επηδέρνληαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κε άιια παξφκνηα 85. Δπηπξνζζέησο είλαη
ζρεηηθά θζελά σο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλάιπζή ηνπο, ελψ επηδέρνληαη πξνζζήθεο
ηππνπνηεκέλσλ θαηαιφγσλ ή πξφζζεηεο εξσηήζεηο, ζρεηηδφκελεο θπξίσο κε ηελ εηαηξεία. Έλα ηχπνπ
Taylor (Taylor - made) εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηνλίζεη εηδηθά ζέκαηα, φκσο ε
επαγγεικαηηθή βνήζεηα απφ έλαλ έκπεηξν ςπρνιφγν, ν νπνίνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηφζν ην
εμεηδηθεπκέλν έξγν ηεο ζχληαμεο θαη ηελ πηινηηθή δνθηκή, φζν θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ,
είλαη πνιιέο θνξέο επηβεβιεκέλε.
2) Υξήζε ζπλεληεχμεσλ (interviews)
Οη ζπλεληεχμεηο κπνξεί λα είλαη είηε «αλνηρηέο», είηε ζε βάζνο, φπνπ ε ζπδήηεζε κπνξεί λα
είλαη εκηδνκεκέλε. πλήζσο πξνβιέπεηαη κία ιίζηα κε ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ, αλ θαη ν
ζηφρνο ηνπ εξεπλεηή πξέπεη λα επηηξέπεη ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο λα ξέεη γχξσ απφ ηα ελ ιφγσ ζεκεία,
έηζη ψζηε λα ιακβάλεηαη κηα πξαγκαηηθή θαη ζαθήο εηθφλα ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ αηφκνπ.
Δλαιιαθηηθά, αιιά πην ζπάληα, νη ζπλεληεχμεηο κπνξεί λα είλαη δνκεκέλεο. Πξνηηκψληαη νη αηνκηθέο
ζπλεληεχμεηο θαζφηη ζπλήζσο είλαη απνθαιππηηθφηεξεο, φκσο παξάιιεια είλαη αθξηβέο, ρξνλνβφξεο,
ελψ δελ αλαιχνληαη εχθνια. Οη ζπδεηήζεηο κέζσ «νκάδσλ εζηίαζεο» (δειαδή νκάδσλ φπνπ νη
εξγαδφκελνη ζπγθαινχλ γηα λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα) είλαη
ηαρχηεξεο ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ, αιιά ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη
ηφζν εχθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ, θαζψο κεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα δπζθνιεχνληαη λα εθθξάζνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο ζην θνηλφ.
3) πλδπαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ - ζπλέληεπμεο.
Πξφθεηηαη γηα ηελ ηδαληθή πξνζέγγηζε, θαζφηη ζπλδπάδεη ηα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ην
εξσηεκαηνιφγην κε πνηνηηθά δεδνκέλα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ζπλνδεχνληαη ηα
εξσηεκαηνιφγηα κε κεξηθέο ζπλεληεχμεηο βάζνπο, αθφκε θη αλ ν ρξφλνο επηηξέπεη κφλν έλα
πεξηνξηζκέλν δείγκα. Μία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε
κηα νκάδα αλζξψπσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ έλαληη ησλ εξσηήζεσλ κέζσ
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πσο ν δείθηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ Brayfield θαη Rothe.
Λ. ρ. κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην Saratoga.
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ζπδήηεζεο κε ηελ νκάδα. Απηφ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα πνζνηηθήο αλάιπζεο επηηξέπνληαο κηα
πιεξέζηεξε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, εθ κέξνπο ησλ αηφκσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην επί κέξνπο δείγκα.
4) Υξήζε νκάδσλ εζηίαζεο.
Μηα νκάδα εζηίαζεο απνηειεί έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη
ζηάζεηο θαη νη απφςεηο αλαδεηνχληαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ην έξγν ηνπο. Σα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηέηνηαο νκάδαο είλαη φηη είλαη δνκεκέλε, ελεκεξσκέλε, επνηθνδνκεηηθή
σο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη εκπηζηεπηηθή. ινη νη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί θαη, ηδηαίηεξα, νη επηρεηξήζεηο,
πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ζεσξίεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηα δηαηηζέκελα εξγαιεία
κέηξεζεο ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, ψζηε λα επηηχρνπλ ηα εγθπξφηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα,
αμηνπνηψληαο ηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο απνδφζεσλ. ηε ζπλέρεηα
εμεηάδνληαη, νξηζκέλα απφ ηα πιένλ αμηνπνηνχκελα, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, παξεκθεξή
εξγαιεία.
3.6.1 Ο Πεξηγξαθηθφο Γείθηεο Δξγαζίαο – JDI
Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο θαη πιένλ αμηφπηζηεο «εζράξεο» εξσηεκαηνινγίνπ,
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζφηη ζπλδέεηαη κε κηα
εληππσζηαθή ζεηξά επηθπξσκέλσλ θαηαγξαθψλ θαη νθείιεηαη ζηνπο P.C., Smith, L.M. Kendal θαη C.L.
Hulin πνπ ηελ πξσηνπαξνπζίαζαλ επηζήκσο ην 1969. Ζ ελζσκαησκέλε θιίκαθα ηνπ JDI (Job
Descriptive Index) πεξηιακβάλεη 72 εξσηήκαηα κε ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνδηάζεζε θαηαλεκεκέλα ζε
πέληε επί κέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο (πεδία) πνπ αθνξνχλ:
1) ζηελ εξγαζία,
2) ζην κηζζφ,
3) ζηηο δπλαηφηεηεο πξναγσγήο,
4) ζηελ επίβιεςε (ζρέζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν) θαη,
5) ζηνπο ζπλαδέιθνπο (ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο).
Κάζε ελφηεηα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζχληνκε απνζαθεληζηηθή επεμήγεζε/νδεγία, σο πξνο ηα
εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, ελψ νη απαληήζεηο έρνπλ ηε κνξθή: «Ναη» /«ρη»/ «Γελ είκαη βέβαηνο-ε».
Σν πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα είλαη είηε ελλέα, είηε
δεθανθηψ. Απφ ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ πξνεγνχκελσλ δηαζηάζεσλ παξάγεηαη ην ζθνξ (δείθηεο) ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Smith θ.ά., 1969, φπ. αλαθ. ζην Saba, 2011).
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3.6.2 Σν εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο ηεο Μηλεζφηα - MSQ
To MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire) είλαη έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν
εξσηεκαηνιφγην, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Weiss, Dawis, England θαη Lofquist ην 1967,
παξέρνληαο πεξηζζφηεξν δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο, φπνπ έλα
άηνκν κπνξεί λα επηβξαβεπζεί, παξά κέηξα ηθαλνπνίεζεο απφ απηή θαζαπηή ηελ εξγαζία. Ζ
επαπμεκέλε (long form) έθδνζή ηνπ (100 - MSQ), απνηειείηαη απφ έλα πιήζνο 100 εξσηήζεσλ πνπ
ζπλζέηνπλ 20 ππνθιίκαθεο αμηνιφγεζεο θαη ζπλδένληαη κε ηζάξηζκεο πηπρέο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο,
ελψ ε ζχληνκε (short form) εθδνρή ηνπ (20 - MSQ), πεξηιακβάλεη ηηο 20 πην αληηπξνζσπεπηηθέο απφ
ηηο 100 πξναλαθεξζείζεο εξσηήζεηο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θάζε κία απφ ηηο 20 αξρηθέο ππνθιίκαθεο
θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα γεληθφ, αιιά επέιηθην κέηξν αμηνιφγεζεο κέζσ θαηάιιεισλ ζπλδπαζκψλ
ησλ εθάζηνηε ιακβαλφκελσλ απαληήζεσλ.
Πάλησο, ελψ ε επαπμεκέλε έθδνζε ππνινγίδεη κφλν ην ζπλνιηθφ ζθνξ σο δείθηε γηα ηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε ζχληνκε έθδνζε ππνινγίδεη είηε ηε ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, είηε
ηελ ελδνγελή θαη εμσγελή ηθαλνπνίεζε, πνπ απφ θνηλνχ θαιχπηνπλ κηα πνηθηιία ηνκέσλ. Ζ ελδνγελήο
αθνξά ηφζν ζηε θχζε ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, φζν θαη ζην είδνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ
βηψλνπλ ηα άηνκα ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ελψ ε εμσγελήο

αθνξά ζε επηκέξνπο πηπρέο ηεο

εξγαζίαο, φπσο ι.ρ. ζηα δεηήκαηα ησλ ακνηβψλ, παξνρψλ, θαιχςεσλ θιπ.
ζπκπεξηιακβάλεη ε θφξκα 20 - MSQ, είλαη:
1) Γξαζηεξηφηεηα (Activity).
2) Αλεμαξηεζία (Independence).
3) Πνηθηιία (Variety).
4) Αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ (Utilization of capacities).
5) Δπίηεπμε (Achieve).
6) Πξναγσγή (Promotion).
7) Δμνπζία (Power).
8) Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο (Company Policy).
9) Ακνηβή (reward).
10) πλεξγάηεο (Partners).
11) Γεκηνπξγηθφηεηα (Creativity).
12) Ζζηθέο αμίεο (Ethical values).
13) Αλαγλψξηζε (Recognition).
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14) Τπεπζπλφηεηα (Responsibility).
15) Αζθάιεηα (Security).
16) Κνηλσληθή ππεξεζία (Social service).
17) Κνηλσληθφ γφεηξν (Social prestige).
18) Δπνπηεία /Αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Supervision / Human relations).
19) Παξαθνινχζεζε /Σερληθή Δπνπηεία (Monitoring).
20) πλζήθεο εξγαζίαο (Working conditions).
Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία βαζκνινγνχληαη είηε ζε κηα 5βάζκηα θιίκαθα Likert 86, είηε ζε κηα
επηαβάζκηα. Γηα λα πξνζεγγηζηεί ν δείθηεο ηθαλνπνίεζεο, απαηηείηαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ επί
κέξνπο κεηξήζεσλ. ζν πςειφηεξν είλαη ην ζθνξ, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη ηνχκπαιηλ.
3.6.3 Σν εξγαιείν Δξγαζίαο ζε Γεληθή Κιίκαθα - JIG ή JGI
Σν JIG (Job in General Scale) απνηειεί έλα επίζεο αμηφπηζην εξγαιείν κέηξεζεο πνπ
πξσηνδηακνξθψζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 βάζεη ηεο θιίκαθαο JDI (πξβ. 3.6.1), ηελ νπνία
θηινδνμεί λα εμειίμεη, απφ ηνλ G. H. Ironson θαη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα87. Πεξηέρεη σο αληηθείκελα88
(items) 18 ραξαθηεξηζκνχο ακέζσο ζπλδεφκελνπο κε ηελ εξγαζία. Πξφθεηηαη είηε γηα επίζεηα, είηε γηα
ζχληνκεο θξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηά ην δπλαηφ αληηθεηκεληθφηεξε θαη ζαθέζηεξε, θαηά
πεξίπησζε, αμηνιφγεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή «εξγαζία». Ζ θιίκαθα παξνπζηάδεη αμηνπηζηία
ελψ ζπλδέεηαη επαξθψο κε άιιεο θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη είλαη ηα εμήο (Ironson θ.ά., 1989):
1) Δπράξηζην (Pleasant).
2) Καθφ (Bad).
3) Ηδαληθφ (Ideal).
4) Υάζηκν ρξφλνπ (Waste of time).
5) Καιφ (Good).
6) Αλεπηζχκεην (Undesirable).
Έληνλε Γπζαξέθεηα: 1, Γπζαξέζθεηα: 2, Οχηε δπζαξέζθεηα, νχηε ηθαλνπνίεζε:3, Ηθαλνπνίεζε: 4, Έληνλε
Ηθαλνπνίεζε:5.
87
Πξφθεηηαη γηα ηνπο Smith, P. C., Brannick, M. T., Gibson, W. M., & Paul, K. B.
88
Τπάγνληαη ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Bowling Green State University (1985).Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ
δηεμήρζε πεξηιάκβαλε εξγάηεο (Ν = 1.053) ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε κία κεγάιε πεξηνρή ηεο Florida (ΖΠΑ).
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7) Αμηφινγν (Worthwhile).
8) Υεηξφηεξν απφ φια (Worse than most).
9) Απνδεθηφ (Acceptable).
10) Αλψηεξν (Superior).
11) Καιχηεξν απφ φια (Better than most).
12) Γπζάξεζην (Disagreeable).
13) Με ηθαλνπνηεί (Makes me content).
14) Αλεπαξθέο (Inadequate).
15) Έμνρν (Excellent).
16) αζξφ (Rotten).
17) Απνιαπζηηθφ (Enjoyable).
18) Φησρφ (Poor).
3.6.4 Σν εξγαιείν Γηαγλσζηηθήο Έξεπλαο γηα ηελ Δξγαζία – JDS.
Καηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Hackman θαη Oldham89 κε ζθνπφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνπο αλζξψπνπο, θαζψο θαη ηε δηάγλσζε γηα ηνλ αλ απαηηείηαη ή φρη
επαλαζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηαθψλ ζέζεσλ, ψζηε λα βειηησζνχλ ηα επίπεδα παξαθίλεζήο ηνπο. Γηα ηηο
κεηξήζεηο ην JDS (Job Diagnostic Survey) αμηνπνηεί κηα επηαβάζκηα θιίκαθα (απφ «δηαθσλψ
απφιπηα», έσο «ζπκθσλψ απφιπηα»), ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ κεηαβιεηψλ (Hackman & Oldham,
1974):
1) αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, θαη ηδηαίηεξα ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξγαζηαθέο
ζέζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εληζρχνπλ ηα θίλεηξα γηα εξγαζία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο
απαζρφιεζεο,
2) πξνζσπηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ έλαληη ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζέζεσλ θαη
ηεο ξχζκηζεο εξγαζίαο θαη,
3) ηελ πξνζπκία ησλ αηφκσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηηο «εκπινπηηζκέλεο» ζέζεηο εξγαζίαο
(ζέζεηο κε πςειφ δπλακηθφ, πνπ δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα εξγαζίαο).
Σν Job Diagnostic Survey ελζσκαηψλεη είθνζη ηξείο εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εμήο πέληε
δηαζηάζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ κέηξεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο εξγαζίαο:

89

Δίλαη νη εηζεγεηέο ηεο ζεσξίαο ησλ «ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο» (πξβ. 1.6.10).
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i.

πνηθηιία δεμηνηήησλ,

ii.

ηαπηφηεηα έξγνπ,

iii.

ζπνπδαηφηεηα έξγνπ,

iv.

απηνλνκία θαη,

v.

αλαηξνθνδφηεζε.

3.6.5 Σν εξγαιείν Έξεπλαο Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο - JSS
Οθείιεηαη ζηνλ Paul Spector, ν νπνίνο ην πξσηνπαξνπζίαζε ην 1985. Αξρηθψο απεπζπλφηαλ ζε
ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Σν
JSS (Job Satisfaction Survey) εκπεξηέρεη έλα ζχλνιν 36 ζηνηρείσλ (ζέζεσλ / εξσηήζεσλ) κε ελλέα
εξεπλεηηθέο δηαζηάζεηο (κηζζφο, πξναγσγή, ζρέζεηο κε πξντζηάκελν, πξνλφκηα, αλαγλψξηζε – επίηεπμε,
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, θχζε ηεο εξγαζίαο θαη επηθνηλσλία), πνπ
ζρεδηάζηεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε δηάθνξεο πηπρέο ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ηνπο. Κάζε πηπρή (δηάζηαζε) αμηνινγείηαη απφ ηέζζεξα επί κέξνπο ζηνηρεία ρξεζηκνπνηψληαο
κηα ηχπνπ Likert θιίκαθα αμηνιφγεζεο κε δηαθχκαλζε έμη δηαηεηαγκέλσλ επηινγψλ – απαληήζεσλ (απφ
«δηαθσλψ απφιπηα», έσο «ζπκθσλψ απφιπηα») (Spector, 1985·Spector, 1997, φπ. αλαθ. ζην Watson
θ.ά., 2007).
Δλ ηνχηνηο, ε εθαξκνγή ηνπ JSS ζε πεξηπηψζεηο ζπγθξίζεσλ κεηαμχ νκάδσλ εξγαδφκελσλ ζε
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο παξνπζηάδεη αδπλακίεο θαζφηη εκθαλίδεη δηαθνξηθά ζηνηρεία
ιεηηνπξγίαο (Differential Item Functioning / DIF). Χο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη ε θαζηέξσζε ελφο
αλαιινίσηνπ κέηξνπ ΜΗ (Measurement Invariance) (Watson θ.ά., 2007).
3.6.6 Σν Γθάινπ Διέγρνπ Δξγαζηαθνχ Υψξνπ - GWA
Σν GWA (Gallup Workplace Audit) (Harter θ.ά., 2002), πνπ νθείιεηαη ζην Gallup
Organization90 θαη ελζσκαηψλεη 12 εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία (Q-12) θαη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ
θάζκαηνο ηθαλνπνίεζεο, αξρηθψο ιεηηνπξγνχζε απνθιεηζηηθά σο κέηξν επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθήο
κνλάδαο, θαη φρη σο κέηξν αηνκηθνχ επηπέδνπ. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη αλαπηχρζεθαλ γηα ηε
κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδφκελσλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα πνηφηεηαο πνπ νη ίδηνη βηψλνπλ, σο
πξνο ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Οη αμηνινγήζεηο βαζίδνληαη ζε κηα
5βάζκηα θιίκαθαο Likert θαη επηθεληξψλνληαη ζε ηνκείο πνπ είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκνη απφ ηνπο

90

Copyright 1993-1998, 2006 Gallup, Inc.
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κάλαηδεξ θάζε ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ εκπεξηέρεη,
αθνξνχλ:
1) ζην αλ έρνπλ θαηαλνήζεη νη εξγαδφκελνη ην ηη αλακέλεη απφ ηνπο ίδηνπο ν νξγαληζκφο,
2) ζην αλ αηζζάλνληαη φηη ηνπο εθηηκνχλ πξνζσπηθά,
3) ζην αλ αηζζάλνληαη φηη ε εξγαζία ηνπο ηαηξηάδεη κε ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ,
4) ζην αλ αηζζάλνληαη πσο ν νξγαληζκφο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπο θαη,
5) ζην αλ αηζζάλνληαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.
Ζ αθξηβήο δνκή ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζην GWA εξσηεκαηνινγίνπ έρεη σο εμήο:
Q00. (πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε). ε κηα θιίκαθα πέληε ζεκείσλ, απφ «5» (πνπ ζεκαίλεη εμαηξεηηθά
ηθαλνπνηεκέλνο/-λε), έσο «1», (πνπ ζεκαίλεη εμαηξεηηθά δπζαξεζηεκέλνο/-λε), πφζν ηθαλνπνηεκέλνη
είζηε απ‟ ην εξγαζηαθφ ζαο πεξηβάιινλ;
Q01. Γλσξίδσ πνιχ θαιά ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ εκέλα ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν εξγάδνκαη.
Q02. ην ρψξν ηεο δνπιεηάο κνπ, κνπ δηαηίζεληαη φια ηα απαξαίηεηα κέζα (πιηθά, εμνπιηζκφο , θιπ),
ψζηε λα αληεπεμέξρνκαη επαξθψο ζηα θαζήθνληά κνπ.
Q03. ηνλ εξγαζηαθφ κνπ πεξηβάιινλ, κνπ παξέρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξσ
απηφ πνπ πξαγκαηηθά κπνξψ θαιχηεξα θάζε κέξα.
Q04. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 7 (επηά) εκεξψλ δελ έρσ αηζζαλζεί θάπνηνπ είδνπο αλαγλψξηζε
ή έπαηλν ζηε δνπιεηά κνπ..
Q05. Ο άκεζνο πξντζηάκελνο κνπ ή θάπνηνο/θάπνηα ζπλάδειθφο κνπ, δείρλεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ
γηα κέλα.
Q06. Τπάξρεη θάπνηνο ζηνλ εξγαζηαθφ κνπ ρψξν πνπ ελζαξξχλεη ηελ εμέιημή κνπ.
Q07. Αηζζάλνκαη ηε βεβαηφηεηα φηη νη απφςεηο κνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο κνπ.
Q08. Ζ απνζηνιή θαη ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο κνπ, κε θάλνπλ λα αηζζάλνκαη φηη ε εξγαζία πνπ
πξνζθέξσ είλαη ζεκαληηθή.
Q09. Οη ζπλάδειθνί κνπ έρνπλ δεζκεπηεί λα δίλνπλ πνηφηεηα ζηε δνπιεηά ηνπο.
Q10. Ο/ε θαιχηεξνο /-ε θίινο / -ε κνπ εξγάδεηαη ζηελ ίδηα εηαηξεία κε εκέλα.
Q11. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 (έμη) κελψλ, θάπνηνο κνπ κίιεζε γηα ηελ πνξεία κνπ
ζηε δνπιεηά.
Q12. ηε δνπιεηά κνπ είρα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο ηελ επθαηξία γηα εθπαίδεπζε θαη
πξνζσπηθή αλάπηπμε.
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3.6.7 Ο δείθηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο - JSI
Πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά εχρξεζηε θιίκαθα – δείθηε πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Brayfield θαη
Rothe, ην 1951 θαη αθνξά ζηα γεληθά κέηξα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Πεξηιακβάλεη
δεθανθηψ ζέκαηα κε απαληήζεηο ησλ νπνίσλ ε βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 1 (ηζρπξή δηαθσλία), έσο 5
(ηζρπξή ζπκθσλία). Μία ζχληνκε, πέληε επηινγψλ έθδνζε ηεο θιίκαθαο JSI (Job Satisfaction Index)
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο απνθαηηθέο πξνηάζεηο:
 Νηψζσ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ ησξηλή κνπ εξγαζία.
 Σηο πεξηζζφηεξεο κέξεο είκαη ελζνπζηαζκέλνο κε ηε δνπιεηά κνπ.
 Κάζε κέξα ζηε δνπιεηά κνπ θαίλεηαη αηειείσηε.
 Βξίζθσ πξαγκαηηθή απφιαπζε ζηε δνπιεηά κνπ.
 Θεσξψ φηη ε δνπιεηά κνπ είλαη κάιινλ δπζάξεζηε (Brayfield & Rothe, 1951, φπ. αλαθ. ζην
Castillo & Cano, 2004).
3.6.8 Σν κνληέιν ηεο «βηηακίλεο» (Warr)
Καζψο «ε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο εγεζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απμάλεηαη ιφγσ
δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ θαη ζεκάησλ θνηλσληθήο βησζηκφηεηαο» ν Warr (1987, 2007) δηεξεπλψληαο ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ απηήλ, έδσζε έκθαζε
ζηα ζρήκαηα ησλ εκπιεθφκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο, δηακνξθψλνληαο ην νκψλπκν
κνληέιν ηεο «βηηακίλεο» (Warr‟s Vitamin Model). χκθσλα κε απηφ, φπσο ε πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ
νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηηο θαηάιιειεο πνζνζηψζεηο κηαο πνηθηιίαο απαξαίηεησλ βηηακηλψλ, έηζη
θαη νη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθά είδε ραξαθηεξηζηηθψλ εξγαζίαο, ψζηε λα είλαη πιήξσο
παξαγσγηθνί. πσο φκσο ε εμάληιεζε ή ε πεξίζζεηα ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ βηηακηλψλ πξνθαιεί ζνβαξέο, έσο θαη αλεπαλφξζσηεο βιάβεο
(ι. ρ. ε πεξίπησζε ηεο βηηακίλεο D), έηζη θαη ε έιιεηςε ηζνξξνπίαο ησλ εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
(ι.ρ. ε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ, ε επνπηεία ή ε πνηθηινκνξθία ησλ πξνο δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ),
κπνξεί λα επηθέξεη αλάινγεο βιάβεο ζε έλαλ νξγαληζκφ. ην δηάγξακκα 2, πνπ αθνινπζεί,
απεηθνλίδνληαη ηα γξαθήκαηα ησλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο AD θαη CE, πνπ αθνξνχλ ζηελ
πξφζζεηε κείσζε (AD) θαη ηε ζηαζεξή επίδξαζε (CE ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
εξγαζίαο θαη επεκεξίαο κε ή / θαη ρσξίο ην πιαίζην (context free and/or context based). Ο Πίλαθαο 3Β,
πνπ απεηθνλίδεη ην κνληέιν Warr, αμηνπνηήζεθε ζε ζρεηηθή έξεπλα ζηε Γεξκαλία (Meyerding, 2015), ε
νπνία επηβεβαίσζε εθ λένπ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ. ηη δειαδή «πθίζηαληαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εξγαζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία» (Warr, 2007: 239–240).
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: ρέζε επεκεξίαο – εξγαζηαθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
Πεγή: Warr, 2007

3.6.9 Σν εξσηεκαηνιφγην ICSQ
Πξφθεηηαη γηα ην «Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ Πειαηψλ» (The Internal
Customer Satisfaction Questionnaire) (Rabinowitz, 2006), πνπ ζηνρεχεη ζηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο
ηνπο ζε επίπεδν ηκήκαηνο ή νκάδαο. Βαζηδφκελν ζε κία 4βάζκηα θιίκαθα91 κεηξά ηηο αληηιήςεηο ηνπο
γηα ηελ εμππεξέηεζε ζε ηξεηο πεξηνρέο:
1) Δπηθνηλσλία (Communication). Γει. ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθή
αθξφαζε (to communicate and listen effectively).
2) Παξαγσγηθφηεηα (Productivity). Γει. ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο πςειψλ επηπέδσλ απφδνζεο,
αμηνπηζηίαο θαη πνηφηεηαο (to maintain high levels of efficiency, reliability and quality).
3) Αληαπνθξηζηκφηεηα (Responsiveness). Γει. ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο ζηηο
αλάγθεο ηνπ πειάηε.
Σν ICSQ αθνξά εμάιινπ ζηελ αληίιεςε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο εληππψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ
πειάηε, νη νπνίεο κπνξνχλ -ή φρη- λα αληηθαηνπηξίζνπλ κε αθξίβεηα ην επίπεδν ηεο πξαγκαηηθήο
απφδνζεο. πιιακβάλεη ελ ηέιεη απηφ πνπ πνιινί εηδηθνί ζηελ νξγαλσηηθή απφδνζε ζεσξνχλ
ζεκαληηθφηεξν: ην θαηά πφζν, δειαδή, έλαο νξγαληζκφο είλαη «αληηιεπηφο» απ‟ ηνπο εζσηεξηθνχο
91

Απφ «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο/-λε, έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/-λε.
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Πίλαθαο 3-B: Μνληέιν Warr - Οη 12 «βηηακίλεο» θαη ηα 28 ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
Α/Α «Βηηακίλεο»
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10
11
12

Δλδεηθηηθά Δξγαζηαθά Υαξαθηεξηζηηθά

πλάξηεζε
Υξεζηκφηεηαο

Έιεγρνο (Control) 1a Γηαθξηηηθή επρέξεηα έξγνπ
1b Δπηξξνή ζηελ επξχηεξε νξγάλσζε
Ηθαλφηεηα
2a Υξήζε ηθαλφηεηαο
(Skill)
2b Γπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ κάζεζεο
ηφρνη
3a Πιήζνο εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ
(Goals)
3b Γπζθνιία εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ
3c πλνρή έξγσλ
3d χγθξνπζε κεηαμχ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ
3e χγθξνπζε αλάκεζα ζε εξγαζία θαη ζπίηη
3f πλαηζζεκαηηθή παξαθσλία

AD
AD
AD
CE
AD
AD
CE
CE (αληίζηξνθν)
CE (αληίζηξνθν)
AD

Πνηθηιία
(Variety)
αθήλεηα
(Clarity)

4a Δχξνο δηαθνξεηηθψλ θαζεθφλησλ

AD

5a Πξνβιεςηκφηεηα (π.ρ. ζεηεία ζέζεσλ
εξγαζίαο ρσξίο ΦΠΑ)
5b αθείο απαηηήζεηο ξφινπ
5c Γηαζεζηκφηεηα ζρνιίσλ (ή ζπκπεξαζκάησλ)

AD
AD
AD

Άλζξσπνη
(People)
Υξήκαηα
(Money)
σκαηηθή
Αζθάιεηα
(Physical
Security)

6a Πιήζνο θνηλσληθψλ επαθψλ
6b Πνηφηεηα θνηλσληθήο επαθήο
7α Δπίπεδν πιεξσκήο

AD
AD
CE

8a Δπεμία πεξηβάιινληνο
8b Πξαθηηθέο αζθαινχο εξγαζίαο
8c Δπάξθεηα εμνπιηζκνχ

CE
CE
CE

εκαληηθφηεηα
(Significance)
Δπνπηεία
(Suprvision)
Καξηέξα
(Career)
Γηθαηνζχλε
(Fairness)

9a Αμία γηα ηελ θνηλσλία
9b εκαζία γηα ην άηνκν
10a Γηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά
10b Τπνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά
11a Δξγαζηαθή αζθάιεηα
11b Καιέο κειινληηθέο πξννπηηθέο
12a Γίθαηε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ
12b Ζζηθή νξγαληζκνχ ζηελ θνηλσλία.

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
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πειάηεο ηνπ. Μεηξά αθφκα ηηο πξνζδνθίεο - φ, ηη, δειαδή, επηζπκεί ν εζσηεξηθφο πειάηεο απφ ηνλ
νξγαληζκφ- πνπ ππνβφζθνπλ ζησπεξά ζηηο εξσηήζεηο πνπ αληαλαθινχλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ή
δπζαξέζθεηάο ηνπο απ‟ ηηο εληππψζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Σέινο, νη αλαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ απ‟ ην ICSQ βαζίδνληαη θαηά θαλφλα ζηα εμήο ζηαηηζηηθά κεγέζε (Rabinowitz, 2006):
i.

Μέζε βαζκνινγία (mean score).

ii.

Φάζκα ή Δχξνο (range).

iii.

Δπίπεδν Σππηθήο απφθιηζεο (standard deviation level).

iv.

Λεηηνπξγία (mode).

v.

Πιήζνο εξσηεζέλησλ (number of respondents).

3.6.10 Σν κνληέιν κέηξεζεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ SERVQUAL
Σν κνληέιν Servqual92 απνηειεί θαηαξράο κηαλ επέθηαζε ηεο πξνζέγγηζεο πεξί «ηδεψδνπο
ζεκείνπ», θαζφηη επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ σο πξνο ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη, παξάιιεια, κηα γεληθή κέζνδν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, ε νπνία
πξνθχπηεη απ‟ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξνζδνθψκελεο θαη ηεο αληηιακβαλφκελεο (εθ κέξνπο ησλ
πειαηψλ) απφδνζεο, αληαλαθιψληαο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο (Ρarasuraman θ.ά., 1985, 1988,
1994). Θεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ νξφζεκν ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ελψ
παξέρεη κηα ηερλνινγία κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο (SQ) (Buttle, 1996·Jain θ.ά., 2004).
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε δηακφξθσζε ελφο ζηαζεξνχ αξηζκνχ
δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο, ψζηε λα είλαη εθηθηέο ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ
νξγαληζκψλ θαη ε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ κεηαβνιψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρεη βξεζεί αθφκα θνηλά απνδεθηφο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ελφο
αληηθεηκεληθνχ κέηξνπ πνηφηεηαο (Clewes, 2003).
Αξρηθά ην κνληέιν πεξηειάκβαλε 22 θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο, ηα νπνία θαηφπηλ νκαδνπνηήζεθαλ
ζηηο αθφινπζεο πέληε (θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο) βαζηθέο θαηεγνξίεο δηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε
κηα ζεηξά «ραζκάησλ» ή «θελψλ» παξέρνληαο κηα ρξήζηκε δνκή πξνζδηνξηζκνχ αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ (Ρarasuraman θ.ά., 1985, 1988, 1994):
1) ε αμηνπηζηία (Reliability),
2) ε Αληαπφθξηζε (Responsiveness).
3) ε Δγγχεζε (Assurance).
H νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ “service” θαη “quality” θαη ζεκαίλεη «πνηφηεηα
ππεξεζηψλ»,
92
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4) ε Δλζπλαίζζεζε (Empathy) θαη,
5) ε Απηφηεηα (Tangibility).
ζνλ αθνξά ζηα πξναλαθεξζέληα (ζεκειηψδε) «ράζκαηα» («θελά»), απηά πξνζδηνξίδνληαη ελ
ζπληνκία αθνινχζσο (Δηθφλα 3-3).
1ν Υάζκα: Τθίζηαηαη κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε θαη ηνπ πψο ηηο αληηιακβάλεηαη ε
Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Καηά θαλφλα πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο ή/θαη ην ππεξκέγεζεο πιήζνο ησλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ .
2ν Υάζκα: Τθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ πψο αληηιακβάλεηαη ε Γηνίθεζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε
θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ. Οθείιεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζε
αλεπαξθείο δεζκεχζεηο εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο, ζε έιιεηςε δηαπγψλ
ζηφρσλ ή/θαη ζε αζάθεηεο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επζπλψλ θαη ηελ αλάιεςε αξκνδηνηήησλ.
3ν Υάζκα: Τθίζηαηαη κεηαμχ ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ εληφο ηεο ππεξεζίαο θαη
εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. Πξνθαιείηαη ιφγσ ειιηπνχο εθπαίδεπζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ,
αλεπαξθεηψλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ, πξνβιεκάησλ ζην ζπληνληζκφ θαη ειιείςεσλ ζηελ ηερλνινγία.
4ν Υάζκα: Τθίζηαηαη κεηαμχ εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο.
Δδξάδεηαη ζηελ ειιηπή νξηδφληηα επηθνηλσλία εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ ηάζε αλάιεςεο
ππεξβνιηθψλ δεζκεχζεσλ εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο.
5ν Υάζκα: Τθίζηαηαη κεηαμχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο θαη πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε. Αλαθχεηαη
απφ παξάγνληεο φπσο νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πειάηε, νη ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο αδπλακίεο, ε/θαη
ε επηξξνή πνπ αζθνχλ πξνεγνχκελνη πειάηεο.
Ζ πνζνηηθή έθθξαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζην κνληέιν Servqual εθθξάδεηαη κε ηελ
αθφινπζε εμίζσζε:

πνπ:
Gj: ην ράζκα πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο j, ζε ζρέζε κε ηελ «ηδαληθή» ή «εμαηξεηηθή» επηρείξεζε,
Wi: ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηάζηαζεο πνηφηεηαο i θαη,
Eij: ε αληίιεςε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο j γηα ηε δηάζηαζε i.
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Δηθφλα 3-3: Απεηθφληζε ησλ 5 «ραζκάησλ» βάζεη ηνπ κνληέινπ Servqual
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Parasuraman et al., 1985

3.6.11 Σν κνληέιν SERVPERF
Οη Cronin θαη Taylor (1992) ζε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ Servqual εξγάζηεθαλ εκπεηξηθά
πάλσ ζηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Parasuraman, Zeithaml
θαη Berry (1990). Αλέπηπμαλ έηζη ην κνληέιν Servperf93 πνπ βαζίδεηαη ζην κέηξν ηεο απφδνζεο
πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη δείρλεη φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη κηα κνξθή ηεο ζηάζεο ησλ
θαηαλαισηψλ (Cronin & Taylor 1992, φπ. αλαθ. ζην Adil θ.ά., 2013).
93

Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ “service” (ππεξεζία) θαη “performance” (απφδνζε).
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Ζ δηαθνξά ηνπ απφ ην Servqual ζπλίζηαηαη ζην φηη ε πνηφηεηα ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ
εθ κέξνπο ηνπ πειάηε αληηιακβαλφκελε απφδνζή ηεο, κεηά ηελ θαηαλάισζε ηεο αληίζηνηρεο
ππεξεζίαο. Τπφ κνξθή καζεκαηηθήο εμίζσζεο, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ SERVPERF κπνξεί λα
εθθξαζηεί σο εμήο:

πνπ:
SQi: ε αληηιακβαλφκελε εμππεξέηεζε απφ ην άηνκν i,
k: ν αξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ / ζηνηρείσλ ηεο ππεξεζίαο θαη,
P: ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ i κε ζεβαζκφ ζηελ απφδνζε κηαο ππεξεζίαο βάζεη ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ j.
3.6.12 Σν κνληέιν Kano
Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ Noriaki Kano (1979, 1984) ν νπνίνο ην
θαηαζθεχαζε κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ94, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ
αληηδξάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ πειαηψλ, αλαιφγσο ησλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηα
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαζνξίδνληαο ηα επίπεδα
θαηλνηνκίαο ηνπο σο αγαζψλ (Γηάγξακκα 3).
Σν ελ ιφγσ κνληέιν βαζίδεηαη ζην φηη ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ πειαηψλ γηα ηα
αγαζά μεθηλά απφ ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηνπο θαη θαηαιήγεη ζην βαζκφ πξνζθφιιεζεο ησλ ηδίσλ ζηελ
πνηφηεηα πνπ απνιακβάλνπλ θαη απφ ηελ νπνία απηφο ν βαζκφο εμαξηάηαη άκεζα. Σν κνληέιν Kano
απαληάηαη ζε δχν εθδνρέο. Πξφθεηηαη θαηαξράο γηα ην κνληέιν ηεο κηαο δηάζηαζεο (one - dimensional
model), φπνπ γηα θάζε πξντφλ ή ππεξεζία ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη επζέσο αλάινγε κε ηελ απφδνζε ηνπ εθάζηνηε αγαζνχ. Γειαδή φζν
απμάλεηαη ε πνζφηεηα, ηφζν απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε θαη αληηζηξφθσο. ζνλ αθνξά ζην δηζδηάζηαην
κνληέιν (two dimensional model), απηφ πξννξίδεηαη γηα πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ζπκπεξηθνξά ησλ
πειαηψλ αθνινπζεί δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε, κε φληαο αλάινγε ηεο πξντνληηθήο απφδνζεο.

94

Πξφθεηηαη γηα ηνπο Seraku, N., Takahashi, F. θαη Tsjui, S
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3: Σν κνληέιν Kano
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Kano θ.ά., 1984

Σν ελ ιφγσ κνληέιν πξνβιέπεη δπν πεξηζηάζεηο (θαηαζηάζεηο), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ειθπζηηθή
πνηφηεηα θαη ηελ αλακελφκελε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο (Kano θ.ά., 1984·Matzler θ.ά.,
1996, φπ. αλαθ. ζην Dauw - Song Zhu θ.ά., 2010). ηνλ Πίλαθα 3Γ ηαμηλνκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ κνληέινπ θαη επεμεγνχληαη κε ζπληνκία ζην Τπφκλεκα (Πίλαθαο 3Γ), πνπ έπεηαη.
3.6.13 Πιενλεθηήκαηα, πεξηνξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ Kano
Σν κνληέιν Kano παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα (Matzler & Hinterhuber, 1998),
ηαπηνρξφλσο, φκσο, ππφθεηηαη ζε ζαθείο πεξηνξηζκνχο (Bharadwaj & Menon, 1997), πνπ ζπλνςίδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 3Δ, πνπ αθνινπζεί θαηφπηλ θαη αληηπξνζσπεχεη ην κνληέιν Kano ζην νπδέηεξν επίπεδν
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Πίλαθαο 3Γ: Λεηηνπξγηθή ηαμηλφκεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζην κνληέιν Kano
Πεγή: Matzler θ.ά.,1996, φπ. αλαθ. ζην Dauw-Song Zhu θ.ά.., 2010
Υακειή απφδνζε ραξαθηεξηζηηθνχ

Τςειή απφδνζε ραξαθηεξηζηηθνχ

Πνιχ
Μεξηθψο
Οπδέηεξνο Μεξηθψο
Πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνο ηθαλνπνηεκέλνο
δπζαξεζηεκέλνο δπζαξεζηεκέλνο
Πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνο

Q

A

A

A

O

Μεξηθψο
ηθαλνπνηεκέλνο

R

I

I

I

M

R

I

I

I

M

Μεξηθψο
δπζαξεζηεκέλνο

R

I

I

I

M

Πνιχ
δπζαξεζηεκέλνο

R

R

R

R

Q

Οπδέηεξνο

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πίλαθαο 3Γ: Τπφκλεκα ηαμηλφκεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ζην κνληέιν Kano
Πεγή: Matzler θ.ά.,1996, φπ. αλαθ. ζην Dauw-Song Zhu θ.ά.., 2010
O

(One dimensional)

Μνλνδηάζηαην / Δπηζπκεηφ

- ραξαθηεξηζηηθφ (ρακειή απφδνζε =>

δπζαξέζθεηα / πςειή απφδνζε => ηθαλνπνίεζε)
A

(Attractive)

Διθπζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (πςειή απφδνζε => ηθαλνπνίεζε)

M

(Must Be)

Αλακελφκελν ραξαθηεξηζηηθφ (ρακειή απφδνζε => δπζαξέζθεηα)

I

(Indifferent)

Αδηάθνξν

ραξαθηεξηζηηθφ

(απνπζία

ηθαλνπνίεζεο

ή

δπζαξέζθεηαο

αλεμαξηήησο απφδνζεο)
R

(Reverse)

Αληίζηξνθν ραξαθηεξηζηηθφ (ρακειή απφδνζε => ηθαλνπνίεζε & πςειή
απφδνζε => δπζαξέζθεηα)

Q

(Questionable)

Υαξαθηεξηζηηθφ πξνο επαλαμηνιφγεζε

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο).
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ηθαλνπνίεζεο, φζν θαη αλ απμάλεηαη ε απφδνζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά (ηδηφηεηεο) ησλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Kano, ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο (Kano θ.ά., 1984·Berger,
1993·Matzler θ.ά., 1996, φπ. αλαθ. ζην Dauw-Song Zhu θ.ά., 2010):
1) Υαξαθηεξηζηηθά Αλακελφκελεο πνηφηεηαο (must be/basic/threshold attributes)
Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ζε ηδηφηεηεο, ιεηηνπξγίεο ή θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ν πειάηεο ζεσξεί
νπσζδήπνηε δεδνκέλεο95. Δπνκέλσο, κε ηελ έιιεηςή ηνπο, ν ίδηνο αηζζάλεηαη έληνλν αίζζεκα
δπζαξέζθεηαο. Αληηζέησο, νη πςειέο ηνπο απνδφζεηο δε ζπλεπάγνληαη απμεηηθέο κεηαβνιέο
επαξέζθεηαο εθ κέξνπο ηνπ. Απιψο ζπληεξνχλ κηα θαηάζηαζε κε δπζαξέζθεηαο. Πξάγκαηη, ζην
πξνεγνχκελν δηάγξακκα 3, ην γξάθεκα (εδψ ε εθζεηηθή θακπχιε) ηεο ζπλάξηεζεο ησλ βαζηθψλ
πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ, δελ μεπεξλά ηνλ νξηδφληην άμνλα.
2) Υαξαθηεξηζηηθά Δπηζπκεηήο πνηφηεηαο (one dimensional attributes)
Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο,
αθνξνχλ ζε ζεκειηψδεηο αλάγθεο ή επηζπκίεο ηνπ πειάηε. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε ηθαλνπνίεζή
ηνπ βξίζθεηαη ζε επζέσο αλάινγε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, θάζε θνξά,
ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ εθάζηνηε αγαζνχ. Δλζνπζηαζκφο εθ κέξνπο ηνπ πειάηε αλακέλεηαη θεξεηπείλ
φηαλ ηα επίπεδα απφδνζεο βξίζθνληαη εμαηξεηηθά πςειά96. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε επέξρεηαη πιήξεο
απνγνήηεπζε ζηνλ πειάηε.
3) Υαξαθηεξηζηηθά Διθπζηηθήο πνηφηεηαο (Excite/Delight attributes).
ηελ θαηεγνξία απηή αληηζηνηρνχλ ηα ιεγφκελα «δειεαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά», πνπ αζθνχλ
ηδηαίηεξα πςειή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Πάλησο νχηε αλαδεηνχληαη, νχηε
εθθξάδνληαη ξεηά θαη κε ζαθήλεηα απφ ηνπο ίδηνπο, αθξηβψο επεηδή ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο δελ είλαη
αλακελφκελε. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ελδερφκελε ρακειή απφδνζε ή θαη παληειήο έιιεηςή ηνπο, δε
ζπλεπάγεηαη δπζαξέζθεηα (αξλεηηθή ηθαλνπνίεζε). Αληηζέησο, ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ
απμάλνληαη θαηαθνξχθσο ζηελ πεξίπησζε δηαζεζηκφηεηαο ηνπο97, ιφγσ ησλ πςειψλ ηνπο απνδφζεσλ.
4) Υαξαθηεξηζηηθά Αδηάθνξεο πνηφηεηαο (Indifferent attributes).
Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αζθνχλ επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ή ηε δπζαξέζθεηα
ηνπ πειάηε.

Λφγνπ ράξε, ε επγεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ ελφο θαηαζηήκαηνο ζεσξείηαη δεδνκέλε. Απ‟ ηε ζηηγκή
πνπ παχεη πθηζηάκελε, ε δπζαξέζθεηα ηνπ πειάηε απμάλεηαη θαηαθφξπθα.
96
Κιαζηθφ παξάδεηγκα κνλνδηάζηαηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζπληζηά ε έθπησζε ζηελ ηηκή ελφο αγαζνχ.
97
Λ.ρ., ε χπαξμε αηνκηθήο ζάνπλαο ζηε ζνπίηα ελφο μελνδνρείνπ.
95
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Πίλαθαο 3E: Πιενλεθηήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί ηνπ Μνληέινπ Kano
Πεγέο: Matzler & Hinterhuber, 1998·Bharadwaj & Menon, 1997
Πιενλεθηήκαηα

Πεξηνξηζκνί

1. Καηαλφεζε αλαγθψλ, επηζπκηψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ
πειαηψλ.
2. Αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ κε ηε βέιηηζηε επίδξαζε ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.
3. Αλαγλψξηζε θξηηεξίσλ απμεκέλεο επίδξαζεο ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο
παξαρσξήζεσλ κεηαμχ θξηηεξίσλ αλάπηπμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ αγαζψλ (trade off).
4. Ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, κέζσ θαζνξηζκνχ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
5. Αλάπηπμε ειθπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηλνηφκνπ θαη
αληαγσληζηηθήο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο.
6. Δμαζθάιηζε πςειψλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο
δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πειαηψλ, κέζσ αλάπηπμεο
κνλνδηάζηαησλ, βαζηθψλ θαη ειθπζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.
7. Γπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ ζπλδπαζκνχ κε ηε
κέζνδν Αλάπηπμεο Λεηηνπξγίαο Πνηφηεηαο98 κε
θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαηφπηλ ηεο αλαγλψξηζεο
θαη ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ.
8. Δπίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ζηνρνζέηεζεο κέζσ ηεο
ηαμηλφκεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, σο πξνο ηηο
βαζηθέο, κνλνδηάζηαηεο θαη ειθπζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο.
9. Γηεπθφιπλζε κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Kano:
i.
ζηελ εμαθξίβσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο
πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
ii.
ζηελ αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ
iii.
ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ησλ ελ ιφγσ
απνηειεζκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο
βειηησκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

98

“Quality Function Deployment ή QFD” (Griffin & Hauser, 1993).
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1. Απνπζία
πνζνζηηθνπνίεζεο
πνζνηηθήο / πνηνηηθήο
απφδνζεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ
πίλαθα αμηνιφγεζεο
Kano.
2. Έιιεηςε
απζηεξφηεηαο σο πξνο
ηελ πεξηπησζηαθή
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ ησλ ππφ
θαηεγνξηνπνίεζε
πειαηψλ.
3. Απνπζία εξκελείαο σο
πξνο ηα αίηηα
δηακφξθσζεο ησλ
αληηιήςεσλ ησλ
πειαηψλ:
i.
γηα ηε
ζεκαληηθφηεηα
ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
θαη,
ii.
γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ
ζπκπεξηθνξηθψλ
πξνζέζεψλ ηνπο.
4. Όπαξμε νξηζκέλσλ
εγγελψλ δπζρεξεηψλ
σο πξνο ηελ εθαξκνγή
ηεο κεζφδνπ θαη σο
πξνο ηε ρξήζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.

Χο εθ ηνχηνπ, ε επέλδπζε εθ κέξνπο κηαο επηρείξεζεο ζε απηά99, δένλ λα ειαρηζηνπνηείηαη.
5) Υαξαθηεξηζηηθά Αληίζηξνθεο πνηφηεηαο (Reverse attributes).
Αθνξνχλ ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηφζν νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ, φζν θαη ν ηξφπνο πνπ
νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δηαθέξνπλ100 κε απνηέιεζκα,
φηαλ πθίζηαληαη ζε πςειφ βαζκφ, λα πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα ελψ, φηαλ βξίζθνληαη ζε ρακειφ βαζκφ,
λα πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε.
6) Υαξαθηεξηζηηθά Ακθηζβεηήζηκεο πνηφηεηαο (Questionable attributes).
Σα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ δχζπηζησλ απαληήζεσλ ησλ πειαηψλ πνπ
παξαπέκπνπλ ζηελ πηζαλφηεηα ηα ελδερνκέλνπ νη ίδηνη λα κελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ εξψηεζε. Σν
δήηεκα δειαδή ηεο «ακθηζβεηήζηκεο πνηφηεηαο» ζπλδέεη ηελ αληίθαζε αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ηνπ
πειάηε θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη . Καηά θαλφλα νθείιεηαη είηε ζε παξεξκελεία ησλ απαληήζεσλ
πνπ ζπιιέγνληαη, είηε ζε ζθάικαηα δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ρξήδεη ειέγρνπ ή
αλαδηαηχπσζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε ηηζέκελνπ εξσηήκαηνο.
3.6.14 Σν επαπμεκέλν κνληέιν Kano
Με δεδνκέλε ηελ ππνθεηκεληθή ηαμηλφκεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ Kano, ην επαπμεκέλν
(εμειηγκέλν) κνληέιν (Γηάγξακκα 4), παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Yang (2005) κε έλαπζκα ηε δσηηθήο
ζεκαζίαο αλάγθε θαηαλφεζεο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε θαηά
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάηαμεο θαη θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ιήςε
θαηαιιειφηεξσλ απνθάζεσλ.
Δηδηθφηεηα, ζηελ θαηεγνξία ηεο αλακελφκελεο πνηφηεηαο ππάγνληαη ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά
(critical attributes) θαη ηα αλαγθαία επηζπκεηήο πνηφηεηαο

(quality attributes), ζηελ θαηεγνξία

επηζπκεηήο πνηφηεηαο ππάγνληαη ηα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ραξαθηεξηζηηθά (high-value-added
quality attributes) θαη ηα ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ραξαθηεξηζηηθά (low-value-added quality
attributes), ελψ αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ αλαγθαίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο (necessary quality
attributes).

Λ.ρ., ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο κε ζπρλφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην θάζκα ηεο
αλζξψπηλεο αθνπζηφηεηαο θαη αθήλνπλ εληειψο αδηάθνξν κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
100
Λ.ρ., ε χπαξμε εηδηθψλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ πνπ επηζχξνπλ
αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο, ρσξίο λα ηελ θάλνπλ λα δηαθέξεη ιεηηνπξγηθά απφ κηα παξεκθεξή νζφλε πνπ δελ ηα
δηαζέηεη, ελψ πξνθαιεί δπζαξέζθεηα ζηε κεγάιε κάδα ησλ θαηαλαισηψλ, πξνζθέξεη ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ζε
έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπο, πνπ απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηά.
99
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 : Σν επαπμεκέλν κνληέιν Kano
(Αλαθαηαζθεπή απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Πεγή: Yang, 2005

Δλ θαηαθιείδη, ζην επαπμεκέλν κνληέιν Kano ε επαλαπξνζέγγηζε ησλ επηπέδσλ πνηφηεηαο
ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα ιήςεο πνηνηηθφηεξσλ θαη
απμεκέλεο αθξίβεηαο απνθάζεσλ. ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, φηαλ ιφγνπ ράξε κηα επηρείξεζε
αλαγλσξίδεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ην βειηησκέλν κνληέιν, θάπνην
ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα είλαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (άξα απμεκέλεο ζεκαληηθφηεηαο), ελψ
θάπνην ην άιιν ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (άξα κεησκέλεο ζεκαληηθφηεηαο). Έηζη θαζίζηαηαη
εθηθηή ε θαηαιιειφηεξε ζε θάζε πεξίπησζε ζηξαηεγηθή (Yang, 2005, φπ. αλαθ. ζην Meng θ.ά., 2015).
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3.6.15 Ζ Μέζνδνο ΜUSA (Multi - criteria Satisfaction Analysis)
Πξφθεηηαη (Siskos θ.ά., 1998·Siskos & Grigoroudis, 2002), γηα κηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε
κέζνδν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ πνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ραξαθηήξαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζε πνιιαπιά θξηηήξηα θαη ππαγνξεχεη εξγαιεία ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ,
ψζηε λα ππνζηεξίμεη ζρεδηαζκφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ.
πλνπηηθά, ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο (Δηθφλα 3-4):
 ηάδην 1: Αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξηηνπ θαη ζαθνχο θαζνξηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ,
ελίνηε κέζσ δηεμαγσγήο πξνθαηαξθηηθήο (πηινηηθήο) έξεπλαο:
 ηάδην 2: Αθνξά ζηελ θαζαπηφ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, πνπ
πξνυπνζέηεη ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (ηδίσο εξσηεκαηνινγίνπ).
θαη, θπζηθά, ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο.
 ηάδην 3: Αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ.
 ηάδην 4: Αθνξά ζηα απνηειέζκαηα101 ηεο έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα ην ηειηθφ ζηάδην ηεο
ελ πξνθεηκέλσ αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εθηηκάηαη ε εγθπξφηεηα θαη
ε ζεκαζία ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Ζ κέζνδνο ΜUSΑ ππαθνχεη ζηηο γεληθέο αξρέο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο κε
πεξηνξηζκνχο, κέζσ εθαξκνγήο ηερληθψλ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ βαζηθή εμίζσζε 102 ηεο
γξακκηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο πνπ αθνινπζεί, ππνζέηεη φηη ε ζπλνιηθή αμία ηεο ηθαλνπνίεζεο
ηνπ πειάηε ηζνδπλακεί κε ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο:

Δδψ εληάζζνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
1. Γείθηεο Οιηθήο Ηθαλνπνίεζεο,
2. Γείθηεο Ηθαλνπνίεζεο Κξηηεξίσλ.
3. Βάξε Κξηηεξίσλ / Τπνθξηηεξίσλ Ηθαλνπνίεζεο.
4. Μέζνη Γείθηεο Απαηηεηηθφηεηαο.
5. Γηαγξάκκαηα (Γξάζεο & Βειηίσζεο).
102
πνπ Y* είλαη ε εθηίκεζε ηεο ζπιινγηθήο ζπλάξηεζεο αμηψλ , ελψ ζ + θαη ζ − είλαη αληίζηνηρα ην ζθάικα
ππεξεθηίκεζεο θαη ππνεθηίκεζεο.
101
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Δηθφλα 3-4: Απεηθφληζε ησλ ζηαδίσλ ηεο κεζφδνπ MUSA
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Με δεδνκέλεο ηηο εθπεθξαζκέλεο εθ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ πειαηψλ πξνηηκήζεηο (έζησ Y θαη
Xi), ε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ επηκέξνπο
αληίζηνηρσλ ζπλαξηήζεσλ ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο (Y*), θαη κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο (Xi*). Οη
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη κέζσ ελφο εμεηδηθεπκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ηα δεδνκέλα
κπνξνχλ λα έρνπλ πνζνηηθφ ή πνηνηηθφ ραξαθηήξα. Οη κεηαβιεηέο ηηο νπνίεο αμηνπνηεί ελ πξνθεηκέλσ ε
κέζνδνο MUSA έρνπλ σο εμήο:
Τ

: Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.

α

: Σν πιήζνο ησλ επηπέδσλ ηεο θιίκαθαο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο.

y m : Σν m επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο (m = 1,2,...,α).
n

: Σν πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ.

Υi

: Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζχκθσλα κε ην i θξηηήξην (i = 1,2,...,n).

αi

: Σν πιήζνο ησλ επηπέδσλ ηεο θιίκαθαο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ i.

xi k : Σν k επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ i (k = 1,2,...,αi).
Y* : Ζ ζπλάξηεζε αμηψλ ηνπ Τ (ζπλάξηεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο).
y*m : Ζ αμία ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο y m .
Υi * : Ζ ζπλάξηεζε αμηψλ ηνπ Υi (ζπλάξηεζε κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο).
xi*k : Ζ αμία ηνπ xi k επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο.
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ζνλ αθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ ΜUSΑ, απηά ζπλνςίδνληαη σο
εμήο:
1. Μέζνη δείθηεο νιηθήο ή κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο.
Αληαλαθινχλ θαηά κέζν φξν ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (θιίκαθα 0-100%),
ζπλνιηθά ή γηα θαζέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο.
2. Πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε αμηψλ.
Αλαπαξηζηά ηελ αμία πνπ απνδίδνπλ νη πειάηεο ζε θάζε επίπεδν ηεο θιίκαθαο [0-100]
ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο.
3. Βάξε θξηηεξίσλ θαη ππνθξηηεξίσλ ηθαλνπνίεζεο.
Δθθξάδνπλ ην ζρεηηθφ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο έλαληη ησλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ,
σο πξνο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζήο ηνπο.
4. Μέζνη δείθηεο απαηηεηηθφηεηαο.
Τπνδεηθλχνπλ θαηά κέζν φξν, ζε κηα θιίκαθα [-100%, 100%], ηελ «απαηηεηηθφηεηα» ησλ
πειαηψλ , σο πξνο ην εθάζηνηε θξηηήξην ή ππνθξηηήξην, εθθξάδνληαο ην κέγεζνο ηεο
απαηηνχκελεο πξνζπάζεηαο γηα ηε βειηίσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ, θάζε θνξά, ραξαθηεξηζηηθνχ.
5. Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο:
Αλαπαξηζηνχλ, θαηά κέζν φξν, θαη ζε θιίκαθα [0, 100%], ην απνηέιεζκα κηαο ελδερφκελεο
βειηίσζεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ή ππνθξηηήξην, αλαιφγσο ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ
ηνπ απνδίδνπλ νη πειάηεο θαη, θπζηθά, αλαιφγσο ησλ πθηζηάκελσλ πεξηζσξίσλ βειηίσζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4

ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΟ ΚΛΗΜΑ, ΖΓΔΗΑ & ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΜΒΟ

« Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζε
είλαη ζαλ ηα απγά κε κπέηθνλ.
Σν απγφ είλαη πξντφλ ζπκκεηνρήο.
Σν κπέηθνλ είλαη πξντφλ δέζκεπζεο…»
Αλψλπκνο

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο ζπλερίδεη λα
απμάλεηαη κεηαμχ ησλ νξγαλσζηαθψλ εξεπλεηψλ, ιφγσ, θπξίσο, ησλ ππνζέζεσλ πνπ θαηά θαηξνχο
δηαηππψλνληαη σο πξνο ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ εξγαζηαθή απφδνζε θαη, βέβαηα, κε ηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε. Μάιηζηα, ππφ ην νπηηθφ πξίζκα ησλ «εζσηεξηθψλ πειαηψλ», πξνζδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ζηελ εκπινθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο νκάδαο (αθφκε θαη ηεο δπάδαο) ζην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη, βέβαηα, ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο εγεζίαο. Βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ πξνθείκελε
πεξίπησζε εθιακβάλνπλ ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδφκελσλ έλαληη ηεο
νξγαλσζηαθήο θαηεχζπλζεο, αθελφο σο ζπλέπεηα ηεο παξαθίλεζεο θαη, αθεηέξνπ, σο θεληξηθή
«θηινζνθία» ηεο δηαδηθαζίαο ζηνρνζέηεζεο θαη σο ζπλάξηεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Έηζη, κε
βάζε ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο δέζκεπζεο πνπ, επί ηεο νπζίαο ραξαθηεξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ησλ
εξγαδφκελσλ κε ηνλ νξγαληζκφ, ην νξγαλσζηαθφ θιίκα θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζπζηεκαηηθά απφ
θξίζηκνπο παξάγνληεο φπσο ε παξαγσγηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε θεξδνθνξία θαη πνηφηεηα δηνηθεηηθήο
δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Όηαλ, θαηά ζπλέπεηα, ζπληξέρνπλ νη ιφγνη δεκηνπξγίαο απμεκέλεο
ηθαλνπνίεζεο ζην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ελφο νξγαληζκνχ, ηφηε είλαη δηάρπην έλα θιίκα
επθνξίαο θαηά κήθνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηαλάπαιηλ. Παξά ηαχηα, ε δπλακηθή κεηαμχ ηνπ «φινπ» θαη ηνπ
«κέξνπο» εμαθνινπζεί λα πξνβάιιεη σο έλα δήηεκα δηαξθνχο ελδηαθέξνληνο θαη γφληκνπ
πξνβιεκαηηζκνχ.
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4.1 Οξγαλσζηαθφ θιίκα θαη Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ
Ζ πξψηε αλαθνξά ζηνλ φξν «νξγαλσζηαθφ θιίκα» θαηαγξάθεθε ην 1939 ζε ζρεηηθφ άξζξν103
ησλ Lewin, Lippitt, White θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα
νξγαλσζηαθά ζηειέρε αληηιακβάλνληαη θαη ραξαθηεξίδνπλ ην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν
ππάγνληαη (Lewin θ.ά.,1939, φπ.αλαθ. ζην Denison, 1996). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην νξγαλσζηαθφ θιίκα
αλαθέξεηαη ζηελ «αίζζεζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ πεξηβάιινληνο» (Stolp & Smith, 1995) θαη αθνξά ζε έλα
ζχλνιν δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη θπζηθψλ
παξακέηξσλ ηνπ (Hayes, 1994), πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ, κέζσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ
ζηάζεσλ, ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ ζηειερψλ, ηελ παξαγσγηθφηεηά104 ηνπο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπο (Sergiovanni & Starratt, 2007).
Σν νξγαλσζηαθφ θιίκα αλαδχεηαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο πιεξνθφξεζεο πνπ
πεγάδεη απφ ηα ίδηα ηα νξγαλσζηαθά ζηειέρε θαη αθνξά ηφζν ζηηο πνιηηηθέο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ απηά βηψλνπλ, φζν θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχλ κέζσ ηεο επηβξάβεπζεο πνπ
ιακβάλνπλ, ηεο ππνζηήξημεο πνπ ηπγράλνπλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ (Schein, 2010
·Trice & Beyer, 1993·Zohar & Hofmann 2012, φπ. αλαθ. ζην Schneider, θ.ά., 2013).
Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ελφο γφληκνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, εγγπάηαη ηελ αξκνληθή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηειερψλ πνπ, κε ηε ζεηξά ηεο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ MKT, αιιά θαη ζεκειηψδε παξάγνληα δεκηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαη
ζηαζεξνπνίεζεο κηαο απνηειεζκαηηθήο νξγαλσζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Πξάγκαηη, ε εζσηεξηθή αγνξά
αδπλαηεί λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ρσξίο ηελ ίδξπζε θαη ηελ νηθνδφκεζε κηαο καθξνπξφζεζκεο ζρέζεο
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ νγαλσζηαθψλ ζηειερψλ αλεμαξηήησο ηεξαξρηθήο ζέζεο, θαζψο θαη ζε
επίπεδν ζρέζεσλ εξγαδφκελσλ - δηνίθεζεο. Άιισζηε, ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ
είλαη ε αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ λα απεπζχλεηαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο
επηρείξεζεο, παξάιιεια κε ην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ηνπ
νξγαληζκνχ. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε εθ κέξνπο ησλ εγεηψλ, απαηηεί ζρεδηαζκφ, πξφγξακκα δηδαζθαιίαο
κεζφδσλ θαη έκθαζε ζηε κάζεζε (Boyatzis, 2008), λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε επηθέληξσζε
ηεο εγεζίαο ζε δεηήκαηα φπσο ε νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ ζηειερψλ, ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο απέλαληη ζηα
“Patterns of Aggressive behavior in experimentally created „Social Climates‟. The Jurnal of Sosial Psychology,
1939:10, 269-308.
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ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ινγηθή ηνπο (Kale, 2006:3·Gounaris, 2008:69-72-76, φπ. αλαθ. ζην RobertsLombard, 2010).
4.2 Οξγαλσζηαθφ Κιίκα θαη Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα: πγθιίζεηο θαη δηαθνξέο
Αλ θαη νη έξεπλεο γηα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα πνπ, απφ κφλν ηνπ ζπληζηά κηα κάιινλ
επηθαλεηαθή εθδήισζε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο δπζρεξαίλνληαη λα εξκελεχζνπλ ηηο βαζχηεξεο
πηπρέο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη νξγαληζκνί, ε δηαρξνληθή κειέηε ησλ δηαθπκάλζεψλ
ηνπ, θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ νη νπνίνη ηηο δηέπνπλ, θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά (Schein, 1990).
χκθσλα, πάλησο, κε ηε βηβιηνγξαθία, πθίζηαληαη πνηθίιεο ζπγθιίζεηο κεηαμχ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο
θαη νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζε κηα ζεηξά επηπέδσλ (Πίλαθαο 4Α), φπσο απηφ
ηνπ νξηζκνχ ηνπο σο θαηλνκέλσλ, απηφ πνπ άπηεηαη νξηζκέλσλ θεληξηθψλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ,
απηφ πνπ αθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ηελ ππφζηαζή ηνπο, απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζηεκνινγία
ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ηε δηέπνπλ θαη, ηέινο, εθείλν πνπ ζπλδέεη ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο βάζεηο
(Denison, 1996·Asif, 2011).
Βέβαηα, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, σο έλα ζχλνιν θνηλψλ πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ θξαηνχλ ηνλ
νξγαληζκφ εληαίν δίλνληάο ηνπ ηε δηθή ηνπ, μερσξηζηή ηαπηφηεηα (Hoy & Miskel, 1996:129), αζθαιψο
δηαθέξεη ελλνηνινγηθά απφ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα, θαζψο ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα πξφηππν βαζηθψλ
παξαδνρψλ πνπ αλαθαιχπηνληαη ή αλαπηχζζνληαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, νκάδα
αλζξψπσλ. Οηθνδνκείηαη -ζπλεπψο- δηαρξνληθά ελ κέζσ ησλ εκπεηξηψλ πνπ ε νκάδα απνθηά,
«καζαίλνληαο» απφ ηα εθάζηνηε αλαθπφκελα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ή/θαη απφ ηηο επηηπρείο
θαη αλεπηηπρείο αληηδξάζεηο ηεο απέλαληί ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ελ ιφγσ πξφηππν παξαδνρψλ,
κέζσ κηαο αδηάιεηπηεο δνθηκαζίαο, απνθηά δηαρξνληθφηεηα θαη εγθπξφηεηα. Έηζη, ηξφπνλ ηηλά,
δηδάζθεηαη ζηα εθάζηνηε λέα κέιε ηεο νκάδαο, σο «ν θνηλά απνδεθηφο ηξφπνο αληίιεςεο, ζθέςεο θαη
αίζζεζεο αλάινγσλ πξνβιεκάησλ» (Schein, 1985:6).
Ζ θνπιηνχξα ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ ραξαθηεξίδεηαη εμάιινπ απφ θαηλνηνκία,
ζηαζεξφηεηα, έκθαζε ζε ζέκαηα ιεπηνκέξεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ άλζξσπν, ηελ νκάδα θαη ην
απνηέιεζκα (Hoy & Miskel, 2008:183). Σαπηνρξφλσο, εκπεξηέρεη ζησπεξέο αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη
ππνζέζεηο ηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη εθιακβάλνπλ σο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, βαζηδφκελνη ζε ηζηνξίεο,
κχζνπο θαη εκπεηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ απνθηνχλ, θαζψο θαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχλ (ή
βηψλνπλ), εηδηθά εθ κέξνπο ηεο εθάζηνηε εγεζίαο. Πξφθεηηαη γηα δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρεία ηα νπνία
ζπλ ησ ρξφλσ απνδεηθλχνληαη θαηαιπηηθά γηα ηε επηηπρή -ή κε- πνξεία νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ
(Schein, 2010 ·Trice & Beyer 1991· Zohar & Hofmann 2012, νπ. αλαθ. ζην Schneider θ.ά., 2013).
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Πίλαθαο 4Α: Πεξηνρέο βηβιηνγξαθηθήο ζχγθιηζεο θνπιηνχξαο – θιίκαηνο
Πεγή: Denison, 1996:627
Πεξηνρέο χγθιηζεο

Παξαδείγκαηα χγθιηζεο

Οξηζκφο ηνπ Φαηλνκέλνπ

 Απφ θνηλνχ εζηίαζε ζην εζσηεξηθφ θνηλσληθφ θαη
ςπρνινγηθφ πεξηβάιινλ, σο ελφο νιηζηηθνχ θαη
ζπιινγηθψο θαζνξηζκέλνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ.

Κεληξηθά Θεσξεηηθά Εεηήκαηα

 Μνηξαζκέλν δίιιεκα: ην πιαίζην δεκηνπξγείηαη
απφ ηελ αιιειεπίδξαζε & ζπλάκα ηελ θαζνξίδεη.
 Ο θαζνξηζκφο ηεο πεξηνρήο πνηθίιεη ζεκαληηθά
ζηελ αηνκηθή ζεψξεζε.
 Γπλακηθή κεηαμχ ηνπ «φινπ» θαη ηνπ «κέξνπο»:
o Πνιιαπιά ζηξψκαηα αλάιπζεο.
o Γηαζηάζεηο απέλαληη ζηελ Οιηζηηθή Αλάιπζε.
o Τπνθνπιηνχξεο απέλαληη ζηελ ελνπνηεκέλε
θνπιηνχξα.

Πεξηερφκελν & Τπφζηαζε

 Τςειή επηθάιπςε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ
κειεηψληαη απφ ηνλ πνζνηηθφ εξεπλεηή
θνπιηνχξαο θαη παιαηφηεξσλ κειεηψλ απφ
εξεπλεηέο ηνπ θιίκαηνο.

Δπηζηεκνινγία & Μέζνδνη

 Πξφζθαηε
εκθάληζε
πνζνηηθψλ
κειεηψλ
θνπιηνχξαο θαη πνηνηηθψλ κειεηψλ θιίκαηνο.

Θεσξεηηθέο Βάζεηο

 Οη ξίδεο ηεο έξεπλαο γηα ηελ θνπιηνχξα βξίζθνληαη
ζηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπμηνληζκφ105.
 Οη ξίδεο ηεο έξεπλαο γηα ην θιίκα βξίζθνληαη ζηε
ζεσξία πεδίνπ ηνπ Lewin.
 Πνιιέο πξφζθαηεο κειέηεο είηε δηαζηαπξψλνληαη,
είηε ζπλδπάδνληαη κε ηηο δχν απηέο παξαδφζεηο.

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
Ο θνηλσληθφο θνλζηξνπμηνληζκφο εθθηλεί απφ ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κέζσ ηεο γιψζζαο. Οη
δηαδηθαζίεο ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνχλ θάζε θνξά σο κέζν «θνηλσληθήο θαηαζθεπήο» εληφο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ (Von Schlippe & Schweitzer, 2008).
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4.3 Ζ έξεπλα γηα ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα
Ζ ελνπνίεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο έξεπλαο γηα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα θαη ηελ νξγαλσζηαθή
θνπιηνχξα, παξάγεη ρξήζηκα θαη πξαθηηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα, πνπ ππνδειψλνπλ νξγαλσηηθέο
αιιαγέο ηθαλέο λα βειηηψζνπλ ηφζν ηελ ζπκπεξηθνξά, φζν θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη πξψηεο
έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνζέγγηζε
Emic.106 Έρνπλ, πάλησο, επηθξαηήζεη πην πξφζθαηεο κέζνδνη έξεπλαο, ιφγσ ησλ ζπγθξηηηθψλ επθαηξηψλ
πνπ παξνπζηάδνπλ, θαζψο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ
κε ηε ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή απφδνζε. Έηζη, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κπνξεί λα ππάξρεη σο έλα
νξγαλσηηθφ κφξθσκα ρσξίο απνθιεηζκνχο γηα νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κέζα
απφ δηάθνξεο κνξθέο ππνθνπιηνχξαο (π.ρ. κε βάζε ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν ή ην επάγγεικα θάζε
ζηειέρνπο), θαζψο θαη κε ηξφπνπο πνπ ππνδειψλνπλ έιιεηςε ελζσκάησζεο (φηαλ δειαδή ε θνπιηνχξα
είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε) (Schneider θ.ά., 2013).
4.3.1 Απ’ ηελ Οξγαλσζηαθή Τπνθνπιηνχξα ζην «Οξγαλσζηαθφ Μηθξφθιηκα»
Με ηνλ φξν «ππνθνπιηνχξα» λνείηαη θάζε αληαγσληζηηθνχ ηχπνπ θνπιηνχξα, πνπ
αλαπηχζζεηαη θαη, ηξφπνλ ηηλά, ζπλππάξρεη, σο ππνπνιηηηζκηθφ ζχλνιν, κε ηε ιεγφκελε «θπξίαξρε»,
θαη θαζνξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (ειηθία, θχιν, ηάμε, επάγγεικα,
ζξεζθεία, εζληθφηεηα, θιπ) επηδξψληαο άκεζα ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ κειψλ ηεο (Jenks, 2005:10). Έηζη,
ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ππνζχλνιν ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ
αιιειεπηδξνχλ, κνηξάδνληαη θνηλά πξνβιήκαηα, απηνπξνζδηνξίδνληαη σο «μερσξηζηή νκάδα» θαη,
ζπλήζσο, αλαιακβάλνπλ δξάζε βάζεη κηαο ζπιινγηθήο αληίιεςεο, κνλαδηθήο γηα ηελ νκάδα (Van
Maanen & Barley,1985:38, νπ. αλαθ. ζην Khatib, 1996:19·Van Maanen & Barley, 1984, νπ. αλαθ. ζην
Peterson & Mannix, 2003:97). Τπ‟ απηήλ, ινηπφλ, ηελ έλλνηα, θαη θαζψο νη «δηαζηάζεηο» ηίζεληαη
απέλαληη ζηελ «πνιιαπιά δηαζηξσκαησκέλε νιηζηηθή αλάιπζε», ελψ νη ππνθνπιηνχξεο ηίζεληαη
απέλαληη ζηελ ελνπνηεκέλε θνπιηνχξα (Denison, 1996), ην «νξγαλσζηαθφ κηθξφθιηκα» -θαη‟
αλαινγία- ζα κπνξνχζε λα είλαη γηα ηελ νξγαλσζηαθή ππνθνπιηνχξα, φ, ηη ην νξγαλσζηαθφ θιίκα γηα
ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα.

Πξφθεηηαη γηα κηα κε επηζηεκνληθά πξνζαλαηνιηζκέλε κέζνδν κε πξαθηηθφ, θπξίσο, ραξαθηήξα, φπνπ ν
εξεπλεηήο (ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε ETIC) δε βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ ν ίδηνο ζεσξεί ζεκαληηθφ, αιιά
επαθίεηαη απιψο ζηελ θαηαγξαθή κηαο ππνθεηκεληθήο θαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα άπνςεο ησλ εξσηψκελσλ (Kottak,
2006: 47).
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Βέβαηα, ην επίπεδν «πεξηβαιινληηθήο επεκεξίαο» (environmental well-being level), πνπ αθνξά
ζηελ «θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν έλα άηνκν αηζζάλεηαη ππνθεηκεληθά θαιχηεξα θαη είλαη
ηθαλφ γηα κέγηζηε απφδνζε, ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή», κπνξεί θαηαξράο λα ζπλδεζεί κε κεηαβιεηέο
φπσο ε έληαζε πνπ ζπρλά βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη εμ αηηίαο ηνπ θαζεκεξηλνχ εξγαζηαθνχ θφξηνπ καδί
κε έλα ζχλνιν άιισλ ππνθεηκεληθψλ παξακέηξσλ107, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα επίπεδα επεμίαο ή
δπζαξέζθεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Andrejiova, θ.ά., 2012 ). Έηζη, κία βιάβε, ιφγνπ ράξε, ζ‟
έλα θιηκαηηζηηθφ κεράλεκα ελφο γξαθείνπ κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο ζηε δηάξθεηα ελφο θαχζσλα,
ζα απμήζεη αηζζεηά ην δείθηε δπζθνξίαο κεηψλνληαο αξρηθά ηηο απνδφζεηο ησλ εθεί εξγαδφκελσλ θαη,
θαηφπηλ, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, ηελ απφδνζε νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Κάηη αλάινγν κπνξεί λα
ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε κηαο δηαπξνζσπηθήο ή αθφκε θαη κηαο νκαδηθήο ζχγθξνπζεο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν (Rahim θ.ά., 2000·Menon & Thompson, 2010). κσο ην «νξγαλσζηαθφ κηθξφθιηκα»
δελ αθνξά κφλν ζε απηφ.
Καηαξράο, νη ξίδεο ηεο έξεπλαο γηα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα, πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηε
«ζεσξία πεδίνπ» ηνπ Lewin (Denison, 1996). Σν δπλακηθφ πεδίν, απ‟ φπνπ πεγάδεη ε έλλνηα «δπλακηθή
ησλ νκάδσλ», σο ζχζηεκα θαηαλεκεκέλσλ δπλάκεσλ ζε ηζνξξνπία, κεηαβαιιφκελν θαη δνθηκαδφκελνη
δηαξθψο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ζπληζηά «εγθαηεζηεκέλε δνκή» κεηαμχ αληηθεηκέλσλ κε
ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο (αηφκσλ ή νκάδσλ) θαη πεξηβάιινληνο, ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή,
θαζνξίδνληαο ηηο

ζπκπεξηθνξέο ηνπο (Lewin, 1951·Anzieu & Martin, 1990). πσο ινηπφλ ζηε

κεηεσξνινγηθή νξνινγία, ε έλλνηα «Μηθξν-θιίκα» ή «Μηθξφθιηκα» (Micro-Climate)108 ππνδειψλεη
«έλα ηνπηθφ ζεη αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ελίνηε ζεκαληηθά δηάθνξσλ απφ απηέο ηνπ πεξηβάιινπλ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν, θάζε θνξά, γεσγξαθηθφ ηφπν», έζησ θη αλ πξφθεηηαη γηα «θάπνηα πεξηνξηζκέλε έθηαζε,
αθφκε θαη γηα έλα κεκνλσκέλν θηήξην»109 (Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 2011), έηζη θαη νη ζπλζήθεο
ηνπ «νξγαλσζηαθνχ κηθξνθιίκαηνο»110 (Organizational Micro-Climate) δελ αλακέλεηαη λα είλαη πάληα
Χο ηέηνηεο θπζηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη αλαθέξνληαη ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία θαη ε ξνή ηνπ
αέξα, ε ζεξκηθή πγξαζία (thermal-moisture), ε πνζφζησζε ησλ ξχπσλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ηνηρψκαηνο θαη ησλ
αληηθεηκέλσλ, ε έλδπζε θιπ. (Hanker,1978 ζην Andrejiova, θ.ά., 2012).
108
ηνλ θιάδν ηεο Μεηεσξνινγίαο, ν φξνο «κηθξν-θιίκα» ή «κηθξφθιηκα» πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ
1950 ζε κειέηεο φπσο ι.ρ. απηή ηνπ Thomas Bedford Franklin (1955) κε ηίηιν: Climates in Miniature: A Study of
Micro-Climate Environment.
109
Ο φξνο «Θεξκηθφ Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ ή Μηθξνθιίκα» ππνδειψλεη «ην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ ζπλζεθψλ
ελφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ» θαζφηη απηέο «πξνζδηνξίδνπλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε κνξθή θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ηηο
ζεξκηθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, εθθξάδνληαο ηαπηνρξφλσο ηε ζεξκηθή
θαηάζηαζε (ζεξκηθή άλεζε ή θαηαπφλεζε) ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ» (Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung, 2005).
110
Οκνίσο θαη ε έλλνηα «εξγαζηαθφ κηθξν-πεξηβάιινλ» (Micro Workplace Environment).
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νη ίδηεο, αθφκα θαη θαηά κήθνο ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη πξναλαθεξζείζεο
«θπζηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη» πνπ επηθαιείηαη ν Hayes ππφθεηληαη ζε δηαξθή
κεηαβιεηφηεηα.
4.4 Ζ ζπλάξηεζε ηεο Ηζρχνο ηνπ Οξγαλσζηαθνχ Κιίκαηνο
Ζ ζπλνιηθή θαηαγξαθή ησλ επηκέξνπο αληηιήςεσλ γηα ην νξγαλσζηαθφ θιίκα ζε πςειφηεξα
επίπεδα αλάιπζεο, επηηπγράλεηαη ηφζν κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεπηνκεξή
θαηαλφεζε ηνπ θιίκαηνο (δειαδή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ επηπέδνπ ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ), φζν
θαη κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα ηέηνηα
ζπγθέληξσζε. Έηζη, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην εθάζηνηε επηθξαηνχλ νξγαλσζηαθφ θιίκα εζηηάδεη
ζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα (αζθάιεηα, εμππεξέηεζε) ή/θαη ζε ζέκαηα φπσο ε δηθαηνζχλε θαη ε
εζηθή. κσο βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο (πξβ. 4.3.1) ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν δηακφξθσζεο
νξγαλσζηαθήο ππνθνπιηνχξαο θαη ηελ ελδερφκελε έιιεηςε «ελζσκάησζεο», απηφ πνπ ζπκβάιιεη
απνθαζηζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ νξγαλσζηαθψλ απνηειεζκάησλ, είλαη ε έκθαζε ηεο έξεπλαο ζηηο
«επί κέξνπο αληηιήςεηο» νη νπνίεο απνηεινχλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ ηζρχ ηνπ
εθάζηνηε δηακνξθνχκελνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο. Σνπ βαζκνχ δειαδή ζηνλ νπνίν νη γλψκεο, νη
αληηιήςεηο θαη -ελ δπλάκεη- νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζηειερψλ ελφο νξγαληζκνχ
ζπκπίπηνπλ. Γεδνκέλνπ κάιηζηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ελ ιφγσ ηζρχο κεηξηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ
ζηαζκηθψλ κέζσλ φξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην νξγαλσζηαθφ θιίκα θαη ησλ παξαγφκελσλ νξγαλσζηαθψλ
απνηειεζκάησλ (Schneider θ.ά., 2013), ε άπνςε φηη νη θαηά ηφπνπο δηαθνξνπνηνχκελεο ζπλζήθεο
νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, πνπ παξαπέκπνπλ ζην «νξγαλσζηαθφ κηθξφθιηκα», δηαδξακαηίδνπλ ην δηθφ
ηνπο, ελίνηε ζεκαληηθφ θαη, πάλησο, κε ακειεηέν, ξφιν.
4.5 Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε: ζπλάξηεζε ηνπ Οξγαλσζηαθνχ Κιίκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ
Ο φξνο «εξγαζηαθή δέζκεπζε» πξνέξρεηαη απφ ηελ ςπρνινγία ηεο εξγαζίαο θαη ζπληζηά κηα
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εξγαζία θαηάζηαζε έρνληαο σο ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ην ζζέλνο
(ηζρπξή βνχιεζε γηα δεκηνπξγία κε επέλδπζε ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο, πςειή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή
αλζεθηηθφηεηα, θαη απμεκέλε ελεξγεηηθφηεηα), ηελ αθνζίσζε (ελζνπζηψδεο θαη ελεξγή ζπκκεηνρή κε
ππνκνλή θαη ζπλαίζζεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ) θαη ηελ απνξξφθεζε
(απφιπηε ζπγθέληξσζε θαη δηαξθήο πξνζήισζε ζην εξγαζηαθφ αληηθείκελν) (Schaufeli & Bakker,
2004·Strom θ.ά., 2013).
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Σν νξγαλσζηαθά δεζκεπκέλν ζηέιερνο, εθδειψλεη κηα ηζρπξή επηζπκία λα παξακείλεη ζηνλ
νξγαληζκφ φληαο απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ηελ επηθξαηνχζα νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, θαζψο
πηζηεχεη ζηηο αμίεο ηνπ, ελψ δηαηίζεηαη λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη κε πξνζπκία θαηαβάιινληαο θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ (Porter θ.ά., 1974). Μέζσ άιισζηε ησλ
εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαθίλεζεο (πξβ. 1.4 & 1.5), νη εξγαδφκελνη δείρλνπλ
δηαηεζεηκέλνη λα αθηεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν, θάζε θνξά, ρξφλν γηα έλα νξηζκέλν επίπεδν εξγαζηαθήο
αθνζίσζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Employee engagement / Organizational commitment),
ελεξγνπνηψληαο ζην πιήξεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη εθάζηνηε ηηζέκελνη
επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη (Berelson & Steiner, 1964·Pinder, 1984, νπ. αλαθ. ζην Κνπηνχδεο, 1999·
Εαβιαλφο, 2002).
χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ Aon Hewitt111 ην θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδφκελσλ
απνηππψλεη ην πάζνο θαη ηελ επηκνλή πνπ νη ίδηνη επηδεηθλχνπλ δηαρξνληθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
επίηεπμεο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ», γεγνλφο άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ
εθάζηνηε νξγαληζκνχ. Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη νη κεηξήζεηο αθνξνχλ (Aon
Hewitt, 2016:2):
1) ζην ηη «ιέλε» (“Say”) νη απαζρνινχκελνη γηα ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν ππάγνληαη, ελεξγψληαο,
ζηε ζεηηθή πεξίπησζε, ζαλ «ζπλήγνξνί» ηνπ,
2) ζην αλ νη ίδηνη ζθνπεχνπλ λα κείλνπλ ("Stay") ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα, θαη, ηέινο,
3) ζην θαηά πφζν πξνζπαζνχλ (“Strive”) λα δψζνπλ φ, ηη θαιχηεξν απ‟ ηελ πιεπξά ηνπο, ψζηε λα
ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ.
χκθσλα πάληα κε ηνλ ίδην νξγαληζκφ, κεηαμχ ησλ εηψλ 2014 θαη 2015, ηα ηξία πξνεγνχκελα
ζηνηρεία ηνπ δείθηε δέζκεπζεο παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν βειηίσζε ζε παγθφζκην επίπεδν 112.Σα
Ο Aon Hewitt (παιαηφηεξα γλσζηφο σο Hewitt Associates) είλαη πάξνρνο ππεξεζηψλ θεθαιαίνπ θαη
ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο, κε 500 γξαθεία ζε 120 ρψξεο θαη. έδξα ην Lincolnshire ηνπ Ηιηλφηο).
Παξέρεη ππεξεζίεο consulting, outsourcing, θαη αληαζθαιηζηηθψλ κεζηηεηψλ. Ζ αλαθεξφκελε κειέηε, ζην
πιαίζην ηεο νπνίαο εθπξνζσπνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 60 βηνκεραλίεο παγθνζκίσο, έρεη αμηνπνηήζεη δεδνκέλα
απφ πεξηζζφηεξα απφ ηξία εθαηνκκχξηα απαληήζεηο εξγαδνκέλσλ ην 2014 θαη πάλσ απφ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα
απαληήζεηο ην 2015. Οη απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ νξγαληζκνχο πνπ απαζρνινχλ απφ ιηγφηεξνπο απφ 100
εξγαδφκελνπο κέρξη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδνκέλσλ.
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Σν ζηνηρείν "Say" βειηηψζεθε θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζην 69%. Σν ζηνηρείν "Stay", επίζεο, αλέβεθε
θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 60%. Σν ζηνηρείν "Stive" απμήζεθε πεξηζζφηεξν (απφ 61% ,ζην 64%).
Δπηπξνζζέησο, ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε πεξηνρέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη επλντθά δηαθείκελεο,
κε ηελ Αζία ηνπ Δηξεληθνχ λα παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο (απφ 60% ζε 65%), ηελ Δπξψπε λα έρεη
κηα κέηξηα βειηίσζε ηεο ηάμεο ησλ δχν πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ (απφ 58% , ζε 60%), φπσο θαη ε Βφξεηα Ακεξηθή
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λεψηεξα δεδνκέλα113 πνπ πξνθχπηνπλ απ‟ ηελ ίδηα έξεπλα, δείρλνπλ φηη ην θξίζηκν επηρεηξεκαηηθφ
κέηξν ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδφκελσλ, παξά ηε ζηελφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα ζηελ Δπξψπε θαη ηηο πνηθίιεο πξνθιήζεηο ζε άιια κέξε ηνπ
θφζκνπ, παξνπζηάδεη αηζζεηή βειηίσζε (ν παγθφζκηνο δείθηεο απμήζεθε απφ 62% ζε 65%).
Σα πξνεγνχκελα δεδνκέλα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη «θαιή είδεζε» γηα ηνπο απαληαρνχ
δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη, ελ γέλεη, ηα φια ηα ζχγρξνλα δηεπζπληηθά
ζηειέρε. Χζηφζν, κε κηα βαζχηεξε εμέηαζε ηεο κειέηεο ηεο Hewitt, ην παγθφζκην επίπεδν ηεο
δέζκεπζεο ησλ εξγαδφκελσλ αληαλαθιά θαηά ηφπνπο ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα. Γηα πνιινχο κάιηζηα
απφ απηνχο, ε αίζζεζε φηη αλαγλσξίδνληαη θαη εθηηκψληαη αλαδεηθλχεηαη ελίνηε ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν
απφ ηε ρξεκαηηθή ακνηβή (McShane & Von Glinow 2003:132·Mullins (2007:255), νπ. αλαθ. ζην
Thornton & Rupp, 2006:6).
4.6 Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη εγεζία ζην πιαίζην ηνπ ΜΒΟ
Με δεδνκέλεο ηηο δηαξθείο αιιαγέο ζην άθξσο αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ
εκεξψλ καο, ην ζχζηεκα δηνίθεζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ MBO (Management By Objectives),
παξά ηηο δπζθνιίεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απνηειεί κηα απνδεδεηγκέλα ξεαιηζηηθή ηερληθή παξαθίλεζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζφηη νη εμαηνκηθεπκέλνη ζηφρνη βξίζθνληαη ζε απφιπηε ελαξκφληζε κε ηνπο
ζηξαηεγηθνχο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο θαη, ηαπηνρξφλσο, είλαη δηαπγείο, ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη,
επηηεχμηκνη, ξεαιηζηηθνί θαη ρξνληθά ηνπνζεηεκέλνη. Ζ θηινζνθία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη
επνκέλσο ζηελ επζεία ζπλαξηεζηαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ απνδεθηψλ επηπέδσλ δέζκεπζεο εθ κέξνπο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έλαληη ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν νξγαληζκφο, θαη ηνπ επηθξαηνχληνο
νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, σο επηζηεγάζκαηνο κηαο ηζφηηκεο, απφ θνηλνχ ζπκκεηνρήο πξντζηάκελσλπθηζηάκελσλ ζηε δηαδηθαζία ζηνρνπνίεζεο (Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2007:113-114).
Οη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ εγεηηθφ ξφιν ηνπ κάλαηδεξ σο πξνο ηελ εθαξκνγή
ηνπ ζπζηήκαηνο ΜΒΟ πεξηιακβάλνπλ (Morrisey, 1991:195-203):
1) Οινθιεξσηηθή αθνζίσζε ζην ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΜΒΟ.
(απφ 64% ζε 65%). Ζ Λαηηληθή Ακεξηθή παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε αχμεζε (απφ 71% , ζε 72%), ελψ ε Αθξηθή
είλαη ε κφλε πεξηνρή πνπ παξνπζηάδεη πηψζε θαη κάιηζηα ζπγθξηηηθά ζεκαληηθή (απφ 62%, ζην 59%).
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Κάζε ρξφλν, ν Aon Hewitt κεηξά ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1.000 νξγαληζκνχο ζε
φιν ηνλ θφζκν. Ζ ελ ιφγσ κειέηε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εθπξνζσπνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 60 βηνκεραλίεο
παγθνζκίσο, έρεη αμηνπνηήζεη δεδνκέλα απφ πεξηζζφηεξα απφ ηξία εθαηνκκχξηα απαληήζεηο εξγαδνκέλσλ ην
2014 θαη πάλσ απφ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα απαληήζεηο ην 2015. Οη απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ νξγαληζκνχο πνπ
απαζρνινχλ απφ ιηγφηεξνπο απφ 100 εξγαδφκελνπο κέρξη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδνκέλσλ.
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2) Γηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη δηακφξθσζε θαηάιιεινπ ξπζκνχ απφ ζηνλ νξγαληζκφ.
χκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, νξγαληζκνί κε πελήληα πεξίπνπ ζέζεηο δηεπζπληψλ,
ρξεηάδνληαη δχν έσο πέληε ρξφληα γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ.
3) Δπηκνλή ηφζν ζην ζθνπφ, φζν θαη ζηελ αλαζέξκαλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Μηα πεξίνδνο
«απνγνήηεπζεο» πεξίπνπ έμη κελψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ MBO έσο φηνπ εκθαληζηνχλ ηα
πξψηα ζεηηθά δείγκαηα ζεσξείηαη αλακελφκελε.
4) Δπηθέληξσζε ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΜΒΟ. Οη επηηπρίεο ζα θέξνπλ θη
άιιεο επηηπρίεο γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα επελδπζεί αξθεηή ελέξγεηα, ψζηε λα δηαδνζεί θαη λα
εκπεδσζεί ε «ζεηηθή αχξα» ησλ επηηπρεκέλσλ απνηειεζκάησλ ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ.
5) Απφδνζε έκθαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε νιφθιεξνπ
ηνπ θάζκαηνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
6) Γηαζεζηκφηεηα θαη εηνηκφηεηα, ψζηε λα παξέρνληαη, φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, θαηάιιειεο
ζπκβνπιέο εθαξκνγήο ηαθηηθψλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
7) Μίζζσζε εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ εθαξκνγήο ΜΒΟ ζε φπνηνπο νξγαληζκνχο θξηζεί απαξαίηεην.
8) πζρέηηζε αμηνιφγεζεο θαη επηβξάβεπζεο ζηειερψλ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη σο
πξνο ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο, αιιά κε πξνζνρή θαη αληηθεηκεληθφηεηα ζηα θξηηήξηα.
Γεδνκέλνπ φηη νη πξναλαθεξζείζεο δηεξγαζίεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ην ζχζηεκα
MBO, σο ζπλδπαζκφο ηνπο, αλακέλεηαη, θάζε θνξά πνπ εθαξκφδεηαη. λα απμάλεη ηε ζπλνιηθή
παξαγσγηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Πξάγκαηη απφ κία εθηεηακέλε αλάιπζε 70 κειεηψλ, νη 68 έδεημαλ
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ελψ κφλν 2 έδεημαλ απψιεηεο.
Χο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ε δηαηηζέκελε βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ηα ηπρφλ αλαθχπηνληα
πξνβιήκαηα νθείινληαη θαηά θαλφλα ζηελ χπαξμε εκπνδίσλ ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κνληέινπ. Ζ
νξζή εθαξκνγή ηνπ μεθηλά απφ ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο θαη απαηηεί ηφζν ηελ ππνζηήξημε, φζν θαη ηε
ζπκκεηνρή ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Rodgers θ.ά.,1991).
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ άγνπλ ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα
φηη ηα επίπεδα δέζκεπζεο (commitment) ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. θαίλεηαη πσο
δηαδξακαηίδνπλ ζνβαξφ ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε εμέιημε ησλ ελ ιφγσ δηεξγαζηψλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο (meta-analysis) έδεημαλ πξάγκαηη, φηη φηαλ ε ζπκβαηηθή
δέζκεπζε ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ήηαλ πςειή, ν κέζνο φξνο ησλ πνζνζηψλ αχμεζεο
ηεο παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ 56%. Αληηζέησο, φηαλ ε ελ ιφγσ δέζκεπζε ήηαλ ρακειή, ν κέζνο φξνο ησλ
αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο έθζαλε κφιηο ζηα επίπεδα ηνπ 6%.. Άιισζηε ε
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δέζκεπζε απφ θνηλνχ κε ηελ αθνζίσζε (loyalty) ησλ εξγαδνκέλσλ ζπληζηνχλ ηνλ «αθξνγσληαίν ιίζν»
ηεο επηηπρίαο νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ (Shahid & Azhar, 2013).
4.7 Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε, Παξαθίλεζε θαη Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία
Ζ έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, πνπ εηζήρζε απφ ηνλ Burns 114 ην 1978 γηα λα
πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη εγέηεο πξαγκαηνπνηνχλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ πξννπηηθή θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νπαδψλ ηνπο, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ παξαθίλεζε θαη ηε δέζκεπζε (ή ηελ
αθνζίσζε) θαη ζρεκαηνπνηείηαη φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα εκπιέθνληαη κε ηξφπν ψζηε «εγέηεο
θαη νπαδνί λα αλαβηβάδνπλ ηα επίπεδα παξαθίλεζεο θαη εζηθήο». Ζ εγεζία απηνχ ηνπ ηχπνπ (Burns,
1978: 20):
1) Γηαζθαιίδεη φηη ην φξακα γηα ηνλ νξγαληζκφ είλαη μεθάζαξν, θαηαλνεηφ, απνδεθηφ απφ φινπο,
ζχκθσλν κε ηηο αμίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κε ηηο αξρέο ηεο εζληθήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
2) Δξγάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο, εμεηδηθεχνληαο ζαθείο θνηλνχο ζηφρνπο θαη ζρέδηα.
Δπηβεβαηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξάκαηνο θαη ησλ αμηψλ ζηελ θαζεκεξηλή
πξαθηηθή.
3) Κηλεηνπνηεί ηα κέιε θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηά γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο θνπιηνχξαο. Σν
κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο, είλαη ηδηαίηεξα απνδεθηφ θαη εζηηάδεηαη ζηελ πινπνίεζε
επαλαζηαηηθψλ αιιαγψλ ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο
αθνζίσζεο ζ‟ απηφ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή εγεζίαο εκπεξηέρεη εμάιινπ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο (Δηθφλα 4-1), νη
νπνίεο θαζηζηνχλ θαλεξή ηε δηάθξηζε115 αλάκεζα ζηελ απζεληηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (authentic
transformational leadership) θαη ζηε ςεπδν-κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (pseudotransformational
leadership) (Bass, 1985·Avolio, θ.ά., 1999):
i. Δμηδαληθεπκέλε επηξξνή (idealized influence)
Αλ ε κνξθή ηεο εγεζίαο είλαη κεηαζρεκαηηζηηθή, ηφηε ην ράξηζκα (charisma) ή ε
εμηδαληθεπκέλε επηξξνή εκπεξηέρεη ζηνηρεία νξάκαηνο, ην νπνίν εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη πςειά
επίπεδα άκηιιαο.
Μαδί κε ηελ έλλνηα ηεο «ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο» ηάρζεθαλ ζηε «ζεξαπεία» ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο.
Ζ βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απζεληηθή θαη ζηε ςεπδν- κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αθνξά ζηε ιεγφκελε
«εμηδαλίθεπζε ησλ αμηψλ». Δλψ ε απζεληηθή κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αλαθέξεηαη ζηελ «παγθφζκηα
αδειθφηεηα», ε ςεπδν - κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ιεηηνπξγεί βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο «εκείο» θαη «απηνί».
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Δηθφλα 4-1: Γηαζηάζεηο ηεο Μεηαζρεκαηηζηηθήο Ζγεζίαο
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

ii. Δκςπρσηηθή θηλεηνπνίεζε (inspirational motivation)
Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο επηθεληξψλεηαη ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ
πξνζπαζψληαο λα ηα ελεξγνπνηήζεη κε ηξφπν ψζηε ηα ίδηα λα αθνζησζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ
νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ πνπ νκαδηθά ή αηνκηθά έρνπλ αλαιάβεη. Σν θεληξηθφ ηνπ κήλπκα δηαθαηέρεηαη
απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ην θνηλφ φξακα πξέπεη θαη αμίδεη λα πξαγκαησζεί.
iii. Γηαλνεηηθή δηέγεξζε (intellectual stimulation)
Αθνξά ζηε «δπλακηθή εθηίκεζε» ηεο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαπγή θαη
εκςπρσηηθή δηάζηαζε, πνπ βνεζά ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζηαζνχλ νξζνινγηθά απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο,
εμάγνληαο ξεαιηζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη εθεπξίζθνληαο δεκηνπξγηθέο ιχζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
iv. Δλδηαθέξνλ γηα ην άηνκν (individualized consideration).
Πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε είλαη ε απφδνζε εθηίκεζεο ζηελ
πξνζσπηθφηεηα θάζε ζηειέρνπο - κέινπο ηεο νκάδαο, ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηνπ νπνίνπ, ζα
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νδεγήζεη ζηηο βέιηηζηεο, σο πξνο ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο, απνδφζεηο 116, ζεκειηψλνληαο ηελ
θαηλνηνκία θαη πξνσζψληαο ηελ αιιαγή.
4.8 Δλδεηθηηθά εξγαιεία κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο
Καζψο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη θαηά θαλφλα κε ηε δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ε
επαγγεικαηηθή δέζκεπζε ζπλδέεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
εξγαδφκελσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Βέβαηα, φπσο είλαη θπζηθφ, νη δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο
παξνπζηάδνπλ ελίνηε αηζζεηή κεηαβιεηφηεηα απφ άηνκν ζε άηνκν

(Meyer & Allen, 1991). ηε

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηξία απφ ηα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο
εξγαζηαθήο δέζκεπζεο.
4.8.1 Ο Γείθηεο κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο U. W. E. S.
Ο δείθηεο U. W. E. S. (Utrecht Work Engagement Scale) ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα
ηε κέηξεζε ηεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο θαη απνηειείηαη απφ 17 εξσηήζεηο, νη νπνίεο απνηηκνχλ ηξεηο
ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. Πξφθεηηαη γηα:
1) ην ζζέλνο (Vigor)
2) ηελ αθνζίσζε (Dedication) θαη,
3) ηελ απνξξφθεζε (Absorption).
Δλίνηε νη κεηξήζεηο ησλ απαληήζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα κηαο 7 ζεκείσλ
θιίκαθαο Likert (0: «πνηέ», 1: «ζρεδφλ πνηέ», 2: «θάπνηεο θνξέο», 3: «ζπρλά», 4: «αξθεηά ζπρλά», 5:
«ζρεδφλ πάληα», 6: «πάληα»). Τςειά επίπεδα εξγαζηαθήο δέζκεπζεο αληηζηνηρνχλ ζε αληίζηνηρα
πςειά επίπεδα βαζκνινγίαο

γηα θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο αλεμάξηεηεο

κεηαβιεηέο

(Schaufeli & Bakker, 2003):
I.

ζέλνο
1) ηε δνπιεηά κνπ, αηζζάλνκαη γεκάηνο / γεκάηε ελέξγεηα.
2) ηελ δνπιεηά κνπ ληψζσ αθκαίνο / αθκαία θαη δπλαηφο/δπλαηή.
3) Σν πξσηλφ μχπλεκα απφ κφλν ηνπ κνηάδεη κε δνπιεηά.
4) Μπνξψ λα δνπιεχσ εληαηηθά θαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.
5) ηελ δνπιεηά κνπ μέξσ πφηε κπνξψ λα ζπκθσλψ θαη λα δηαθσλψ.

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξνζσπηθήο παξαγσγηθφηεηαο (Sutermeister, 1986), ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 32
παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ
(ηερλνινγία, πξνζπκία, ηθαλφηεηα, παξαθίλεζε, ππνδνκή, θιπ.).
116
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6) Αθφκα θη φηαλ ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά, επηκέλσ λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ ζσζηά.
II.

Αθνζίσζε
1) Βξίζθσ φηη ε δνπιεηά πνπ θάλσ, έρεη λφεκα θαη ζθνπφ.
2) Αηζζάλνκαη κεξάθη θαη ελζνπζηαζκφ γηα ηε δνπιεηά κνπ.
3) ηαλ δνπιεχσ, πξαγκαηηθά εκπλένκαη.
4) Δίκαη ππεξήθαλνο / ππεξήθαλε γηα ηε δνπιεηά κνπ.
5) Ζ δνπιεηά κνπ είλαη πνιχ δχζθνιε.

III.

Απνξξφθεζε
1) ηαλ δνπιεχσ, ληψζσ φηη ν ρξφλνο θπιά πην γξήγνξα.
2) Σελ ψξα ηεο δνπιεηάο μερλψ φια ηα ππφινηπα.
3) Ζ εληαηηθή δνπιεηά κε ραξνπνηεί.
4) Ζ δνπιεηά πνπ θάλσ κε απνξξνθά εληειψο.
5) ε ψξα εξγαζίαο αηζζάλνκαη φηη πξαγκαηηθά παξαζχξνκαη απ‟ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά κνπ.
6) Μνπ είλαη δχζθνιν λα μερσξίζσ ηνλ εαπηφ κνπ απφ ηε δνπιεηά πνπ θάλσ.

4.8.2 Σν Δξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο - OCQ
Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν (Organizational Commitment Questionnaire) πξνηάζεθε απφ ηνπο
Mowday, Steers θαη Porter εθνδηαζκέλν κε κία επηαβάζκηα θιίκαθα Likert θαη ηηο εμήο 15 πξνηάζεηο
(Mowday, θ.ά., 1979):
1. Δίκαη πξφζπκνο λα βάισ ζηελ άθξε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ θαλνληθά ζα αλακελφηαλ,
πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζσ απηφλ ηνλ νξγαληζκφ λα πεηχρεη.
2. Πεξηγξάθνληαο απηφλ ηνλ νξγαληζκφ ζηνπο θίινπο κνπ, ηνλ παξνπζηάδσ σο ηδαληθφ γηα λα
εξγαζηνχλ.
3. Αηζζάλνκαη πνιχ κηθξή πίζηε γη‟ απηφλ ηνλ νξγαληζκφ. (R)
4. Θα δερηψ ζρεδφλ νπνηνδήπνηε ηχπν δνπιεηάο κνπ αλαζέζνπλ , πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζσ λα
εξγάδνκαη ζ‟ απηφλ ηνλ νξγαληζκφ.
5. Θεσξψ φηη νη αμίεο κνπ θαη νη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ κνηάδνπλ πνιχ.
6. Δίκαη ππεξήθαλνο φηαλ δηαδίδσ πσο είκαη κέξνο απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ..
7. Θα κπνξνχζα λα εξγάδνκαη εμίζνπ θαιά γηα έλα δηαθνξεηηθφ νξγαληζκφ εθ 'φζνλ ην είδνο ηεο
εξγαζίαο ήηαλ παξφκνην. (R)
8. Ο ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο εκπλέεη πξαγκαηηθά φ, ηη θαιχηεξν ζε κέλα γηα ην πψο ζα
απνδίδσ ζηε δνπιεηά κνπ.
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9. Τπφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ζα ρξεηαζηνχλ πνιχ κηθξέο αιιαγέο λα κε παξαθηλήζνπλ λα
απνρσξήζσ απ‟ απηφλ ηνλ νξγαληζκφ. (R)
10. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ επνρή πνπ κπήθα ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, είκαη εμαηξεηηθά
επηπρήο πνπ ηνλ επέιεμα γηα λα εξγαζηψ.
11. Με ηελ επ‟ αφξηζηνλ πξνζθφιιεζή κνπ ζ‟ απηφλ ηνλ νξγαληζκφ, δελ ππάξρνπλ πάξα πνιιά
πξάγκαηα λα θεξδίζσ. (R)
12. Σν λα ζπκθσλψ κε ηηο πνιηηηθέο απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο
ππαιιήινπο ηεο, ζπρλά ην βξίζθσ δχζθνιν. (R)
13. Πξαγκαηηθά λνηάδνκαη γηα ηελ ηχρε απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ.
14. Απηφο γηα κέλα είλαη ν θαιχηεξνο απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζα κπνξνχζα λα εξγαζηψ.
15. Ζ απφθαζε λα εξγαζηψ γη‟ απηφλ ηνλ νξγαληζκφ, ήηαλ εθ κέξνπο κνπ έλα ζνβαξφ ιάζνο (R).
4.8.3 Σν Δξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο - TCM
Ζ θαηαζθεπή ηνπ

νθείιεηαη ζηνπο Allen θαη Meyer (1990) πνπ ην ζεκειίσζαλ κε βάζε κηα

θιίκαθα ζηνηρείσλ δέζκεπζεο (Commitment Scale Items) θαη απαληάηαη ζε δχν εθδφζεηο (πξσηφηππε
θαη αλαζεσξεκέλε), πνπ πεξηιακβάλνπλ δειψζεηο (ζηνηρεία) ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη
ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ιφγνπο παξακνλήο ζ‟ απηφλ. ηελ
αξρηθή ηνπ έθδνζε, ππάξρνπλ νθηψ είδε γηα θάζε ηξεηο θιίκαθεο δέζκεπζεο: ACS, NCS θαη CCS, ελψ
θαη ζηελ αλαζεσξεκέλε έξεπλα ππάξρνπλ έμη θαηαζηάζεηο γηα θάζε θιίκαθα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε
αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ TCM εθνδηάδεηαη κε κηα 7βάζκηα θιίκαθα Likert θαη ηηο αθφινπζεο ηξεηο
εμάδεο πξνηάζεσλ (Allen & Meyer, 1990, φπ. αλαθ. ζην Jaros, 2007):
Κιίκαθα πλαηζζεκαηηθήο Γέζκεπζεο

I.

1. Θα ήκνπλ πνιχ ραξνχκελνο αλ πεξλνχζα ην ππφινηπν ηεο θαξηέξαο κνπ ζ‟ απηήλ ηελ
επηρείξεζε.
2. Σα πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ πξαγκαηηθά ηα αηζζάλνκαη ζαλ λα είλαη ην δηθά κνπ.
3. Γελ αηζζάλνκαη φηη είκαη «κέξνο» ηεο επηρείξεζεο (R)
4. .Γε ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κε ηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη (R
5.

Γελ αηζζάλνκαη φηη είκαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο» ηεο επηρείξεζεο (R)

6. Απηή ε επηρείξεζε ζεκαίλεη πνιιά γηα κέλα.
II.

Κιίκαθα Γέζκεπζεο ιφγσ ζπλέρεηαο
1. Αθφκε θη αλ ην ήζεια, ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα κέλα λα εγθαηαιείςσ ηψξα ηελ επηρείξεζε.
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2. Οη ειάρηζηεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο απαζρφιεζεο πνπ έρσ ζηε δηάζεζή κνπ, ζα ήηαλ κηα απ‟ ηηο
ιίγεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ελδερφκελεο απνρψξεζήο κνπ απφ ηελ επηρείξεζε.
3. Σν λα κείλσ απηή ηε ζηηγκή ζηελ επηρείξεζε είλαη γηα κέλα αλάγθε, αιιά θαη επηζπκία.
4. Αηζζάλνκαη φηη αλ απνθάζηδα λα απνρσξήζσ ηψξα απφ ηελ επηρείξεζε, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
ζα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο.
5. Αλ δελ είρα επελδχζεη ηφζα πνιιά ζ‟ απηήλ ηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα απνθάζηδα λα εξγαζηψ
αιινχ.
6. Αλ απνθάζηδα λα απνρσξήζσ ηψξα απ‟ απηήλ ηελ επηρείξεζε, ε δσή κνπ ζα γηλφηαλ «άλσ
θάησ».
III.

Κιίκαθα Καλνληζηηθήο δέζκεπζεο
1. Γελ αηζζάλνκαη «ζπλαηζζεκαηηθά ζπλδεδεκέλνη» ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ (R)
2. Αθφκε θη αλ ήηαλ πξνο φθειφο κνπ, δελ αηζζάλνκαη φηη ζα ήηαλ ζσζηφ λα απνρσξήζσ απηή ηε
ζηηγκή απφ ηελ επηρείξεζε.
3. Θα αηζζαλφκνπλ ελνρέο, αλ έθεπγα απ‟ ηελ επηρείξεζε ηψξα.
4. Απηή ε επηρείξεζε αμίδεη ηελ αθνζίσζή κνπ.
5. Γε ζθνπεχσ λα απνρσξήζσ απφ απηήλ ηελ επηρείξεζε ηψξα, γηαηί αηζζάλνκαη ππνρξεσκέλνο /λε ζηνπο αλζξψπνπο ηεο.
6. Υξσζηψ πνιιά ζηε επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη.
Σν ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ελ ηέιεη θαη κηα αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε, ζην

πιαίζην ηεο νπνίαο θαινχληαη νη εξγαδφκελνη, λα δηαηππψζνπλ πξναηξεηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ, θαηά ηε
γλψκε ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ην βαζκφ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΦΔΖ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ &
ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΑΝΑΦΑΛΔΗΑ
«Σν κφλν πνπ καο δηδάζθεη ε Ηζηνξία,
είλαη φηη ηίπνηε δε καο δηδάζθεη ε Ηζηνξία…»
Friedrich Hegel
(1770-1831)
Δβδνκήληα νθηψ ρξφληα κεηά ηε «Μαχξε Σξίηε»117 ηνπ 1929, ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε118
πνπ εγθπκνλνχζε ελ είδεη πνκθφιπγαο ζηε δπηηθή αθηή ησλ ΗΠΑ κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2007, χζηεξα απφ
έλα ληφκηλν119 αιπζσηψλ αληηδξάζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα, πξνθάιεζε ην
ζπηλζήξα πνπ νδήγεζε ζηε λέα παγθφζκηα χθεζε ηνπ 2008, πιήηηνληαο ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο
πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο κε αξρηθά ζπκπηψκαηα ηε ζνβαξή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ηελ θαηαθξήκληζε
ησλ δεηθηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ αλεπηπγκέλσλ Οηθνλνκηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ βηνκεραληθνχ δείθηε
Dow Jones. Ο κέζνο φξνο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαηέγξαθε δηαξθψο αξλεηηθά
πξφζεκα, ελψ ηδηαίηεξα επιήγεζαλ νη ιεγφκελεο «αλνηθηέο»120 νηθνλνκίεο, ιφγσ θπξίσο ηεο ξαγδαίαο
πηψζεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (-10,7%). Αλ θαη ππήξμαλ ρψξεο κε πγηή νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ επειημίαο πνπ, ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηφξζσζαλ λα επαλέιζνπλ ζε
ηξνρηά αλάπηπμεο, ρψξεο κε βαζηέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, φπσο ε
Διιάδα, αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ ζηελ έζραηε ιχζε δεηψληαο εμσηεξηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα κε
ζνβαξέο ζπλέπεηεο αθφκε θαη ζε βάξνο φζσλ ζπλέρηδαλ λα εξγάδνληαη (Υαξδνχβειεο, 2009, Κέληξν
Πνιηηηζκνχ, Έξεπλαο & Σεθκεξίσζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2013).

Σξία ρξφληα κεηά ηελ 29 Οθησβξίνπ, 10.000 ηξάπεδεο είραλ θιείζεη θαη πεξί ηα 140 δηζ. θαηαζέζεσλ (ζε
δνιάξηα) εμαλεκίζηεθαλ.
118
Πξνυπήξμε έληνλε ζπζζψξεπζε δπζρεξεηψλ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ «ρακειήο εμαζθάιηζεο»
ζπλνδεπφκελε απφ κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ άκεζα εμαξηψκελσλ απφ
ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο (ή κε) ησλ δαλείσλ πνπ ηα παξήγαγαλ.
119
Οθεηιφηαλ ζην αηθλίδην θιίκα παληθνχ πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ ησλ δηνγθσκέλσλ πηζησηηθψλ θαη επηηνθηαθψλ
θηλδχλσλ ζε βάξνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηεο αλεμέιεγθηεο κεηαηξνπήο ησλ «ζηάζηκσλ»
θεθαιαίσλ ζε εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο ηαπηνρξφλσο κε ηελ αζξφα κεηαθίλεζε ζχλζεησλ επελδπηηθψλ ηίηισλ ζηηο
θαηαζηάζεηο «εηδηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νληνηήησλ».
120
πσο ήηαλ θπζηθφ νη ελ ιφγσ νηθνλνκίεο ήηαλ θαη νη πξψηεο πνπ επλνήζεθαλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή
αλάθακςε πνπ μεθίλεζε ην 2010.
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5.1 Σα θχξηα αίηηα ηεο χθεζεο
εκαληηθφηεξεο, κεηαμχ άιισλ, αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζεσξήζεθαλ ηα ρακειά επηηφθηα πνπ
επηθξάηεζαλ ζηε κεηά ην 2000 πεξίνδν, ε ιεγφκελε «θνχζθα» ησλ αθηλήησλ απφ θνηλνχ κε ηε ζπλαθή
εμάπισζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, ε παξάβιεςε ηεο επηθηλδπλφηεηαο εθ
κέξνπο ησλ κε νξζνινγηθψλ επελδπηψλ δνκεκέλσλ νκνιφγσλ βάζεη ησλ δαλείσλ κεησκέλεο
εμαζθάιηζεο, ε πςειή κφριεπζε ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ βξαρπρξφληνπ δαλεηζκνχ, ε έιιεηςε
επαξθνχο επνπηείαο θαζψο θαη ε ελδνγελνχο ραξαθηήξα πξφθιεζε καθξννηθνλνκηθψλ ξίζθσλ. Άκεζν
επαθφινπζν ήηαλ ε θαηαθξήκληζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (Γηάγξακκα 5) θαζψο επιήγνλην θαη
άιινη, λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο νηθνλνκηθνί θιάδνη, φπσο ν αζθαιηζηηθφο, ν εκπνξηθφο θαη ν
βηνκεραληθφο, επηθέξνληαο πιήγκαηα ζηα θχξηα νηθνλνκηθά κεγέζε ελ κέζσ ζνβαξψλ πιεζσξηζηηθψλ
πηέζεσλ, λνκηζκαηηθψλ

ππνηηκήζεσλ

θαη

δξακαηηθψλ δηνγθψζεσλ ηεο

ππναπαζρφιεζεο. Τπ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο «ε νηθνλνκηθή

αλεξγίαο

θαη ηεο

δηαίζζεζε φηη ε αλάπηπμε απφ ηε

βηνκεραληθή επαλάζηαζε νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο ιφγσ ηεο
αλαθάιπςεο θαη εθκεηάιιεπζεο ζρεηηθά θζελψλ πφξσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ» νπδφισο εμέιηπε.
Ζ Διιάδα, εηδηθφηεξα θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδεη ηε ζνβαξφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο
ζχγρξνλεο κεηαπνιεκηθήο ηζηνξίαο ηεο,

ε νπνία είλαη ηδηαηηέξσο ζπλδεδεκέλε κε ην εμαηξεηηθά

δηνγθσκέλνπ δεκφζην ρξένο ηεο θαη ηα δίδπκα ειιείκκαηά ηεο. Ζ θνζηνβφξα θαη, ηαπηφρξνλα,
αλαπνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ρψξαο κε ηε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε θαη δνκή
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαηηέξσο ζνβαξέο ειιείςεηο κηαο πνηθηιίαο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, θαλνληζκνχ,
ηεθκεξίσζεο, αμηνιφγεζεο, θιπ. (Ayres & Voudouris, 2014).
5.2 Ζ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ θαη ε Οηθνλνκηθή Έλδεηα
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat121 γηα ην 2015, ε πξντνχζα χθεζε ηεο ειιεληθήο Οηθνλνκίαο
είρε ήδε σζήζεη ζε θαζεζηψο έλδεηαο 122 ην 22,2% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, έλαληη 8,2% ηεο ΔΔ. Έηζη,
ην ίδην έηνο ζηελ Διιάδα δνχζαλ ζε θαηάζηαζε έλδεηαο πεξίπνπ 2,37 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, ζηνηρείν
δξακαηηθφ γηα ηα ειιεληθά δεκνγξαθηθά κεγέζε123. Σελ ίδηα πεξίπνπ ζηηγκή ην ΑΔΠ κεησλφηαλ
δξακαηηθά (Γηάγξακκα 6). Ζ Διιάδα, σο κηα ρψξα καζηηδφκελε απφ κεγάιεο δηαξζξσηηθέο
αληζνξξνπίεο ήηαλ επφκελν λα ππνζηεί ζθνδξά πιήγκαηα ζηελ νηθνλνκία ηεο θζάλνληαο κέρξη ην
121

http://ec.europa.eu/eurostat
Πξφθεηηαη γηα εθείλν ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζηεξείηαη βαζηθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ή αδπλαηεί
λα αληεπεμέιζεη ζε ζηνηρεηψδεηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.
123
χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ (Γειηίν Σχπνπ 28-12-2012), ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο ην 2011
αλεξρφηαλ ζε 10.815.187 άηνκα, έλαληη 10.934.097 ην 2001 (κεηαβνιή -1,37%).
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5: Πνξεία Βηνκεραληθνχ Γείθηε Dow Jones 2006-2008
Πεγή: World Crisis.net

ρείινο ηεο ρξενθνπίαο, αθνχ ππέζηε ηε κεηάιιαμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, κεηαηξέπνληάο ηελ
ζε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο, θαζψο νη αγνξέο επαλεθηηκνχζαλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ελ κέζσ
επαρζέζηαησλ θαη, ελ ηέιεη, απαγνξεπηηθψλ ζπλζεθψλ δαλεηζκνχ (Υαξδνχβειεο, 2009·Κέληξν
Πνιηηηζκνχ, Έξεπλαο & Σεθκεξίσζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2013).
Πξάγκαηη, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηελ ΔΔ άξρηζαλ ήδε λα βαίλνπλ κεηνχκελα απφ ην 2012
θαη εληεχζελ (απφ 9,9% ην 2012 ζε 8,2% ην 2015), ζηελ Διιάδα είραλ θαηαγξάςεη αχμεζε απφ 19,5%
ην 2012, ζε 20,3% ην 2013, θαη ζε 21,5% ην 2014. Οη εθηαιηηθέο απηέο ζπλζήθεο επηδεηλψλνπλ ην ήδε
βεβαξπκκέλν πθηζηάκελν θιίκα, αλ ζπλππνινγηζηνχλ ηα πνζνζηά ηεο επίζεκεο αλεξγίαο πνπ επί ζεηξά
εηψλ εμαθνινπζνχλ, παξά ηελ θαηαγξαθείζα ειαθξά αλάθακςε, ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, λα
είλαη ηα πςειφηεξα ηφζν ζηε δψλε ηνπ Δπξψ, φζν θαη ζηελ ΔΔ (23,4% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016),
ηαπηνρξφλσο κε ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 396000 θαη πιένλ άηνκα ην 2016, ζε
ζρέζε κε ην 2011 (ΔΛΣΑΣ, 2016).
5.3 Οη επηπηψζεηο ηεο Ύθεζεο ζηελ ειιεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
πκθψλσο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ OCED124 γηα ην 2016, ε ειιεληθή Οηθνλνκία παξά ηα φπνηα
(Organization for Economic Co-operation and Development). Πξφθεηηαη γηα ηνλ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ).
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6: Δμέιημε ειιεληθνχ ΑΔΠ (2005-2014)
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2014

ζεκάδηα αλάθακςεο, εμαθνινπζνχζε λα ππφθεηηαη ζε δπζζεψξεηα θνηλσληθά θφζηε. Σφζν ε πνξεία
ηνπ ΑΔΠ, φζν θαη ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο είλαη πξσηνθαλή γηα ηε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή ηζηνξία
ηεο ρψξαο (Γηάγξακκα 7α). Σαπηνρξφλσο, νη ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ
ζεζκνζεηήζεθαλ είλαη άληζεο σο πξνο ηε ζχλζεζή ηνπο (Γηάγξακκα 7β). Σέινο δηαθαίλεηαη φηη θιεηδί
γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζεκείσλ αλάθακςεο ζπληζηά ε απφ θνηλνχ ηζρπξνπνίεζε ησλ εμαγσγψλ θαη
ησλ επελδχζεσλ (Γηάγξακκα 7γ). Ζ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ιφγσ ηεο πξντνχζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηεο πξνθιεζείζεο αβεβαηφηεηαο γηα ηε έθβαζε ηεο
δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, είρε ήδε θαηαγξαθεί ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν
2010-2011, κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα125 πνπ δηεμήρζε απφ ην GEM126 (Παγθφζκην παξαηεξεηήξην γηα
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα). χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ έθζεζε, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο είραλ ήδε
εκθαληζηεί ζαθείο ελδείμεηο αλάθακςεο θαη εμφδνπ απφ ηελ χθεζε, ζηελ Διιάδα ζπλέβαηλε αθξηβψο ην
αληίζεην. Πην ζπγθεθξηκέλα, δχν ζηνπο πέληε επηρεηξεκαηίεο εθηίκεζαλ φηη νη ζρεηηθέο δπζθνιίεο ήηαλ

χκθσλα κε ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Μειεηψλ (ΗΟΒΔ), νη επηρεηξεκαηίεο θιήζεθαλ λα
ζπγθξίλνπλ ηηο δπζθνιίεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη λα απνθαλζνχλ γηα
ηελ πνξεία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ.
126
Global Entrepreneurship Monitor (ζχκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ, απνηειεί κία θνηλνπξαμία εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ
θαη παλεπηζηεκίσλ ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπιιέγνληαη εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ έλα επξχ ζχλνιν ρσξψλ. Σν
GEM δεκνζηεχεη παγθφζκηεο, αιιά θαη εηδηθέο ζεκαηηθέο εθζέζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ παγθφζκηα ζπδήηεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7: Κνηλσληθφ θφζηνο - Άληζε ζχλζεζε κεηαξξπζκίζεσλ - Κιεηδί αλάθακςεο
(Η κεηάθξαζε / αξίζκεζε ησλ ππνηίηισλ έγηλε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο)

Πεγή: OECD, 2014

πξαθηηθά δχν θνξέο πην έληνλεο ην 2010 ζε ζχγθξηζε κε ην 2009.
Ζ δηαρεφκελε απαηζηνδνμία αθνξνχζε αθφκε θαη ζηνπο ιεγφκελνπο «θαζηεξσκέλνπο»
επηρεηξεκαηίεο, θαζψο είρε θαηαγξάςεη πνζνζηά ηεο ηάμεο 70% ζε ζρέζε κε ην 62,2% ηνπ 2009.
Σαπηνρξφλσο πξνέθπςε φηη νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ην
κέιινλ απέηξεςαλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ην λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή (Ηνχληνο ηνπ 2010), άξρηζε λα γίλεηαη
αληηιεπηή κηα ηάζε απμαλφκελεο εμφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ρψξν ηεο αγνξάο, Μάιηζηα, ελψ
ην 2009 ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ δήισζε πσο ζθέθηεηαη λα
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μεθηλήζεη επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηνπο επφκελνπο 36 κήλεο ήηαλ 17,2%, ην 2010 κεηψζεθε ζην 14,4%.
Δπξφθεηην γηα ηε δεχηεξε ρακειφηεξε επίδνζε απφ ην 2006 (ΗΟΒΔ, 2011).
5.4 Οηθνλνκηθφ Κιίκα θαη Διιεληθή Ύθεζε
πσο ήηαλ θπζηθφ, ν κέζνο φξνο ησλ Γεηθηψλ Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο ηεο Διιάδαο απφ ηελ
εθδήισζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη εληεχζελ, αθνινχζεζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2012 πνξεία
θαηαθξήκληζεο γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί έθηνηε, παξακέλνληαο, πάλησο, ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα
(Γηάγξακκα 8). χκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηνπ ΗΟΒΔ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ 2015 είραλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο
ζηνρεχζεηο

πεξί

ζεηηθψλ

ξπζκψλ

αλάπηπμεο,

εμαηηίαο

ηεο

«έιιεηςεο

ζπλαίλεζεο

θαη

απνθαζηζηηθφηεηαο, σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο, γεγνλφο πνπ επηδείλσζε πεξαηηέξσ ηε
δηαρξνληθή αδπλακία ηεο ειιεληθήο Οηθνλνκίαο γηα έμνδν απφ ηελ χθεζε» (ΗΟΒΔ, 2015).
Δπηπξνζζέησο, ην ειιεληθφ ΑΔΠ ζην 2 ν ηξίκελν ηνπ 2016 παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ
0,7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2015. Ζ ειιεληθή δειαδή νηθνλνκία βξηζθφηαλ
θαη πάιη ζε χθεζε κε πνζνζηφ 0,7% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015, κε ειαθξά κείσζε
(θαηά 0,3%), σο πξνο ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2016, νπφηαλ ε χθεζε βξηζθφηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 0,8%
(ΗΟΒΔ, 2016). Ζ πξαθηηθή εξκελεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ ζπλίζηαηαη ζην φηη ε ειιεληθή
νηθνλνκία κεηέπεζε ζην 1ν εμάκελν ηνπ 2016 ζε χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,75% , αληηζέησο κε ην
αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 2015, ζην νπνίν κάιηζηα είρε παξνπζηάζεη αλάπηπμε κε ξπζκφ ηεο
ηάμεο ηνπ 1,4%.
ζνλ αθνξά ζην ειιεληθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην, ζπκθψλσο κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ127, ε ζηαζεξή
ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, πνπ θαηαγξάθεθε κε
ζαθήλεηα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ Δπξψ, αθνχ αλαθφπεθε αηθληδίσο θαηά ηελ
εθδεισζείζα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, έθηνηε βαίλεη δηαξθψο απμαλφκελε. Νεψηεξα ζηνηρεία
έδεημαλ φηη ν ∆είθηεο Οηθνλνµηθνχ Κιίµαηνο ζηελ Διιάδα κεηά απφ ηξεηο κήλεο αλφδνπ, βξηζθφηαλ
θαη πάιη ζε πηψζε ην Ννέκβξην ηνπ 2016, θαζψο δηακνξθσλφηαλ ζηηο 92,4 κνλάδεο (απφ 93,8 κνλάδεο

Πξνέιεπζε δεδνκέλσλ: http://data.oecd.org/greece.htm OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and
Social Statistics DOI: http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-en
 Government at a Glance 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en
 Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators DOI: http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-en
 ια ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ OECD: http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8: Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο (Δ.Δ-28 θαη Διιάδα)
Πεγή: Commission, 2014

ηνλ Οθηψβξην), επίδνζε, πάλησο, πςειφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ηνπ 2015 (87,1 κνλάδεο). Απηή ε αιιαγή
ηάζεο ζην θιίκα ηεο Οηθνλνκίαο πξνέθπςε θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο ππνρψξεζεο ηεο θαηαλαισηηθήο
εκπηζηνζχλεο θαη δεπηεξεπφλησο ηεο επηδείλσζεο ησλ πξνζδνθηψλ ζηε Βηνκεραλία.
Αληηζέησο, ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ θαηαζθεπψλ,
ζεκεηψζεθε βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ. Ζ ελ ιφγσ

δηφξζσζε

ραξαθηεξίζηεθε µάιινλ αλακελφκελε, θαζψο ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, επηηξέπεη επηφηεξεο
αμηνινγήζεηο απφ πνιίηεο θαη επηρεηξεκαηίεο, ελψ παξακέλεη ε αβεβαηφηεηα γηα ηε κεζνπξφζεζκε
πνξεία ηεο. Οη πξνβιέςεηο πάλησο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ην επφκελν 12-µελν παξέκελαλ ηδηαίηεξα απαηζηφδνμεο. Ζ βειηίσζε
εμάιινπ ηνπ δείθηε θιίκαηνο ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ, απνηππψζεθε ζηε ζπλέρεηα θαη ζην ζρεηηθά
πςειφ ξπζµφ αλάπηπμεο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ φπσο θαηαγξάθεθε ζηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ
(ΗΟΒΔ, 2016).
Σα επηζήκσο δηαηηζέκελα ζηνηρεία δείρλνπλ κε ζαθήλεηα, φηη απφ ην 2009 ήηαλ πιένλ πξνθαλέο,
φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία βξηζθφηαλ αληηκέησπε κε ηηο πξνθιήζεηο ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ, θαζφηη
ηφζν ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, φζν θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο
παξνπζίαδαλ έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 15% επί ηνπ ΑΔΠ. ηνλ απφερν επνκέλσο ηεο παγθφζκηαο
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νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ειιείςεη πιένλ ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο, δελ θαηέζηε δπλαηή ε
θαζνηνλδήπνηε ηξφπν θάιπςή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ειιεληθνχ
ηζνδπγίνπ έκνηαδε λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε. Οη νκνηφηεηεο ηεο Διιάδαο
κε απηήλ ησλ ππφινηπσλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ ηεο επξσδψλεο (Ηξιαλδία, Ηζπαλία,
Πνξηνγαιία)128, νη νπνίεο ηδίσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ, εκθάληδαλ επίζεο δηαξθψο απμαλφκελεο
δηεπξχλζεηο ησλ ειιεηκκάησλ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηφπηλ ησλ κεγάισλ εηζξνψλ θαζαξνχ
θεθαιαίνπ, θαηέζηεζαλ επρεξέζηεξε ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε (Γηάγξακκα 9), ε νπνία ελ ηέιεη είλαη
απνθαιππηηθή γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (Eaton & Kortum, 2002·Arkolakis, θ.ά., 2012).
5.5 Αλεξγία
Ζ έληαζε ησλ ζπλνδψλ θαηλνκέλσλ ηεο ειιεληθήο Όθεζεο έγηλε αηζζεηή κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Οη δηαθπκάλζεηο ζηελ πξνζσξηλή απαζρφιεζε, ζηελ πξψηε θηφιαο ηεηξαεηία απνηέιεζαλ έλα
ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ηνπ θιίκαηνο ηεο αζηάζεηαο θαη ηεο επηθξαηνχζαο πησηηθήο ηάζεο ησλ
δεηθηψλ απαζρφιεζεο (Γηάγξακκα 10). ηνλ πίλαθα 5Α, πνπ αθνινπζεί, εκπεξηέρνληαη νη αξηζκνί ησλ
απαζρνινχκελσλ, ησλ αλέξγσλ, ησλ νηθνλνκηθά µε ελεξγψλ, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο ηνπ
κελφο Ηνπλίνπ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2011-2016. κσο, ην πην αλεζπρεηηθφ ελδερνκέλσο εχξεκα
αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ (Ηνχληνο, 2016),
παξνπζηάδεηαη κελ απμεκέλνο θαηά 61.612 άηνµα ζε ζρέζε µε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 (αχμεζε 1,7%) θαη
θαηά 14.961 άηνµα ζε ζρέζε µε ηνλ Μάην ηνπ 2016 (αχμεζε 0,4%), παξακέλνληαο πάλησο αηζζεηά
κεησκέλνο (θαηά 396000 θαη πιένλ άηνκα) ζε ζρέζε κε ην 2011.
Σαπηνρξφλσο, ην επνρηθά δηνξζσκέλν129 πνζνζηφ αλεξγίαο, αλήιζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016 ζε
23,4% έλαληη 24,9% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 θαη έλαληη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ (πξνο ηα άλσ) 23,6% ην Μάην
ηνπ 2016. Ο ζπλνιηθφο νηθνλνκηθά µε ελεξγφο πιεζπζκφο αλήιζε ζε 3.249.057 άηνµα, ελψ νη άλεξγνη
κεηψζεθαλ θαηά 73.477 άηνµα ζε ζρέζε µε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 (κείσζε 6,1%) θαη θαηά 6.722 άηνµα

Χο γλσζηφλ θαη νη ηξείο απηέο νηθνλνκίεο θαηέθπγαλ επίζεο ζε δηαζψζεηο θαζψο βίσζαλ ζνβαξέο θξίζεηο εμ
αηηίαο ηεο δηαζπαζηηθήο πξνζαξκνγήο ζε θαζεζηψο ρακειφηεξσλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ (Arkolakis, θ.ά., 2012).
129
πκθψλσο πξνο ηελ ΔΛΣΑΣ (2011), ε επνρηθή πξνζαξκνγή (ή θαη δηφξζσζε), σο ζηαηηζηηθή ηερληθή,
ακβιχλεη ηελ επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο ζε µηα ρξνλνινγηθή ζεηξά θαζηζηψληαο πην θαηαλνεηή ηελ ππνθείκελε
ζηηο κεηαβνιέο ησλ εκπιεθφκελσλ κεγεζψλ ηάζε. Βαζίδεη ηηο εθηηκήζεηο ηεο ζηα δεδνκέλα αξθεηψλ κελψλ
θαηαγξάθνληαο ηελ επίδξαζε ησλ επνρηθψλ παξαγφλησλ, ψζηε λα κελ ηε ιάβεη ππφςε ζηηο ηειηθέο εθηηκήζεηο.
Οη αλαζεσξήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ δηνξζσκέλσλ ρξνλνζεηξψλ, πξνζζέηνπλ λέα ζηνηρεία µε
πιήξε εηήζηα δεδνκέλα. Έηζη, νη κεληαίεο εθηηκήζεηο αλαζεσξνχληαη φηαλ γλσζηνπνηεζνχλ νη ηειηθέο 3µεληαίεο
εθηηκήζεηο.
128
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9: Ηζνδχγηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (% ΑΔΠ)
πεξηθεξεηαθψλ Οηθνλνκηψλ / Δπξσδψλεο--11
Πεγή: Capital.gr130

ζε ζρέζε µε ηνλ Μάην ηνπ 2016 (κείσζε 0,6%). Οη νηθνλνµηθά µε ελεξγνί, δειαδή ηα άηνµα πνπ δελ
εξγάδνληαη νχηε αλαδεηνχλ εξγαζία, κεηψζεθαλ θαηά 27.342 άηνµα ζε ζρέζε µε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015.
(κείσζε 0,8%) θαη θαηά 11.361 άηνµα ζε ζρέζε µε ηνλ Μάην ηνπ 2016 (κείσζε 0,3%) (ΔΛΣΑΣ,
2016).Σα ζπγθξηηηθά πνζνζηά αλεξγίαο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γηάγξακκα 11) πνπ δφζεθαλ
ζηε δεκνζηφηεηα απφ ηε Eurostat γηα ην 2016, απνηππψλνπλ κέζσ ησλ αλαπφθεπθησλ ζπγθξίζεσλ ηε
δνθεξή εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο, πνπ εμαθνινπζεί λα καζηίδεη ηε ρψξα, απμάλνληαο θαη
επηηείλνληαο, έλα παξάγσγν θαη ηδηαηηέξσο δπζκελέο θαηλφκελν. Απηφ ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο.
5.6 Σν θαηλφκελν ηεο Δξγαζηαθήο Αλαζθάιεηαο
Ο απνηειεζκαηηθφηεξνο, ίζσο, ηξφπνο γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη νξγαληζκνί ηηο επηπηψζεηο ηεο
ζεκεξηλή νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ παξαγσγηθφηεηα θαη ε
απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηάζεζε πνπ έρνπλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
130

http://www.capital.gr/forum/thread/5409181
134

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10: Πνζνζηά πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 2008-2012
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ - Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ

πνπ ηξέθνπλ, ηφζν γηα ηελ εξγαζία ηνπο φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη
(Μπειηάο, θ.ά., 2013).
κσο ε αβεβαηφηεηα γηα ηηο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απέλαληη
ζηνλ νξγαληζκφ φπνπ ππάγνληαη, θάλεη ηνπο εξγαδφκελνπο αλαζθαιείο. χκθσλα κε ηνλ Schaufeli
(2016), ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα έρεη αζθαιψο εμειηρζεί ζε έλα πξφβιεκα ησλ θαηξψλ. ε έλα κείδνλ
δήηεκα, θαη ίζσο θάηη πεξηζζφηεξν. Ο ίδηνο επηθαιείηαη σο παξάδεηγκα, έλα έγγξαθν ζρεηηθφ κε ηελ
πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ξεηά αλαγλσξίδεηαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα σο «θχξηα αηηία
ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ», ε νπνία κάιηζηα «αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην εγγχο κέιινλ, φρη κφλν
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη ηεο απζηεξφηεηαο, αιιά θαη ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ
απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ» (Schaufeli, 2013:13).
Μηα επηπξφζζεηε έλδεημε αθνξά ζην φηη ζηελ «Δπξψπε ησλ 27», εθηφο απφ ηε νπεδία θαη ηε
Φηλιαλδία, κεηαμχ ηνπ 2006 θαη ηνπ 2012, είραλ απμεζεί νη ζπκβάζεηο δηαξθείαο λέσλ πξνζιήςεσλ. Ζ
αχμεζε ήηαλ ηζρπξφηεξε γηα ηελ Ηξιαλδία κε πνζνζηφ πάλσ απφ 20% (OECD, 2015, φπ. αλαθ. ζην
Schaufeli, 2016). χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία γηα ηηο ρψξεο – κέιε ηνπ ΟΟΑ, ζε θαζεζηψο
ακεηβφκελεο εξγαζίαο βξίζθεηαη ην 49% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ηθαλψλ λα εξγαζηνχλ αηφκσλ,
ειηθίαο απφ 15 έσο 64 εηψλ. κσο απηφ ην πνζνζηφ είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν
απαζρφιεζεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ ησλ
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Πίλαθαο 5Α: Απαζρνινχκελνη, άλεξγνη, νηθνλνµηθά µε ελεξγνί θαη πνζνζηά αλεξγίαο
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2016
Ηνχληνο
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Απαζρνινχκελνη

4.071.570

3.676.194

3.508.371

3.545.724

3.613.345

3.674.957

Άλεξγνη

849.250

1.219.397

1.349.407

1.290.046

1.198.018

1.124.541

Οηθνλνµηθά
µε ελεξγνί

3.387.138

3.353.742

3.327.807

3.301.097

3.276.400

3.249.057

Πνζνζηφ
αλεξγίαο (%)

17,3

24,9

27,8

26,7

24,9

23,4

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο)

καθξνρξνλίσο αλέξγσλ131 αγγίδεη ην 19,5%. Γειαδή πάλσ απφ έμη θνξέο ην κέζν φξν 132 ηνπ ΟΟΑ θαη
επίζεο ην πςειφηεξν απφ φιεο ηηο ρψξεο-κέιε. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηνπο κηζζνχο θαη ζηα ινηπά
ρξεκαηηθά νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απαζρφιεζε, νη Έιιελεο θαίλεηαη πσο θεξδίδνπλ 26 USD
εκεξεζίσο θαηά κέζν φξν. Γειαδή πνιχ ιηγφηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ είλαη 40. 974
USD εηεζίσο. Δλ θαηαθιείδη, νη Έιιελεο είλαη νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη πνιίηεο σο πξνο ηελ
πνηφηεηα δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπ ππφινηπνπο φισλ αλεμαηξέησο ησλ ρσξψλ – κειψλ ηνπ ΟΟΑ.
ηαλ κάιηζηα ηνπο δεηήζεθε λα εθθξάζνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζε κηα θιίκαθα 0-10, ην
απνηέιεζκα ήηαλ 5, 6. Γειαδή αηζζεηά κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ νξγαληζκνχ,
πνπ ήηαλ 6.5 (OECD, 2016).
5.6.1 Δξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ςπρηθή πγεία κεηά ηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε
Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα (job insecurity) ή «αληηιακβαλφκελε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα» (PJI),
δηαθξίλεηαη θαηαξράο ζε γλσζηηθή (cognitive), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα ηνπ ελδερνκέλνπ
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Γει. φζσλ είλαη άλεξγνη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν θαη άλσ.
Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ είλαη κφιηο 2,6%
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11: πγθξηηηθά πνζνζηά αλεξγίαο ζε επίπεδν ΔΔ
Πεγή: Eurostat, 2016

απψιεηαο ηεο εξγαζίαο, θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή (affective), πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα θφβνπ
απψιεηαο ηεο εξγαζίαο (Sverke & Hellgren, 2002).
Μέζσ έξεπλαο ηξηψλ δεθαεηηψλ, ε αληηιακβαλφκελε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, έρεη πιένλ
εδξαησζεί, σο έλαο θαηεμνρήλ ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο πνπ απεηιεί φρη κφλνλ ςπρνινγηθά, αιιά θαη
βηνινγηθά ηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πηνζέηεζαλ κηα ζθαηξηθή άπνςε γηα ην
θαηλφκελν πεξηγξάθνληαο ην σο κηα « […] γεληθή αλεζπρία γηα ηε ζπλέρηζε ηεο χπαξμεο ηεο εξγαζίαο
ζην κέιινλ» πξνεξρφκελεο απφ ηελ αληηιακβαλφκελε αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο επηζπκεηήο εξγαζηαθήο
ζπλέρεηαο, ζε θαζεζηψο θηλδχλνπ απψιεηαο ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο (De Witte, 1999, φπ. αλαθ.
ζην Sverke & Hellgren, 2002). Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν αθνξά θαηαξράο ζε νιφθιεξν ην πιέγκα ησλ
αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ κε ηηο νπνίεο είλαη αληηκέησπνη νη εξγαδφκελνη εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζην
εξγαζηαθφ ηνπο θαζεζηψο (Sverke & Hellgren, 2002) θαη ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα φπσο ε κεησκέλε
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη απφδνζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, νη
γεληθφηεξεο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ε ηάζε εγθαηάιεηςεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά ηνπ (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984:438, φπ. αλαθ. ζην Sverke, θ.ά., 2006·
Giumci, θ.ά., 2016).
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Σν δήηεκα ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ιφγσ, θπξίσο, ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
επηθέξεη, εξκελεχεηαη κέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ ιεγφκελνπ «ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ» (psychological
contract) (πξβ. 8), ην νπνίν ζπλάπηεηαη -ηξφπνλ ηηλά- ζην πιαίζην κηαο ζησπεξήο ζχκβαζεο (implied
contract) κεηαμχ εξγνδφηε - εξγαδφκελνπ, βάζεη ελφο ζπλφινπ αμηψλ θαη θαλφλσλ ζπλδηακνξθνχκελσλ
δηα ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. Πέξαλ ηεο λνκηθά θαηνρπξσκέλεο επίζεκεο ζχκβαζεο (formal
contract) εξγαζίαο, πνπ ζπληζηά κηα γξαπηή ζπκθσλία αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ην
πξναλαθεξζέλ ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην πξνζδηνξίδεη ηφζν ην ηη νθείιεη ν εξγαδφκελνο ζηνλ εξγνδφηε
ηνπ, φζν θαη ην ηη ν ίδηνο αλακέλεη απφ απηφλ, ελ είδεη «αληαιιάγκαηνο», φρη κφλνλ ηεο εθπιήξσζεο
ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπ, αιιά ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο πνπ απηφο
αηζζάλεηαη (Rousseau, 1989). Τπ‟ απηφ ην νπηηθφ πξίζκα, ε χπαξμε απνθιίζεσλ θαη θπξίσο ε χπαξμε
αληηιακβαλφκελεο παξαβίαζεο ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ, πξνθαινχλ εθ κέξνπο ησλ εξγαδφκελσλ
κηα πιεζψξα αληηδξάζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαηάξαμε ηεο εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ
θαη ζηαδηαθή απφζπξζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Sverke & Hellgren, 2002).
Παξά ηαχηα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ
Διιήλσλ θαηφπηλ ηεο επειζνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο, ε
αλεξγία, σο θαηλφκελν, θαίλεηαη λα επηζχξεη πνιχ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, απφ φηη απηή θαζαπηή ε
εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Πξάγκαηη, φζνη Έιιελεο ζπλέρηδαλ λα εξγάδνληαη (είηε κε πιήξε, είηε κε
κεξηθή απαζρφιεζε), παξνπζίαδαλ κηθξφηεξε, ζε ζρέζε κε ηνπο άλεξγνπο, ζπρλφηεηα ζνβαξήο
ςπρνπαζνινγίαο, παξά ην θαζεζηψο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο πνπ ελδερνκέλσο εμαθνινπζνχζαλ λα
βηψλνπλ. Αληηζέησο, νη άλεξγνη Έιιελεο είραλ δηπιάζηα ζρεδφλ πηζαλφηεηα -ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηνπο
εξγαδφκελνπο- λα εκθαλίζνπλ ζνβαξή ςπρνπαζνινγία, αθφκε θαη φηαλ ιακβάλνληαλ ππφςε φινη νη
ινηπνί παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο ζπζρέηηζεο, φπσο ιφγνπ ράξε ην εηζφδεκα. Μάιηζηα ήηαλ δπφκηζη
θνξέο πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ ηδέεο αλαμηφηεηαο γηα ηελ ίδηα ηε δσή 133 ηνπο,

θαζψο θαη

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ134 αθφκε θαη φηαλ ζηελ αλάιπζε ιακβάλνληαλ ππφςε ην εηζφδεκα θαη νη ινηπέο
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο (Δπζπκίνπ θ.ά., 2013).

χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, ελψ ην 2001 ν απφιπηνο αξηζκφο απηνθηνληψλ ήηαλ 334, φηαλ ν κφληκνο
πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ήηαλ 10934097 άηνκα, ην 2011 αλήιζε ζηηο 477, φηαλ ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο
είρε κεησζεί θαηά -1,34%). Σν 2012 θαηαγξάθεθαλ 508 πεξηζηαηηθά (αχμεζε 3εηίαο ηεο ηάμεο άλσ ηνπ 20%).
πκθψλσο άιισζηε πξνο ηε ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο ΔΛ.Α. ηα πεξηζηαηηθά απηνθηνληψλ ζηελ Δπηθξάηεηα,
έρνπλ σο εμήο: ην 2008:365, ην 2009:352, ην 2010:388, ην 2011:353, ην 2012:415 θαη ην 2013 : 566.
134
Gliatto & Rai, 1999.
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ΜΔΡΟ Β΄
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ζ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

« ηαλ ςάρλεηο, πάληα θάηη βξίζθεηο.
κσο ζπρλά δελ είλαη απηφ πνπ έςαρλεο…»
J.R.R. Tolkien
(1892-1273)

6.1 ηφρνη θαη ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο
Παξά ηηο κέρξη ηνχδε δηεμαρζείζεο έξεπλεο ζην πεδίν, ην δήηεκα ηεο παξαθίλεζεο ησλ
εζσηεξηθψλ πειαηψλ βάζεη ηεο θηινζνθίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ΜΚΣ θαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ
επηπέδσλ νξγαλσζηαθήο

δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηδίσλ, φπσο θαη κέζσ ηνπ

εθάζηνηε δηακνξθνχκελνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο, εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη δηαξθέο επηζηεκνληθφ
ελδηαθέξνλ (Chughtai & Buckley, 2011). ην πιαίζην επνκέλσο ηεο δηεμαρζείζαο βηβιηνγξαθηθήο
επηζθφπεζεο, ν εξεπλεηήο είρε ηελ επθαηξία λα εληνπίζεη καθξά ζεηξά παξεκθεξψλ πξνβιεκαηηζκψλ
θαη αλάινγσλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ, θαηά θαλφλα, άιινηε επηθεληξψλνληαλ ζε δεηήκαηα πνπ
άπηνληαλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη άιινηε ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαλ ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο. Με δεδνκέλε, ζπλεπψο, ηελ πξντνχζα καθξννηθνλνκηθή χθεζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, ε παξνχζα κειέηε κε άμνλα ην ζθνπφ135 ηεο, θηινδνμεί λα επαλαπξνζεγγίζεη κέξνο ηη ηνπ
πθηζηάκελνπ πξνβιεκαηηζκνχ, δηεξεπλψληαο ηαπηνρξφλσο ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο θαηαζηάζεηο. Πξνο

Τπελζπκίδεηαη (πξβ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ), φηη ζεκειηψδε ζθνπφ ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο απνηειεί ε
δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζν ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο βαζηάο καθξννηθνλνκηθήο
χθεζεο, δηαπλένληαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ εζσηεξηθνχ ΜΚΣ, φπσο απηή αληαλαθιάηαη κέζσ ηνπ εθάζηνηε
πθηζηάκελνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη κηθξνθιίκαηνο –ζεκαληηθψλ εθθάλζεσλ ηεο επηθξαηνχζαο νξγαλσζηαθήο
θνπιηνχξαο- θαη απνηππψλεηαη ελ ηέιεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιεγφκελσλ «εζσηεξηθψλ πειαηψλ».
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ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, ιήθζεθε εθηφο ησλ άιισλ- κέξηκλα ελζσκάησζεο ζε απηφ (πξβ.6.5), επζέσλ δειψζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζε
δεηήκαηα απηφκελα ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ ηεο ελ ιφγσ χθεζεο επί κεηαβιεηψλ φπσο ην
ζχζηεκα ακνηβψλ (Γηάζηαζε VII, δειψζεηο 8 θαη 9), ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ
(Γηάζηαζε ΗV, δήισζε 3), ε πνηφηεηα θαη ε επάξθεηα κέζσλ (Γηάζηαζε V, δήισζε 5) θαη, ηέινο, νη
θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (Γηάζηαζε VI, δήισζε 7).
Δίλαη ζαθέο, φηη ε βαζηά θαηαλφεζε ησλ επηπέδσλ επαξέζθεηαο ή δπζαξέζθεηαο ησλ αηφκσλ
απαηηεί ηελ εμέηαζε πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ειηθία, θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θιπ) ή νη
δηαδηθαζίεο πξνζσπηθήο θξίζεο (personal judgment processes), θαζψο επίζεο θαη παξακέηξσλ πνπ εμ
αληηθεηκέλνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα απηήο ηεο κειέηεο, φπσο ηα επίπεδα λεπξσηηζκνχ136(neuroticism),
ςπρσηηζκνχ137 (psychoticism) θαη εμσζηξέθεηαο (extraversion) (Warr, 2013·Landy & Conte 2010). Χο
εθ ηνχηνπ, ηνπ εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ138 ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο
πξνζπάζεηαο, δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:
1νο Δξεπλεηηθφο ηφρνο: Αθνξά ζηε κέηξεζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ

νξγαλσζηαθήο

δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ, θαηά πξνηίκεζε, ππάγνληαη ζε
ηκήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππφ
ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο.
2νο Δξεπλεηηθφο ηφρνο: Αθνξά ζηε κέηξεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ ζπλάθεηαο ηφζν
κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο; ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ, θαηά πξνηίκεζε, ππάγνληαη ζε ηκήκαηα επηρεηξήζεσλ
Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε παξαγφλησλ, έρεη σο εμήο (Costa, 1991·
Costa & McCrae, 1992):
«1) Νεπξσηηζκφο (άγρνο, θαηάζιηςε, αηνικία, επαηζζεζία, ηαξαγκέλε ερζξηθφηεηα, παξνξκεηηθφηεηα).
2) Δμσζηξέθεηα (θνηλσληθφηεηα, ηξπθεξφηεηα, αζθάιεηα, ελεξγεηηθφηεηα, επηδίσμε ζπγθηλήζεσλ, ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα).
3) Πλεπκαηηθή Γηαζεζηκφηεηα /Γεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία (θαληαζία, αηζζεηηθή, ζπλαηζζήκαηα, αμίεο, ηδέεο,
πξάμεηο).
4) Καιή πξναίξεζε/ πλεξγαηηθφηεηα (εκπηζηνζχλε, επζχηεηα, αιηξνπηζκφο, κεηξηνθξνζχλε, ζπκκφξθσζε,
ηδεαιηζκφο).
5) Δπζπλεηδεζία (ηθαλφηεηα, ηάμε, επηηπρία, πξνζπάζεηα, αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο, απηνπεηζαξρία, πεξίζθεςε)».
137
Ο 'Φπρσηηζκφο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ρακειήο ''πλεξγαηηθφηεηαο'' θαη ρακειήο ''Δπζπλεηδεζίαο''
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Τπελζπκίδεηαη (πξβ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ), φηη ζεκειηψδε ζθνπφ ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο απνηειεί ε
δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζν ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο βαζηάο καθξννηθνλνκηθήο
χθεζεο, δηαπλένληαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ εζσηεξηθνχ ΜΚΣ, φπσο απηή αληαλαθιάηαη κέζσ ηνπ εθάζηνηε
πθηζηάκελνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη κηθξνθιίκαηνο –ζεκαληηθψλ εθθάλζεσλ ηεο επηθξαηνχζαο νξγαλσζηαθήο
θνπιηνχξαο- θαη απνηππψλεηαη ελ ηέιεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιεγφκελσλ «εζσηεξηθψλ πειαηψλ».
136

140

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππφ ζπλζήθεο
καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο.
3νο Δξεπλεηηθφο ηφρνο: Αθνξά ζηε κέηξεζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ
βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ, θαηά πξνηίκεζε, ππάγνληαη
ζε ηκήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ππφ
ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο, ηφζν επί ησλ δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, φζν θαη
επί ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.
6.2 Σα Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
Με βάζε ηνπο πξνεγνχκελνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο δηακνξθψζεθαλ θαηφπηλ ηα αθφινπζα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1ν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα: Πνηνο ν βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο
νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ ππάγνληαη, θαηά
πξνηίκεζε, ζε ηκήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ππφ ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο;
2ν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα: Πνηνο ν βαζκφο ησλ επηπέδσλ ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο; ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ ππάγνληαη, θαηά πξνηίκεζε, ζε ηκήκαηα
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππφ ζπλζήθεο
καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο;
3ν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα: Πνηνο ν βαζκφο επίδξαζεο ησλ βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ ππάγνληαη, θαηά
πξνηίκεζε, ζε ηκήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ππφ ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο ζε θάζε κηα απφ ηηο δηαζηάζεηο νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.
6.3 Μέζνδνο θάιπςεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξσηεκάησλ
Με άμνλα ην δηακνξθσζέλ εξεπλεηηθφ εξγαιείν (πξβ. 6.5), ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
θαιχθζεθε κέζσ εθαξκνγήο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, βάζεη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηηο
πξνηάζεηο / δειψζεηο ηνπ Α΄ ηκήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαζηάζεηο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, θαζψο
θαη βάζεη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηηο πξνηάζεηο / δειψζεηο ηνπ Β΄ ηκήκαηνο, νη νπνίεο αθνξνχλ
ζηηο δηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ.
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Γηα ηελ θάιπςε ηνπ 2νπ Δξεπλεηηθνχ Δξσηήκαηνο πξνβιέθζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ε ρξήζε ησλ
δεηθηψλ ζπλάθεηαο ηνπ Pearson139, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ηα επίπεδα ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ
δηαζηάζεσλ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ 3νπ Δξεπλεηηθνχ Δξσηήκαηνο, πξνβιέθζεθε κηα ζεηξά
ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ δηαζπνξάο κηαο θαηεχζπλζεο 140 (one-way ANOVA) κε αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο θαη εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηέο αληηζηνίρσο ηηο δηαζηάζεηο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ελψ,
φπνπ δελ ήηαλ εθηθηφ, ιφγσ κε θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο, εθαξκφζηεθε ν αληίζηνηρνο, κε
παξακεηξηθφο έιεγρνο κε ηε κέζνδν Kruskal-Wallis,141 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν

ηεο

ππφζεζεο φηη ηα κειεηψκελα δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ πιεζπζκνχο κε ηελ ίδηα δηάκεζν, θαζψο επίζεο
κε ηε κέζνδν Mann-Whitney U, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηπρφλ δηαθνξψλ κεηαμχ δχν
αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ.
6.4 ρέζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε πξνεγνχκελεο κειέηεο & έξεπλεο
Σφζν σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ θαη ηε δηαηχπσζε ησλ αληίζηνηρσλ
εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, φζν θαη σο πξνο ηηο εθαξκνζζείζεο ηερληθέο ζπιινγήο (εξσηεκαηνιφγην,
6βάζκηα θιίκαθα Likert) θαη αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνχζα
κειέηε, ιήθζεθαλ ππφςε ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ εξεπλήζεθαλ, αλάινγα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
θαη γεληθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε πξνεγεζείζεο, εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο κε παξεκθεξή
ραξαθηήξα (Schaufeli, θ.ά., 2002·Steger θ.ά., 2013, φπ. αλαθ. ζην Μπειηάο θ.ά., 2013·Μπάηηνπ, 2008
·Γψγνο θ.ά., 2015).
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Pearson r.
Χο παξακεηξηθή κέζνδνο, ε ANOVA βαζίδεηαη, ελ γέλεη, ζηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο φηη ζην ζχλνιφ ηνπο, νη
κέζεο ηηκέο ησλ ππφ έιεγρν νκάδσλ ηζνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη εθαξκφδεη ην F-ratio, ψζηε λα ειέγμεη ηελ χπαξμε ή κε- δηαθνξάο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ρσξίο, πάλησο, λα ππνδεηθλχεη κε αθξίβεηα απηέο πνπ δηαθέξνπλ. Ζ χπαξμε
έζησ θαη κηαο δηαθνξάο ζπλεπάγεηαη φηη ε εθάζηνηε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή (δει. ν παξάγνληαο), επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή. Τπνπεξίπησζε ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο γηα δχν θαηεγνξίεο απνηειεί ην ttest.
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Με παξακεηξηθή εθδνρή ηεο one - way ANOVA πνπ, πάλησο, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πιήξσο
ηπραηνπνηεκέλσλ πεηξακαηηθψλ ζρεδίσλ. Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ππνιείπεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ αλάιπζε
ANOVA, ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δελ απαηηεί θαλνληθφηεηα θαηαλνκήο ησλ κεηξήζεσλ ζην
πιαίζην θάζε νκάδαο, ελψ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα δείγκαηα έρνπλ κηθξφ κέγεζνο. ην
SPSS, ε παξαηεξνχκελε ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ( p - value) ππνινγίδεηαη κε exact tests (κέζνδνο
Exact ή κέζνδνο πξνζνκνίσζεο Monte – Carlo). Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ζπρλά εκθαλίδεηαη θαη σο:
Ζν: Σα k δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ. (Ζ ν : ΓΣ 1 = ΓΣ 2 = … = ΓΣ k )
Ζ1: Σνπιάρηζηνλ έλα δείγκα πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ (δχν δηάκεζεο ηηκέο δηαθέξνπλ).
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6.5 Σν Δξγαιείν ηεο Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελφο θαζφια αμηφπηζηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζα ήηαλ ελδερνκέλσο εζθαικέλε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο,
εθφζνλ ζα αγλννχζε ηηο ηδηφηεηεο θαη ην ξφιν ηνπο σο εζσηεξηθψλ πειαηψλ (Berry, 1981:25, νπ. αλαθ.
ζην Davis, 2005:2) γηα ηνπο νπνίνπο, φπσο πξναλαθέξζεθε, «εζσηεξηθά πξντφληα» απνηεινχλ
θαηαξράο νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ νη ίδηνη θαηαιακβάλνπλ θαη δηα ησλ νπνίσλ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο
θαη επηζπκίεο ηνπο, αληαπνθξηλφκελνη ζηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο. Οκνίσο, ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο
αλάινγεο αμηνπηζηίαο εξγαιείνπ πνπ ζα αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ζηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
πειαηψλ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία φπσο ε δπλακηθή ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ην
εζσηεξηθφ ΜΚΣ, ζα αγλννχζε ηηο ηδηφηεηεο θαη ην ξφιν ηνπο σο απνδεθηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Καηά
ζπλέπεηα, ε ιεπηνκεξήο κειέηε θαη αλάιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ νκνηνηήησλ κεηαμχ εζσηεξηθψλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ, θξίζεθε επηβεβιεκέλε ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ελφο θαηά ην δπλαηφλ
ηζνξξνπεκέλνπ θαη αμηφπηζηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Άιισζηε, ην θαηά
πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχκελν εξσηεκαηνιφγην142 πξέπεη «λα επζπγξακκίδεηαη απνιχησο ηφζν κε ηνπο
γεληθνχο, φζν θαη κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο», ελψ «ην
πεξηερφκελφ ηνπ νθείιεη λα θαζνξίδεηαη απζηεξά θαη κφλνλ απ‟ απηνχο» (Γεκεηξφπνπινο 2004: 203).
ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ην θαηαζθεπαζζέλ απφ ην ζπγγξαθέα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο
εξσηεκαηνιφγην (πξβ. Πξνζάξηεκα 2) απνηειέζηεθε απφ 2 ηκήκαηα. Σν 1ν ηκήκα εθνδηάζηεθε κε
κεηαβιεηέο ζρεηηδφκελεο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ελψ, ην 2ν ηκήκα, δνκήζεθε απφ
κηα εξσηεκαηνινγηθή εζράξα (Πίλαθαο 6Α) δχν ελνηήησλ εθνδηαζκέλε κε δνκεκέλεο εξσηήζεηο
πνιιαπιψλ επηινγψλ (multiple choice) θαη κηα 6βάζκηα θιίκαθα Likert, πνπ είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε
ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, θαζψο παξέρεη κηα πνηθηιία απαληήζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά,
εξψηεζε ή δήισζε (Cohen θ.ά.., φπ.π.:426-430).
Δηδηθφηεξα. ε 1ε ελφηεηα ελζσκαηψλεη 17 κεηαβιεηέο θαηαλεκεκέλεο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο
νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε εμαβάζκηα δηαβάζκηζε θιίκαθαο (1: «Πνηέ», 2: «ρεδφλ πνηέ», 3:
«Μεξηθέο θνξέο», 4: «πρλά», 5: «Πνιχ πρλά», 6: «Πάληα») θαη ε 2ε, κε επίζεο 17 κεηαβιεηέο πνπ
αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ θαη ηζνδχλακεο ηζρχνο δηαβάζκηζε θιίκαθαο (1:
«Γηαθσλψ απφιπηα», 2: «Γηαθσλψ ζρεδφλ απφιπηα», 3: «Γηαθσλψ ελ Μέξεη», 4: «πκθσλψ ελ
Μέξεη», 5: «πκθσλψ ζρεδφλ απφιπηα», 6: «πκθσλψ απφιπηα»).
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα εχρξεζην εξγαιείν πνζνηηθήο έξεπλαο, ιεηηνπξγεί κέζσ ζπιινγήο
δεδνκέλσλ απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ (Cohen θ.ά., 2008: 414) θαη ηείλεη λα είλαη πην αμηφπηζην απφ ηε
ζπλέληεπμε, θαζψο παξνηξχλεη ηελ εηιηθξίλεηα, αθνχ εγγπάηαη ηελ αλσλπκία (Cohen θ.ά., φπ.π.: 219).
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Με βάζε, ινηπφλ, ηελ πξνεγεζείζα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο:
1) γηα ηε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ αμηνπνηήζεθε
(πξβ.4.8.1) ην εξγαιείν Utrecht Work Engagement Scale ή UWES (Schaufeli θ.ά..,
2002·Schaufeli & Bakker, 2004). Δπηζεκαίλεηαη, φηη εμαηηίαο ηεο πςειήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ
ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαζηάζεσλ (ζθξίγνο, αθνζίσζε, απνξξφθεζε), ζηηο εκπεηξηθέο
κειέηεο, ε κνλνδηάζηαηε απνηίκεζε ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο ζεσξείηαη ζπλήζσο
απνηειεζκαηηθφηεξε (Schaufeli & Bakker, 2003). πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε,
ην επηιεγέλ εξγαιείν έρνληαο σο θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ « νξγαλσζηαθή δέζκεπζε» βξίζθεηαη,
ζε γεληθέο γξακκέο, ζηελ ίδηα ςπρνδπλακηθή θαηεχζπλζε κε αλάινγεο αμηνπηζηίαο εξγαιεία
εθηίκεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, φπσο ην TCM143 (Allen & Meyer, 1990) πνπ
ελζσκαηψλεη (πξβ.4.8.3) κηα θιίκαθα πλαηζζεκαηηθήο Γέζκεπζεο, κηα θιίκαθα Γέζκεπζεο
ιφγσ «ζπλέρεηαο» θαη κηα θιίκαθα Καλνληζηηθήο δέζκεπζεο, θαζψο θαη ην OCQ 144 (Mowday,
θ.ά., 1979), ην νπνίν θέξεη επίζεο έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν (πξβ.4.8.2).
2) Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ βαζίζηεθε θαηαξράο ζηε «θηινζνθία»
ηεο «ζεσξίαο ησλ δχν παξαγφλησλ» «Τγηεηλήο-Παξαθίλεζεο» (`hygiene-motivation') (πξβ.
1.6.4) ηνπ (Herzberg, 1959). Τπ‟ απηφ ην νπηηθφ πξίζκα, αμηνπνηήζεθαλ βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ηθαλνπνίεζεο ηεο Μηλεζφηα MSQ 145 (πξβ.3.6.2) θαη ηνπ εξγαιείνπ Έξεπλαο
Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο - JSS (πξβ. 3.6.5), φπσο «Ακνηβέο», «ρέζεηο κε ηε Γηνίθεζε» θαη
«ρέζεηο κε ηνπο πλαδέιθνπο», θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε δνκέο πνηφηεηαο ηνπ
κνληέινπ Servqual (πξβ. 3.6.10), φπσο ε αμηνπηζηία (Reliability) θαη ε αληαπφθξηζε
(Responsiveness). Δπίζεο δηαζηαπξψζεθαλ ζηνηρεία απφ ην «Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο
Δζσηεξηθψλ Πειαηψλ» ICSQ (The Internal Customer Satisfaction Questionnaire) (πξβ.3.6.9),
ζε ζπλδπαζκφ κε ην Gallup Workplace Audit - GWA (πξβ.3.6.6), δεδνκέλνπ φηη νη κεηαβιεηέο
ηνπ ζεσξνχληαη σο «ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαζφηη ζπλδένληαη
κε δεηήκαηα πνπ νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ» (Harter θ.ά., 2002: 269). ηελ ελ ιφγσ
ελφηεηα δηαπηζηψζεθαλ εμάιινπ ζπγθιίζεηο (ηδηαίηεξα σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο ) ηφζν
κε ην κνληέιν «βηηακίλεο» ηνπ Warr (πξβ.3.6.8) θαη ηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο JIG (Job in
General Scale) (πξβ. 3.6.3) θαη JDI (Job Descriptive Index) (πξβ.3.6.1), φζν θαη κε ην εξγαιείν
JDS (Job Diagnostic Survey) (πξβ.3.6.4).
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The Three - Component Model.
Organizational Commitment Questionnaire.
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ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε αμηνπνηήζεθαλ ε επέιηθηε έθδνζε 20 – MSQ.
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Γηαζηάζεηο φπσο ην ζχζηεκα ακνηβψλ, ε πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ε πνηφηεηα θαη
ε επάξθεηα κέζσλ, θαζψο θαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, εκπινπηίζηεθαλ146 κε αληίζηνηρεο
κεηαβιεηέο ζρεηηδφκελεο ηδηαηηέξσο κε ηε καθξννηθνλνκηθή χθεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή
Οηθνλνκία. Απηή ε επηινγή ηνπ εξεπλεηή, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάγθε λα δηαθαλεί ην θαηά
πφζν νη εξγαδφκελνη –εζσηεξηθνί πειάηεο αηζζάλνληαη πξαγκαηηθά αζθαιείο (ζσκαηηθά, ςπρηθά,
νηθνλνκηθά, θιπ). Σν θαηλφκελν άιισζηε ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο (πξβ. 5.6) ζεσξείηαη πιένλ
«θχξηα αηηία ςπρνθνηλσληθψλ θηλδχλσλ» ηνπιάρηζην γηα ηηο ρψξε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο
αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αχμεζε ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα (Schaufeli, 2013:13),.
πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 6Α, πνπ αθνινπζεί, νη ελ ιφγσ κεηαβιεηέο ζπλδένληαη ηδίσο
κε ηελ 3ε, ηελ 5ε θαη ηελ 7ε δήισζε, πνπ ππάγνληαη αληηζηνίρσο ζηελ IV, V θαη VI δηάζηαζε ηεο
εξσηεκαηνινγηθήο εζράξαο (ηνπ Β΄ ηκήκαηνο), θαζψο επίζεο κε ηελ 8ε θαη 9ε δήισζε, πνπ
ζπλαπνηεινχλ ηε δηάζηαζε VII (επίζεο ηνπ Β΄ ηκήκαηνο). εκεησηένλ φηη νη πξναλαθεξζείζεο
δειψζεηο καδί κε ηε δήισζε 3 ηεο δηάζηαζεο I (ηνπ Α΄ ηκήκαηνο) θαη ηε δήισζε 14 ηεο δηάζηαζεο ΗΥ
(ηνπ Β΄ ηκήκαηνο) είλαη πξνηάζεηο κε αξλεηηθφ λφεκα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ν βαζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε
απηέο δένλ λα αληηθαζίζηαηαη επί ηεο θιίκαθαο κεηξήζεσλ απφ ηνλ εθάζηνηε αληηθείκελφ ηνπ (ι.ρ. ην 6
δένλ λα αληηθαζίζηαηαη απφ ην 1, ην 2 απφ ην 5, θ. ν. θ.).
Καηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ δειψζεσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν δφζεθε
έκθαζε ζηε κεηαμχ ηνπο αιιεινπρία, ψζηε θαη λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ξνή ηνπο θαη λα
απνζαθελίδεηαη ζηα ππνθείκελα ηεο ε ζπζρέηηζε ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ , σο πξνο ηηο επί κέξνπο
ζεκαηηθέο ηεο έξεπλαο, νχησο ψζηε λα κελ αλαθχεηαη ε παξακηθξή ακθηβνιία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο
(Cohen θ.ά., φπ.π.: 435).
Σν 1ν ηκήκα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο (ζζέλνο, αθνζίσζε θαη απνξξφθεζε), ελψ ην 2ν επηά δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο (πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, πνηφηεηα θαη επάξθεηα κέζσλ, θαλφλεο πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο, ζχζηεκα ακνηβψλ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία κε ηε δηνίθεζε,
ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο).
Δίλαη πξνθαλέο, φηη θάζε κία απφ ηηο δέθα απηέο δηαζηάζεηο αληηζηνηρεί κηα αξηζκεηηθή ηηκή ελψ

Σν ζχζηεκα ακνηβψλ, ε πνηφηεηα θαη ε επάξθεηα κέζσλ, θαζψο θαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
εμαξηψληαη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, κπνξνχλ λα
επεξεαζηνχλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπιάρηζηνλ επηπηψζεηο ηεο καθξννηθνλνκηθήο
χθεζεο, φπσο θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζην βαζκφ πνπ εμαξηάηαη απφ ηα δηαηηζέκελα κέζα
θαη ηελ γέλεη δηαηηζέκελε ηερλνινγία.
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Πίλαθαο 6A: Δζράξα Δξσηεκαηνινγίνπ
Σκήκα Α΄

6βάζκηα Κιίκαθα Likert

Γηαζηάζεηο
Οξγαλσζηαθήο
Γέζκεπζεο
Δζσηεξηθψλ
Πειαηψλ

Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
πρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

Η. ζέλνο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Αθνζίσζε

7. Βξίζθσ φηη ε δνπιεηά πνπ θάλσ έρεη λφεκα θαη ζθνπφ.
8. Αηζζάλνκαη κεξάθη θαη ελζνπζηαζκφ γηα ηε δνπιεηά κνπ.
9. ηαλ δνπιεχσ, πξαγκαηηθά εκπλένκαη.
10. Αηζζάλνκαη ππεξεθάλεηα γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλσ.
11. Ζ δνπιεηά κνπ είλαη πνιχ δχζθνιε.

III Απνξξφθεζε

12. ηαλ εξγάδνκαη, ληψζσ φηη ν ρξφλνο θπιά γξεγνξφηεξα.
13. Σελ ψξα ηεο δνπιεηάο μερλψ φια ηα ππφινηπα.
14. Με ραξνπνηεί ε εληαηηθή δνπιεηά.
15. Ζ δνπιεηά πνπ θάλσ κε απνξξνθά εληειψο.
16. Καζψο εξγάδνκαη, αηζζάλνκαη φηη πξαγκαηηθά παξαζχξνκαη απ‟ ηελ ίδηα
ηε δνπιεηά κνπ.
17. Μνπ είλαη δχζθνιν λα μερσξίζσ ηνλ εαπηφ κνπ απφ ηε δνπιεηά πνπ
θάλσ.

ηε δνπιεηά κνπ, αηζζάλνκαη λα μερεηιίδσ απφ ελέξγεηα.
ηελ δνπιεηά κνπ ληψζσ αθκαίνο / -α θαη δπλαηφο/-ή.
Σν πξσηλφ μχπλεκα απφ κφλν ηνπ κνηάδεη κε δνπιεηά.
Μπνξψ λα δνπιεχσ εληαηηθά θαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.
ηελ δνπιεηά κνπ μέξσ πφηε κπνξψ λα ζπκθσλψ θαη λα δηαθσλψ.
Αθφκα θη φηαλ ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά, επηκέλσ λα θάλσ ηε δνπιεηά
κνπ ζσζηά.

Σκήκα Β΄
Γηαζηάζεηο
Ηθαλνπνίεζεο
Δζσηεξηθψλ
Πειαηψλ

6βάζκηα Κιίκαθα Likert
Γηαθσλψ
απφιπηα

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα

πκθσλψ
απφιπηα

1

2

3

4

5

6
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IV.
Πνηφηεηα
πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ.

1. Ζ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο φπνπ
εξγάδνκαη, είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
2. ηελ επηρείξεζή φπνπ εξγάδνκαη, ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ
ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά.
3. ηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη, ε Οηθνλνκηθή Όθεζε έρεη επεξεάζεη
αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.

V.
Πνηφηεηα &
επάξθεηα κέζσλ.

4. ην ρψξν ηεο δνπιεηάο κνπ, κνπ δηαηίζεληαη φια ηα απαξαίηεηα κέζα
(πιηθά, εμνπιηζκφο θιπ), ψζηε λα αληαπνθξίλνκαη επαξθψο ζηα
επαγγεικαηηθά κνπ θαζήθνληα.
5. Λφγσ ηεο Οηθνλνκηθήο Όθεζεο, ν ππάξρσλ ηερληθφο εμνπιηζκφο πάζρεη
ζνβαξά απφ έιιεηςε εθζπγρξνληζκνχ.

VI.
Καλφλεο
πγηεηλήο &
αζθάιεηαο.

6. ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνκαη, νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ηεξνχληαη επαξθψο.
7. Απφ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κεηά ηα επίπεδα πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο κνπ έρνπλ ππνβαζκηζηεί.

VII.
χζηεκα
ακνηβψλ

8. ε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο Δζληθήο καο Οηθνλνκίαο, ζεσξψ ηελ
ακνηβή κνπ ηθαλνπνηεηηθή.
9. Αλ δελ ππήξρε ε Οηθνλνκηθή Όθεζε, ε ακνηβή κνπ ζα ήηαλ νπσζδήπνηε
θαιχηεξε.

VIII.
Δθπαίδεπζε
&
Αλάπηπμε

10. ηνλ εξγαζηαθφ κνπ ρψξν ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν πνπ κε
ελζαξξχλεη θαη κε θαζνδεγεί ζε δηαξθή βάζε.
11. Ζ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνκαη δίλεη έκθαζε ζε ζέκαηα
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.

IX.
ρέζεηο
& Δπηθνηλσλία
κε ηε Γηνίθεζε

12. Ζ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο φπνπ εξγάδνκαη, κε θξαηά ελήκεξν/ -ξε γηα
ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ εκέλα.
13. Θα αδηθνχζα ηνλ/ηελ πξντζηάκελν/-λε κνπ, αλ έιεγα φηη δελ θάλεη
ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο.
14. ηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη, νη εληνιέο ηεο δηνίθεζεο θαζπζηεξνχλ
λα θηάζνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο.
15. Ο πξντζηάκελνο/-λε κνπ, επηθνηλσλεί καδί κνπ ηθαλνπνηεηηθά.

X. ρέζεηο
& Δπηθνηλσλία
κε ζπλαδέιθνπο

16. Δμ αηηίαο ηεο απξνζπκίαο ή ηεο αληθαλφηεηαο θάπνησλ ζπλαδέιθσλ κνπ,
αλαγθάδνκαη λα δνπιεχσ πεξηζζφηεξν.
17. Καηά θαλφλα, έρσ θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ.

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
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ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ δηαζηάζεσλ θάζε ηκήκαηνο παξηζηάλεη αληηζηνίρσο ηα επίπεδα
νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ζπλνιηθά.
6.6 Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Ζ

δηαδηθαζία

επεμεξγαζίαο

ησλ

ζηαηηζηηθψλ

δεδνκέλσλ

ηεο

παξνχζαο

έξεπλαο

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS (Statistical Package for Social Sciences
– 24).
Τπνινγίζηεθαλ θαηαξράο νη παξάκεηξνη ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ψζηε λα αλαιπζνχλ κία
πξνο κία νη κεηαβιεηέο θαη, αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο ππαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ, αθνινχζεζε ν
ππνινγηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ απαληεηηθψλ πξνηάζεσλ.
Καηφπηλ νκαδνπνηήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ ζηα επίπεδα ηεο ζπλνιηθήο
νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ρσξηζηά ελψ ν ππνινγηζκφο ησλ
αζξνηζηηθψλ απνηειεζκάησλ έιαβε ρψξα κε ηε βνήζεηα ηεο εμαβάζκηαο θιίκαθαο Likert (Six-point
Likert Scale), ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, είρε ελζσκαησζεί ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν.
6.7 Έιεγρνο Αμηνπηζηίαο θαη Δζσηεξηθήο πλνρήο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαιείνπ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, θαζψο
θαη γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο147 θάζε παξαγνληηθήο δνκήο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Cronbach‟s
Alpha κε δεδνκέλν φηη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,7 ζεσξνχληαη απνδεθηέο Καηά θαλφλα, εθφζνλ
πξνθχςνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,7 (α > 0,7), ζεσξνχληαη απνδεθηέο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ
εζσηεξηθή ζπλάθεηα ζην δείγκα, ην νπνίν, αηά ζπλέπεηα, ζεσξείηαη αμηφπηζην (Nunnally,1978).
πρλά, πάλησο, πξνηείλεηαη ν ζπλππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο θάζε εξψηεζεο ή
δήισζεο - κεηαβιεηήο, κε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα (Item‐Total Correlation) φισλ ησλ κεηαβιεηψλ,
ιφγσ ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη δερζεί ε κέζνδνο έλεθα ησλ απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηεί, αιιά θαη
ηνπ γεγνλφηνο

φηη αθφκε θη φηαλ απηέο πιεξνχληαη, ε αμηνιφγεζή ηνπ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο

δπζθνιίεο (Cronbach, 1951·Spector, 1992).
6.8 Σν πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη βαζηθέο ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη (Εαθεηξφπνπινο, 2005:125, 126·
Φξάγγνο, 2011:26), πνπ αθνξνχλ ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε, θαζψο
θαη ζηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφζηεθε κε βάζε ην πιεζπζκηαθφ ππφβαζξν (Δηθφλα 6-1).
Ο φξνο «αμηνπηζηία» αθνξά ζηελ έθηαζε, ζηελ νπνία έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ απνδεηθλχεηαη ζπλεπέο, σο
πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ζθνπεχεη λα κεηξήζεη (Hair θ.ά., 1995, φπ.αλαθ. ζην Mela & Kopalle, 2002).
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Δηθφλα 6-1: Γείγκα, αληηθεηκεληθφο & ππφ κειέηε πιεζπζκφο
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

6.8.1 Αληηθεηκεληθφο Πιεζπζκφο
Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ148 - εζσηεξηθψλ πειαηψλ, σο θπζηθψλ πξνζψπσλ
αλά ηελ Δπηθξάηεηα,

κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (Population Characteristic) ηε ζρέζε εξγαζίαο

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο Διιάδαο θαη αλέξρεηαη ζχκθσλα κε θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ»149 γηα ην έηνο 2014, ζε 1.531.179 άηνκα. Απηά απνηέιεζαλ
«ην επξχ ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην νπνίν εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα» (Target Population).
6.8.2 Τπφ Μειέηε ή ηαηηζηηθφο Πιεζπζκφο
Σν βαζηθφ πεπεξαζκέλν ζχλνιν αηφκσλ (Finite Population) ηεο παξνχζαο κειέηεο ζχκθσλα κε
ηελ ίδηα πεγή150, αλέξρεηαη ζε 178.838 άηνκα αληηπξνζσπεχνληαο ην 10.88% ηνπ ζπλνιηθνχ (δειαδή
χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο
αλέξρνληαλ ζε 1.577.996 (ζχλνιν θαιπκκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο).
149
Οκάδα Γηαρείξηζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ ππάγεηαη ζηε Μνλάδα Αλάιπζεο & Σεθκεξίσζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, ππεχζπλε γηα ηα Απνηειέζκαηα ηεο
ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ κηζζσηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έιαβε ρψξα απφ 15.9.2013 έσο 15.11.2013.
150
ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο «Δξγάλεο»:
https://eservices.yeka.gr/(S(pew1fuygz4kprvsg5qjhrwf0))/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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ηνπ αληηθεηκεληθνχ) πιεζπζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε
κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή (Metropolitan Area) ηεο Θεζζαινλίθεο (Δηθφλα 6-2), κε ππξήλα ηελ αζηηθή
πεξηνρή151

(Urban Area). Γεδνκέλνπ φηη ην βαζηθφ πεπεξαζκέλν ζχλνιν αηφκσλ ηεο παξνχζαο

κειέηεο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 100000 - 1000000 αηφκσλ ηφηε, ζχκθσλα κε ηελ

πξνθείκελε

βηβιηνγξαθία, ην πξαθηηθά απνδεθηφ ζηαηηζηηθά δείγκα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1%.
Με δεδνκέλν, εμάιινπ, φηη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ησλ
απαζρνινπκέλσλ αλά επάγγεικα -αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο - ζηνπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
πσιήζεσλ152 ππάγεηαη ην 22,7 % (ΔΛΣΑΣ, 2014:4) ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ,
ηφηε, ν ππφ κειέηε πιεζπζκφο (Study Population), αλέξρεηαη θαηά αλαινγία ζε 40596 άηνκα. Δπεηδή,
φκσο, κε βάζε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο (πξβ. 6.1), ζην επίθεληξν ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ εμ αξρήο
νη εζσηεξηθνί πειάηεο - εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα απηνί ηεο πξψηεο
γξακκήο, ν ηειηθψο πξνθχςαο ππφ κειέηε πιεζπζκφο, πξνζδηνξίζηεθε θαηά κέζν φξν, θαηά αλαινγία
θαη θαηά πξνζέγγηζε ζε πεξίπνπ 15000 άηνκα.
6.8.3 Γεηγκαηνιεπηηθφ Πιαίζην θαη Γεηγκαηνιεπηηθέο Μνλάδεο ηεο έξεπλαο
Χο δεηγκαηνινγηθφ πιαίζην153 ή ππφβαζξν (Sampling Frame) αμηνπνηήζεθαλ:
i. νη επίζεκνη επαγγεικαηηθνί θαηάινγνη (Lists) ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα ηνπ Δκπνξηθνχ
θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο 154 επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο επίζεο
δηαηηζέκελνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ΟΣΔ, θαζψο θαη ηνλ θαηάινγν Καηεγνξηψλ
Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΒΗΠΔΘ (Πξνζάξηεκα 3) θαη,
ii. νη επίζεκεο θαηαζηάζεηο ησλ εξγαδφκελσλ ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, απ‟ φπνπ ζα επηιέγνληαλ
νη δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο (Sampling / Observational Units), δειαδή νη εζσηεξηθνί πειάηεο –
εξγαδφκελνη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ζα ζπλέζεηαλ ελ ηέιεη ην δείγκα
ηεο έξεπλαο.

αλαθέξεηαη: «Σν ράξηε ησλ κηζζψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Πξφθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ […] αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο
εηήζηαο θαηάζεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο πνπ απαζρνινχλ
εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο απηέο θαηαηέζεθαλ ειεθηξνληθά θαηά ην
δηάζηεκα απφ 1 έσο 21 Οθησβξίνπ 2015 θαη αθνξνχλ ην έηνο 2016»
151
Καηά βάζε ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα θαη γεληθφηεξα ηελ αζηηθή δψλε πνπ πξνβιέπεη ην Ρπζκηζηηθφ ζρέδην
Θεζζαινλίθεο (ΡΘ).
152
Πίλαθαο 2 (Γειηίν Σχπνπ ΔΛΣΑΣ, 3 επηεκβξίνπ 2014).
153
Πξφθεηηαη γηα επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
εθνδηαζκέλνπο κε ηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ.
154
ΔΒΔΘ (Δπίζεκε ηζηνζειίδα: http://www.ebeth.gr/).
150

Δηθφλα 6-2: Υάξηεο Μεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο
Πεγή: https://:Thessaloniki_urban_and_metropolitan_areas_map.svg

6.8.4 Μέγεζνο δείγκαηνο (Size of sample)
Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο αθνξά ηφζν ζηελ αμηνπηζηία, φζν θαη ζηελ
εγθπξφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, πξνο απνθπγή ελδερφκελσλ ζηξεβιψζεσλ 155 πνπ ζα
εκπφδηδαλ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα, ψζηε ην εξεπλεηηθφ δείγκα156 λα κελ
είλαη νχηε πνιχ κεγάιν, νχηε πνιχ κηθξφ θαη λα αληηπξνζσπεχεη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ηνλ επξχηεξν

Ζ κεξνιεςία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαμηφπηζηα εξεπλεηηθά απνηειέζµαηα θαη ζπκπεξάζκαηα αθνξά ζε
«βνιηθά» ή «εζεινληηθά» δείγκαηα, εθφζνλ επηιέγνληαη ηα εθάζηνηε δηαζέζηκα. Δπίζεο ε κεξνιεςία
αληαπφθξηζεο ζρεηίδεηαη κε ην φηη έρεη κελ επηιεγεί ην δείγκα µε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, αθνινπζεί φκσο ε
θαηαγξαθή θαη ε ιήςε ελφο κε ηπραίνπ ηκήκαηνο. Σέινο, ε κεξνιεςία «εζεινληηθήο αληαπφθξηζεο» ζπλδέεηαη
κε ηε ζθφπηκε απνπζία κηαο νηαζδήπνηε ππννκάδαο, επεηδή δε ζα πξνέθππηαλ ηα «επηζπκεηά απνηειέζµαηα».
156
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο εμαξηάηαη απφ:
i.
ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ,
ii.
ην δηαζέζηκν ρξφλν,
iii.
ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ αθξίβεηαο,
iv.
ηε κνξθή ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ,
v.
ηηο απαξαίηεηεο γεληθεχζεηο,
vi.
ην βαζκφ αλεθηνχ ζθάικαηνο,
vii.
ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ πιεζπζκνχ.
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θαη ηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κηθξφηεξε δπλαηή δηαζπνξά γηα ηηο εθηηκήζεηο
ησλ πξνο εμέηαζε παξακέηξσλ (Cohen θ.ά., φπ.π.:157·Φξάγγνο, φπ.π.:26).
Πάλησο, αλ θαη ην ηειηθψο πξνθχςαλ, κέζσ ηεο δηαζηξσκαηηθήο πξνζπέιαζεο, ζηαηηζηηθφ
δείγκα - ζηφρνο (Δηθφλα 6-3) αληηπξνζψπεπε απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηνλ εαπηφ ηνπ, αλακελφηαλ λα
δηαηεξεί ηφζν ηελ εγθπξφηεηα, φζν θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, ψζηε λα είλαη εθηθηέο νη απαηηνχκελεο
γεληθεχζεηο, σο πξνο ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Παξά ηνπο αληηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο (νηθνλνκηθφ
θφζηνο, ρξφλνο, απνζηάζεηο, αθπξψζεηο ζπλαληήζεσλ, δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, θφξηνο εξγαζίαο
ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ, δηεπζπληψλ, θιπ), γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε κία θαηά ην
δπλαηφλ αθξηβέζηεξε ππνδηαίξεζε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ (Coarser Subdivision), ψζηε λα
επηηεπρζεί ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ επξείαο θιίκαθαο απφ έλα φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ
δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ (Cohen θ.ά., φπ.π. :293).
Δθφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε (πξβ.6.8.2), ν ππφ κειέηε πιεζπζκφο αλήιζε θαηά πξνζέγγηζε
ζε 15000 άηνκα (εζσηεξηθνχο πειάηεο ηεο 1εο γξακκήο ππεξεζηψλ), θαη κε ηελ ππφζεζε φηη είλαη
αλάινγνο, σο πξνο ηα γεληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά κε ην βαζηθφ πεπεξαζκέλν ζχλνιν απφ ην νπνίν
πξνήιζε, ην ειάρηζην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο ζηε βάζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ 1% πξνζδηνξίζηεθε ζηα 150
άηνκα. Δθφζνλ, φκσο, απφ ηα 150 αξρηθψο δηαλεκεζέληα εξσηεκαηνιφγηα επεζηξάθεζαλ, ελ ηέιεη,
πιήξσο απαληεκέλα ηα 127 (πνζνζηφ 86,67%.) ηφηε, ην κεηξήζηκν ζηαηηζηηθφ δείγκα αλέξρεηαη ζε
127 ζπλνιηθά άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 69 άλδξεο (πνζνζηφ 54.3%) θαη 58 γπλαίθεο (πνζνζηφ 45.7%).
6.9 Ζ αθνινπζεζείζα Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία
Ζ παξνχζα έξεπλα έιαβε ρψξα ζε δχν ζηάδηα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γεθεκβξίνπ 2016 Ηαλνπαξίνπ 2017.
Σν 1ν ζηάδην αθνξνχζε ζην πξνθαηαξθηηθφ (πηινηηθφ) ζθέινο ελψ ην 2ν αθνξνχζε ζηελ
θπξίσο έξεπλα. Πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη κε επζχλε ηνπ εξεπλεηή, δηαλεκήζεθε κηθξφο
αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ ζε αληίζηνηρα επηρεηξεζηαθά ζηειέρε απφ επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, ψζηε λα ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ γηα ην ηειηθφ δείγκα – ζηφρν,

θαηά θχξην ιφγν σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν157

ζπκπιήξσζήο ηνπ, ην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ, ηε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηεο δηαηχπσζή ηνπο,
θαζψο θαη ηελ έθηαζε πνπ θαηαιάκβαλαλ (Cohen θ.ά., φπ. π.: 219).

Γηαπηζηψζεθε παξεκπηπηφλησο φηη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε απαηηήζεθαλ θαηά κέζν φξν πεξί ηα έληεθα
ιεπηά ηεο ψξαο.
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Δηθφλα 6-3: Γηαζηξσκαηηθή πξνζπέιαζε ηνπ δείγκαηνο- ζηφρνπ
(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

Απηφ ζπλέβε, αθξηβψο επεηδή πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο
(πνπ ζπρλά δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο, φπσο ζηελ παξνχζα έξεπλα), θαηά ηελ
νπνία «θάζε κνλάδα απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ κεηά ηελ επηινγή ηεο ζην ηπραίν δείγκα» θαη
«θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ επηιέγεηαη ηπραία, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ ίδηα αθξηβψο πηζαλφηεηα
ελδερνκέλνπ επηινγήο ζε θάζε κηα απφ ηηο n κνλάδεο (n є Ε+ ), ηνπ πιεζπζκνχ» εθθξάδνληαο ην
πιήζνο ησλ n κνλάδσλ κε κέγηζην αλεθηφ ζθάικα εθηίκεζεο ην πνιχ ίζν κε 5% (Bird θ.ά., 1999).
Με βάζε ην πξνεγνχκελν ζθεπηηθφ, ζηελ παξνχζα κειέηε επειέγε, θαηαξράο ε
ζηξσκαηνπνηεκέλε158 ηπραία δεηγκαηνιεςία (Stratified Random Sampling), πνπ ιεηηνπξγεί κε δείγκαηα
πηζαλνηήησλ βάζεη ηεο δηαίξεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε «νκνηνγελείο νκάδεο». Πξφθεηηαη γηα
εκεησηένλ φηη ε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ππάγεηαη ζηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ , θαζψο
ραξαθηεξίδεηαη σο «δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηα» (probability sampling) καδί κε ηελ απιή ηπραία
δεηγκαηνιεςία, ηε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία, ηε δεηγκαηνιεςία θαηά ζπζηάδεο, ηε ζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία
θαη ηελ πνιπθαζηθή δεηγκαηνιεςία. Δθηφο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ, δειαδή «δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα»
(non probability sampling, ηνπνζεηνχληαη ε δεηγκαηνιεςία - «ρηνλνζηηβάδα», ε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο, ε
«βνιηθή» ή ζπκπησκαηηθή ή επθαηξηαθή δεηγκαηνιεςία, ε δεηγκαηνιεςία θαηά πνζνζηά θαη ε δεηγκαηνιεςία
θαηά δηαζηάζεηο (Cohen θ.ά., φπ. π.: 164-174).
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ζηξψκαηα159(Strata) πνπ δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζπλαθή κε απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ επξχηεξν
πιεζπζκφ θαη ηα νπνία επηδηψθεηαη λα ζπλαληψληαη ζην ηειηθψο δηακνξθνχκελν ζηξσκαηνπνηεκέλν
ηπραίν δείγκα160 (Stratified Random Sample).
Δηδηθφηεξα, πξνθξίζεθε ε κνξθή ηεο αλαινγηθήο ζηξσζηγελνχο δεηγκαηνιεςίαο, πνπ επηηξέπεη
ηελ επηινγή δείγκαηνο ζε αλαινγίεο αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ, ελψ εκπεξηέρεη
ηαπηνρξφλσο ηαθηηθέο ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο «ρσξίο επαλάζεζε», φπσο αθξηβψο ζπλέβε
ζηε θάζε ηεο πξνεγεζείζαο πηινηηθήο έξεπλαο.
Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ζηξσκάησλ ήηαλ ν βαζκφο νκνηνγέλεηαο ηνπ δείγκαηνο ζε
ζρέζε ηφζν κε ηνλ αληηθεηκεληθφ, φζν θαη κε ηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ. Σν ζηνηρείν ηεο νκνηνγέλεηαο
ηνπ δείγκαηνο εμαζθαιίζηεθε θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ εθφζνλ φινη νη εζσηεξηθνί πειάηεο,
αλεμαξηήησο ζηξψκαηνο ππαγσγήο:
1. Γηέπνληαλ απφ ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θχιν, ειηθηαθή νκάδα,
πξνυπεξεζία, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, ζρέζεηο κε ηελ εγεζία, θιπ).
2. Δξγάδνληαλ, σο θπζηθά πξφζσπα, ζηελ ίδηα Δπηθξάηεηα θαη ζηελ ίδηα Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή,
κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (Population Characteristic) ηε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ
δηέπεηαη απφ ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
3. Τπάγνληαλ ζε θαηαγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο161 ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο νη
νπνίεο επηιέρζεθαλ κέζσ ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο, ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη, εηδηθφηεξα, ηεο
αλαινγηθήο ζηξσζηγελνχο δεηγκαηνιεςίαο
4. Δπειέγεζαλ νη ίδηνη κέζσ απιήο, ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο.
5. Δξγάδνληαλ ηελ «πξψηε γξακκή» ησλ ηνκέσλ θαη ηκεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ.
6. Βίσλαλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ηηο ίδηεο καθξννηθνλνκηθέο πθεζηαθέο
ζπλζήθεο.
7. Βίσλαλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο καθξννηθνλνκηθψλ
πθεζηαθψλ ζπλεπεηψλ (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο162 θιπ).
Πξάγκαηη, αλ ζεσξεζεί πιεζπζκφο κε κέγεζνο Ν δηαηξνχκελνο ζε k εζσηεξηθά νκνηνγελείο ππνπιεζπζκνχο
κεγέζνπο Ν1, Ν2, …, Νk, μέλνπο κεηαμχ ηνπο, ψζηε: N=N1+N2+…+Nk, νη ππνπιεζπζκνί απηνί νλνκάδνληαη
ζηξψκαηα (Ν , k є Ε+).
160
Αλ ππνζέζνπκε φηη απφ θάζε έλα απφ ηα ζηξψκαηα ελφο πιεζπζκνχ επηιέγεηαη έλα απιφ ηπραίν δείγκα
κεγέζνπο ni, i=1, 2, …, k αλεμάξηεηα απφ ηα ινηπά., απφ ηελ έλσζε ησλ k αλεμαξηήησλ απιψλ ηπραίσλ
δεηγκάησλ πξνθχπηεη δείγκα κε κέγεζνο n=n1+n2+…+nk ( n, k є Ε+).
161
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο «ΔΡΓΑΝΖ», ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ παξαηεκάησλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο αλεξρφηαλ ζε 28715 , δειαδή ζην 10,98% ησλ
επηρεηξήζεσλ ηεο Δπηθξάηεηαο.
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8. Γηέπνληαλ, ελ ηέιεη –θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ- απ‟ φια ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά
ηαπηνρξφλσο.
Παξαηίζεληαη, θαηφπηλ, ζεκαληηθέο γηα ηελ εμέιημε ηεο αθνινπζεζείζαο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη
γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηακνξθσζέλησλ ζηξσκάησλ βάζεη ηεο δηαηηζέκελεο βηβιηνγξαθίαο
(Εαθεηξφπνπινο, φπ.π.:133,134·Cohen θ.ά., φπ. π.: 167·Lohr, 2010:25−101, 165−218):
1) Τπήξμε θαηαξράο κέξηκλα,

ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα δεκνγξαθηθά

ραξαθηεξηζηηθά163, φπσο θχιν, ειηθηαθή νκάδα, έηε πξνυπεξεζίαο, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη
είδνο απαζρφιεζεο), φκνηα ησλ νπνίσλ έπξεπε λα ππάξρνπλ ζε θάζε ηπραία επηιεγκέλν ζηξψκα.
ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ ζπλέβε ιφγσ ηνπ φηη ε αλαινγηθή ζηξσζηγελήο δεηγκαηνιεςία, απαηηεί
επαξθή γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο, θαζψο απηά απνηεινχλ ηε βάζε
ζρεκαηηζκνχ ησλ ζηξσκάησλ, απφ ηελ θαηαζθεπή, αθφκε, ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ,
2) Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο ράξηεο ηεο
«πεξηνρήο κειέηεο» απηφο ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο (Metropolitan Area) Θεζζαινλίθεο,164,
ε νπνία κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία165 είλαη «ζαθψο θαζνξηζκέλε», δηαηξνχκελε ζε
επί κέξνπο ππνπεξηνρέο166. Έηζη ήηαλ δπλαηφο ν αθξηβήο εληνπηζκφο θάζε επηρείξεζεο πνπ
επηιεγφηαλ απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ ππφβαζξν (πιαίζην) ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
1) Αλ θαη ε γεσγξαθηθή δηάζηαζε ζρεηηδφηαλ κε ηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ, ελ ηνχηνηο δελ
θξίζεθε σο θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ζηελ φιε πνξεία, θαζψο ν ηπραίνο πξνζδηνξηζκφο θαηλίσλ ή
ζεκείσλ πάλσ ζην ράξηε167 πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρσξηθήο δεηγκαηνιεςίαο,
ελδερνκέλσο λα απέθιεηε πεξηνρέο απμεκέλνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο,, φπσο ι.ρ. ε
ΒΗΠΔΘ168.
2) Γηα ηελ επηινγή ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ ππφβαζξν,
ρξεζηκνπνηήζεθε πίλαθαο ηπραίσλ αξηζκψλ (πξβ. Πίλαθαο 6Β), ν νπνίνο πιεξνχζε ηηο βαζηθέο

πσο ι.ρ. εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ε ςπρηθή πγεία(πξβ.5.5.1).
πξβ. Πξνζάξηεκα 1, Φφξκα Δξσηεκαηνινγίνπ Έξεπλαο, Μέξνο Α΄, Γεκνγξαθηθά ηνηρεία.
164
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ (Απνγξαθή 2011), ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο
πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο (ζπλνιηθή έθηαζε: 1.285,608 Km2 ) αλεξρφηαλ ζε 1.012.000 άηνκα.
165
Δπίζεκε ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ:
http://www.ypes.gr/el/regions/aytodioikhsh/statesmunicipalities/
166
Πξφθεηηαη γηα ηνπο Γήκνπο Θεζζαινλίθεο, Καιακαξηάο, Ππιαίαο - Υνξηηάηε, Νεάπνιεο - πθεψλ, Παχινπ
Μειά, Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ, Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο θαη Γέιηα),
167
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζχξεηαη ζπλήζσο θαηάιιειν ζπκκεηξηθφ πιέγκα πάλσ ζην ράξηε ηεο πεξηνρήο κειέηεο
θαη πξνζδηνξίδνληαη ζεκεία κέζσ ρξήζεο ελφο πίλαθα ηπραίσλ αξηζκψλ .
168
(Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο, πνπ ππάγεηαη ζηελ ππνδηαίξεζε (Γήκν) Γέιηα.
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Πίλαθαο 6Β: 100 ηπραίσο επηιεγκέλνη 5ςήθηνη ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί
Πεγή: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1418/MR1418.digits.pdf

ζπλζήθεο ηπραηφηεηαο. Αλάινγνη πίλαθεο είλαη δηαζέζηκνη ζην δηαδίθηπν169 ή αθφκε θαη ζε
παθέηα ζηαηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ι.ρ. ην SPSS.
3) Γεδνκέλνπ φηη ην πιήζνο ησλ ςεθίσλ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπεξηείραλ ηνλ ππφ
κειέηε πιεζπζκφ ήηαλ ίζν κε πέληε (5), ν εξεπλεηήο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη απφ ηνλ
πίλαθα ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ, νκάδεο ησλ πέληε –θαη κφλνλ- ςεθίσλ.
4) Καζνξίζηεθε, θαηφπηλ, κε ηπραίν ηξφπν 170, ην ελαξθηήξην ζεκείν επηινγήο ηπραίσλ αξηζκψλ
ζηνλ πίλαθα ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ.
5) Δπηιέρζεθε ε θαηεχζπλζε κε ηελ νπνία ζα γηλφηαλ ε αλάγλσζε ηνπ πίλαθα (απφ πάλσ πξνο ηα
θάησ, ή απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά).
6) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (γξαθεηνθξαηηθνχο ή άιινπο) δελ θαηέζηε δπλαηή
ε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ αξρηθψο επηιεγέλησλ επηρεηξήζεσλ, ε δεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία
ζπλερηδφηαλ νκνηνηξφπσο.

169

http://stattrek.com/tables/random.aspx, http:// graphpad.com/quickcalcs/randomN1.cfm,
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1418/MR1418.digits.pdf,
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=f7289cfc69204aa688e8c7c739fc0901
170
Με βάζε ηελ πξνζεκεησζεία βηβιηνγξαθία, έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο ηπραίαο επηινγήο ηνπ ελαξθηήξηνπ
ζεκείνπ, βαζίδεηαη ζηελ απζφξκεηε ηνπνζέηεζε ελφο δαθηχινπ ζηνλ πίλαθα ηπραίσλ αξηζκψλ, κε θιεηζηά κάηηα.
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7) Γηα πξαθηηθνχο επίζεο ιφγνπο είρε ιεθζεί επίζεο κέξηκλα επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε
πεξίπησζε ηπραίαο επηινγήο ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ, παξά ην φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δε δηαζέηεη
απφιπηε επηζηεκνληθή ζπκβαηφηεηα εμ αηηίαο ηεο αξρήο ηεο αλεμαξηεζίαο, εθ λένπ επηινγήο
ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ, γηα δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Αλ θαη δεδνκέλεο ηεο αξρήο ηεο αλεμαξηεζίαο
πνπ ηζρχεη ζηνλ πίλαθα ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ, δελ ηεθκεξηψλεηαη απηή ε ελέξγεηα, πξαθηηθά
εμππεξεηεί ρσξίο κεγάια πξνβιήκαηα
8) ζνλ αθνξά ζην πιήζνο ησλ ςεθίσλ ηνπ αξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπ δείγκαηνο, ε
επηινγή γηλφηαλ, θάζε θνξά, κε βάζε ηνπο δηαηηζέκελνπο εηήζηνπο πίλαθεο πξνζσπηθνχ171, απφ
ηελ εθάζηνηε επηιεγκέλε επηρείξεζε.
9) Δθφζνλ δηαζθαιίζηεθε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, ν εξεπλεηήο κεξίκλεζε
δηα ηεο θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο, ψζηε ηα εξσηεκαηνιφγηα λα δηαλέκνληαη μερσξηζηά ζε θάζε
εξγαδφκελν -εζσηεξηθφ πειάηε,

ησλ ηκεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ

επηρεηξήζεσλ. εκεησηένλ φηη θάζε έληππν εξσηεκαηνινγίνπ ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ
πξνβιεπφκελε (ζπλνδεπηηθή) επηζηνιή (πξβ. Πξνζάξηεκα 1), πνπ πεξηιάκβαλε ζαθείο νδεγίεο
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκπιήξσζή ηνπ, θαζψο θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην ζθνπφ ηεο
έξεπλαο (Cohen θ.ά., φπ.π.:438).
10) Ζ δεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία πεξαηψζεθε κφιηο ζπκπιεξψζεθε θαηά ηε δηαλνκή ν
πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ησλ 150 εξσηεκαηνινγίσλ.
Πξνέθπςε θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν έλα θαηά ην δπλαηφλ νκνηνγελέο θαη επέιηθην «κίγκα»
ηπραηνπνίεζεο, ην νπνίν θαηεγνξηνπνηείηαη θαη θαζηζηά πξαγκαηνπνηήζηκε ηε δηεμαγσγή θάζε
πνζνηηθήο έξεπλαο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν ηα «αλαιπηηθά», φζν θαη ηα

«ζπκπεξαζκαηηθά»

ζηαηηζηηθά κεγέζε.

Δξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππνρξενχηαη
ππνβνιήο θαη‟ έηνο ζην ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» ηνπ Δ4 - Δηήζην Πίλαθα Πξνζσπηθνχ, πνπ θαηαηίζεηαη απφ 1 - 21
/10 θάζε έηνπο θαηαγξάθνληαο ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαηά ηελ ψξα ηεο ππνβνιήο. Ζ
πξνζεζκία επηδέρεηαη παξάηαζεο θάζε έηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ αλαιφγσο ησλ
πεξηζηάζεσλ (29502/85/01-9-2014 ΤΑ).
171
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ & ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ

“ C a u s a l a t e t.
V i s e s t n o t i s s i m a”
Οβίδηνο
(43 π. Υ - 17 κ. Υ)

7.1 Αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο εξγαιείνπ έξεπλαο
Ζ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηνπ εξγαιείνπ ηεο εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο (6.2) πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ δείθηε (ζπληειεζηή)

αμηνπηζηίαο ή εζσηεξηθήο

ζπλάθεηαο (internal consistency coefficient) Cronbach‟s α (Alpha), (πξβ. 6.7 ). Ζ αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ
ελ ιφγσ δείθηε ππνινγίζηεθε ζε 0,895 (max=1,00), ζηνηρείν πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε αμηνπηζηία ηεο
εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αμηνπνηήζεθε ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο
παξνχζαο κειέηεο, ζεσξείηαη νπσζδήπνηε ηθαλνπνηεηηθή (Cronbach, 1951, φπ. αλαθ. ζην Cronbach,
2004).
7.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Α΄ Σκήκα ηνπ
ρξεζηκνπνηεζέληνο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη αθνξνχλ ζηα Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο,
πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία αθνινχζσο.
ΠΗΝΑΚΑ 7Α: Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ

Άλδξεο
Γπλαίθεο
χλνιν

πρλφηεηα

Πνζνζηφ (%)

69
58
127

54.3
45.7
100.0

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
158

Έγθπξν
Πνζνζηφ (%)
54.3
45.7
100.0

Αζξνηζηηθά
Πνζνζηά (%)
54.3
100.0

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12: Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαηά θχιν

ΠΗΝΑΚΑ 7Β: Ζιηθηαθέο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ
Ζιηθηαθή
Οκάδα
Έσο 24 εηψλ

πρλφηεηα

Πνζνζηφ (%)

Έγθπξν
Πνζνζηφ (%)

Αζξνηζηηθά
Πνζνζηά (%)

9

7.1

7.1

7.1

Απφ 25
έσο θαη 29 έηε

15

11.8

11.8

18.9

Απφ 30
έσο θαη 34 έηε

20

15.7

15.7

34.6

Απφ 35
έσο θαη 39 έηε

40

31.5

31.5

66.1

Απφ 40
έσο θαη 49 έηε

29

22.8

22.8

89.0

Απφ 50 έηε
θαη άλσ

14

11.0

11.0

100.0

127

100.0

100.0

χλνιν

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13: Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλά ειηθηαθή νκάδα

ΠΗΝΑΚΑ 7Γ: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ
πρλφηεηα
Έγγακνο/-κε
Άγακνο/-κε
Γηαδεπγκέλνο/-λε
χλνιν

60
55
12
127

Πνζνζηφ (%)
47,2
43,3
9.4
100.0

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

160

Έγθπξν
Πνζνζηφ (%)
47,2
43,3
9.4
100.0

Αζξνηζηηθά
Πνζνζηά (%)
47,2
90.6
100.0

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14: Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαιφγσο
ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο

ΠΗΝΑΚΑ 7Γ: Δπίπεδα εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ
Δπίπεδν
Δθπαίδεπζεο

πρλφηεηα

Πνζνζηφ
(%)

Απνιπηήξην
Λπθείνπ

26

20.5

20.5

20.5

Γίπισκα ΗΔΚ

22

17.3

17.3

37.8

Πηπρίν ΣΔΗ

40

31.5

31.5

69.3

Πηπρίν ΑΔΗ

28

22.0

22.0

91.3

Μεηαπηπρηαθφ

11

8.7

8.7

100.0

0

0.0

0

100.0

127

100.0

100.0

Γηδαθηνξηθφ
χλνιν

Έγθπξν
Πνζνζηφ (%)

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ()
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Αζξνηζηηθά
Πνζνζηά (%)

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15: Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο

ΠΗΝΑΚΑ 7Δ: Δπαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ
πρλφηεηα

Πνζνζηφ (%)

Έγθπξν
Πνζνζηφ (%)

Αζξνηζηηθά
Πνζνζηά (%)

Έσο 1 έηνο

5

3.9

3.9

3.9

1-2 έηε

4

3.1

3.1

7.1

2-5 έηε

12

9.4

9.4

16.5

5-10 έηε

28

22.0

22.0

38.6

10-20 έηε

45

35.4

35.4

74.0

20+ έηε

33

26.0

26.0

100.0

χλνιν

127

100.0

100.0

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16: Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαιφγσο
Δπαγγεικαηηθήο Πξνυπεξεζίαο

ΠΗΝΑΚΑ 7Σ: Μνξθέο απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα
εζσηεξηθψλ πειαηψλ

πλερήο
Πιήξεο
πλερήο
Μεξηθή
χλνιν

πρλφηεηα

Πνζνζηφ
91.3

Έγθπξν
Πνζνζηφ
91.3

Αζξνηζηηθά
Πνζνζηά
91.3

116
11

8.7

8.7

100.0

127

100.0

100.0

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17: Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαιφγσο ηνπ είδνπο απαζρφιεζεο

7.3 Σα επίπεδα ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο θαη ηεο Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ 172 θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ απάληεζε ζην 1 ν
εξεπλεηηθφ εξψηεκα173 ηεο παξνχζαο κειέηεο, ππνινγίζηεθαλ θαηαξράο νη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο
απνθιίζεηο174 δηαθχκαλζε (Variance) ή δηαζπνξά θαη νη ζπληειεζηέο κεηαβιεηφηεηαο θάζε κηαο εθ ησλ
Τπελζπκίδεηαη φηη 1νο ζηφρνο αθνξνχζε ζηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ ππάγνληαη θαηά πξνηίκεζε ζε ηκήκαηα επηρεηξήζεσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππφ ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο
χθεζεο.
173
Τπελζπκίδεηαη φηη ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε σο εμήο: «Πνηνο ν βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ ππάγνληαη. θαηά πξνηίκεζε ζε ηκήκαηα παξνρήο
ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππφ ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο
χθεζεο;»
174
Ο πξψηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “Σππηθή Απφθιηζε” -πξφθεηηαη γηα ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαζπνξάο
(variance) - ην 1894, ήηαλ ν καζεκαηηθφο Karl Pearson (1857-1936), ηδξπηήο ηνπ πξψηνπ αλά ηνλ θφζκν
ζηαηηζηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο.
172
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ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Πίλαθαο 7Α), φπσο θαη θάζε κηαο απφ ηηο επηά
ηειηθψο επηιερζείζεο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Πίλαθαο 7Β), πνπ αθνξνχλ ζην
ρξεζηκνπνηεζέλ εξεπλεηηθφ εξγαιείν (πξβ.6.5).
Απφ ηα ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 7Α πξνθχπηεη θαηαξράο φηη νη ζπκκεηέρνληεο
ζηελ παξνχζα έξεπλα εζσηεξηθνί πειάηεο, παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζπλνιηθήο
Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο (ζε θιίκαθα 1 - 6, M= 4,2805). Απηφ πξαθηηθά αληηπξνζσπεχεη έλα
πνζνζηφ Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο ηεο ηάμεο ηνπ 71,34%. Σαπηνρξφλσο, ν κέζνο φξνο (Mean) ησλ
ηππηθψλ απνθιίζεσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλνιηθήο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο είλαη 0,72489.
εκεησηένλ φηη ε ηππηθή απφθιηζε (Standard Deviation, ζ ή SD) πξνζεγγίδεη ηε κέζε απφζηαζε θάζε
έλδεημεο απφ ην κέζν φξν ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπλφινπ ζην νπνίν ε ίδηα ππάγεηαη. Δπί ηεο νπζίαο δειαδή,
ππνινγίδεη ην βαζκφ δηαζπνξάο γχξσ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν φξν ηνπ δείγκαηνο (Σζνπάλνγινπ, 2010:
135-136).
ζνλ αθνξά ζηα επίπεδα Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο ησλ επί κέξνπο δηαζηάζεψλ ηεο, ηνλ
πςειφηεξν Μέζν ξν (Mean) παξνπζηάδεη ε δηάηαζε «ζέλνο» (Μ=4.6312), έπεηαη ε δηάζηαζε
«Αθνζίσζε» (Μ=4.5134) θαη αθνινπζεί ε δηάζηαζε «Απνξξφθεζε» (Μ=3.6969). Σφζν νη Σππηθέο
Απνθιίζεηο, φζν θαη νη πληειεζηέο Μεηαβιεηφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο
αθνινπζνχλ ηελ αληίζηξνθε ζεηξά, σο πξνο ηελ ηάμε κεγέζνπο: «Απνξξφθεζε» (SD = 0,92830 &
CV=25,11%), «Αθνζίσζε» (SD = 0,70219 & CV= 15,16%) θαη «ζέλνο» (.SD = 0,54418,
CV=11,75%).
Πάλησο, ηα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε κειέηε ηεο νκνηνγέλεηαο κηαο θαηαλνκήο ζεσξνχληαη
αζθαιέζηεξα, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο175 (Coefficient of variation ή
CV). Πξάγκαηη, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ CV, ηφζν κηθξφηεξε είλαη θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ
δείγκαηνο. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, θαη κε δεδνκέλν φηη νη ζπληειεζηέο κεηαβιεηφηεηαο ησλ
δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θπκαίλνληαη απφ 11,75% (ζέλνο), έσο θαη 25,11%
(Απνξξφθεζε), ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ζπληειεζηψλ κεηαβιεηφηεηαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 16,93%,
ζπκπεξαίλεηαη φηη ην δείγκα παξνπζηάδεη ζρεηηθή αλνκνηνγέλεηα176.

Πξφθεηηαη γηα κέηξν ζχγθξηζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ δεηγκάησλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο
κέζεο ηηκέο ή δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο θαη, ηαπηνρξφλσο γηα έλα κέηξν ηεο νκνηνγέλεηαο ελφο δείγκαηνο.
Πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ηππηθήο απφθιηζεο (SD) κε ηνλ απφιπην κέζν φξν (X) θαη πνιιαπιαζηαζκνχ επί
εθαηφ. Γειαδή: CV = (SD / X).100 (Σζνπάλνγινπ, φπ.π.:135-136).
176
Απφ CV=10% θαη άλσ (CV>10%), ε νκνηνγέλεηα βαίλεη κεηνχκελε, ελψ αλ CV < 10%, ην δείγκα
ραξαθηεξίδεηαη νπσζδήπνηε νκνηνγελέο.
175
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ΠΗΝΑΚΑ 7Ε: Μέζνη φξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο & πληειεζηέο Μεηαβιεηφηεηαο ηεο πλνιηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο & ησλ δηαζηάζεψλ ηεο

Αξηζκεηηθφο Σππηθή
Απφθιηζε
Μέζνο (M)
(SD)

Γηαζηάζεηο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο
Δζσηεξηθψλ Πειαηψλ

ζέλνο

πληειεζηήο
Μεηαβιεηφηεηαο
(CV)

4.6312

.54418

11,75

Αθνζίσζε

4.5134

.
70219

15,16

Απνξξφθεζε

3.6969

.92830

25,11

πλνιηθή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε

4,2805

.72489

16,93

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ()

ζνλ αθνξά ζηα αληηζηνίρσο ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 7Β πξνθχπηεη φηη νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα εζσηεξηθνί πειάηεο, παξά ηελ πθηζηάκελε καθξννηθνλνκηθή
χθεζε, βηψλνπλ, ζε γεληθέο γξακκέο, ζρεηηθψο πςειά επίπεδα ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ
εξγαζία ηνπο (ζε θιίκαθα 1-6, M= 4,669).
Πάλησο, ν κέζνο φξνο ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλνιηθήο (εξγαζηαθήο)
ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ είλαη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε 0,9036. Παξνπζηάδεηαη δειαδή
αηζζεηά απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ.
Γεδνκέλνπ άιισζηε φηη νη ζπληειεζηέο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο θπκαίλνληαη απφ 17,28% (χζηεκα Ακνηβψλ), έσο θαη 24,38% (ρέζεηο & Δπηθνηλσλία
κε πλαδέιθνπο), ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ζπληειεζηψλ κεηαβιεηφηεηαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 19,35%,
δηαπηζηψλεηαη -ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο- ζρεηηθψο
απμεκέλε αλνκνηνγέλεηα ζην δείγκα.
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ΠΗΝΑΚΑ 7Ζ: Μέζνη φξνη, Σππηθέο Απνθιίζεηο & πληειεζηέο Μεηαβιεηφηεηαο ηεο πλνιηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο & ησλ δηαζηάζεψλ ηεο

Γηαζηάζεηο
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Δζσηεξηθψλ Πειαηψλ

Αξηζκεηηθφο
Μέζνο (M)

Σππηθή
Απφθιηζε
(SD)

πληειεζηήο
Μεηαβιεηφηεηαο
(CV)

Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ

4.7218

.82697

17,51

Πνηφηεηα & Δπάξθεηα Μέζσλ

4.5945

.87680

19,08

Καλφλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο

4.8780

.94010

19,27

χζηεκα Ακνηβψλ

4.4291

.77594

17,28

Δθπαίδεπζε & Αλάπηπμε

4.4882

.92682

20,65

ρέζεηο & Δπηθνηλσλία
κε ηε Γηνίθεζε

5.0433

.
87349

18,37

ρέζεηο & Δπηθνηλσλία
κε πλαδέιθνπο

4.5315

1.10509

24,38

πλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

4. 669

. 9036

19,35

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)

ζνλ αθνξά ζην Μέζν ξν (Mean) ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπ δείγκαηνο, ε
δηάζηαζε ησλ «ρέζεσλ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο κε ηε Γηνίθεζε» παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε έλδεημε
(M = 5.0433).
Αθνινπζνχλ νη ελδείμεηο ησλ δηαζηάζεσλ «Καλφλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο» (Μ= 4.8780),
«Πνηφηεηα Πξνζθεξφκελσλ Τπεξεζηψλ» (Μ=4.7218), «Πνηφηεηα & Δπάξθεηα Μέζσλ» (Μ = 4.5945),
«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε πλαδέιθνπο» (Μ= 4.5315) «Δθπαίδεπζε & Αλάπηπμε» (Μ= 4.4882) ελψ,
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φπσο αλακελφηαλ, ε ρακειφηεξε επί κέξνπο έλδεημε ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπ
δείγκαηνο, αληηζηνηρεί ζηε δηάζηαζε ηνπ «πζηήκαηνο Ακνηβψλ» (Μ = 4.4291). πνπ, επίζεο αληηζηνηρεί
ηφζν ζηελ ειάρηζηε Σππηθή Απφθιηζε (SD =.0,77594), φζν θαη ζηνλ ειάρηζην πληειεζηή
Μεηαβιεηφηεηαο (CV=17,28%).
εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ηφζν ε κέγηζηε έλδεημε ηππηθήο απφθιηζεο (SD=1.10509), φζν θαη ε
κέγηζηε έλδεημε κέγηζηεο κεηαβιεηφηεηαο ζην δείγκα (CV=24,38%), αληηζηνηρνχλ ζηε δηάζηαζε ησλ
«ρέζεσλ & ηεο Δπηθνηλσλίαο κε πλαδέιθνπο».
7.4 πλάθεηα Γηαζηάζεσλ Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο - Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ177 θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ απάληεζε ζην
2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα178 ηεο παξνχζαο κειέηεο, ππνινγίζηεθαλ θαηαξράο νη δείθηεο ζπλάθεηαο ή
ζπζρέηηζεο179 Pearson r (Pearson‟s Correlation).
Οη ζπζρεηίζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, θαζφηη αληηζηνηρνχλ ζε πηζαλφηεηα p < 0, 05 (ζηε ζπγθεθξηκέλε δε
πεξίπησζε p < 0,01).
Καηφπηλ θαηαζθεπάζηεθαλ νη δηπιήο εηζφδνπ πίλαθεο δηαζηαχξσζεο κεηαβιεηψλ (Cross
tabulation or Contingency tables)7Γ θαη 7Γ, εθνδηαζκέλνη κε ηνπο πξνθχςαληεο απ‟ ηελ αλάιπζε
δείθηεο ζπλάθεηαο Pearson r κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο θαη Δξγαζηαθήο
Ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ αληηζηνίρσο.

Τπελζπκίδεηαη φηη ν 2νο εξεπλεηηθφο ζηφρνο αθνξνχζε ζηε κέηξεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ ζπλάθεηαο
ηφζν κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο.
178
Τπελζπκίδεηαη φηη ην 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε σο εμήο: Πνην ην επίπεδν ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ
ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο;
179
Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη έλαο θαζαξφο αξηζκφο κεηαμχ -1 θαη 1 θαη παξέρεη απνθιεηζηηθά
ην βαζκφ γξακκηθήο εμάξηεζεο δχν ηπραίσλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ.
Δηδηθφηεξα:
1) ηαλ r =0 δελ ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ Υ θαη Τ, ρσξίο απηφ βέβαηα λα απνθιείεη ηελ χπαξμε
θάπνηαο ζρέζεο άιιεο κνξθήο (γηα παξάδεηγκα εθζεηηθήο ή ινγαξηζκηθήο).
2) ηαλ r =+1 ππάξρεη ζεηηθή γξακκηθή εμάξηεζε (αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο κηαο επηθέξεη αχμεζε ζηηο ηηκέο
ηεο άιιεο), ελψ,
3) φηαλ r =-1 ππάξρεη αξλεηηθή γξακκηθή εμάξηεζε (αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο κηαο επηθέξεη κείσζε ζηηο ηηκέο
ηεο άιιεο).
4) Σηκέο θνληά ζην –1 ή ζην 1 ππνδειψλνπλ αξλεηηθή / ζεηηθή ζπζρέηηζε, αληίζηνηρα, ελψ ηηκέο θνληά ζην
0 κε χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο. Απφιπηεο ηηκέο απηνχ ηνπ ζπληειεζηή ζην δηάζηεκα [0,0.3]
ππνδειψλνπλ αζζελή γξακκηθή εμάξηεζε, ζην (0.3,0.6] κεζαία, ελψ ζην (0.6,1] ηζρπξή.
177
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ΠΗΝΑΚΑ 7Θ: Γείθηεο ζπλάθεηαο Pearson r κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο

ζέλνο

Αθνζίσζε

Απνξξφθεζε

ζέλνο

1

.600**

.414**

Αθνζίσζε

.600**

1

.544**

Απνξξφθεζε

.414**

.544**

1

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
ΖΜΔΗΧΖ: ** πζρέηηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν p < 0,01

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζεθε:
1) φηη άπαζεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν p < 0,01 θαη,
2) φηη ηζρχεη ε δηπιή αληζφηεηα 0 < r <+1. Καηά ζπλέπεηα, φιεο νη κεηαβιεηέο βξίζθνληαη κεηαμχ
ηνπο ζε θαηάζηαζε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο (γεσκεηξηθά απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο πξνζεγγίδνπλ
θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ηελ θχξηα δηαγψλην (ησλ 45ν), εληφο ηνπ 1νπ ηεηαξηεκνξίνπ ηνπ
νξζνθαλνληθνχ ζπζηήκαηνο αμφλσλ.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο ζπλάθεηαο Pearson r κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο
Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ (Πίλαθαο 7Γ), παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηνπο
θπκαίλνληαη απφ r = 0,415 (κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ «ζζέλνο» θαη «απνξξφθεζε»), έσο r=0,6 (κεηαμχ
ησλ δηαζηάζεσλ «ζζέλνο» θαη «αθνζίσζε»).
Απηνκάησο ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε απηή πθίζηαηαη κεζαίαο ηζρχνο ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ φισλ δηαζηάζεσλ ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο, θαζψο νη παξαπάλσ ηηκέο
αλήθνπλ ζην δηάζηεκα (0.3, 0.6].
ζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο ζπλάθεηαο Pearson r κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Δξγαζηαθήο
Ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ (Πίλαθαο 7Γ), ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο:
 Αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε (γξακκηθή εμάξηεζε) παξαηεξείηαη θαηά αχμνπζα ζεηξά κεηαμχ ησλ
δεπγψλ δηαζηάζεσλ δεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο ηνπο αλήθνπλ ζην δηάζηεκα (0,0.3]:
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ΠΗΝΑΚΑ 7Η: Γείθηεο ζπλάθεηαο Pearson r κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ
εζσηεξηθψλ πειαηψλ
Πνηφηεηα
πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ

Πνηφηεηα
1
πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ
Πνηφηεηα
.474**
&
Δπάξθεηα
Μέζσλ
Καλφλεο
.441**
Τγηεηλήο
&
Αζθάιεηαο
χζηεκα
.338**
Ακνηβψλ
Δθπαίδεπζε
.489**
&
Αλάπηπμε
ρέζεηο
.500**
&
Δπηθνηλσλία
κε ηε
Γηνίθεζε
ρέζεηο
.568**
& Δπηθνηλσλία
κε
πλαδέιθνπο

Πνηφηεηα
&
Δπάξθεηα
Μέζσλ

Καλφλεο
Τγηεηλήο
&
Αζθάιεηαο

χζηεκα
Ακνηβψλ

Δθπαίδεπζε
&
Αλάπηπμε

ρέζεηο
&
Δπηθνηλσλία
κε ηε
Γηνίθεζε

ρέζεηο
&
Δπηθνηλσλία
κε
πλαδέιθνπο

.474**

.441**

.338**

.489**

.500**

.568**

1

.481**

.339**

.292**

.438**

.501**

.481**

1

.238**

.281**

.281**

.378**

.339**

.238**

1

.556**

.467**

.500**

.292**

.281**

.556**

1

.590**

.568**

.438**

.281**

.467**

.590**

1

.628**

.501**

.378**

.500**

.568**

.628**

1

(Καηαζθεπάζηεθε απφ ην ζπγγξαθέα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο)
ΖΜΔΗΧΖ: ** πζρέηηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν p < 0,01

o

«χζηεκα Ακνηβψλ» θαη «Καλφλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο» (r = 0, 238),

o «Δθπαίδεπζε & «Αλάπηπμε» θαη «Καλφλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο» (r = 0,281),
«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε» θαη «Καλφλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο» (r = 0, 281)
θαη, ηέινο,
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o

«Δθπαίδεπζε & Αλάπηπμε» θαη «Πνηφηεηα & Δπάξθεηα Μέζσλ» (r = 0, 292).

 Μεζαίαο ηζρχνο ζεηηθή ζπζρέηηζε (γξακκηθή εμάξηεζε) παξαηεξείηαη θαηά αχμνπζα ζεηξά
κεηαμχ ησλ δεπγψλ δηαζηάζεσλ:
o

«χζηεκα Ακνηβψλ» θαη «Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ» (r = 0, 338),

o

«χζηεκα Ακνηβψλ» θαη «Πνηφηεηα & Δπάξθεηα Μέζσλ» (r = 0, 339),

o

«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε πλαδέιθνπο» θαη «Καλφλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο» (r = 0,
378),

o

«Καλφλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο» θαη «Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ» (r = 0,
441),

o

«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε» θαη «χζηεκα Ακνηβψλ» (r = 0, 467),

o

«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε πλαδέιθνπο» θαη «χζηεκα Ακνηβψλ» (r = 0, 467),

o

«Πνηφηεηα & Δπάξθεηα Μέζσλ» θαη «Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ» (r = 0,
474),

o

«Καλφλεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο» θαη «Πνηφηεηα & Δπάξθεηα Μέζσλ» (r = 0, 481),

o

«Δθπαίδεπζε & «Αλάπηπμε» θαη «Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ» (r = 0, 489),

o

«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε» θαη «Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ» (r
= 0, 500),

o

«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε» θαη «Πνηφηεηα & Δπάξθεηα Μέζσλ» (r = 0,
501),

o

«Δθπαίδεπζε & «Αλάπηπμε» » θαη «χζηεκα Ακνηβψλ» (r = 0, 556),

o

«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε πλαδέιθνπο» θαη «Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ»
(r = 0, 568),

o

«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε πλαδέιθνπο» θαη «Δθπαίδεπζε & «Αλάπηπμε» (r = 0, 568)
θαη, ηέινο,

o

«ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε» θαη «Δθπαίδεπζε & «Αλάπηπμε» (r = 0, 590).

 Τςειήο ηζρχνο ζεηηθή ζπζρέηηζε

(γξακκηθή εμάξηεζε) πθίζηαηαη κφλνλ κεηαμχ ησλ

δηαζηάζεσλ «ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε πλαδέιθνπο» θαη «ρέζεηο & Δπηθνηλσλία κε ηε
Γηνίθεζε» (r = 0, 628), δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή αλήθεη ζην δηάζηεκα (0,6, 1].
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7.5 Δπίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο φζν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ζπληζηά ηνλ ηξίην ζηφρν
ηεο έξεπλαο180. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ απάληεζε ζην 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα181
ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηελεξγήζεθαλ αλαιχζεηο δηαζπνξάο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο δηαζηάζεηο
ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη αλεμάξηεηεο, θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ην θχιν,
ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηελ επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία θαη
ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο.
Πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε εμεηάζηεθε θαη‟ αξράο ε θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ
εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε θαηεγνξία ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Έηζη, ν έιεγρνο
θαλνληθφηεηαο Shapiro-Wilk182 έδεημε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη γηα ηα πεξηζζφηεξα δεχγε
εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα δεχγε πνπ δελ παξαηεξήζεθε
θαλνληθφηεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney183 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
επίζεο κε παξακεηξηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis ελψ, γηα ηα ππφινηπα, φπνπ ε θαηαλνκή ηεο εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηήο αθνινπζεί πξνζεγγηζηηθά ηελ θαλνληθή, εθαξκφζηεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο One-way
ANOVA.
Καηφπηλ ηεο δηελέξγεηαο κε παξακεηξηθψλ ειέγρσλ Mann-Whitney γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ,
βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην βαζκφ δέζκεπζεο γηα ηε δηάζηαζε ηεο αθνζίσζεο θαη, ζην
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, γηα ηε δηάζηαζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη γηα ηε δηάζηαζε
ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο.

Τπελζπκίδεηαη φηη ν 3νο εξεπλεηηθφο ζηφρνο αθνξά ζηε κέηξεζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ
βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ πνπ, θαηά πξνηίκεζε, ππάγνληαη ζε ηκήκαηα
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ππφ ζπλζήθεο
καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο, ηφζν επί ησλ δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, φζν θαη επί ησλ δηαζηάζεσλ
ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.
181
Τπελζπκίδεηαη φηη ην 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε σο εμήο: πψο θαη ζε πνην βαζκφ επηδξνχλ νη ζεκειηψδεηο
δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εζσηεξηθψλ πειαηψλ ζηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο
δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζε θάζε δηάζηαζή ηνπο μερσξηζηά;
182
Έιεγρνο πςειήο ηζρχνο ζε ζρέζε κε άιινπο, παξφκνηνπο ηεο ζχλζεηεο ππφζεζεο ηεο θαλνληθφηεηαο, αθφκε
θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ειέγρνπο Lilliefors θαη ρ 2 .
183
Απνηειεί ην κέγηζην κε παξακεηξηθφ αλάινγν ηνπ t-test γηα δπν αλεμάξηεηα δείγκαηα, ζηνρεχνληαο ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ζηαηηζηηθνχ U, θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν -κέρξηο ελφο βαζκνχ πηζαλφηεηαο- εθφζνλ ηα
ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο βαζκηθέο ζεηξέο (ε κεδεληθή ππφζεζε ζπλίζηαηαη
ζην φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ βαζκηθψλ ζεηξψλ ησλ δπν δεηγκάησλ).
180
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Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αθνζίσζε νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζε
ζρέζε κε ηνπο άληξεο (U = 1501.5, p = 0.015). Πεξηζζφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο άληξεο
ζπγθεληξψλνπλ νη γπλαίθεο απφ ηε δηάζηαζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ
αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο (U = 1580, p = 0.038), φπσο θαη απφ ηε δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
αλάπηπμεο (U = 1567.5, p = 0.033). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξνχζα κειέηε, ην θχιν απνηειεί
ηνλ κνλαδηθφ δεκνγξαθηθφ παξάγνληα πνπ βξέζεθε λα αζθεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε
δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο.
ζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. ε ζρέζε κε ηε δηάζηαζε ηνπ ζζέλνπο, ν έιεγρνο
Kruskal-Wallis έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (ρ2(2) = 9569, p = 0.008), ελψ ε δηεξεχλεζε ηεο
θαηαλνκήο κεηαμχ έγγακσλ, άγακσλ θαη δηαδεπγκέλσλ, κε δηαδνρηθνχο (ζεηξηαθνχο) ειέγρνπο MannWhitney, έδεημε φηη ε επίδξαζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ νκάδσλ, κε ηνπο
έγγακνπο κάιηζηα λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία γηα ην ζζέλνο (U = 1106.5, p = 0.002).
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, δηαπηζηψζεθε πσο νη έγγακνη ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία,
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηνπο άγακνπο, γηα ηε δηάζηαζε ηεο αθνζίσζεο (ρ2(2) = 9273,
p=0.010 θαη U = 1107, p = 0.002). Χζαχησο, σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο απνξξφθεζεο, παξαηεξείηαη
επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (F(2,124) = 9.666, p = 0). χκθσλα κε ην θξηηήξην Scheffe, νη
δηαθνξέο εληνπίδνληαη κεηαμχ έγγακσλ-άγακσλ (p = 0) θαη δηαδεπγκέλσλ-έγγακσλ, κε ηνπο έγγακνπο
λα παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν απνξξνθεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Αληηζέησο, ζην ζπγθεθξηκέλν
δείγκα, δελ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζε θακία απφ
ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο.
Δπηπξνζζέησο, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ είδνπο ηεο απαζρφιεζεο, ν έιεγρνο Mann-Whitney
έδεημε πσο νη εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν ζζέλνο (U = 395, p = 0.036).
Δπηπιένλ, έπεηηα απφ αλάιπζε δηαζπνξάο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε απνξξφθεζε απμάλεηαη θαηά ηελ
πιήξε απαζρφιεζε (F(1,125) = 7.447, p = 0.007). Πάλησο, ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο δελ θαίλεηαη λα
επηδξά ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο.
Σέινο, επηζεκαίλεηαη, φηη νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο ηεο ειηθίαο, ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη
ηεο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο δελ επηδξνχλ ζε θακία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ

«Δίλαη παξάμελα ηεο Ίληηαο ηα θαλάξηα
θαη δελ ηα βιέπεηο, θαζψο ιέλε, κε ην πξψην…»
Ν. Καββαδίαο
(1910-1975)

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ γηα ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζην αλ ε απνζηνιή ηνπο είλαη ζαθήο,
ζην αλ ηπγράλνπλ θαηάιιειεο δηαρείξηζεο, ζην αλ παξαηεξνχλ λα ελζαξξχλεηαη ε νκαδηθφηεηα, ζην αλ
νη απνιαβέο ηνπο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο ή, ηέινο, ζην αλ ε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ δίλεη ειπίδεο
επηβίσζεο θαη επεκεξίαο ζηνλ νξγαληζκφ. Άιιαηο ιέμεζηλ, εξσηψληαη γηα ην «νξγαλσζηαθφ θιίκα». ην
αλά ρείξαο εξεπλεηηθφ εγρείξεκα θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα δηαθξίβσζεο ηνπ εάλ θαη θαηά πφζν
ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο, κπνξνχλ λα
δηαπλένληαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ εζσηεξηθνχ ΜΚΣ κε ηξφπν, ψζηε ε ίδηα λα αληαλαθιάηαη ζην
νξγαλσζηαθφ θιίκα -ελδερνκέλσο, θαη ζην «νξγαλσζηαθφ κηθξφθιηκα»- θαη, ηειηθά, λα εθδειψλεηαη
κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδφκελσλ πνπ, πέξαλ ηεο επηδίσμήο ηνπο λα επηηχρνπλ ηνπο
πθηζηάκελνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο αληεπεμεξρφκελνη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ,
θαζίζηαληαη ηαπηφρξνλα δέθηεο ελφο θάζκαηνο εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ, αληηκεησπίδνληαο ηηο
εξγαζηαθέο ηνπο ζέζεηο σο «εζσηεξηθά πξντφληα» ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπο
θαη ιεηηνπξγψληαο, πιένλ, νη ίδηνη, σο «εζσηεξηθνί πειάηεο».
ην ζπγθεθξηκέλν απηφ πιαίζην, πξνζεγγίζηεθε ζηελ παξνχζα αλάιπζε

ε επηρεηξεζηαθή

ζηνρνζέηεζε βάζεη αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ή MBO (Management By Objectives), πνπ σο κέζνδνο -ελ
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ηέιεη- απνηειεζκαηηθήο παξαθίλεζεο, κνηάδεη λα ζπλδέεηαη ζηελά ηφζν κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε,
φζν θαη κε θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ, ηδίσο φηαλ νη ίδηνη επαλδξψλνπλ
ηκήκαηα «πξψηεο γξακκήο», απνηειψληαο ηελ «εηθφλα» ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ πξνο ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ.
Τπ‟ απηήλ ηελ νπηηθή γσλία, δηαπηζηψζεθε θαηαξράο φηη νη εξσηεζέληεο εξγαδφκελνη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηελ «πξψηε γξακκή» παξνρήο ππεξεζηψλ, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο
εζσηεξηθνί πειάηεο, παξνπζίαζαλ πςειά, έσο αξθεηά πςειά επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη,
κάιηζηα, ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο. Δηδηθφηεξα, ζε φ, ηη αθνξά ζηα
επίπεδα ησλ επί κέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, νη εξσηεζέληεο εζσηεξηθνί πειάηεο
επέδεημαλ θαηά κέζν φξν απμεκέλα επίπεδα ζζέλνπο ελψ θάλεθαλ θαηά ηη ιηγφηεξν αθνζησκέλνη. Δλ
ηνχηνηο δελ παξνπζηάζηεθαλ ην ίδην απνξξνθεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ρσξίο, πάλησο, ηα επίπεδα
απνξξφθεζήο ηνπο λα ζεσξνχληαη κε ηθαλνπνηεηηθά ή αθφκε θαη κέηξηα. Σαπηνρξφλσο, ε αξρηθή απηή
δηαπίζησζε, θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε παξεκθεξείο, θαη ζρεηηθά πξφζθαηεο
έξεπλεο κεγάιεο, κάιηζηα, θιίκαθαο, πνπ αθνξνχλ ζην ίδην αθξηβψο αληηθείκελν, φπσο απηή ηνπ
νξγαληζκνχ Aon Hewitt (πξβ.4.4).
ε φ, ηη αθνξά, εηδηθφηεξα, ζηελ επί ηνηο εθαηφ πνζνζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαίλεηαη
πσο ηα ζρεηηθψο απμεκέλα πνζνζηά νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο πνπ απνηππψζεθαλ ζηελ παξνχζα
κειέηε, ειάρηζηα ππνιείπνληαη απηψλ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο –πνπ κάιηζηα
δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο- ελψ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθψο απμεκέλα
(πεξίπνπ θαηά έμη κνλάδεο), σο πξνο απηά ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Αζίαο ηνπ Δηξεληθνχ, θαζψο θαη έλδεθα
πεξίπνπ κνλάδεο, ζε ζρέζε κε απηά ηεο Δπξψπεο ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Χζηφζν, πξέπεη λα
ζεκεησζεί, φηη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο (Aon Hewitt), δε ρξεζηκνπνηεί ζηηο κεηξήζεηο ηνπ ηηο ίδηεο
δηαζηάζεηο, κε απηέο ηνπ εξγαιείνπ UWES (Schaufeli θ.ά., 2002·Schaufeli & Bakker, 2004), πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζθέινο ηεο αλά ρείξαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο βαζίδεηαη
ζην «ηη ιέλε», ζην «θαηά πφζν πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν», ζην «αλ θαη θαηά πφζν
ζθνπεχνπλ λα παξακείλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ» θαη, ηέινο, ζην «θαηά πφζν πξνζπαζνχλ νη εξγαδφκελνη
λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ» (Aon Hewitt, 2016:2).
Παξά ηαχηα, επίζεο σο πξνο ην ζθέινο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαίλεηαη λα ζπλάδνπλ κε αλάινγεο κειέηεο θαη έξεπλεο νη νπνίεο
δηεμήρζεζαλ ζρεηηθά πξφζθαηα ζηελ Διιάδα, κεζνχζεο κάιηζηα ηεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο
(Μπειηάο θ.ά., 2013·Γψγνο θ.ά., 2015). Δπηπξνζζέησο, ηα λεψηεξα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απ‟ ηελ
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έξεπλα ηεο Hewitt, δείρλνπλ φηη ην θξίζηκν επηρεηξεκαηηθφ κέηξν ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδφκελσλ,
παξά ηε ζηελφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα ζηελ
Δπξψπε θαη ηηο πνηθίιεο πξνθιήζεηο ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, παξνπζηάδεη αηζζεηή βειηίσζε
(πξβ.4.4). Πάλησο, ην γεγνλφο φηη παξαηεξήζεθαλ απμεκέλα επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζε
φιεο πξαθηηθά ηηο δηαζηάζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, αηηηνινγνχληαη
θαη ππφ ηελ έλλνηα φηη ην απαληεζέλ εξσηεκαηνιφγην εκπεξηείρε απηναλαθνξέο θαζψο απηφηαλ
δεηεκάησλ «εζσηεξηθήο πνηφηεηαο» γηα ηα επίπεδα ηεο νπνίαο νη εξσηεζέληεο, αηζζάλνληαλ πξνθαλψο
φηη έθεξαλ πξνζσπηθή επζχλε. Κάηη αλάινγν, έρεη δηαπηζησζεί πξνζθάησο ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ
δηεμήρζε επίζεο ζηελ Διιάδα (Γψγνο θ.ά., 2015).
πσο εμάιινπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνεγεζείζα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, κηα βαζχηεξε
πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, φζνλ αθνξά ζηελ πεξί εο ν ιφγνο κειέηε ηνπ
νξγαληζκνχ Hewitt, ηφζν θαηά ηφπνπο, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, εληνπίδεηαη ζεκαληηθή
κεηαβιεηφηεηα, εθφζνλ, ιφγνπ ράξε, ζπρλά αλαθέξνληαη

πεξηπηψζεηο εζσηεξηθψλ πειαηψλ, πνπ

δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε θίλεηξα ζρεηηθά κε παξακέηξνπο φπσο ε αλαγλψξηζε θαη ε εθηίκεζε,
παξά ζε θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάζηαζε ησλ ρξεκαηηθψλ ακνηβψλ (McShane & Von Glinow
2003:132·Mullins, 2007:255, νπ. αλαθ. ζην Thornton & Rupp, 2006:6).
ην πιαίζην πάληα ηεο επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ απηήο ηεο κειέηεο θαη ζε ζρέζε –θαηφπηλ- κε ην
δήηεκα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο
έξεπλαο έδεημαλ, φηη νη ίδηνη νη εζσηεξηθνί πειάηεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, παξά ηηο επηθξαηνχζεο πθεζηαθέο
καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, βηψλνπλ, ζε γεληθέο γξακκέο, πςειά επίπεδα ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο. πσο κάιηζηα πξνθχπηεη απ‟ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή
νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε παξνπζηάδεηαη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ απμεκέλε.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ έπνληαη, θαη αθνξνχλ ζηηο επί κέξνπο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο, δείρλνπλ
θαηαξράο φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ
εζσηεξηθψλ πειαηψλ κε ηε δηνίθεζε, θαη κάιηζηα παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή απφ φιεο ηηο επί
κέξνπο δηαζηάζεηο ηφζν ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, φζν θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.
Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά νη

θαλφλεο πγηεηλήο & αζθάιεηαο, ε πνηφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ

δηαηηζέκελσλ κέζσλ, ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη έπνληαη νη

ζρέζεηο θαη ε

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Σελ πξνηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλεη ε δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο
θαη αλάπηπμεο ελψ, φπσο ελδερνκέλσο αλακελφηαλ, ε θαηεγνξία «ζχζηεκα ακνηβψλ» πξνθαιεί ηε
κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα ζηνπο εξσηεζέληεο εζσηεξηθνχο πειάηεο.
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Μηα αλάινγε δηαπίζησζε -ζε ζρέζε κε απηήλ γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεοαθνξά θαη πάιη ζην δήηεκα ησλ απηναλαθνξψλ, νη νπνίεο, γηα ηνλ πξναλαθεξζέληα ιφγν, θαίλεηαη λα
αζθνχλ απμεηηθή επίδξαζε ζηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο αξηζκεηηθνχο φξνπο. ‟ απηφ ζπλεγνξεί ιφγνπ
ράξε θαη ε παξαηήξεζε φηη νη δηαζηάζεηο κε ηνπο ζρεηηθά ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο (ζχζηεκα
ακνηβψλ, εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε) δελ παξαπέκπνπλ ζε απηναλαθνξά. Κάηη πνπ, πάλησο, ζπκβαίλεη
ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, φπνπ πθίζηαηαη πξνθαλήο ζπκκεηνρή ησλ
εξγαδφκελσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο (ι.ρ. ζε ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
θαζαξηφηεηαο / πγηεηλήο ή ζε ζρέζε κε ην ζπιινγηθφ ελδηαθέξνλ ησλ εξγαδφκελσλ απέλαληη ζε
δεηήκαηα ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη αζθάιεηαο).
Βέβαηα, ηα πξναλαθεξζέληα ηθαλνπνηεηηθά έσο πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ
πξνέθπςαλ, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ πγηή πξνβιεκαηηζκφ ζην ινγηθφ παξαηεξεηή θαη,
ελδερνκέλσο, κηα πηζαλή αίζζεζε αληίθαζεο, σο πξνο ηελ ππνθεηκεληθή ηνπιάρηζηνλ θαζεκεξηλφηεηα,
πνπ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
κσο, φπσο ειέρζε ήδε (πξβ.5.6.1), ην θαηλφκελν

PJI, δειαδή ε «αληηιακβαλφκελε εξγαζηαθή

αλαζθάιεηα», αζθαιψο εθθξάδεη κηαλ «αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο επηζπκεηήο εξγαζηαθήο ζπλέρεηαο, ζε
θαζεζηψο θηλδχλνπ απψιεηαο ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο». ε ηέηνηεο ζπλζήθεο ηα άηνκα
παξνπζηάδνπλ -κεηαμχ άιισλ- κεησκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο επίζεο θαη
ζπκπηψκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Greenhalgh & Rosenblatt, φπ.π.:438, φπ.αλαθ. ζην Sverke,
θ.ά., 2006·Giumci, θ.ά., 2016).
Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλεη αθξηβψο
ην αληίζεην. ηη δειαδή πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ, παξά ηε καθξννηθνλνκηθή χθεζε πνπ βηψλνπλ, ζην
ζχλνιφ ηνπο, θάζε άιιν παξά εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα αδπλακίαο δηαηήξεζεο ηεο επηζπκεηήο
εξγαζηαθήο ζπλέρεηαο. Μάιηζηα, ε ηδηαίηεξα απμεκέλε ηηκή ηνπ κέζνπ αξηζκεηηθνχ φξνπ ζηε δηάζηαζε
ησλ ζρέζεσλ κε ηε δηνίθεζε, ηε ζηηγκή πνπ ε δηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ζπληζηά ην
ζνβαξφηεξν, ζπγθξηηηθά, παξάγνληα δπζαξέζθεηαο, παξαπέκπεη ζε ζπκπεξηθνξέο «ςπρνινγηθνχ
ζπκβνιαίνπ» (Rousseau,1989). Πξφθεηηαη, σο γλσζηφλ, γηα ηελ άπνςε θαη, θαη‟ επέθηαζε, γηα ηελ
αληίιεςε, αθφκα θαη ηε ζηάζε ησλ εξγαδφκελσλ, ηφζν ζε ζρέζε κε ην ηη νη ίδηνη αηζζάλνληαη πσο
νθείινπλ ζηνλ νξγαληζκφ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ην ηη αηζζάλνληαη φηη νθείιεη ζε εθείλνπο ν νξγαληζκφο.
Έηζη, αλεμάξηεηα απφ ηελ αληίιεςε ηεο εθάζηνηε δηνίθεζεο γηα ηελ αθξηβή κνξθή θαη ην
αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ, νη εξγαδφκελνη - εζσηεξηθνί πειάηεο κπνξεί
ελδερνκέλσο λα πηζηεχνπλ ή θαη λα ειπίδνπλ βάζηκα, φηη ε επηρείξεζε φπνπ ππάγνληαη, έρεη ηξφπνλ
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ηηλά «ζπκθσλήζεη» λα ηνπο παξέρεη ηε ζηνηρεηψδε ηνπιάρηζηνλ «εξγαζηαθή αζθάιεηα», έζησ θη αλ δελ
ηνπο παξέρεη ηηο ακνηβέο πνπ ζα νλεηξεχνληαλ ή απιψο δηθαηνχληαη. Τπελζπκίδεηαη -ζε ηειηθή αλάιπζεφηη ην πξντφλ πνπ απνιακβάλεη ν εζσηεξηθφο πειάηεο, είλαη, θαηά βάζε, ε ζέζε εξγαζίαο πνπ
εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ, φπνπ εξγάδεηαη θαη -αλ

κε ηη άιιν-

ππάγεηαη, αλεμαξηήησο απφ ην πψο, πφζν θαη θάζε πφηε ακείβεηαη. πσο πξνθχπηεη, άιισζηε, απφ
πξφζθαηε έξεπλα κε θφλην ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα (πξβ.5.6.1), εθφζνλ νη ελ ιφγσ
εζσηεξηθνί πειάηεο εξγάδνληαη κε πιήξε ή, έζησ, κε κεξηθή απαζρφιεζε, έρνπλ δηπιάζηα πεξίπνπ
πηζαλφηεηα ηνπ ελδερνκέλνπ, λα απνθχγνπλ ζνβαξά ςπρνπαζνινγηθά ζπκπηψκαηα ή πξνβιήκαηα, πνπ
νπσζδήπνηε ζπλδένληαη κε πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, ζε ζρέζε κε έλαλ ηπραίσο
επηιεγφκελν άλεξγν ζπκπνιίηε ηνπο (Δπζπκίνπ θ.ά., 2013).
Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, είηε αθνξνχλ ζην
ζθέινο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, είηε ζην ζθέινο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαίλεηαη λα
θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην γεγνλφο φηη ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαθίλεζεο, ζην
επίπεδν ησλ νξγαληζκψλ θαη, θπζηθά, ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο θάζεο ηνπ θχθινπ πνπ
δηέξρεηαη ε Οηθνλνκία, απνηεινχλ απφ θνηλνχ, ε χπαξμε θηλήηξσλ, ε χπαξμε ζηφρσλ θαη ε επηκνλή
ζηελ επίηεπμή ηνπο (Brennen, 2006: 4·Cherry, 2010· Robbins & Judge, 2011·Guay θ.ά., 2010, νπ. αλαθ.
ζην Nukpe, 2012·Mubeen & Reid, 2014).
Τπ‟ απηήλ ηελ επλντθή ίζσο πξννπηηθή, νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη, γεληθφηεξα, νη
νξγαληζκνί, ζηνλ αέλαν αγψλα ηνπο γηα επηβίσζε θαη θάησ απφ αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο,
δηαζέηνπλ ελδερνκέλσο ην θίλεηξν -εηδηθά ζε επνρέο καθξννηθνλνκηθψλ πθέζεσλ- λα επαλεπελδχζνπλ
ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, επαλαπξνζδηνξίδνληαο πξψηα ηε ζέζε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ παξάγνληα «εζσηεξηθφ πειάηε». Δκθπηεχνληαο ζηαδηαθά ζηελ νξγαλσζηαθή ηνπο θνπιηνχξα, κέζσ ζχγρξνλσλ
ζπζηεκάησλ θαη δνκψλ εθπαίδεπζεο ηελ εηζέηη ζρεκαηηδφκελε θηινζνθία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
(Mishra, 2010: 185), ζα κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα δηακνξθψζνπλ ηε δπλακηθή ελφο θιίκαηνο πνπ ζα
δηαπλέεηαη, αθφκε θαη ζηελ απινχζηεξή ηνπ κνξθή (νξγαλσζηαθφ κηθξφθιηκα), απφ ηελ αλάγθε
επηθέληξσζεο ζηηο εμειηζζφκελεο εξγαζηαθέο αλάγθεο, ψζηε λα πξνδηαηίζεηαη ε θαιιηέξγεηα
ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, πνπ ζα παξάμνπλ ζηνλ θαηάιιειν
ρξφλν, κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ηελ αλακελφκελε «πξνζηηζέκελε αλζξψπηλε αμία».
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 1: πλνδεπηηθή Δπηζηνιή Δξσηεκαηνινγίνπ

Θεζζαινλίθε 01/12/2016

Αμηφηηκε θπξία /αμηφηηκε θχξηε,
ην εξσηεκαηνιφγην πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο, πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο
θαη αθνξά ζηε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ επαγγεικαηηθήο δέζκεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζε
ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο, ζηηο ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο,.
Παξαθαιείζηε λα αθνινπζήζεηε ηηο επηζπλαπηφκελεο νδεγίεο θαη λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο
πξνηάζεηο, φζν ην δπλαηφ πην απζφξκεηα, φληαο βέβαηνο/ -ε, φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιιεηε
ζεκαληηθά ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο επαπμάλνληαο ηε ζεκαζία
ηεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή θαη αλψλπκε. Χο εθ ηνχηνπ, ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ζαο παξακέλνπλ απνιχησο πξνζηαηεπκέλα θαη εκπηζηεπηηθά. Δίλαη ζαθέο φηη δελ
πθίζηαληαη θίλδπλνη εηο βάξνο ζαο, φηη δελ επηβαξχλεζηε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ζαο, πιελ δεζκεχεζηε φηη δε ζα επσθειεζείηε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν απφ απηήλ. Έρεηε θάζε λφκηκν
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα απνηειέζκαηα, θαζψο επίζεο θαη δηαθνπήο αλά πάζα ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο
ζπκκεηνρήο ζαο.

Με εθηίκεζε,
Ο εξεπλεηήο

Γνπθάθεο Νηθφιανο, Μ Ed
Economic Consultant – Adult Educator
Executive ΜΒΑ Program (ΑΜ:2815)
Department of Business Administration
University of Macedonia
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 2: ΦΟΡΜΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΡΔΤΝΑ

Αξηζ. Δξσηεκαηνινγίνπ
(πκπιεξψλεηαη απ‟ ηνλ
εξεπλεηή)

Ζκεξνκελία
πκπιήξσζεο
ΜΔΡ0 Α΄: Γεκνγξαθηθά ηνηρεία

 Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη κε έλα Υ θάζε θνξά:
1. Φχιν
Άλδξαο

Γπλαίθα

2. Ζιηθηαθή Οκάδα
Έσο 24 έηε

25-29 έηε

30 - 34 έηε

έηε

40-49 έηε

50+

Έγγακνο / -κε

Άγακνο / -κε

χκθσλν πκβίσζεο

Γηαδεπγκέλνο/-λε

Υήξνο/-ξα

35-39

έηε

3. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

4. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο
Απνιπηήξην Λπθείνπ

Γίπισκα ΗΔΚ

Πηπρίν ΣΔΗ

Πηπρίν ΑΔΗ

Μεηαπηπρηαθφ

Γηδαθηνξηθφ

5. Δπαγγεικαηηθή Πξνυπεξεζία
Έσο 1 έηνο

Απφ 1 έσο 2 έηε

Απφ 2 έσο 5 έηε

Απφ 5 έηε έσο 10 έηε

Απφ 10 έσο 20 έηε

Απφ 20 έηε θαη άλσ

6. Δίδνο Απαζρφιεζεο
πλερήο Πιήξεο

πλερήο Μεξηθή

Δπνρηαθή Πιήξεο

Δπνρηαθή Μεξηθή
200

ΜΔΡ0 Β΄

 Παξαθαινχκε θπθιψζηε έλαλ αξηζκφ (απφ ην 1 έσο ην 6), αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ ζαο
αληηπξνζσπεχεη θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ δειψζεηο:

1. ηε δνπιεηά κνπ, αηζζάλνκαη λα μερεηιίδσ απφ ελέξγεηα.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

2. ηελ δνπιεηά κνπ ληψζσ αθκαίνο / -α θαη δπλαηφο/-ή.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

3. Σν πξσηλφ μχπλεκα απφ κφλν ηνπ κνηάδεη κε δνπιεηά.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

4. Μπνξψ λα δνπιεχσ εληαηηθά θαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6
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5. ηελ δνπιεηά κνπ μέξσ πφηε κπνξψ λα ζπκθσλψ θαη λα δηαθσλψ.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

1

2

3

4

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

6

6

6. Αθφκα θη φηαλ ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά, επηκέλσ λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ ζσζηά.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

7. Βξίζθσ φηη ε δνπιεηά πνπ θάλσ έρεη λφεκα θαη ζθνπφ.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

8. Αηζζάλνκαη κεξάθη θαη ελζνπζηαζκφ γηα ηε δνπιεηά κνπ.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

9. Όηαλ δνπιεχσ, πξαγκαηηθά εκπλένκαη.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6
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10. Αηζζάλνκαη ππεξεθάλεηα γηα ηε δνπιεηά κνπ.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

1

2

3

4

5

Πάληα

6

11. Ζ δνπιεηά κνπ είλαη πνιχ δχζθνιε.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

12. Όηαλ εξγάδνκαη, ληψζσ φηη ν ρξφλνο θπιά γξεγνξφηεξα.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

13. Σελ ψξα ηεο δνπιεηάο μερλψ φια ηα ππφινηπα.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

14. Με ραξνπνηεί ε εληαηηθή δνπιεηά.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6
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15. Ζ δνπιεηά πνπ θάλσ κε απνξξνθά εληειψο
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

16. ε ψξα εξγαζίαο αηζζάλνκαη φηη πξαγκαηηθά παξαζχξνκαη απ’ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά κνπ.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

17. Μνπ είλαη δχζθνιν λα μερσξίζσ ηνλ εαπηφ κνπ απφ ηε δνπιεηά πνπ θάλσ.
Πνηέ

ρεδφλ
πνηέ

Μεξηθέο
θνξέο

πρλά

Πνιχ
ζπρλά

Πάληα

1

2

3

4

5

6

18. ηελ επηρείξεζή φπνπ εξγάδνκαη, ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

19. Ζ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο
ηθαλνπνηεηηθή.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

6

επηρείξεζεο φπνπ εξγάδνκαη, είλαη
πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5
6
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πκθσλψ
απφιπηα

πκθσλψ
απφιπηα
6

20. ηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη, ε Οηθνλνκηθή Ύθεζε έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

21. ην ρψξν ηεο δνπιεηάο κνπ, κνπ δηαηίζεληαη φια ηα απαξαίηεηα κέζα (πιηθά, εμνπιηζκφο
θιπ), ψζηε λα αληαπνθξίλνκαη επαξθψο ζηα επαγγεικαηηθά κνπ θαζήθνληα.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

22. Λφγσ ηεο Οηθνλνκηθήο Ύθεζεο, ν ππάξρσλ ηερληθφο εμνπιηζκφο πάζρεη ζνβαξά απφ
έιιεηςε εθζπγρξνληζκνχ.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

23. ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνκαη, νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεξνχληαη επαξθψο.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

24. Απφ ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κεηά ηα επίπεδα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην
ρψξν εξγαζίαο κνπ έρνπλ ππνβαζκηζηεί.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
7.

πκθσλψ
απφιπηα
6

25. ε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο Δζληθήο καο Οηθνλνκίαο, ζεσξψ ηελ ακνηβή κνπ
ηθαλνπνηεηηθή.
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Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

26. Αλ δελ ππήξρε ε Οηθνλνκηθή Ύθεζε, ε ακνηβή κνπ ζα ήηαλ νπσζδήπνηε θαιχηεξε.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

27. ηνλ εξγαζηαθφ κνπ ρψξν ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν πνπ κε ελζαξξχλεη θαη κε
θαζνδεγεί ζε δηαξθή βάζε.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

28. Ζ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνκαη δίλεη έκθαζε ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

29. Ζ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο φπνπ εξγάδνκαη, κε θξαηά ελήκεξν /-ξε γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ
έρεη απφ εκέλα
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

30. Θα αδηθνχζα ηνλ/ηελ πξντζηάκελν/-λε κνπ, αλ έιεγα φηη δελ θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά
ηνπ/ηεο.
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Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα

πκθσλψ
απφιπηα
6

3

31. ηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη, νη εληνιέο ηεο δηνίθεζεο θαζπζηεξνχλ λα θηάζνπλ ζηνπο
εξγαδφκελνπο.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

32. Ο πξντζηάκελνο/-λε κνπ, επηθνηλσλεί καδί κνπ ηθαλνπνηεηηθά.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

33. Δμ αηηίαο ηεο απξνζπκίαο ή ηεο αληθαλφηεηαο θάπνησλ ζπλαδέιθσλ κνπ, αλαγθάδνκαη λα
δνπιεχσ πεξηζζφηεξν.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

πκθσλψ
απφιπηα
6

34. Καηά θαλφλα, έρσ θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ.
Γηαθσλψ
απφιπηα
1

Γηαθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
2

Γηαθσλψ
ελ κέξεη

πκθσλψ
ελ κέξεη

3

4

πκθσλψ
ζρεδφλ
απφιπηα
5

 αο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο!
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πκθσλψ
απφιπηα
6

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 3: Δλδεηθηηθέο απαληεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηερνπζψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα
Δπηρεηξήζεσλ.
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 4: Δλδεηθηηθφο Καηάινγνο Καηεγνξηψλ Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΒΗΠΔΘ184
1. Courier Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
2. Plexiglass - Αθξπιηθά Πξντφληα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
3. Αέξηα Βηνκεραληθήο - Ηαηξηθήο Υξήζεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
4. Αιάηη, Παξαγσγή - Δπεμεξγαζία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
5. Αιπζίδεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
6. Ακαμψκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
7. Ακνξηηζέξ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
8. Αλαθχθισζε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
9. Αλαιψζηκα θαη Δίδε Γξαθείνπ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
10. Αλειθπζηήξεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
11. Αληαιιαθηηθά Απηνθηλήησλ, Δίδε θαη Αμεζνπάξ Βηνκεραληθή
Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
12. Αληηπξνζσπείεο Απηνθηλήησλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
13. Αληιίεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
14. Αλπςσηηθά Μεραλήκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
15. Αμεζνπάξ Μνην Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
16. Αξηνπνηεία - Φνχξλνη Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
17. Αξηνπνηία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
18. Αξρηηέθηνλεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
19. Απηφκαηνη Πσιεηέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
20. Βηβιηνδεηεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

184

Ο.Σ. 19 ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ, 57400 Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
225

21. Βηνκεραλίεο - Βηνηερλίεο - Αληηπξνζσπείεο - Δηζαγσγέο Τπνδεκάησλ
Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
22. Βηνκεραληθά Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
23. Βηνκεραληθά Πιπληήξηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
24. Βηνκεραληθέο Καηαζθεπέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
25. Βηνηερλίεο, Αληηπξνζσπείεο, Δηζαγσγείο θαη Δμαγσγείο Αλδξηθψλ θαη
Γπλαηθείσλ Δλδπκάησλ θαη Αμεζνπάξ Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
26. Γάια θαη Πξντφληα Γάιαθηνο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
27. Γαιαθηνθνκηθψλ θαη Σπξνθνκηθψλ Πξντφλησλ, Μεραλήκαηα θαη
Πξψηεο Όιεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
28. Γεξαλνί Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
29. Γεσξγηθά Δίδε θαη Πξντφληα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
30. Γεσξγηθά Μεραλήκαηα θαη Δξγαιεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
31. Γεσξγηθά Φάξκαθα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
32. Γξαθηθέο Σέρλεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
33. Γχςηλεο Γηαθνζκήζεηο θαη Καηαζθεπέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
34. Γάπεδα Δηδηθψλ Απαηηήζεσλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
35. Γεμακελέο θαη Βπηία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
36. Γέξκαηα - Βπξζνδεςεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
37. Γεξκάηηλα Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
38. Γηαλνκή Σξνθίκσλ θαη Δκπνξεπκάησλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
39. Γηαθεκηζηηθά Αληηθείκελα θαη Γψξα Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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40. Γηεζλείο Μεηαθνξέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
41. Γίθηπα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Μειέηεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
42. Γνκηθά Μεραλήκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
43. Γψξα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
44. Δίδε Αιηείαο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
45. Δίδε θαη Τιηθά Δπηπινπνηίαο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
46. Δίδε Κηγθαιεξίαο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
47. Δίδε Τγηεηλήο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
48. Δηδηθέο Πφξηεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
49. Δθδφζεηο - Δθδνηηθνί Οίθνη Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
50. Έιαηα θαη Πξντφληα Διαίνπ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
51. Διαζηηθά Δίδε - Πξντφληα θαη Μεραλήκαηα Δπεμεξγαζίαο
Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
52. Διαζηηθά θαη Εάληεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
53. Διαηήξηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
54. Δλαέξηεο Μεηαθνξέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
55. Δμνπιηζκφο Δζηηαηνξίσλ θαη Εαραξνπιαζηείσλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
56. Δμνπιηζκφο Καηαζηεκάησλ θαη Γξαθείσλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
57. Δπαγγεικαηηθά Απηνθίλεηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
58. Δπαγγεικαηηθά Καξφηζηα θαη Ρφδεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
59. Δπαγγεικαηηθά Φπγεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
60. Δπηγξαθέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
61. Έπηπια Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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62. Δξγαιεία Κνπήο θαη Υεηξφο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
63. Δξγνιεςίεο Αξδεπηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
64. Δζηηαηφξηα θαη Σαβέξλεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
65. Εαραξνπιαζηεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
66. Εαραξνπιαζηηθήο Πξψηεο Όιεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
67. Επγαξηέο θαη Πιάζηηγγεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
68. Εσνηξνθέο - Πηελνηξνθέο - Ηρζπνηξνθέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
69. Ζιεθηξνθηλεηήξεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
70. Ζιεθηξνινγηθφ Τιηθφ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
71. Ζιεθηξνληθά Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
72. Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
73. Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
74. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο - Θεξκνζίθσλεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
75. Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
76. Θεξκνθήπηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
77. Κάβεο Πνηψλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
78. Καζαξηζκνχ Δίδε θαη Τιηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
79. Καζαξηζηήξηα Ρνχρσλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
80. Καζαξηζηεξίσλ - Βαθείσλ - Πιπληεξίσλ Μεραλήκαηα, Δίδε θαη
Τιηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
81. Καζξέπηεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
82. Καιιπληηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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83. Κακηλάδεο θαη Καπλνζπιιέθηεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
84. Καπλά - Πνχξα - Σζηγάξα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
85. Καηαζθεπέο Αινπκηλίνπ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
86. Καηαζθεπή Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
87. Καηαζθεπή Ηζηνζειίδσλ - Websites Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
88. Καηαζηήκαηα θαη Πξαηήξηα Πσιήζεσο Αλδξηθψλ θαη Γπλαίθεησλ
Δλδπκάησλ θαη Αμεζνπάξ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
89. Καηαζηήκαηα θαη Πξαηήξηα Τπνδεκάησλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή
Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
90. Καηεςπγκέλα Πξντφληα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
91. Καπζηήξεο - Κπθινθνξεηέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
92. Καθέδεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
93. Κεληξηθή Θέξκαλζε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
94. Κεξακνζθεπέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
95. Κεξνπιαζηεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
96. Κηβψηηα - Κνπηηά - Παιέηεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
(ίλδνο)
97. Κηλεηή Σειεθσλία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
98. Κιηκαηηζκφο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
99. Κισζηνυθαληνπξγία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
100.

Κνλζέξβεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

101.

Κνπξηίλεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

102.

Κνπθψκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

103.

Κηελνηξνθεία - Υνηξνηξνθεία - Πηελνηξνθεία Βηνκεραληθή

Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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104.

Κηελνηξνθηθά Δίδε θαη Πξντφληα Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
105.

Λεπθνζηδεξνπξγία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

106.

Ληπαληηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

107.

Λνγηζκηθφ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
108.

Μάξκαξα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

109.

Μεγάια Καηαζηήκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
110.

Μειηζζνθνκηθά, Δίδε θαη Πξντφληα Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
111.

Μεηαθνκίζεηο θαη Μεηαθνξέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
112.

Μέηαιια Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

113.

Μεηαιιηθά Δμαξηήκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
114.

Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
115.

Μεηαθνξέο Ξεξάο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

116.

Μεηαθνξηθέο Δηαηξίεο Δζσηεξηθνχ Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
117.

Μεραλήκαηα Βαθήο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
118.

Μεραλήκαηα Πιαζηηθψλ Βηνκεραλίαο Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
119.

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
120.

Μεραλνιφγνη θαη Ζιεθηξνιφγνη Μεραληθνί Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
121.

Μεραλνπξγεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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122.

Μνλσηηθά Τιηθά θαη ηεγαλσηηθά Τιηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
123.

Μνπζεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

124.

Νεξφ - Μεραλήκαηα Δπεμεξγαζίαο θαη Καζαξηζκνχ Βηνκεραληθή

Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
125.

Νσπά Κξέαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

126.

Ξελνδνρεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

127.

Ξελνδνρεηαθφο Δμνπιηζκφο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
128.

Ξεξνί Καξπνί Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

129.

Ξπιεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

130.

Ξπινπξγηθέο Δξγαζίεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
131.

Οηθηαθά Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

132.

Οηθνδνκηθά Γηαθνζκεηηθά Δίδε θαη Τιηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
133.

Οηθνδνκηθά Τιηθά θαη Δξγαιεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
134.

Οηθνδνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Δξγαζίεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
135.

Οπηηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

136.

Οπσξνθεπεπηηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

137.

Οξζνπεδηθά θαη Αλαπεξηθά Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
138.

Παγσηά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

139.

Παηδηθά Ρνχρα - Βξεθηθά Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
140.

Πέιιεη - Καπζφμπια Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
141.

Πεξηθξάμεηο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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142.

Πεηξειαηνεηδή - Δηαηξίεο θαη Γηπιηζηήξηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
143.

Πηζηνπνίεζε Πνηφηεηαο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
144.

Πίηεο - Σπξφπηηεο - Κξνπαζάλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
145.

Πιαθάθηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

146.

Πιαζηηθά Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

147.

Πξαηήξηα Πάγνπ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

148.

Πξαηήξηα Τγξαεξίνπ Απηνθηλήησλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
149.

Πξντφληα Εαραξνπιαζηηθήο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
150.

Πξνθάη Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

151.

Πξψηεο Όιεο θαη Τιηθά Τπνδεκαηνπνηίαο Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
152.

Πηελνηξνθηθά Πξντφληα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
153.

Ππξνζβεζηήξεο – Ππξαζθάιεηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
154.

Ππξνζβεζηηθή Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

155.

Ρνιά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

156.

Ρνπιεκάλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

157.

ίδεξνο Δκπνξίνπ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

158.

θπξφδεκα, Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
159.

νχπεξ Μάξθεη Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

160.

ηνιέο θαη Δλδπκαζίεο Δπαγγεικαηηθέο - Δξγαζίαο θαη

Γπκλαζηηθήο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
161.

ηξψκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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162.

χκβνπινη Δπελδχζεσλ - Υξεκαηννηθνλνκηθνί χκβνπινη

Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
163.

χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
164.

πλεξγεία Απηνθηλήησλ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
165.

πλεξγείσλ - Γθαξάδ - Βνπιθαληδαηέξ Μεραλήκαηα θαη

Δμνπιηζκφο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
166.

πζθεπαζίαο Μεραλήκαηα, Δίδε θαη Τιηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
167.

πζθεπέο Θέξκαλζεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
168.

πζηήκαηα Αζθαιείαο θαη Τπεξεζίεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
169.

ρνιηθά Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

170.

Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
171.

Σερλεηά Άλζε θαη Φπηά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
172.

Σερληθέο Δηαηξείεο θαη Σερληθά Γξαθεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
173.

Σερληθφο Έιεγρνο Απηνθηλήησλ (ΚΣΔΟ) Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
174.

Σδάκηα θαη Κξχζηαιια Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
175.

Σξάπεδεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

176.

Σξνθέο Φπζηθέο Τγηεηλέο θαη Γηαίηεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
177.

Σξφθηκα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

178.

Σππνβαθεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

179.

Σππνγξαθεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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180.

Τγξαεξίνπ Φηάιεο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

181.

Τδξαπιηθά Δίδε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

182.

Τθάζκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

183.

Τθάζκαηα Δπηπιψζεσλ θαη Καιχκκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
184.

Φαλνπνηία θαη Βαθέο Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
185.

Φαξκαθεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

186.

Φαξκαθεπηηθά Δίδε θαη Πξντνληα Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
187.

Φίιηξα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

188.

Φνξηεγά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

189.

Φξέλα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

190.

Φπζηθφ Αέξην θαη Τγξαέξην Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
191.

Φσηηζηηθά Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

192.

Υαιθνχ θαη Οξείραιθνπ Δίδε - Πξντφληα θαη Δξγαζίεο

Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
193.

Υαξηνλνπνηία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

194.

Υεκηθά Δξγαζηήξηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

195.

Υεκηθά Πξντφληα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

196.

Υξψκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

197.

Υσκαηνπξγηθά Μεραλήκαηα Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο

(ίλδνο)
198.

Φεηνπσιεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)

199.

Φεθηαθέο Δθηππψζεηο - Offset Βηνκεραληθή Πεξηνρή

Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
200.

Φπθηηθνί Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο (ίλδνο)
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 5: ηαηηζηηθά δεδνκέλα SPSS

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
100.0
.0
100.0

127
0
127

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
.895
.894

N of Items
34

Descriptive Statistics

N
Φύιν
Ηιηθηαθή Οκάδα
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
Επίπεδν Εθπαίδεπζεο
Επαγγεικαηηθή
Πξνϋπεξεζία
Είδνο Απαζρόιεζεο

Minimum
127
127
127
127
127

1
1
1
1
1

Maximum
2
6
4
5
6

127

1

2

235

Mean
1.46
3.84
1.70
2.81
4.60

Std.
Deviation
.500
1.388
.848
1.239
1.274

1.09

.282

Σζέλνο
Αθνζίωζε
Απνξξόθεζε
Πνηόηεηα_πξνζθεξόκελωλ
_ππεξεζηώλ
Πνηόηεηα_επάξθεηα_κέζωλ
Καλόλεο_πγηεηλήο_αζθάιεη
αο
Σύζηεκα_ακνηβώλ
Εθπαίδεπζε_αλάπηπμε
Σρέζεηο_επηθνηλωλία_κε_δη
νίθεζε
Σρέζεηο_επηθνηλ_κε_ζπλαδ
έιθνπο
Valid N (listwise)

127
127
127
127

3.33
2.80
1.50
2.67

5.67
5.60
6.00
5.33

4.4462
4.5134
3.6969
4.2467

.48518
.70219
.92830
.52657

127
127

2.00
1.00

5.50
5.00

4.0079
3.5591

.58413
.46978

127
127
127

2.50
1.50
2.50

6.00
6.00
6.00

4.4291
4.4882
4.3996

.77594
.92682
.52541

127

3.00

5.50

4.0866

.52740

127

Correlations
Σζέλνο
Σζέλνο

Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed)
N
127
Αθνζίωζε
Pearson Correlation
.600**
Sig. (2-tailed)
.000
N
127
Απνξξόθεζε
Pearson Correlation
.414**
Sig. (2-tailed)
.000
N
127
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Αθνζίωζε
.600**
.000
127
1
127
.544**
.000
127

Απνξξόθεζε
.414**
.000
127
.544**
.000
127
1
127

Correlations

Πνηόηεηα_πξν Pearson
ζθ_ππεξεζηώ Correlation
λ
Sig. (2-tailed)
N
Πνηόηεηα_επά Pearson
ξθεηα_κέζωλ Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Καλόλεο_πγηεη Pearson
λήο_αζθάιεηα Correlation
ο
Sig. (2-tailed)
N
Σύζηεκα_ακνη Pearson
βώλ
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Εθπαίδεπζε_α Pearson
λάπηπμε
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Σρέζεηο_επηθνη Pearson
λ_κε_δηνίθεζε Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Σρέζεηο_επηθνη Pearson
λ_κε_ζπλαδέι Correlation
θνπο
Sig. (2-tailed)
N

Πνηόηεηα_πξ
Καλόλεο_πγη
νζθ_ππεξεζ Πνηόηεηα_επά εηλήο_αζθάι Σύζηεκα_α
ηώλ
ξθεηα_κέζωλ
εηαο
κνηβώλ
**
**
1
.474
.441
.338**
.000
127
1

.000
127
.481**

.000
127
.339**

.000
127
.441**

127
.481**

.000
127
1

.000
127
.238**

.000
127
.338**

.000
127
.339**

127
.238**

.007
127
1

.000
127
.489**

.000
127
.292**

.007
127
.281**

127
.556**

.000
127
.500**

.001
127
.438**

.001
127
.281**

.000
127
.467**

.000
127
.568**

.000
127
.501**

.001
127
.378**

.000
127
.500**

.000
127

.000
127

.000
127

.000
127

127
.474**
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Correlations
Πνηόηεηα_πξν Pearson
ζθ_ππεξεζηώ Correlation
λ
Sig. (2-tailed)
N
Πνηόηεηα_επά Pearson
ξθεηα_κέζωλ Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Καλόλεο_πγηεη Pearson
λήο_αζθάιεηα Correlation
ο
Sig. (2-tailed)
N
Σύζηεκα_ακνη Pearson
βώλ
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Εθπαίδεπζε_α Pearson
λάπηπμε
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Σρέζεηο_επηθνη Pearson
λ_κε_δηνίθεζε Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Σρέζεηο_επηθνη Pearson
λ_κε_ζπλαδέι Correlation
θνπο
Sig. (2-tailed)
N

Εθπαίδεπζε_αλά Σρέζεηο_επηθνηλ_ Σρέζεηο_επηθνηλ_
πηπμε
κε_δηνίθεζε
κε_ζπλαδέιθνπο
**
**
.489
.500
.568**
.000
127
.292**

.000
127
.438**

.000
127
.501**

.001
127
.281**

.000
127
.281**

.000
127
.378**

.001
127
.556**

.001
127
.467**

.000
127
.500**

.000
127
1

.000
127
.590**

.000
127
.568**

127
.590**

.000
127
1

.000
127
.628**

.000
127
.568**

127
.628**

.000
127
1

.000
127

.000
127

127

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

a

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

Σζέλνο

.101

127

.003

.975

127

.021

Αθνζίωζε

.126

127

.000

.952

127

.000

Απνξξόθεζε

.088

127

.017

.985

127

.193

.110

127

.001

.957

127

.000

.135

127

.000

.953

127

.000

.182

127

.000

.903

127

.000

Σύζηεκα_ακνηβώλ

.158

127

.000

.957

127

.000

Εθπαίδεπζε_αλάπηπμε

.143

127

.000

.954

127

.000

.137

127

.000

.894

127

.000

.156

127

.000

.932

127

.000

Πνηόηεηα_πξνζθ_ππεξεζηώ
λ
Πνηόηεηα_επάξθεηα_κέζωλ
Καλόλεο_πγηεηλήο_αζθάιεηα
ο

Σρέζεηο_επηθνηλ_κε_δηνίθεζ
ε
Σρέζεηο_επηθνηλ_κε_ζπλαδέ
ιθνπο
a. Lilliefors Significance Correction

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

Ranks

Φύιν

Αθνζίωζε

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Άλδξαο

69

56.76

3916.50

Γπλαίθα

58

72.61

4211.50

Total

Test Statistics

127

a

Αθνζίωζε
Mann-Whitney U

1501.500

Wilcoxon W

3916.500

Z

-2.428

Asymp. Sig. (2-tailed)

.015

a. Grouping Variable: Φύιν

Ranks
Φύιν
Καλόλεο_πγηεηλήο_αζθάιεηα
ο

N
69

57.90

3995.00

Γπλαίθα

58

71.26

4133.00

127

a

Καλόλεο_πγηεηλ
ήο_αζθάιεηαο
Mann-Whitney U

1580.000

Wilcoxon W

3995.000

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Sum of Ranks

Άλδξαο

Total

Test Statistics

Mean Rank

-2.079
.038

a. Grouping Variable: Φύιν
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Ranks
Φύιν

Εθπαίδεπζε_αλάπηπμε

N

Mean Rank

Άλδξαο

69

57.72

3982.50

Γπλαίθα

58

71.47

4145.50

Total

Test Statistics

127

a

Εθπαίδεπζε_αλ
άπηπμε
Mann-Whitney U

1567.500

Wilcoxon W

3982.500

Z

-2.127

Asymp. Sig. (2-tailed)

.033

a. Grouping Variable: Φύιν

Ranks
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
γγακνο/-κε
Σζέλνο

Άγακνο/-κε
ηαδεπγκέλνο/-λε
Total

N

Mean Rank
60

74.11

55

52.95

12

64.08

127

Test Statistics

a,b

Σζέλνο
Chi-Square

9.346

df
Asymp. Sig.

Sum of Ranks

1
.002

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
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Ranks
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

N

γγακνο/-κε
Σζέλνο

Άγακνο/-κε
Total

Mean Rank

Sum of Ranks

60

67.06

4023.50

55

48.12

2646.50

115

Test Statistics

a

Σζέλνο
Mann-Whitney U

1106.500

Wilcoxon W

2646.500

Z

-3.057

Asymp. Sig. (2-tailed)

.002

a. Grouping Variable:
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

Ranks
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

Σζέλνο

N

Mean Rank

Sum of Ranks

γγακνο/-κε

60

37.55

2253.00

ηαδεπγκέλνο/-λε

12

31.25

375.00

Total

Test Statistics

72

a

Σζέλνο
Mann-Whitney U

297.000

Wilcoxon W

375.000

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-.957
.338

a. Grouping Variable:
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

258

Ranks
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
Άγακνο/-κε
Σζέλνο

ηαδεπγκέλνο/-λε
Total

N

Mean Rank

Sum of Ranks

55

32.84

1806.00

12

39.33

472.00

67

Test Statistics

a

Σζέλνο
Mann-Whitney U

266.000

Wilcoxon W

1806.000

Z

-1.053

Asymp. Sig. (2-tailed)

.292

a. Grouping Variable:
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
Ranks
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
γγακνο/-κε
Αθνζίωζε

Άγακνο/-κε
ηαδεπγκέλνο/-λε
Total

Test Statistics

N

Mean Rank
60

72.99

55

52.69

12

70.88

127

a,b

Αθνζίωζε
Chi-Square

9.273

df
Asymp. Sig.

2
.010

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
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Ranks
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

N

γγακνο/-κε
Αθνζίωζε

Άγακνο/-κε
Total

Test Statistics

Mean Rank

Sum of Ranks

60

67.05

4023.00

55

48.13

2647.00

115

a

Αθνζίωζε
Mann-Whitney U

1107.000

Wilcoxon W

2647.000

Z

-3.053

Asymp. Sig. (2-tailed)

.002

a. Grouping Variable:
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

Ranks
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

Αθνζίωζε

N

Mean Rank

Sum of Ranks

γγακνο/-κε

60

36.44

2186.50

ηαδεπγκέλνο/-λε

12

36.79

441.50

Total

Test Statistics

72

a

Αθνζίωζε
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

356.500
2186.500
-.053
.958

a. Grouping Variable:
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
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Ranks
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

N

Άγακνο/-κε
Αθνζίωζε

ηαδεπγκέλνο/-λε
Total

Mean Rank

Sum of Ranks

55

32.56

1791.00

12

40.58

487.00

67

Test Statistics

a

Αθνζίωζε
Mann-Whitney U

251.000

Wilcoxon W

1791.000

Z

-1.297

Asymp. Sig. (2-tailed)

.195

a. Grouping Variable:
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε

Descriptives
Απνξξόθεζε
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Minimum

Maximum

Mean
Lower Bound
γγακνο/-κε

60

4.0556

.86448

.11160

3.8322

4.2789

2.33

6.00

55

3.3697

.82258

.11092

3.1473

3.5921

1.67

5.17

12

3.4028

1.09972

.31746

2.7040

4.1015

1.50

5.00

127

3.6969

.92830

.08237

3.5338

3.8599

1.50

6.00

Άγακνο/-κε
ηαδεπγκέλνο/-λε
Total

Upper Bound

ANOVA
Απνξξόθεζε
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

14.645

2

7.322

Within Groups

93.934

124

.758

108.579

126

Total

261

F
9.666

Sig.
.000

Multiple Comparisons
Dependent Variable: Απνξξόθεζε
Scheffe
(I) Οηθνγελεηαθή

(J) Οηθνγελεηαθή

Καηάζηαζε

Καηάζηαζε

Mean

ηαδεπγκέλνο/-λε

J)

Bound

Upper Bound

*

.68586

.16248

.000

.2833

1.0884

.65278

.27523

.064

-.0291

1.3347

γγακνο/-κε

*

-.68586

.16248

.000

-1.0884

-.2833

ηαδεπγκέλνο/-λε

-.03308

.27731

.993

-.7201

.6540

γγακνο/-κε

-.65278

.27523

.064

-1.3347

.0291

.03308

.27731

.993

-.6540

.7201

Mean Rank

Sum of Ranks

Άγακνο/-κε

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Ranks
Είδνο Απαζρόιεζεο

Σζέλνο

95% Confidence Interval
Lower

ηαδεπγκέλνο/-λε

Άγακνο/-κε

Sig.

Difference (I-

Άγακνο/-κε

γγακνο/-κε

Std. Error

N

Σπλερήο Πιήξεο

116

66.09

7667.00

Σπλερήο Μεξηθή

11

41.91

461.00

Total

Test Statistics

127

a

Σζέλνο
Mann-Whitney U

395.000

Wilcoxon W

461.000

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-2.093
.036

a. Grouping Variable:
Είδνο Απαζρόιεζεο
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Descriptives
Απνξξόθεζε
N

Mean

Std.

Std. Error

95% Confidence Interval for

Deviation

Minimum

Maximum

Mean
Lower Bound

Upper Bound

Σπλερήο Πιήξεο

116

3.7644

.90545

.08407

3.5978

3.9309

1.83

6.00

Σπλερήο Μεξηθή

11

2.9848

.90509

.27290

2.3768

3.5929

1.50

4.17

127

3.6969

.92830

.08237

3.5338

3.8599

1.50

6.00

Total

ANOVA
Απνξξόθεζε
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

6.105

1

6.105

Within Groups

102.474

125

.820

Total

108.579

126

263

F
7.447

Sig.
.007

