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Περίληψη 
 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της εργασιακής          
ικανοποίησης στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Κεντρικής &         
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.. 
 

Υλικό-Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να συμπληρώσουν το         
ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Survey (JSS), το οποίο αποτελείται από 36 στοιχεία,           
εκφρασμένα σε εξαβάθμια κλίμακα Likert και ομαδοποιημένα επί τη βάσει 9           
υποκατηγοριών/εργασιακών παραγόντων. Η έρευνα επιχείρησε την απογραφή του        
πληθυσμού-στόχου, απευθυνόμενη στο σύνολο των εργαζομένων (N=183). Στα        
δεδομένα εφαρμόσαμε διερευνητική ανάλυση παραγόντων. Η αξιοπιστία της        
εσωτερικής συνοχής αποτιμήθηκε υπολογίζοντας τον συντελεστή Cronbach’s alpha. Η         
σταθερότητα των αθροιστικών κλιμάκων που προέκυψαν ελέγχθηκε με επαναληπτικές         
μετρήσεις των ιδίων συμμετεχόντων, ενώ η αξιοπιστία του επανελέγχου αξιολογήθηκε          
μέσω των συντελεστών ενδοταξικής συσχετίσεως. Η εγκυρότητα της εννοιολογικής         
κατασκευής εκτιμήθηκε με τη μέθοδο ανάλυσης πολλαπλών χαρακτηριστικών και         
προσδιορίστηκαν η συγκλίνουσα και η διακρίνουσα εγκυρότητα. Έπειτα,        
υπολογίστηκαν οι συντελεστές Spearman και αξιολογήθηκαν οι συσχετίσεις των         
πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης με τις δημογραφικές μεταβλητές, διενεργώντας         
ελέγχους διαμέσων και ανάλυση παλινδρόμησης.  
 

Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 95 εργαζόμενοι (ποσοστό ανταπόκρισης:        
51,9%). Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε έξι κλίμακες: «Προϊστάμενος», «Φύση         
εργασίας», «Συνεργάτες & Επικοινωνία», «Έκτακτες ανταμοιβές και φόρτος εργασίας»,         
«Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές» και «Συνθήκες εργασίας». Για τις πρώτες πέντε           
κλίμακες οι συντελεστές Cronbach κυμάνθηκαν μεταξύ 0,751 - 0,858, ενώ για την            
τελευταία η τιμή του συντελεστή ήταν 0,520. Ανάλογες υπήρξαν και οι τιμές των             
συντελεστών ενδοταξικής συσχέτισης (0,779 - 0,964 και 0,368, αντίστοιχα). Οι τιμές           
των συσχετίσεων μεταξύ των στοιχείων και των κλιμάκων τους ήταν >0,40, με            
εξαίρεση την κλίμακα «Συνθήκες εργασίας» όπου καταγράφηκαν τιμές οριακά         
κατώτερες (0,390) του ελάχιστου ορίου. Επίσης, οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης           
των στοιχείων αποδείχθηκαν υψηλότερες για τις κλίμακες που ανήκουν και          
χαμηλότερες για όλες τις υπόλοιπες. Οι έλεγχοι διαμέσων και παλινδρόμησης ανέδειξαν           
σημαντικές συσχετίσεις των πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης με τις δημογραφικές          
μεταβλητές της ηλικίας, της προϋπηρεσίας, της πόλης και του επιπέδου της εργασίας.  
 

Συμπεράσματα: Οι εργαζόμενοι στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της         
Κ.&Α. Μακεδονίας και της Θράκης δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τους          
Προϊσταμένους τους και αρκετά ικανοποιημένοι από τη Φύση της εργασίας, την           
Επικοινωνία και τους Συνεργάτες τους. Αντίθετα, οι εν λόγω εργαζόμενοι φαίνεται να            
είναι δυσαρεστημένοι από την Αμοιβή, τις Συνθήκες και τον Φόρτο της εργασίας τους.             
Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν και επικαιροποιούν τα πορίσματα της          
ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναφορικά με την ικανοποίηση των          
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. 
 

Λέξεις κλειδιά: Εργασιακή ικανοποίηση, Διευθύνσεις Αλλοδαπών και       
Μετανάστευσης, Παρακίνηση. 
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Abstract 
 
Background: The objective of this study is to investigate the level of job satisfaction              
among employees at the Immigration offices of Central & Eastern Macedonia and            
Thrace in Greece. 
 
Methods: Participants in the survey were asked to complete the Job Satisfaction Survey             
(JSS) questionnaire. This scale comprise 36 items (Likert-scored), which are grouped on            
the basis of 9 sub-scales/job facets. Our survey approached the overall target population             
(Ν=183). First we developed summated scales by using Exploratory Factor Analysis.           
Internal consistency reliability was investigated by calculating Cronbach's alpha.         
Consistency of the multi-item scales that emerged was evaluated by repeated           
measurements (test-retest) with the same individuals, while retest reliability was          
specified by interclass correlation coefficients. The construct validity was assessed by           
using multi-trait analysis in order to determine convergent and discriminant validity.           
Subsequently, we calculated Spearman’s rank correlation coefficients and evaluated the          
correlations between demographic variables and job satisfaction facets, by performing          
median tests and regression analysis.  
 
Results: The sample was comprised of 95 employees who agreed to participate to the              
survey (response rate: 51.9%). The factorial analysis yielded six summated scales,           
namely "Supervision", "Nature of Work", "Coworkers & Communication", "Contingent         
Rewards and Workload", "Salary & Fringe Benefits" and "Working Conditions". For           
the first five sub-scales Cronbach’s coefficients ranged between 0.751-0.858, while for           
the latter the value of the coefficient was 0.520. Similarly, the values of the interclass               
correlation coefficients ranged between 0.779-0.964 and 0.368 respectively. The         
correlation values between items and their summated scales were greater than 0.40, with             
the exception of the "Working conditions" scale, where values were, marginally, lower            
(0.390) than the above minimum threshold. Additionally, the correlation coefficients          
were greater for their summated scales than all other scales. Median tests and regression              
analysis have highlighted significant correlations between individual job satisfaction         
facets and the demographic variables of age, tenure, job level and place (city) of work.  
 
Conclusion: The results of this survey indicate that employees at the immigration            
offices of Central & Eastern Macedonia and Thrace in Greece were very satisfied with              
their Supervisors and quite satisfied with the Nature of Work, Communication and their             
Coworkers. On the contrary, these workers seemed to be dissatisfied with their            
Remuneration, Work Conditions and Workload. These findings build on and update           
previous greek and international research, regarding the satisfaction of employees in the            
public sector. 
 
Keywords: Job satisfaction, Migration offices, Macedonia, Thrace, Greece, Motivation. 
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1. Εισαγωγή 
 

Η εργασιακή ικανοποίηση, είτε ως ανεξάρτητη είτε ως εξαρτημένη μεταβλητή,          

αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή ερευνητικά πεδία της οργανωσιακής ψυχολογίας.           

Σε αντίθεση, όμως, με το πλήθος των εμπειρικών δεδομένων που συναντά κανείς στη             

σχετική βιβλιογραφία, αναφορικά με την ικανοποίηση και την παρακίνηση των          

εργαζομένων στους τομείς της δημόσιας Υγείας (Αλεξιάς, Αναγνωστόπουλος &         

Πιλάτης, 2010; Antoniou, Davidson & Cooper, 2003; Bellou, 2010; Iliopoulou &           

While, 2010; Paleologou et al., 2006; Psilopanagioti et al., 2012) και της δημόσιας             

Εκπαίδευσης (Anastasiou & Papakonstantinou, 2014; Kafetsios & Zampetakis, 2008;         

Koutouzis & Malliara, 2017; Kroupis et al., 2017; Platsidou, 2010; Saiti & Fassoulis,             

2012; Tsigilis, Koustelios & Grammatikopoulos, 2010; Tsigilis, Zachopoulou &         

Grammatikopoulos, 2006) στην Ελλάδα, η ικανοποίηση των εργαζομένων σε         

Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δεν έχει ποτέ διερευνηθεί.  

 

Στις κοινωνικές και στις φυσικές επιστήμες τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου          

διαφέρουν, ενίοτε, από τα δομικά συστατικά των υποσυνόλων του. Η ερευνητική,           

λοιπόν, τεκμηρίωση ενός φαινομένου θα πρέπει, παράλληλα με τη διερεύνηση των           

γενικών χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού (εν προκειμένω των ελλήνων δημοσίων         

υπαλλήλων), να καταγράφει τις τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που          

προσδιορίζουν και τα επιμέρους υποσύνολά του (Lewin, 1947). Υπό αυτήν την           

ερευνητική οπτική, η παρούσα μελέτη, εστιάζει το ενδιαφέρον της στους εργαζόμενους           

σε Υπηρεσίες Μετανάστευσης της Ελλάδας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αυτοί αν και            

μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους,         

συνθέτουν ταυτόχρονα και μία ειδική ομάδα εργαζομένων με διακριτό αντικείμενο,          

ιδιαίτερες συνθήκες και μεγάλο φόρτο εργασίας.  

 

Αναλυτικότερα, ως προς τα κοινά χαρακτηριστικά τους, οι εργαζόμενοι στις          

Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) υπόκεινται στις ίδιες οργανωτικές         

δομές, διέπονται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3528/2007) και αμείβονται          

σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο του ελληνικού δημοσίου (Ν.4354/2015). Παράλληλα,          

επηρεάζονται, ομοίως, από τις «προκρούστειες» πολιτικές προσαρμογής του δημόσιου         
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τομέα στις απαιτήσεις των δανειακών συμβάσεων που συνάπτει η Ελλάδα με το            

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την          

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Η προσαρμογή αυτή επιτάσσει την αποκοπή της           

εργασιακής σχέσης με όσους εργαζόμενους κρίνονται σαν πλεονάζοντες και την          

υπερέκταση των αρμοδιοτήτων όσων παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους. Είναι          

ενδεικτικό το γεγονός ότι κατά την πρώτη τετραετία της οικονομικής κρίσης           

(2009-2013) οι εργαζόμενοι στο στενό δημόσιο τομέα μειώθηκαν κατά 230.000          

(Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, Στατιστικά 2013), ενώ, λίγους         

μήνες μετά τη ραγδαία μείωση του προσωπικού, επίσημη έκθεση της ευρωπαϊκής           

επιτροπής (Απρίλιος 2014) ανέφερε ότι απαιτούνταν πολλές ακόμη ουσιώδεις αλλαγές          

στη δημόσια Διοίκηση (Featherstone, 2015). 

 

Παράλληλα, όμως, με τα γενικά χαρακτηριστικά του ελληνικού δημοσίου, το          

εργασιακό πλαίσιο των εργαζομένων στις ΔΑΜ συνδιαμορφώνεται και από την          

επίδραση του ιδιαίτερου αντικειμένου εργασίας και του μεγάλου φόρτου εργασίας των           

εν λόγω Υπηρεσιών. Όπως σημειώνουν οι Cholezas & Tsakloglou (2008), η Ελλάδα            

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ακολούθως της κατάρρευσης της Σοβιετικής            

Ένωσης, εξελίχθηκε σε μία χώρα αθρόας υποδοχής μεταναστών, γεγονός που          

προκάλεσε πολλά διοικητικά και κοινωνικά ζητήματα. Ήδη από το 2011 υπήρχε η            

εκτίμηση ότι περίπου οι μισοί από τους 887.658 μετανάστες παρέμεναν στη χώρα            

παράτυπα (Cheliotis, 2013). Οι κρατικές προσπάθειες για νομιμοποίηση των         

μεταναστών αυτών δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, λόγω της         

γραφειοκρατίας και της δυσκαμψίας του δημόσιου τομέα (Cholezas & Tsakloglou,          

2008). Στους ήδη διαμένοντες, στην ελληνική επικράτεια, πολίτες τρίτων Χωρών, την           

τελευταία τριετία προστέθηκε και ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων που εγκατέλειψαν          

τις κοιτίδες τους λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι πρόσφυγες            

αυτοί, σε συνέχεια της αρχικής αίτησης ασύλου, αναμένεται να αιτηθούν τη συνέχιση            

της παραμονής τους, υποβάλλοντας νέα αιτήματα χορήγησης νομίμων αδειών         

διαμονής. 

 

Η ιδιαιτερότητα των σύγχρονων κοινωνικο-πολιτικών δεδομένων αλλά και η         

ιδιομορφία των συνθηκών εργασίας στις ΔΑΜ, προτεραιοποιεί τη διερεύνηση των          

αναγκών και των συναισθημάτων του ανθρώπινου δυναμικού που καλείται να          
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εφαρμόσει τις δημόσιες πολιτικές για τη μετανάστευση και να ανταποκριθεί στον           

ολοένα και αυξανόμενο φόρτο εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρούσα           

μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει το επιχώριο πνεύμα των ειδικών αυτών δημοσίων           

Υπηρεσιών, εξειδικεύοντας την έρευνα στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1. Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι στις ΔΑΜ K.&A.Μακεδονίας και Θράκης,           

από τις επιμέρους πτυχές της εργασίας τους; 

2. Διαφοροποιούνται οι εργαζόμενοι στις ΔΑΜ K.&A.Μακεδονίας και Θράκης, ως προς           

την ικανοποίηση που αποκομίζουν από την εργασία τους, σε σχέση με άλλους            

δημοσίους υπαλλήλους;  

3. Υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης και           

των δημογραφικών μεταβλητών των εργαζομένων στις ΔΑΜ K.&A.Μακεδονίας και         

Θράκης;  

 

Η μελέτη αυτή ανταποκρινόμενη στις ελλείψεις της βιβλιογραφίας και         

αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι αντιλήψεις          

της ειδικής αυτής κατηγορίας εργαζομένων, θέτει ως αντικειμενικό της σκοπό τη           

διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στις οικείες ΔΑΜ της          

Κ.&Α. Μακεδονίας και της Θράκης. Ταυτόχρονα, η έρευνα έχει στόχο να οριοθετήσει            

τις διαστάσεις και να μετρήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εργασιακής          

ικανοποίησης του συγκεκριμένου πληθυσμού εργαζομένων. Τα ευρήματα της μελέτης         

αναμένεται να συνεισφέρουν στη σύνθεση μιας πληρέστερης ερευνητικής καταγραφής         

της εργασιακής ικανοποίησης στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας, αποκαθιστώντας την          

πλήρη έλλειψη συναφούς βιβλιογραφίας. Επιπροσθέτως, σε πρακτικό επίπεδο, η μελέτη          

θα συμβάλλει στην κατανόηση των αντιλήψεων και στη διάγνωση των αναγκών των            

εργαζομένων στις ΔΑΜ, ώστε να δρομολογηθεί η ανάληψη των απαιτούμενων          

πρωτοβουλιών, από τη Δημόσια Διοίκηση, για την παροχή κατάλληλων κινήτρων και           

για τη βελτίωση των συνθηκών της εργασίας τους. 

 

Σε συνέχεια του παρόντος εισαγωγικού κεφαλαίου, η δομική διάρθρωση της          

μελέτης, περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Αναλυτικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο        

ανασκοπείται η σχετική βιβλιογραφία, εννοιολογώντας τα πολυδιάστατα φαινόμενα της         

εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής παρακίνησης και αποτυπώνονται τα         
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εμπειρικά δεδομένα από τις σχετικές έρευνες στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο           

αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας, καταγράφοντας τον ερευνητικό σχεδιασμό,         

τη δειγματοληψία, τα κυριότερα εργαλεία μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης και          

τεκμηριώνοντας τη μεθοδολογία της στατιστικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα και η          

διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης παρατίθενται στο τέταρτο κεφάλαιο. Η μελέτη          

ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την εξαγωγή των            

τελικών συμπερασμάτων αναφορικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων στις ΔΑΜ          

της Κ.&Α.Μακεδονίας και της Θράκης.  
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

2.1 Εργασιακή ικανοποίηση 

2.1.1 Ορισμός, εννοιολόγηση, ιστορική εξέλιξη 
 

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η ωρίμανση των θεωριών της           

συστημικής προσέγγισης στην οργάνωση και στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας         

των Οργανισμών, ενεργοποίησε, έτι περαιτέρω, το ενδιαφέρον και εστίασε τις          

προτεραιοποιήσεις των μάνατζερ στην αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.        

Σημειολογικά, η ορολογία που σχετίζεται με τη διοίκηση προσωπικού, ακολούθως της           

εξέλιξης των θεωριών παρακίνησης, μετασχηματίζεται εννοιολογικά, εκφέροντας λόγο        

για ανθρώπινους πόρους και, μεταγενέστερα, για ανθρώπινο κεφάλαιο, στο οποίο η           

Διοίκηση του κάθε Οργανισμού θα πρέπει να επενδύσει για να παραγάγει πρόσθετη            

αξία (Ιορδάνογλου, 2008). Στα πλαίσια, λοιπόν, του αναβαθμισμένου ρόλου του          

ανθρώπινου δυναμικού στην οργανωσιακή κουλτούρα, η διερεύνηση του παράγοντα         

της εργασιακής ικανοποίησης προσέκτησε ευρεία ερευνητική δημοφιλία. 

 

Σε αντίθεση, όμως, με την ευρύτητα του ερευνητικού ενδιαφέροντος, ο βαθμός           

κατανόησης των φαινομένων της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής         

δυσαρέσκειας δεν υπήρξε ανάλογος της ερευνητικής προσπάθειας. Η σκεπτικιστική         

αυτή διαπίστωση του Locke (1969) αποδίδεται από τον ίδιο στην τάση των ψυχολόγων             

να επιχειρούν να κατανοήσουν τα διάφορα φαινόμενα καταμετρώντας τα και έπειτα           

υποβάλλοντας τις μετρήσεις τους σε κάθε δυνατή συσχέτιση. Ο Locke, αντίθετα           

εισηγείται μία περισσότερο εννοιολογική προσέγγιση, εστιάζοντας όχι τόσο στον τρόπο          

με τον οποίο μπορεί να μετρηθεί όσο στο τι, πραγματικά, είναι η εργασιακή             

ικανοποίηση. Απαντώντας, εμμέσως, στο ερώτημα αυτό ο Spector (1985) θεώρησε την           

εργασιακή ικανοποίηση ως ένα σύμπλεγμα αξιολογητικών συναισθημάτων σχετικά με την          

εργασία ή, απλούστερα, ως αυτό που οι άνθρωποι νιώθουν για την εργασία τους ή για τις                

επιμέρους συνιστώσες της εργασίας τους (Spector, 1997).  
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Οι Agho, Mueller & Price (1993), ομοίως, προσδιορίζουν την έννοια της           

εργασιακής ικανοποίησης ως τον βαθμό στον οποίο η εκάστοτε εργασία αρέσει στους            

εργαζόμενους. Εννοιολογική συγγένεια παρατηρείται και στην προσέγγιση του        

Kalleberg (1977), ο οποίος όρισε την εργασιακή ικανοποίηση ως έναν γενικό           

συναισθηματικό προσανατολισμό των ατόμων έναντι των εργασιακών ρόλων που         

επιτελούν. Ο προσδιορισμός «γενικός» αναφέρεται στη διάκριση της συνολικής         

ικανοποίησης από την ικανοποίηση που λαμβάνει το άτομο από συγκεκριμένες          

διαστάσεις των εργασιακών του ρόλων.  

 

Αξιοποιώντας τις ανωτέρω εννοιολογικές προσεγγίσεις και δεδομένου ότι για τη          

μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης θα χρησιμοποιήσουμε την κλίμακα του Spector          

(1985), ορίζουμε λειτουργικά την εργασιακή ικανοποίηση ως αυτό που νιώθουν οι           

εργαζόμενοι για την εργασία τους ως σύνολο αλλά και ως αυτό που νιώθουν για τον               

μισθό, τις ευκαιρίες προαγωγής, τις πρόσθετες παροχές, τις έκτακτες ανταμοιβές, τον           

προϊστάμενό τους, τους συνεργάτες τους, τη φύση της εργασίας που επιτελούν, την            

επικοινωνία και τις συνθήκες της εργασίας τους.  

 

Από τις εννοιολογικές προσεγγίσεις που προηγήθηκαν διαφαίνεται ότι οι         

συναισθηματικές απεικονίσεις των εργασιακών βιωμάτων συνιστούν ένα σημαίνοντα        

παράγοντα για την ερευνητική αποτίμηση της εργασιακής ικανοποίησης. Άλλωστε,         

όπως σημειώνει ο Lewin (1935), η υποκειμενική αντίληψη της πραγματικότητας          

επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις στάσεις, τις δράσεις αλλά και τις αντιδράσεις των             

ατόμων έναντι των διαφόρων φαινομένων, σε σχέση με την αντικειμενική          

πραγματικότητα. Από την άλλη, οι Judge et al. (2001), αφορμόμενοι από την εκτίμηση             

του Locke, ότι η εργασιακή ικανοποίηση αναφέρεται μεν σε μία συναισθηματική           

κατάσταση η οποία όμως απορρέει από τη νοητική αξιολόγηση των εργασιακών           

εμπειριών, σημειώνουν ότι όταν αποτιμούμε την εργασία η κρίση μας διαμορφώνεται           

όχι μόνο από συναισθηματικούς παράγοντες αλλά και από την αλληλεπίδραση της           

γνωστικής αξιολόγησης των σκέψεων και των συναισθημάτων που η εργασία μας           

προκαλεί. Όπως, λοιπόν, συμπεραίνει και ο Locke (1969), εν τέλει, η εργασιακή            

ικανοποίηση και, αντίστροφα, η εργασιακή δυσαρέσκεια αποτελούν μία συνάρτηση         

υποκειμενικών αντιλήψεων των ατόμων αναφορικά με τις επιθυμίες, την προσφορά και           

τις συνεπακόλουθες απαιτήσεις τους από την εργασία. 
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Οι υποκειμενικές, όμως, αξιολογήσεις οδηγούν αναπόφευκτα σε       

διαφοροποιήσεις της, εκλαμβανόμενης, εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ των       

εργαζομένων. Εν είδει ιστορικής αναδρομής, ο Kalleberg (1977) κατηγοριοποιεί αυτές          

τις διαφοροποιήσεις βάσει τριών τύπων ερμηνειών. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσει τις           

ερμηνείες που σχετίζονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα των           

ίδιων των εργαζομένων, ενώ στη δεύτερη κατατάσσει τις ερμηνείες που εστιάζουν στη            

φύση και στα χαρακτηριστικά της εργασίας. Όπως είναι ευνόητο οι δύο πρώτοι τύποι             

ερμηνειών φέρουν γνωρίσματα μονομέρειας, καθώς αμφότεροι αγνοούν τη        

συνεπίδραση των παραγόντων της άλλης κατηγορίας. Η τρίτη κατηγορία, αντίθετα,          

αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση των παραγόντων και αποδίδει τις διαφοροποιήσεις της          

εργασιακής ικανοποίησης στη διαδραστικότητα μεταξύ αντικειμενικών συνθηκών       

εργασίας και υποκειμενικών κινήτρων. Αντιστοίχως της κατηγοριοποίησης του        

Κalleberg, οι Judge & Klinger (2008) κατατάσσουν τις θεωρίες των αιτίων της            

εργασιακής ικανοποίησης σε: α) καταστασιακές θεωρίες (situational theories), β)         

διαθεσιακές προσεγγίσεις (dispositional approaches) και γ) αλληλεπιδραστικές θεωρίες        

(interactive theories). 

 

2.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση 

 

Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης συντελείται, ως επί το πλείστον, με τη            

χρήση ειδικών κλιμάκων, οι οποίες είτε καταγράφουν το επίπεδο της ικανοποίησης ως            

ενιαίο σύνολο είτε καλούν τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν μεμονωμένα τους          

διάφορους εργασιακούς παράγοντες που τη συνδιαμορφώνουν. Οι Van Saane et al.           1

(2003), σταχυολογώντας τα κυριότερα (προκαθορισμένα) εργαλεία μέτρησης της        

εργασιακής ικανοποίησης, κατέγραψαν 11 πρότυπους εργασιακούς παράγοντες, οι        

οποίοι χρησιμοποιούνται (συνηθέστερα) από τους ερευνητές ως ανεξάρτητες        

μεταβλητές. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 

 

❏ Αυτονομία 

1 Τα εργαλεία μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης και οι κυριότερες κλίμακες αναλύονται στο             
επόμενο κεφάλαιο της μελέτης. 
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❏ Περιεχόμενο της εργασίας 

❏ Επικοινωνία 

❏ Οικονομικές ανταμοιβές 

❏ Εξέλιξη//Ανάπτυξη 

❏ Προαγωγές 

❏ Συνεργάτες 

❏ Φύση της εργασίας 

❏ Προϊστάμενος/Ανατροφοδότηση/Αναγνώριση 

❏ Φόρτος της εργασίας 

❏ Απαιτήσεις της εργασίας 

 

Αντίστοιχα, οι Wanous & Lawler (1972) αξιοποιώντας 9 από τους          

επικρατέστερους λειτουργικούς ορισμούς για την εργασιακή ικανοποίηση, κατέγραψαν        

23 όψεις (facets) της εργασίας, οι οποίες εκλαμβάνονται από τους ερευνητές ως            

συνιστώσες της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης. Συγκεκριμένα, αναφέρουν τις        

παρακάτω εργασιακές όψεις: 

 

❏ Αυτοεκτίμηση/σεβασμός 

❏ Ευκαιρίες για ανάπτυξη 

❏ Πρεστίζ της εργασίας (εντός του οργανισμού) 

❏ Βαθμός Εποπτείας 

❏ Ευκαιρίες για ανεξάρτητη σκέψη 

❏ Αίσθηση ασφάλειας 

❏ Ευκαιρίες για ανατροφοδότηση (αναφορικά με την απόδοση) 

❏ Κύρος της εργασίας (εκτός του οργανισμού) 

❏ Ευκαιρίες για ολοκλήρωση των εργασιών 

❏ Ευκαιρίες για εκτέλεση προκλητικής εργασίας 

❏ Αίσθηση ότι ο εργαζόμενος γνωρίζει πότε επιτελεί την εργασία σωστά 

❏ Ευκαιρίες για εκτέλεση πολλών εργασιών 

❏ Ευκαιρίες για γνωριμίες 

❏ Ευκαιρίες για την εκτέλεση ενός ολόκληρου κομματιού της εργασίας 

❏ Ελευθερία στην εργασία 

❏ Εναλλαγή/ποικιλία στην εργασία 
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❏ Αμοιβή για την εργασία 

❏ Αίσθηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης 

❏ Ευκαιρίες για βοήθεια/εξυπηρέτηση (τρίτων) 

❏ Ευκαιρίες για συμμετοχή 

❏ Ευκαιρίες για στενές φιλίες 

❏ Ευκαιρίες για προαγωγή 

❏ Βαθμός σεβασμού και δίκαιη μεταχείριση 

 

H αξιολόγηση των διαφόρων παραγόντων, βέβαια, θα πρέπει να επιτελείται με           

δείγματα από όμοιες ή, τουλάχιστον, ομοειδείς εργασιακές ομάδες, καθώς εργαζόμενοι          

από διαφορετικούς τομείς εννοιολογούν με διαφορετικό τρόπο τα χαρακτηριστικά και          

τις πτυχές της εργασίας τους, αποδίδοντάς τους διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά          

(Hu, Kaplan & Dalal, 2010). Άλλωστε, η επιλογή των κατάλληλων παραγόντων/όψεων,           

ο αριθμός και η παραμετροποίηση των στοιχείων της κάθε κλίμακας και η σύνθεση των              

αθροιστικών υποκλιμάκων αποτελούν ερευνητικές αποφάσεις βαρύνουσας σημασίας,       

καθώς, όπως διαφαίνεται από τη μελέτη των Van Saane et al. (2003), επηρεάζουν όχι              

μόνο τις δυνατότητες της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων αλλά και την           

εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εκάστοτε ερευνητικού εργαλείου.  

  

2.1.3 Επιπτώσεις της εργασιακής ικανοποίησης 

2.1.3.1 Εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακή απόδοση 

 
Τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας και οι πρακτικές των σύγχρονων          

μάνατζερ προσωπικού διαχωρίζονται από ένα γνωσιακό χάσμα (knowledge gap), όσον          

αφορά τις επιπτώσεις της εργασιακής ικανοποίησης στους τομείς της εργασιακής          

απόδοσης, της ικανοποίησης από τη ζωή και της απόσυρσης από την εργασία (Saari &              

Judge, 2004). Η δυνητική συσχέτιση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εργασιακής          

απόδοσης άρχισε να διερευνάται, ήδη, από τη δεκαετία του 1930. Οι Roethlisberger &             

Dickson (1939) υπήρξαν από τους πρώτους ερευνητές που ερεύνησαν την επίδραση           

των συνθηκών εργασίας στην απόδοση των υπαλλήλων και επιχείρησαν να συνθέσουν           

μία γενική θεωρία που να επεξηγεί τη φύση της εργασιακής ικανοποίησης και της             

εργασιακής δυσαρέσκειας.  
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H πολύκροτη και πολυαναμενόμενη, όμως, θετική συσχέτιση της ικανοποίησης         

με την εργασιακή απόδοση δεν επιβεβαιώθηκε από τα εμπειρικά δεδομένα. Η           

εμβληματική μετά-ανάλυση των Iaffaldano & Muchinsky (1985), αποδομώντας τις         

θεωρητικές προσεγγίσεις της περασμένης πεντηκονταετίας, διατάραξε τα λιμνάζοντα        

βιβλιογραφικά ύδατα, επιβεβαιώνοντας ότι η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών          

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (0,17). Η ανωτέρω μελέτη λειτούργησε αποθαρρυντικά          

για την περαιτέρω διερεύνηση της αιτιώδους σχέσης της εργασιακής ικανοποίησης και           

της εργασιακής απόδοσης και το όλο ζήτημα πέρασε στο ερευνητικό παρασκήνιο           

(Judge et al., 2001b). Κάθε αναφορά ότι η ικανοποίηση στην εργασία προκαλούσε την             

αύξηση της απόδοσης αποδίδετο, πια, στη λαϊκή σοφία, λόγω της έλλειψης εμπειρικής            

υποστήριξης (Bateman & Organ, 1983). 

  

Σε μία επανεξέταση της ερευνητικής αυτής υπόθεσης, η μετά-ανάλυση των          

Judge et al. (2001b) έδειξε μεγαλύτερο βαθμό συσχέτισης (0,30), σε σχέση με την             

ανάλυση των Iaffaldano & Muchinsky (1985) και πάλι, όμως, η σχεδόν διπλάσια            

επανυπολογισθείσα τιμή καταδεικνύει μέτρια επίπεδα συσχέτισης. Όπως, λοιπόν,        

σημειώνει ο Bowling (2007), του οποίου η μετά-ανάλυση κατέληξε ομοίως σε           

μη-αιτιώδη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, οι προσπάθειες των οργανισμών να           

βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων, στοχεύοντας αποκλειστικά στην αύξηση         

της εργασιακής ικανοποίησής τους, είναι απίθανο να αποδώσει θετικά αποτελέσματα.  

 

Οφείλουμε, βέβαια, να επισημάνουμε στο σημείο αυτό, ότι η σχέση μεταξύ των            

δύο αυτών παραγόντων δεν θα πρέπει να θεωρείται οργανωσιακά, αλυσιτελής, καθώς           

δεν είναι μονοδιάστατη. Οι Judge et al., (2001b) ανασκοπώντας τα ποιοτικά           

χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής          

απόδοσης, στη σχετική βιβλιογραφία, κατέγραψαν τους εξής επτά τρόπους συσχέτισής          

τους (Εικόνα 1): 

 

Μοντέλο 1: Η εργασιακή απόδοση προκαλείται από την εργασιακή ικανοποίηση. 

Μοντέλο 2: Η εργασιακή ικανοποίηση προκαλείται από την εργασιακή απόδοση. 

Μοντέλο 3: Η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή απόδοση αλληλοσχετίζονται. 
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Μοντέλο 4: Η σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής           

απόδοσης είναι πλαστή. 

Μοντέλο 5: Η σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής           

απόδοσης ρυθμίζεται από άλλες μεταβλητές. 

Μοντέλο 6: Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της            

εργασιακής απόδοσης. 

Μοντέλο 7: Διαφορετικές προσεγγίσεις της εργασιακής ικανοποίησης και της         

εργασιακής απόδοσης. 
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Εικόνα 1. Τα 7 μοντέλα συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της            

εργασιακής απόδοσης 
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Αναφερόμενοι στη σχέση των δύο αυτών πτυχών της εργασίας, οι Christen, Iyer            

& Soberman (2006) επισημαίνουν ότι παρόλο που οι οργανωσιακές μελέτες βρίσκουν           

ασθενείς συσχετίσεις, η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή απόδοση         

επηρεάζονται αμφότερες από πολλούς, άλλους, κοινούς παράγοντες (π.χ προσπάθεια,         

αποζημίωση, ποιότητα εποπτείας, σαφήνεια των αρμοδιοτήτων) οι οποίοι θα πρέπει να           

διερευνηθούν προτού καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η σχέση τους στερείται          

σημαντικότητας. Η σχέση αυτή, εν πολλοίς, βασίζεται στη θεωρητική υπόθεση ότι ο            

χαρούμενος εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα και περισσότερο αποδοτικός, σε σχέση με          

έναν εργαζόμενο που δεν είναι χαρούμενος (happy-productive worker thesis). Πολλοί,          

λοιπόν, ερευνητές, αναθεωρώντας τη μυωπική οπτική της αποκλειστικής εστίασης στην          

εργασιακή ικανοποίηση, διερευνούν την επίδραση της ευρύτερης ψυχολογικής        

ευημερίας στην απόδοση των εργαζομένων (Wright & Cropanzano, 2000).  

 

2.1.3.2 Εργασιακή ικανοποίηση και ικανοποίηση από τη ζωή 

 

Η μετά-ανάλυση των Tait, Padgett & Baldwin (1989) κατέγραψε μία θετική           

συσχέτιση (0,44) μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της ικανοποίησης από τη           

ζωή, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ζητήματα της εργασίας δεν θα πρέπει να             

εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με τις εξω-εργασιακές μέριμνες. Η σχέση           

αυτή της ικανοποίησης από την εργασία με την ικανοποίηση από τη ζωή            

κατηγοριοποιείται ερευνητικά σε τρεις ερμηνευτικές υποθέσεις (Judge & Watanabe,         

1994): α) στην υπόθεση της διάχυσης (Spillover), β) στην υπόθεση της αναπλήρωσης            

(Compenstation) και γ) στην υπόθεση της κατάτμησης (Segmentation).  

 

Η πρώτη θεωρία (διάχυση) διατείνεται ότι τα άτομα που είναι δυσαρεστημένα           

με την εργασία τους είναι ταυτόχρονα και δυσαρεστημένα με τη ζωή τους (και το              

αντίστροφο). Η θεωρία αυτή προϋποθέτει θετική συσχέτιση των δύο μεταβλητών και           

κατά συνέπεια επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της μελέτης των Tait, Padgett &            

Baldwin (1989). Η δεύτερη θεωρία (αναπλήρωση) βασίζεται στην υπόθεση ότι τα           

άτομα που βιώνουν τη δυσαρέσκεια στην εργασία τους αναζητούν περισσότερο          

ευχάριστες εμπειρίες στην υπόλοιπη ζωή τους (και το αντίστροφο). Στην περίπτωση           

αυτή οι δύο μεταβλητές θα πρέπει να παρουσιάζουν μία αρνητική συσχέτιση. Η θεωρία             
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της τμηματοποίησης, σε αντίθεση με τις δύο άλλες θεωρίες, δεν αξιώνει την ύπαρξη             

σημαντικής συσχέτισης, καθώς προσεγγίζει την εργασιακή ικανοποίηση και την         

ικανοποίηση από τη ζωή ως ανεξάρτητες ή ασθενώς συσχετιζόμενες μεταβλητές (Judge           

& Watanabe, 1994). 

 

Η διερεύνηση της πολυδιάστατης σχέσης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης         

και της ικανοποίησης από τη ζωή έχει οδηγήσει τους μελετητές σε νέες ερευνητικές             

αναζητήσεις. Οι νέες τάσεις της έρευνας συντείνουν στη συνεξέταση της επίδρασης και            

άλλων παραγόντων, όπως η διαμάχη μεταξύ οικογένειας και εργασίας (Adams, King &            

King, 1996; Bruck, Allen & Spector, 2002) και οι αυτοαξιολογήσεις του πυρήνα (core             

self evaluations), δηλαδή των υποσυνείδητων συμπερασμάτων στα οποία τα άτομα          

καταλήγουν αναφορικά με τον εαυτό τους, τους γύρω τους αλλά και τον κόσμο (Judge,              

Locke, Kluger, 1998). Σε οργανωσιακό επίπεδο, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον         

παρουσιάζει η σχέση της εργασιακής ικανοποίησης με την οργανωσιακή δέσμευση και           

με τις συμπεριφορές απoχώρησης από την εργασία (είτε με τη μορφή οικειοθελούς            

αποχώρησης είτε με τη μορφή βραχυχρόνιων απουσιών), καθώς, σύμφωνα με τους           

Ghiselli, La Lopa & Bai (2001), οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν, ίσως, τη             

σημαντικότερη επίδραση στην απόφαση της παραμονής ή της αποχώρησης από την           

εργασία. 

 

2.1.3.3 Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή δέσμευση, απουσία και αποχώρηση από         

την εργασία 

 
Η διακρίβωση της υφής και των χαρακτηριστικών της σχέσης μεταξύ της           

εργασιακής ικανοποίησης και της αποχώρησης από την εργασία επιχειρήθηκε, ήδη, από           

τις απαρχές του 20ου αιώνα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο εργαλείο μέτρησης της               

εργασιακής ικανοποίησης που χρησιμοποίησε ο Hoppock, στα μέσα της δεκαετίας του           

1930, το ένα, από τα συνολικά τέσσερα ερωτήματά που έθετε, αφορούσε την            

πιθανότητα αλλαγής εργασίας (McNichols, Stahl & Manley (1978). Ο ίδιος ο Hoppock            

(1960), σε μία διαχρονική μελέτη που εξέτασε τις αντιλήψεις των ίδιων ανθρώπων με             

χρονική απόσταση τριών περίπου δεκαετιών, κατέγραψε αυξημένα επίπεδα εργασιακής         

ικανοποίησης σε όσα άτομα είχαν, στο μεσοδιάστημα, αλλάξει εργασία.  
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Ανασκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία οι Tett & Meyer (1993) σημειώνουν          

ότι πολλές ανεξάρτητες μελέτες επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις αναφορικά         

με τη θετική συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής           

δέσμευσης και της αρνητικής συσχέτισης αυτών με την αποχώρηση από την εργασία. Η             

τελευταία διαπίστωση, υποστηρίζεται και από τα πορίσματα της ίδιας μετά-ανάλυσης, η           

οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και οι δύο παράγοντες συνεισφέρουν          

μεμονωμένα στις προθέσεις ή/και στην απόφαση αποχώρησης από την εργασία. Οι           

Porter et al. (1974), μάλιστα, προάγουν έναντι των δύο παραγόντων την επίδραση της             

οργανωσιακής δέσμευσης, ως προβλεπτικό παράγοντα για την αποχώρηση από την          

εργασία. Η μελέτη των Koch & Steers (1978), βέβαια, επισημαίνει ότι η σύνδεση με              

την εργασία αποτελεί ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα, σε σχέση με την εργασιακή           

ικανοποίηση, αναφορικά με την αποχώρηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τέλος, τα          

εμπειρικά δεδομένα των ερευνών που αξιολογούνται συγκεντρωτικά στη μετα-ανάλυση         

των Mathieu & Zajac (1990), επιβεβαιώνουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ της           

εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης.  

  

Παράλληλα (αλλά και μεμονωμένα) με την επίδραση της εργασιακής         

ικανοποίησης στην παραμονή ή στην αποχώρηση των υπαλλήλων, η έρευνα εστίασε το            

ενδιαφέρον της και στην ενδεχόμενη ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της ικανοποίησης από           

την εργασία και την απουσία (absenteeism) από αυτήν. Ο Hackett (1989) εξετάζοντας            

συνολικά τα δεδομένα τριών σχετικών μετα-αναλύσεων διαπίστωσε μία μικρή αρνητική          

συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων, η οποία γίνεται ελαφρώς ισχυρότερη           

όταν εξετάζεται η συχνότητα (absence frequency) από ότι όταν η έρευνα εστιάζει στη             

διάρκεια της απουσίας (absence duration). Αφορμώμενος από το εύρημα αυτό ο Sagie            

(1998) επανεξέτασε την επίδραση της ικανοποίησης και της δέσμευσης με τη εργασία,            

υποκαθιστώντας, όμως, τους έμμεσους δείκτες της διάρκειας και της συχνότητας της           

απουσίας με τις άμεσες μετρήσεις των μεταβλητών της οικειοθελούς (μη          

πιστοποιημένης ασθένειας) και της αναγκαστικής (πιστοποιημένης ασθένειας). Με τη         

μεθοδολογία αυτή τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ισχυρή συσχέτιση της          

εργασιακής ικανοποίησης, της οργανωσιακής δέσμευσης και της διαδραστικής        

επίδρασης αυτών με τη συνολική διάρκεια της οικειοθελούς απουσίας από την εργασία.            

Αντίθετα, στις περιπτώσεις της ανοικειοθελούς απουσίας δεν παρατηρήθηκε ανάλογη         

συσχέτιση.  
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Οι Scott & Taylor (1985) αξιολογώντας τα αντικρουόμενα ευρήματα της          

βιβλιογραφίας, αναφορικά με τη σχέση της εργασιακής ικανοποίησης και της απουσίας           

από την εργασία, απέδωσαν τις ασυνέπειες της εμπειρικής έρευνας σε σφάλματα           

δειγματοληψίας, στη χρήση διαφορετικών κλιμάκων μέτρησης και στις εν γένει          

ανεπάρκειες των διαφόρων κλιμάκων μέτρησης. Η ανωτέρω μετα-ανάλυση των         

προγενέστερων ερευνών έδειξε ότι οι ισχυρότερες συσχετίσεις φαίνεται να διακρίνουν          

τις σχέσεις: α) μεταξύ της απουσίας (διάρκεια και συχνότητα) και της ικανοποίησης            

από την ίδια την εργασία, β) μεταξύ της συχνότητας της απουσίας και της ικανοποίησης              

από τους συνεργάτες και γ) μεταξύ της συχνότητας της απουσίας και της συνολικής             

ικανοποίησης. Αντίστοιχα ευρήματα καταγράφονται και σε νεότερες έρευνες.        

Συγκεκριμένα, οι Böckerman & Ilmakunnas (2008) διαπίστωσαν ότι οι δυσμενείς          

συνθήκες εργασίας σχετίζονται με την εργασιακή δυσαρέσκεια και, ως αιτιώδης          

ακολουθία, η εργασιακή δυσαρέσκεια σχετίζεται με την απουσία από την εργασία, ενώ,            

ειδικότερα για τον δημόσιο τομέα, οι Wegge et al. (2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα             

ότι η επίδραση της οργανωσιακής δέσμευσης στην απουσία από την εργασία αυξάνεται            

όσο μειώνεται η ικανοποίηση των υπαλλήλων. 

Σε κάθε, βέβαια, περίπτωση, όπως σημειώνουν οι Seashore & Taber (1975), η            

εργασιακή ικανοποίηση, ανεξαρτήτως των άμεσων ή/και των έμμεσων επιδράσεών της          

στις επιμέρους πτυχές της εργασίας, δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται αποκλειστικά και            

μόνο ως απώτερος σκοπός, αλλά ως μια δυναμική διαδικασία, η οποία, αν και             

επιτελείται σε ατομικό επίπεδο, έχει σημαντική επίδραση στην εξέλιξη και στην           

προσαρμοστικότητα της κοινωνίας.  
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2.2 Εργασιακή παρακίνηση 
 

Η μελέτη του πολυδιάστατου συμπλέγματος εννοιών οι οποίες προσδιορίζουν         

τον όρο «παρακίνηση» (motivation), σύμφωνα με τους Markus & Kitayama (1991),           

επικεντρώνεται γύρω από ένα βασικό ερώτημα: γιατί τα άτομα ξεκινούν, επιμένουν ή            

τερματίζουν συγκεκριμένες ενέργειες κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες; Εάν        

οριοθετήσουμε, λοιπόν, τις συγκεκριμένες αυτές συνθήκες στα πλαίσια της εργασίας,          

τότε ως (εργασιακή) παρακίνηση ορίζεται το σύνολο των ενεργητικών παραγόντων          

(εσωτερικών και εξωτερικών) που ενεργοποιούν την εργασιακή συμπεριφορά του         

ατόμου και καθορίζουν τη μορφή, την κατεύθυνση, την ένταση και τη διάρκειά της. Ο              

συνθετικός αυτός ορισμός του Pinder (2014) καταγράφει τις τρεις συνηθέστερες          

μεταβλητές στην έρευνα της εργασιακής παρακίνησης, δηλαδή την κατεύθυνση της          

συμπεριφοράς του ατόμου (τι κάνει ο εργαζόμενος), την ένταση των δράσεών του            

(πόσο σκληρά εργάζεται) και την επιμονή (πόσο χρόνο εργάζεται) της στοχευμένης           

προσπάθειάς του (Kanfer, 1990). Οι σύγχρονες θεωρίες της εργασιακής παρακίνησης          

αναδύονται από την προσπάθεια να ερμηνευθεί, με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια, ο            

τρόπος με τον οποίο η αλληλεπίδραση των τριών αυτών παραγόντων διαμορφώνει την            

οργανωσιακή συμπεριφορά (Steers, Mowday & Shapiro, 2004). 

 

Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η παρακίνηση απετέλεσε ένα           

ιδιαίτερα δημοφιλές ερευνητικό πεδίο. Παράλληλα, όμως, με το έντονο ερευνητικό          

ενδιαφέρον στη σχετική βιβλιογραφία καταγράφεται και ο προβληματισμός των         

ερευνητών, αναφορικά με την πληθώρα των θεωριών παρακίνησης και την έλλειψη           

ενός ενιαίου μεθοδολογικού πλαισίου για την εννοιολόγηση και τη μέτρησή της (Locke            

& Latham, 1990). Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση των θεωριών της          

παρακίνησης αποτελεί η κατηγοριοποίηση των Campbell et al. (1970), οι οποίοι τις            

διαχώρισαν σε θεωρίες διαδικασίας (mechanical or process theories) και σε θεωρίες           

περιεχομένου (substantive or content theories). Σύμφωνα με τους εισηγητές της εν λόγω            

κατηγοριοποίησης, οι θεωρίες διαδικασίας επιχειρούν να περιγράψουν και να         

εξηγήσουν τη διαδικασία υπό την οποία η ανθρώπινη συμπεριφορά ενεργοποιείται,          

κατευθύνεται, διατηρείται ενεργή και αναστέλλεται. Από την άλλη πλευρά, οι θεωρίες           

περιεχομένου εστιάζουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους στην αναγνώριση των         
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συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ατόμων αλλά και των ειδικότερων εξωτερικών         

παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως          

σημειώνει ο Maslow (1943), οι θεωρίες της συμπεριφοράς δεν θα πρέπει να ταυτίζονται             

με τις θεωρίες της παρακίνησης καθώς η συμπεριφορά επηρεάζεται σχεδόν πάντοτε και            

από άλλους παράγοντες (βιολογικούς, πολιτισμικούς ή και περιστασιακούς).  

 

Οι Ambrose & Kulik (1999) ανασκοπώντας 200 μελέτες για την εργασιακή           

παρακίνηση, που δημοσιεύτηκαν κατά τη δεκαετία του ΄90, κατέγραψαν σημαντική          

εμπειρική υποστήριξη των παραδοσιακών θεωριών. Η ανάλυση αυτή, αν και έρχεται σε            

αντίθεση με προηγούμενα ευρήματα (Landy & Becker, 1987), αναδεικνύει τον          

σημαίνοντα ρόλο που διαδραμάτισαν οι πρωτογενείς θεωρίες στην ερευνητική         

παρακίνηση. Παρακάτω, λοιπόν, παραθέτουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες θεωρίες        

της κάθε κατηγορίας, με γνώμονα την ερευνητική επιρροή τους. 

 

2.2.1 Θεωρίες περιεχομένου 

2.2.1.1 Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow  

 
Ο Maslow (1943,1970) θεωρεί τον άνθρωπο ως ένα ον που διακατέχεται           

συνεχώς από επιθυμίες. Οι ανθρώπινες ανάγκες (needs) και οι παρωθήσεις (drives),           

όμως, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως διακριτές και ανεξάρτητες μεταξύ τους            

έννοιες, καθώς κάθε παρώθηση σχετίζεται με την ικανοποίηση ή τη μη ικανοποίηση            

άλλων αλληλεπιδρώντων παρωθήσεων. Οι ανάγκες, λοιπόν, κατατάσσονται σε μία         

ιεραρχημένη χρονική ακολουθία σύμφωνα με την οποία η εμφάνιση της μιας ανάγκης            

συνήθως ακολουθεί την ικανοποίηση μιας άλλης, πρωθύστερης, ανάγκης (Εικόνα 2).          

Απόλυτη προτεραιότητα στο μοντέλο του Maslow (1943) έχουν οι φυσιολογικές          

(physiological) ανάγκες υπό την έννοια ότι εφόσον ένα άτομο στερείται τα πάντα στη             

ζωή θα παρακινηθεί στο μέγιστο βαθμό από την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, σε             

σχέση με όσες έπονται στην ιεραρχία.  

Στη συνέχεια ακολουθούν οι ανάγκες ασφάλειας (safety). Η κοινή ανάγκη των           

ατόμων για ασφάλεια και σταθερότητα και η προτίμησή τους στα οικεία πράγματα            

εκδηλώνεται με διάφορες μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας και καταγράφεται         

στις αναζητήσεις της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της θρησκείας. Αφού, λοιπόν, ο            
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άνθρωπος καλύψει τις βασικές φυσιολογικές ανάγκες του, αναζητά την ασφάλεια στο           

άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του. Όταν πια νιώσει ότι δεν είναι μετέωρος και ότι δεν               

απειλείται, αρχίζει να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των κοινωνικών αναγκών. Στο          

επίπεδο αυτό το άτομο προτάσσει τις ανάγκες της αγάπης, της στοργής και της             

κοινωνικής συναναστροφής, αποτιμώντας δεόντως το αίσθημα του ανήκειν.  

 

Στην αμέσως επόμενη κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες εκτίμησης (esteem         

needs). Οι ανάγκες αυτές μπορούν να διαιρεθούν σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη            

υποκατηγορία ταξινομούνται οι ανάγκες για ισχύ, επιτεύγματα, επάρκεια, για έμπνευση          

εμπιστοσύνης, για ανεξαρτησία και για ελευθερία, ενώ στη δεύτερη         

συμπεριλαμβάνονται οι επιθυμίες για φήμη, κύρος, αναγνώριση, προσοχή και         

εκτίμηση. Η ικανοποίηση των αναγκών εκτίμησης οδηγεί σε αισθήματα         

αυτοπεποίθησης και επάρκειας, τα οποία με τη σειρά τους ενδυναμώνουν την τάση του             

ατόμου να εκπληρώσει όσα είναι ικανό να πραγματώσει. Η αδιάλειπτη αυτή τάση για             

αυτοπραγμάτωση (self-actualization) βρίσκεται στην ανώτατη κλίμακα της ιεράρχησης        

των αναγκών και νοηματοδοτεί την όλη πορεία της ανθρώπινης επιθυμίας. 
 

 

Εικόνα 2. Η πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών του Maslow 

 

Σύμφωνα με τον Wiley (1997), η κυριότερη δύναμη της θεωρίας του Maslow            

έγκειται στην αναγνώριση των ατομικών αναγκών που παρακινούν την ανθρώπινη          
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συμπεριφορά. Υπό μία αντίστροφη οπτική, οι Wahba & Bridwell (1976) θεωρούν ότι η             

πιο προβληματική πτυχή της θεωρίας του Maslow είναι η ίδια προσέγγισή του στην             

έννοια της ανάγκης. Συγκεκριμένα ισχυρίζονται ότι δεν καθίσταται σαφές εάν οι           

ανάγκες έχουν ψυχολογική ή/και φυσιολογική βάση, εάν εκδηλώνονται μόνο όταν δεν           

ικανοποιούνται ή εάν υπάρχουν αυτοτελώς. Οι Wahba & Bridwell (1976), λοιπόν,           

εκφράζουν τον προβληματισμό για το κατά πόσο είναι δυνατό να αναγνωρίσουμε, να            

απομονώσουμε και να μετρήσουμε τις ανθρώπινες ανάγκες. Σε κάθε, βέβαια,          

περίπτωση το μοντέλο του Maslow έτυχε ευρείας αποδοχής και ενδυνάμωσε το           

ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τις ανάγκες, τα κίνητρα και την εν γένει ανθρώπινη             

συμπεριφορά, αποτελώντας εννοιολογική πρωτόλεια για τις θεωρίες παρακίνησης που         

ακολούθησαν.  

 

 

2.2.1.2 Το μοντέλο ιεράρχησης των αναγκών “ERG” του Alderfer 
 

O Alderfer (1969) προσεγγίζει τη θεωρία του Maslow σαν μια προσπάθεια να            

διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών επηρεάζει            

την ένταση των επιθυμιών του. Μία απλή λύση του προβλήματος θα ήταν να             

υποθέσουμε ότι η ικανοποίηση μιας ανάγκης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της            

επιθυμίας, ενώ η μη ικανοποίησή της την αύξηση της επιθυμίας. Η υπόθεση, όμως,             

αυτή, σε αντίθεση με τη θεωρία της ιεράρχησης, δεν απαιτεί ούτε την κατηγοριοποίηση             

των αναγκών, ούτε την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στα διάφορα είδη των αναγκών. Ο             

Alderfer, λοιπόν, προτείνει μία εναλλακτική θεωρία που, επί της ουσίας ανακατανέμει           

και επανοριοθετεί τις ίδιες έννοιες που πραγματεύεται και ο Maslow. Η θεωρία του             

ονομάστηκε ERG από το ακρωνύμιο των λέξεων Existence, Relatedness και Growth,           

καθώς διαχωρίζει τις ανάγκες στις αντίστοιχες τρεις κατηγορίες: ύπαρξης,         

σχέσης/κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης. Σχηματικά (Πίνακας 1), οι δύο κατώτερες         

κατηγορίες αναγκών του Maslow εντάσσονται, κυρίως, στις ανάγκες ύπαρξης του          

Alferfer, και οι δύο ανώτερες στις ανάγκες ανάπτυξης. Οι ανάγκες για αγάπη και             

κοινωνική ένταξη συμπίπτουν, ως επί το πλείστον, με την κατηγορία των αναγκών            

κοινωνικοποίησης της ERG, χωρίς, όμως, οι αντιστοιχίσεις να υποδηλώνουν και          

ταυτόσημες εννοιολογήσεις. 
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Πίνακας 1. Η κατηγοριοποίηση των αναγκών του Alderfer  

Κατηγορίες & Ανάγκες 
του Maslow 

Κατηγορίες 
του Alderfer (ERG) 

Φυσιολογικές Ύπαρξης 
(Existence) Ασφάλειας - Υλικές 

Ασφάλειας - Διαπροσωπικής Σχέσης/ 
Κοινωνικοποίησης 

(Relatedness) 

Κοινωνικές (του Ανήκειν) 

Εκτίμησης - Διαπροσωπικής 

Εκτίμησης - Αυτοεπιβεβαιούμενης Ανάπτυξης 
(Growth) Αυτοπραγμάτωσης 

Πηγή: Schneider & Alderfer (1973) 

 

Ο Alderfer εκτιμά ότι με τη σύμπτυξη των κατηγοριών αντιμετωπίζονται τα           

προβλήματα επικάλυψης που παρουσιάζει το μοντέλο του Maslow. Η ERG αν και            

αποδέχεται, εν τέλει, την ιεράρχηση των αναγκών δεν της αποδίδει την απόλυτη            

γραμμική αιτιότητα μεταξύ ικανοποίησης και επιθυμίας, ούτε την αυστηρή κατανομή          

των αναγκών σε διακριτές κατηγορίες και τη γραμμική χρονική ακολουθία που           

χαρακτηρίζουν τη θεωρία του Maslow. Η επίδραση της θεωρίας του Alderfer στην            

εννοιολόγηση της παρακίνησης, υπήρξε σημαντική. Σε μία απόπειρα συνολικής         

αποτίμησης της θεωρίας, η Caulton (2012) ανέλυσε 23 σχετικές μελέτες και κατέληξε            

στο συμπέρασμα ότι η ERG συνέδραμε στην κατανόηση της έννοιας της εργασιακής            

ικανοποίησης και στον εντοπισμό των κινήτρων μέσω των οποίων δύναται να βελτιωθεί            

η απόδοση των εργαζομένων.   

 

2.2.1.3 Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg  
 

Ενώ οι προηγούμενες θεωρίες παρακίνησης βασίστηκαν σε αιτιώδη        

συμπεράσματα των θεωρητικών επιστημόνων και σε επαγωγές από τις δικές τους ιδέες            

και την εμπειρία τους, ο Herzberg εστίασε το ερευνητικό ενδιαφέρον στην εργασιακή            
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ικανοποίηση, μελετώντας τόσο τους παράγοντες που σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με           

αυτήν όσο και στον τρόπο με τον οποίο η ικανοποίηση επιδρά στην εργασιακή             

παρακίνηση (House & Wigdor, 1967). Αναλυτικότερα, ο Herzberg και οι συνεργάτες           

του διεξήγαγαν μία έρευνα σε 200 μηχανικούς και λογιστές, καταγράφοντας, μέσω           

συνεντεύξεων, και αναλύοντας τα σημαντικά συμβάντα της εργασίας τους, τα οποία           

τους προκάλεσαν ιδιαίτερη ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια (critical incidents analysis). 

  

Η έρευνα στοιχειοθέτησε το συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο διακριτές         

κατηγορίες παραγόντων. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εσωγενείς παράγοντες         

της εργασίας, οι οποίοι επηρεάζουν θετικά την εργασιακή ικανοποίηση (επίτευξη,          

αναγνώριση της επίτευξης, η ίδια η εργασία, υπευθυνότητα ανάπτυξη και προαγωγή).           

Οι παράγοντες αυτοί ονομάστηκαν παράγοντες ικανοποίησης (satisfiers) ή        

παρακίνησης (motivators). Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ορισμένες εξωγενείς        

προς την εργασία μεταβλητές οι οποίες ονομάστηκαν παράγοντες δυσαρέσκειας         

(dissatisfiers) ή υγιεινής (hygiene factors) (διοίκηση και πολιτική της επιχείρησης,          

επίβλεψη/προϊστάμενος, διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακές συνθήκες, μισθός, θέση       

και ασφάλεια), καθώς τροφοδοτούν την εργασιακή δυσαρέσκεια (Herzberg, 1968;         

Tietjen & Myers, 1998). 

 

Η θεωρία των δύο παραγόντων αμφισβήτησε το κυρίαρχο, μέχρι τότε,          

θεωρητικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή            

δυσαρέσκεια αποτελούν τους δύο ακραίους πόλους ενός γραμμικού συνεχούς, στο μέσο           

του οποίου ένα άτομο βιώνει μία ουδέτερη κατάσταση. Η πορεία προς την εργασιακή             

ικανοποίηση (και η αντίστροφη προς τη μη ικανοποίηση) δεν συνδεόταν πλέον με τη             

βελτίωση ή τη χειροτέρευση των διαφόρων παραγόντων, αλλά με την παρουσία ή την             

απουσία αυτών σε συγκεκριμένα κρίσιμα συμβάντα της εργασίας. Η εξάλειψη των           

παραγόντων υγιεινής θα οδηγούσε τους εργαζόμενους σε μία ουδέτερη κατάσταση ενώ           

η παρουσία των παραγόντων παρακίνησης θα συνέβαλε στην αύξηση της εργασιακής           

ικανοποίησης. Σύμφωνα, λοιπόν, με το θεωρητικό αυτό οικοδόμημα το αντίθετο της           

ικανοποίησης δεν είναι η δυσαρέσκεια αλλά η μη ικανοποίηση. Αντιστοίχως και           

αντιστρόφως, το αντίθετο της δυσαρέσκειας δεν είναι η ικανοποίηση, αλλά η μη            

δυσαρέσκεια (Bassett-Jones & Lloyd, 2005; DeShields, Kara & Kaynak, 2005;          

Herzberg, 1968). 
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Εικόνα 3. Παράγοντες Υγιεινής και Παρακίνησης της θεωρίας του Herzberg 

 

Η επιστημονική κοινότητα επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεωρία του          

Herzberg, η οποία αν και κατέστη δημοφιλής δεν υπήρξε ταυτόχρονα και αναντίρρητη.            

Λίγα, μόλις, έτη μετά τη δημοσίευσή της οι Dunnette, Campbell & Hakel, (1967)             

άσκησαν δριμεία κριτική, χαρτογραφώντας τις πρώτες έρευνες που βασίστηκαν στη          

θεωρία των δύο παραγόντων. Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές αυτοί διαπίστωσαν ότι οι            

μελέτες που χρησιμοποίησαν ακριβώς την ίδια μεθοδολογία με τον Herzberg          

παρουσιάζονταν υποστηρικτικές προς τη θεωρία (βλ. Εικόνα 3), ενώ όσες          

διαφοροποιούνταν μεθοδολογικά έτειναν στην αποδόμηση της εγκυρότητάς της. Η         

μέθοδος της ανάλυσης των κρίσιμων συμβάντων, άλλωστε, ενδεχομένως να         

επηρεάζεται από τη μεροληπτική διάθεση των συνεντευξιαζομένων, οι οποίοι τείνουν          

να αποδίδουν τις επιτυχίες σε εσωγενείς παράγοντες και τις αποτυχίες σε εξωγενείς.            

Επίσης, η κριτική εστιάστηκε στη διαφοροποίηση του αντικτύπου των εκάστοτε          

παραγόντων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ατομικά και οργανωσιακά χαρακτηριστικά,         

καθώς και στην έλλειψη ερευνητικής υποστήριξης αναφορικά με το επιχείρημα ότι οι            
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παράγοντες παρακίνησης οδηγούν μόνο στην ικανοποίηση και ότι οι παράγοντες          

υγιεινής παράγουν μόνο δυσαρέσκεια. Σε αντίθεση, όμως, με την όποια κριτική η            

θεωρία του Herzberg και οι εφαρμογές της διατηρούν την επιρροή τους στον τομέα της              

οργανωσιακής ψυχολογίας μέχρι και σήμερα (Furnham, Forde & Ferrari, 1999).  

2.2.2 Θεωρίες διαδικασίας 

 2.2.2.1 Η θεωρία της ισότητας του Adams 
 

H θεωρία της ισότητας αποδίδει αξιωματικό χαρακτήρα στην ερευνητική         

διαπίστωση ότι τα άτομα, υποσυνείδητα ή/και συνειδητά, αξιολογούν τις κοινωνικές          

και τις εργασιακές τους σχέσεις, συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τους άλλους ως προς              

την αναλογία των εκροών που λαμβάνουν προς τις εισροές που προσφέρουν (Εικόνα 4).             

Όταν η αναλογία εκροών/εισροών εκλαμβάνεται ως άνιση τότε το άτομο βιώνει μία            

κατάσταση ανισότητας, η οποία του προκαλεί δυσφορία. Όσο μεγαλύτερη είναι η           

ανισότητα σε σύγκριση με το άλλο άτομο, το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο            

αναφοράς, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυσφορία και όσο διευρύνεται η δυσφορία, τόσο            

εντείνεται η επιθυμία και η παρακίνηση του ατόμου να προβεί σε δράσεις που θα              

απομειώσουν το χάσμα και θα αποκαταστήσουν την ισότητα (Huseman, Hatfield &           

Miles, 1987). 

 

Σύμφωνα με τους Cropanzano & Folger (1989) το κύριο πρόβλημα της θεωρίας            

του Adams είναι ότι εστιάζει στις ανταμοιβές που λαμβάνει ένα άτομο, ως τελικό             

αποτέλεσμα, αγνοώντας τη διαδικασία που ακολουθείται και τις αποφάσεις που          

λαμβάνονται για την κατανομή αυτών των ανταμοιβών. Είναι ευνόητο ότι η           

υποκειμενική κρίση των ατόμων αποκρυσταλλώνεται αποτιμώντας όχι μόνο το τελικό          

παράγωγο αλλά και την όλη διαδικασία. Ο Leventhal (1980) επισημαίνει, επίσης           

επικριτικά, ότι η θεωρία της ισότητας είναι μονοδιάστατη, καθώς επικεντρώνεται σε           

μία μόνο όψη της ισότητας (την αρχή της αξιοκρατίας), και προσθέτει ότι η θεωρία              

τείνει να υπερεκτιμά την επίδραση της δικαιοσύνης στις κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες            

διαμορφώνονται από την συνεπίδραση πλήθους άλλων παραγόντων. 
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Αναλογίες 
Ισότητας Αναλογίες Ανισότητας 

 Ελλείπουσα Ανταμοιβή Πλεονάζουσα Ανταμοιβή 

ΧΧ, ΧΧ ΧΧ, ΧΥ ΧΧ, ΥΧ 

ΥΥ, ΥΥ ΥΧ, ΧΧ ΧΥ, ΧΧ 

ΧΧ, ΥΥ ΥΧ, ΧΥ ΧΥ, ΥΧ 

ΥΥ ΧΧ ΥΧ, ΥΥ ΧΥ, ΥΥ 

ΧΥ, ΧΥ ΥΥ, ΧΥ ΥΥ, ΥΧ 

ΥΧ, ΥΧ   

Υ= Υψηλό επίπεδο, Χ= Χαμηλό επίπεδο 
Υπόμνημα: Το πρώτο γράμμα κάθε ζεύγους αναφέρεται στις εισροές και το δεύτερο στις εκροές. Το               
πρώτο ζεύγος αποδίδει την αναλογία εισροών/εκροών του ατόμου που κρίνει και το δεύτερο ζεύγος              
την αναλογία εισροών/εκροών του ατόμου που εκλαμβάνεται ως σημείο αναφοράς. Η σημειολογία            
αποδίδεται σε ανέκδοτο χειρόγραφο των Weiek & Nesset 

Πηγή: Pritchard (1969) 

Εικόνα 4. Καταστάσεις Ισότητας - Ανισότητας σύμφωνα με τη θεωρία του Adams 

 

Το μοντέλο της ισότητας, βέβαια, περιλαμβάνει και ορισμένα ερευνητικά          

χαρακτηριστικά που επαυξάνουν την απήχηση της θεωρίας του Adams. Ενδεικτικά,          

όπως αναφέρει ο Goodman (1977), η θεωρία έχει εκτενή θεωρητική εννοιoλόγηση και            

ευρύ ερευνητικό υπόβαθρο, που συνδυάζει ποσοτικά (πλήθος σχετικών μελετών) και          

ποιοτικά (ερευνητικές υποθέσεις/ερωτήματα) χαρακτηριστικά αναλύσεων. Τέλος, η       

θεωρία δεν αναφέρεται αποκλειστικά στον τομέα της εργασιακής παρακίνησης αλλά          

έχει αξιοποιηθεί εκτενώς και για την ανάλυση ενός ευρέως φάσματος κοινωνικών           

σχέσεων.  
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2.2.2.2 Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom 
 

Οι πρώτες μελέτες που αξιοποίησαν τις ευρύτερες θεωρίες των προσδοκιών για           

να καταγράψουν και να ερμηνεύσουν την εργασιακή παρακίνηση ανάγονται στη          

δεκαετία του 1930. Την περίοδο αυτή, για πρώτη φορά, ερευνητές όπως ο Lewin και ο               

Tolman ισχυρίστηκαν ότι οι οργανισμοί αναπτύσσουν γνωστικές προσδοκίες,        

αναφορικά με τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς, και κατά συνέπεια ρυθμίζουν τη           

συμπεριφορά τους ώστε να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Oliver, 1974). Η           

θεωρία, βέβαια, αποδίδεται στον Vroom, καθώς ήταν ο πρώτος που συνέθεσε ένα            

σαφές και ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο με εφαρμογή στην οργανωσιακή         

συμπεριφορά (Mitchell, 1974).  

 

Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom, σε γενικές γραμμές, διατείνεται ότι η            

εργασιακή συμπεριφορά μπορεί να προβλεφθεί εάν γνωρίζουμε τις προσδοκίες και τις           

αποτιμήσεις που αποδίδουν τα άτομα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη           

θεωρία αυτή ένα άτομο επιλέγει συνειδητά μία συμπεριφορά, ανάμεσα σε πολλές           

εναλλακτικές, επί τη βάσει της αλληλεπίδρασης μεταξύ α) της αξίας των επικείμενων            

ανταμοιβών και β) της υποκειμενικής του εκτίμησης ότι η εργασιακή συμπεριφορά του            

θα επιφέρει τα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε αυτές τις ανταμοιβές (Wabba &             

House, 1974).  

 

Το μοντέλο, λοιπόν, του Vroom ορίζει τρεις συγκεκριμένους ψυχικούς         

παράγοντες (Valence, Instrumentality, Expectancy), οι οποίοι παρακινούν και        

κατευθύνουν την εργασιακή συμπεριφορά, ενώ, ταυτόχρονα, αναλύει τις σχέσεις που          

αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των παραγόντων (Εικόνα 5). Αναλυτικότερα, ο Vroom          

ορίζει την Προσδοκία (Expectancy) ως την υποκειμενική πιθανότητα ότι μια δράση ή            

μια προσπάθεια θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα ή σε μία απόδοση. Η έννοια της              

Οργανικότητας (Instrumentality), αντίστοιχα, ορίζεται ως η σχέση μεταξύ της απόδοσης          

και του επικείμενου αποτελέσματος ή αλλιώς ως η σχέση μεταξύ δύο αποτελεσμάτων            

(outcome-outcome). Τέλος, η έννοια του Σθένους (Valence) σχετίζεται με την          

ελκυστικότητα και την αποτίμηση της αξίας των αποτελεσμάτων από την υποκειμενική           

κρίση του κάθε ατόμου (Ramlall, 2004; Van Eerde, 1996). Επί της ουσίας, σύμφωνα με              
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τους Isaac, Zerbe & Pitt (2001), η θεωρία του Vroom υποθέτει ότι τα άτομα              

παρακινούνται όταν πληρούνται οι ακόλουθες τρεις συνθήκες: 

 

α) Ότι η καταβολή της προσωπικής προσπάθειας του ατόμου θα οδηγήσει σε ένα             

αποδεκτό επίπεδο απόδοσης, 

β) ότι το επίπεδο της απόδοσης που θα επιτευχθεί θα επιφέρει, με τη σειρά του, ένα                

συγκεκριμένο αποτέλεσμα και  

γ) ότι το αποτέλεσμα που θα επέλθει θα έχει αξία για το άτομο που κατέβαλε την                

προσπάθεια. 
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Εικόνα 5. Το μοντέλο της θεωρίας των Προσδοκιών του Vroom 
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2.2.2.3 Η θεωρία θέσπισης στόχων των Locke & Latham 
 

Ο Locke (1981) ορίζει τον στόχο ως αυτό που ένα άτομο προσπαθεί να πετύχει              

ή αλλιώς ως τον σκοπό μιας πράξης. Επειδή οι στόχοι αναφέρονται σε αποτελέσματα             

που αποτιμώνται στο μέλλον, η θέσπισή τους υπονοεί τη δυσαρέσκεια του ατόμου με             

την υφιστάμενη κατάστασή του και την ταυτόχρονη επιθυμία του να επιτύχει κάποιο            

στόχο ή αποτέλεσμα. Οι στόχοι, από κοινού με την αυτοαποτελεσματικότητα (όπως           

αυτή νοείται στη σχετικά θεωρία του Bandura), μετριάζουν, ή μετριάζουν εν μέρει, την             

επίδραση άλλων, δυνητικά παρακινητικών, παραγόντων (όπως τα προσωπικά        

χαρακτηριστικά, η ανατροφοδότηση, η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, η          

εργασιακή αυτονομία και τα οικονομικά κίνητρα) και επηρεάζουν την απόδοση (Locke,           

1968 ; Locke & Latham, 2006). Θέτοντας, λοιπόν, σε δεύτερη μοίρα την επίδραση των              

ανωτέρω παραγόντων, η θεωρία θέσπισης στόχων επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά         

των ίδιων των στόχων και αναζητά την επίδρασή τους στην απόδοση της εργασίας. 

 

 

Εικόνα 6. Η σχέση μεταξύ των Στόχων, της Αυτο-Αποτελεσματικότητας και της           

Απόδοσης, στη θεωρία θέσπισης στόχων των Locke & Latham 

 

Ο Locke (1996) συνοψίζει το περιεχόμενο της θεωρίας του, αξιοποιώντας 14           

κατηγορίες ερευνητικών ευρημάτων, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω: 

 

1. Όσο αυξάνεται η δυσκολία των στόχων τόσο μεγαλύτερα είναι τα επιτεύγματα. 
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2. Όσο πιο συγκεκριμένοι είναι οι στόχοι τόσο ακριβέστερα ρυθμίζονται και τα           

αποτελέσματα της απόδοσης. 

3. Οι στόχοι που είναι συγκεκριμένοι και δύσκολα επιτεύξιμοι οδηγούν σε          

υψηλότερες αποδόσεις. 

4. Η δέσμευση στους εκάστοτε στόχους καθίσταται σημαντικότερος παράγοντας        

όταν οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και δύσκολοι. 

5. Η υψηλή δέσμευση στους στόχους επιτυγχάνεται όταν το άτομο πείθεται ότι οι            

στόχοι είναι σημαντικοί αλλά και επιτεύξιμοι. 

6. Η αυτοαποτελεσματικότητα έχει έμμεση επίδραση στην απόδοση καθώς        

επηρεάζει: α) το επίπεδο δυσκολίας των στόχων που επιλέγεται ή γίνεται           

αποδεκτό, β) τη δέσμευση στους στόχους, γ) την αντίδραση στην αρνητική           

ανατροφοδότηση ή την αποτυχία και δ) την επιλογή της στρατηγικής του κάθε            

έργου. 

7. Η θέσπιση στόχων είναι πιο αποτελεσματική όταν συνοδεύεται από         

ανατροφοδότηση αναφορικά με την πρόοδο του αρχικού στόχου. 

8. Η θέσπιση στόχων (όπως και η αυτοαποτελεσματικότητα) μετριάζει την         

επίδραση της επίγνωσης των προηγούμενων αποδόσεων στις μεταγενέστερες.  

9. Οι στόχοι επηρεάζουν την απόδοση διαμορφώνοντας την κατεύθυνση της         

δράσης, τον βαθμό της προσπάθειας που καταβάλλεται και τη διάρκεια της           

δράσης στον χρόνο. 

10. Οι στόχοι εντείνουν και βελτιώνουν την ποιότητά του σχεδιασμού. Ταυτόχρονα           

ενεργοποιούν την αυτόματη εφαρμογή των σχεδίων επίτευξης στόχων που ήδη          

γνωρίζουν τα άτομα από την εμπειρία ή την επιμόρφωσή τους. Τέλος, τα σχέδια             

και οι στρατηγικές που αφομοιώθηκαν πιο πρόσφατα από τα άτομα είναι και τα             

πιθανότερα να χρησιμοποιηθούν, υπό την επίδραση ενός συγκεκριμένου και         

δύσκολου στόχου. 

11. Όταν οι άνθρωποι πασχίζουν για την επίτευξη στόχων που αφορούν σύνθετα           

έργα, τότε καθίστανται λιγότερο αποτελεσματικοί στο να ανακαλύψουν        

κατάλληλες στρατηγικές εάν δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία ή εκπαίδευση         

στην εκτέλεση του έργου και όταν πιέζονται να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις και            

να τις επιτύχουν γρήγορα. 
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12. Οι στόχοι και η αυτοαπελεσματικότητα απομειώνουν, ή απομειώνουν μερικώς,         

την επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών και των κινήτρων στην         

απόδοση. 

13. Η θέσπιση στόχων μπορεί να συνδεθεί με την αυτορύθμιση της συμπεριφοράς            

ακόμα και χωρίς εξωτερική παρώθηση - εκπαίδευση. 

14. Οι στόχοι λειτουργούν ως πρότυπα (αυτο)ικανοποίησης, όσο, λοιπόν, πιο          

απαιτητικοί είναι οι στόχοι που τίθενται τόσο μεγαλύτερα επιτεύγματα         

απαιτούνται για την επίτευξη της ικανοποίησης. 

  

Εν είδει κριτικής επί της θεωρίας της θέσπισης στόχων, οι Gagne & Deci (2005)              

επισημαίνουν ότι εστιάζοντας αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά των στόχων για την          

πρόβλεψη της απόδοσης, δεν αποδίδεται η προσήκουσα προσοχή στο γεγονός ότι τα            

διαφορετικά περιεχόμενα και οι διαφορετικές ρυθμίσεις/διαδικασίες που διέπουν την         

προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών, οδηγούν σε διαφορετικές ποιότητες         

απόδοσης. Οι Schweitzer, Ordóñez & Douma (2004), διερευνώντας τη συσχέτιση          

μεταξύ της θέσπισης στόχων και της ανήθικης συμπεριφοράς, βρήκαν ότι τα άτομα που             

δεν επιτυγχάνουν τους στόχους είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν ανήθικη         

συμπεριφορά. Το εύρημα αυτό αναδιατάσει το ερευνητικό προσκήνιο με νέα ζητήματα           

τα οποία μέχρι πρόσφατα επισκίαζε η αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα της θεωρίας.          

Η κριτική θεώρηση των επικρατουσών θεωριών αποτελεί μία ερευνητική σταθερά για           

κάθε γνωστικό αντικείμενο, η αξιοσημείωτη, όμως, γενίκευση της θεωρίας σε          

περισσότερα από 100 έργα κατά τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες (Locke & Latham,            

2002), αντανακλά όχι μόνο την ακτινοβόλο απήχησή της, αλλά και την ευρεία            

εμπειρική της εφαρμογή.  

 

2.3 Εργασιακή Ικανοποίηση και Εργασιακή Παρακίνηση 

 

Το ερευνητικό πεδίο της εργασιακής ικανοποίησης, αν και έχει διερευνηθεί          

εκτενώς και πολυδιάστατα δεν έχει παραγάγει κοινώς αποδεκτά συμπεράσματα, ενώ η           

γνώση μας για την έννοια της παρακίνησης απέχει πολύ από το να θεωρηθεί             

ολοκληρωμένη (Locke & Latham, 2004). Οι Landy & Becker (1987), επισημαίνουν,           

σχετικά, ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλές θεωρίες για την παρακίνηση και υπερβολικά           
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πολλά δεδομένα και προδιαγράφουν το ερευνητικό ενδιαφέρον στη σύνθεση μεταξύ          

θεωρίας και πράξης. O Locke (1991), σε μια προσπάθεια να ενσωματώσει τις διάφορες             

θεωρίες σε ένα ενιαίο θεωρητικό μοντέλο, υποστήριξε ότι οι περισσότερες εξ αυτών            

αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές μιας χρονολογικά ιεραρχημένης «παρακινητικής        

ακολουθίας» (motivational sequence), η οποία έχει ως αφετηρία την εκπλήρωση των           

ατομικών αναγκών και καταλήγει στην εργασιακή ικανοποίηση.  

 

Οι έννοιες της εργασιακής παρακίνησης και της εργασιακής ικανοποίησης         

λογίζονται συχνά ως συγγενείς και σε πολλές περιπτώσεις εκλαμβάνονται ως          

ταυτόσημες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Hersey, Blanchard & Johnson (2001) στην           

πραγματικότητα οι δύο έννοιες διαφέρουν πολύ. Η παρακίνηση επηρεάζεται από          

αντιλήψεις που αποβλέπουν στο μέλλον και αφορούν τη σχέση μεταξύ απόδοσης και            

ανταμοιβών, ενώ η ικανοποίηση αναφέρεται στα συναισθήματα των ατόμων για τις           

αμοιβές που ήδη έχουν λάβει. Εν συντομία, η ικανοποίηση αποτελεί συνέπεια           

γεγονότων του παρελθόντος, ενώ η παρακίνηση σχετίζεται με προσδοκίες και          

συμπεριφορές του μέλλοντος. Ορισμένες γενικές έννοιες της παρακίνησης, βέβαια,         

όπως η επιλογή στόχων, η ένταση της επιθυμίας για ανταμοιβές και η            

αυτο-αποτελεσματικότητα χρησιμοποιούνται συχνά τόσο για την ερμηνεία όσο και για          

την πρόβλεψη οργανωσιακών αντιλήψεων και συμπεριφορών, όπως η απόδοση και η           

εργασιακή ικανοποίηση (Kanfer, 1992).  

 

Προς την κατεύθυνση αυτή συγκλίνουν και οι Roos & Van Eeden (2008), οι             

οποίοι ανσκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία διαπίστωσαν ότι η εκπλήρωση         

ορισμένων παραγόντων που αφορούν προσωπικά και εργασιακά χαρακτηριστικά        

σχετίζονται με υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. Έτσι, θεώρησαν ότι οι          

διαφορετικές διαστάσεις της παρακίνησης που αντιπροσωπεύουν αυτά τα        

χαρακτηριστικά σχετίζονται θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση. Επίσης, η ανάλυση          

των Vinokur-Kaplan, Jayaratne & Chess (1994) έδειξε ότι ορισμένοι παράγοντες          

εργασιακής παρακίνησης (για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα ειδικότερα οι          

προκλήσεις της εργασίας και οι ευκαιρίες προαγωγής) μπορούν να αποτελέσουν          

παράγοντες πρόβλεψης της εργασιακής ικανοποίησης. 
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2.4 Εμπειρικά δεδομένα για την εργασιακή ικανοποίηση στην        

Ελλάδα 

 
Οι έλληνες εργαζόμενοι καταγράφουν μεσοσταθμικά τα χαμηλότερα επίπεδα        

εργασιακής ικανοποίησης στην Ευρώπη. (Ahn & Garcia, 2004; Demoussis &          

Giannakopoulos, 2007). Η ήδη χαμηλή ικανοποίηση των Ελλήνων από την εργασία           

τους, σημείωσε περαιτέρω κάμψη κατά τη διάρκεια της δριμείας κρίσης χρέους, που            

συνεχίζει να βιώνει η ελληνική οικονομία (Markovits et al., 2017). Ταυτόχρονα, το            

χάσμα ικανοποίησης που διακρίνει τους εργαζόμενους στον Δημόσιο από τους          

εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα είναι επίσης το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της            

Ευρωζώνης. Αναλυτικότερα, τα εμπειρικά δεδομένα αποτυπώνουν την υψηλότερη        

ικανοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων, έναντι των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα,          

σε όλες τις πτυχές της εργασιακής ικανοποίησης, με τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση να            

παρατηρείται στους τομείς της εργασιακής ασφάλειας, του ωραρίου εργασίας και των           

αποδοχών (Demoussis & Giannakopoulos, 2007). Οι ίδιοι παράγοντες, άλλωστε,         

φαίνεται να έχουν σημαντική επιρροή και στην εργασιακή ικανοποίηση μεταξύ των           

διαφόρων τύπων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με τους εργαζόμενους πλήρους          

ωραρίου να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση σχετικά με την αμοιβή και την ασφάλεια            

της εργασίας τους σε σχέση με τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης στο λιανικό            

εμπόριο (Giannikis & Mihail, 2011).  

 

Οι Bourantas & Papalexandris (1999) επισημαίνουν ότι τα άτομα που επιζητούν           

την εργασία στον δημόσιο τομέα έχουν διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά σε          

σχέση με όσους προσελκύονται από τον ιδιωτικό τομέα. Τα ιδιαίτερα αυτά           

χαρακτηριστικά προφανώς και επηρεάζουν τις τάσεις και τις συμπεριφορές των          

εργαζομένων και κατά συνέπεια και την εργασιακή ικανοποίηση. Στον ιδιωτικό τομέα,           

επίσης, φαίνεται να υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των χαρακτηριστικών της          

προσωπικότητας και της εργασιακής ικανοποίησης (Nikolaou & Robertson, 2001). Σε          

κάθε περίπτωση, βέβαια, οι διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των εργαζομένων σε          

δημόσιους οργανισμούς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συνάδουν με τα ιδιαίτερα          

χαρακτηριστικά του κάθε τομέα (Bellou, 2007). Ο ιδιωτικός τομέας, ως επί το πλείστον,             

αποτελείται από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες διοικούνται από μέλη της           
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οικογενείας, που κυριαρχούν έναντι των επαγγελματιών μάνατζερ. Αντίστοιχα, στους         

δημόσιους οργανισμούς η διοίκηση, κατά κύριο λόγο, ασκείται από πολιτικούς φίλους           

και στελέχη της εκάστοτε Κυβέρνησης (Bourantas et al., 1990).  

 

Οι ιδιαίτερες αυτές οργανωσιακές δομές της Ελλάδας και οι συνεπακόλουθες          

εργασιακές αντιλήψεις και προτιμήσεις των εργαζομένων επηρεάζουν ποικιλοτρόπως        

την εργασιακή ικανοποίηση. Ενώ, λοιπόν, τις τελευταίες δεκαετίες το ελληνικό δημόσιο           

έχει προσελκύσει άτομα με υψηλά τυπικά προσόντα, οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι            

έχουν περισσότερα προσόντα από τα απαιτούμενα, όπως σημειώνουν οι Diaz-Serrano          

& Cabral Vieira (2005), έχουν χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία           

τους. Αναλόγως, σύμφωνα με τους ανωτέρω ερευνητές, σε χώρες όπως το Βέλγιο, το             

Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Αυστρία, η εργασία στο δημόσιο έχει             

θετική επίδραση στην ικανοποίηση των εργαζομένων μόνο εφόσον αυτή συνδυάζεται          

με υψηλές αμοιβές. Στην Ελλάδα, αντίθετα, όπως και στην Ιταλία, την Ισπανία και τη              

Γαλλία, η θετική επίδραση της εργασίας στο δημόσιο παρατηρείται ακόμα και στις            

περιπτώσεις των χαμηλά αμοιβόμενων δημοσίων υπαλλήλων. Οι αντινομικές αυτές         

αντιλήψεις των ελλήνων εργαζομένων επιβεβαιώνονται και από άλλα εμπειρικά         

δεδομένα, όπως από το γεγονός ότι η διαφορά της εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ            

των υψηλά και των χαμηλά αμοιβομένων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις χώρες της              

κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης (Diaz-Serrano & Cabral Vieira, 2005). 

 

Η έρευνα για την εργασιακή ικανοποίηση στον ελληνικό δημόσιο τομέα          

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της, κυρίως, σε εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και της             

εκπαίδευσης. Ειδικότερα, όμως, για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε Υπηρεσίες          

διαχείρισης αιτημάτων και αδειοδότησης της διαμονής των μεταναστών (οι οποίοι          

αποτελούν το δείγμα της πρότυπης αυτής μελέτης) παρατηρείται μία παντελής έλλειψη           

εμπειρικών δεδομένων τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Αν και            

είναι προφανές ότι οι υπηρετούντες στις ΔΑΜ αποτελούν μία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία            

εργαζομένων, λόγω των ειδικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν, οι υπάλληλοι αυτοί,          

όπως προκύπτει και από την ανάλυση που προηγήθηκε, μοιράζονται πολλά κοινά           

χαρακτηριστικά με τους συναδέλφους τους στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Άλλωστε,          

όπως σημειώνουν οι Markovits, Davis & Van Dick (2007), τα εργασιακά δεδομένα του             

ελληνικού δημόσιου τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις κοινωνικές αξίες της           
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Ελλάδας, παρέχοντας στους εργαζόμενους εργασιακή ασφάλεια και, προδομημένη        

ατομική ανάπτυξη. Υιοθετώντας την αντίληψη αυτή, παραθέτουμε ορισμένα        

ειδικότερα, αλλά και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικά, ευρήματα της έρευνας για την          

εργασιακή ικανοποίηση στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας.  

 

Όπως προαναφέρθηκε ο χώρος της Υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό         

προσωπικό, ασθενείς) βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής επιστημονικής έρευνας.         

Το ιδιαίτερο αυτό ενδιαφέρον ενδεχομένως να οφείλεται στην κρατική προσπάθεια          

αναδιάρθρωσης του εθνικού συστήματος υγείας με σκοπό την περιστολή των δαπανών,           

στα πλαίσια της ευρύτερης δημοσιονομικής πολιτικής που επιβάλλει η δριμεία          

οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Η μείωση του κόστους, όμως, λόγω της            

κρισιμότητας του τομέα της Υγείας, δεν θα πρέπει να επιφέρει παράλληλη ή            

παράπλευρη ελάττωση της ποσότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών          

(Flokou, Aletras & Niakas, 2017). Σε μελέτη των Theodorakioglou & Tsiotras (2000)            

επισημαίνεται η ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων διοικητικών μεθόδων και εργαλείων,         

ώστε το ελληνικό σύστημα Υγείας να λειτουργήσει με υψηλά πρότυπα. Ηδη από το             

2001 οι στόχοι της αναδόμησης συγκλίνουν στη βελτίωση της τεχνικής και της            

οικονομικής αποδοτικότητας των οργανισμών Υγείας. Η αδυναμία, όμως, των         

διοικήσεων να προσφέρουν στους εργαζόμενους οικονομικά κίνητρα (ιδιαίτερα στον         

δημόσιο τομέα) προσανατόλισε το ενδιαφέρον τους σε άλλες πτυχές της εργασίας των            

επαγγελματιών της Υγείας, με σκοπό να προσδιοριστεί η σημαντικότητα άλλων          

κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης (Paleologou et al.,2006).  

  

Παράλληλα, λοιπόν, με τη διερεύνηση των αντιλήψεων και της ικανοποίησης          

των ίδιων των ασθενών (Aletras, Papadopoulos & Niakas, 2006; Priporas, Laspa &            

Kamenidou, 2008), το ερευνητικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η ικανοποίηση του ιατρικού          

προσωπικού των οργανισμών Υγείας. Αναλυτικότερα, οι Αλεξιάς, Αναγνωστόπουλος        

& Πιλάτης (2010) κατέγραψαν μία αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής          

ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης, με την αμοιβή και τις δυνατότητες           

προαγωγής να αποτελούν τους παράγοντες με τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης.          

Αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της συναισθηματικής         

εξουθένωσης κατέγραψαν και οι Mihail & Kloutsiniotis (2016). Αντίθετα, η εργασιακή           

ικανοποίηση φαίνεται να έχει σημαντική θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική          
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νοημοσύνη (Psilopanagioti et al., 2012) και μέτρια θετική συσχέτιση με την           

επαγγελματική αυτονομία (Iliopoulou & While, 2010). Αντιστρόφως, προβλεπτικό        

παράγοντα της εργασιακής δυσαρέσκειας αποτελούν οι ιδιαίτερες συνθήκες και οι          

υψηλές απαιτήσεις της εργασίας (Antoniou, Davidson & Cooper, 2003). H Bellou           

(2010) σημειώνει, επιπροσθέτως, ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι πιθανότερο να          

επιτευχθεί όταν οι διαδικασίες λειτουργίας και αξιολόγησης του οργανισμού         

θεωρούνται δίκαιες και όταν παρέχονται δυνατότητες ατομικής ανάπτυξης και εξέλιξης,          

ενώ η έμφαση που αποδίδεται στον ανταγωνισμό φαίνεται να μειώνει τα επίπεδα της             

ικανοποίησης. 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση από τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και από τη           

φύση της εργασίας αποτελούν, αντίστοιχα, (αρνητικούς) προβλεπτικούς παράγοντες της         

εργασιακής εξουθένωσης και για εργαζόμενους (νηπιαγωγούς) στον χώρο της         

Εκπαίδευσης (Tsigiglis, Zachopoulou & Grammatikopoulos, 2006). Ωστόσο, οφείλουμε        

να επισημάνουμε ότι οι δύο αυτοί παράγοντες δεν αποτιμώνται ομοιόβαθμα από τους            

παιδαγωγούς, καθώς η ικανοποίηση που λαμβάνουν από τη φύση της εργασίας και από             

τη δυνατότητα προσφοράς στους μαθητές είναι υψηλότερη σε σχέση με την           

ικανοποίησή τους από τις συνθήκες της εργασίας τους (Anastasiou & Papakonstantinou,           

2014). Αντίστοιχα με τον τομέα της υγείας είναι και τα ευρήματα σχετικά με την              

αρνητική συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στην Εκπαίδευση         

με την εργασιακή εξουθένωση (Kroupis et al., 2017).  

 

Τα αποτελέσματά των ερευνών στους έλληνες εκπαιδευτικούς έδειξαν, επίσης,         

μία σημαντική συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης με τη συναισθηματική         

νοημοσύνη, υπό την έννοια ότι οι παιδαγωγοί με υψηλότερη εκτίμηση συναισθηματικής           

νοημοσύνης είναι πιθανό να εκδηλώσουν λιγότερη εργασιακή εξουθένωση και         

υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση (Kafetsios & Zampetakis, 2008; Platsidou, 2010).         

Θετική συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει και μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και           

της αίσθησης της αποτελεσματικότητας (Tsigiglis, Koustelios & Grammatikopoulos,        

2010). Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σχετίζεται, επίσης, με την ηγεσία των           

σχολικών μονάδων και τον τρόπο λήψεως των αποφάσεων (Koutouzis & Malliara,           

2017). Τέλος, οι Saiti & Fassoulis, εστιάζοντας στους διευθυντές σχολείων της           

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναζήτησαν τους παράγοντες της εργασίας που        
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σχετίζονται με την ικανοποίησή τους και διαπίστωσαν τη σημαντική επίδραση της           

στάση και του ρόλου των προϊσταμένων τους, της αμοιβής και της αναγνώρισης του             

έργου τους.  

 

Παράλληλα, βέβαια, με τις έρευνες σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων,         

τα εμπειρικά δεδομένα από τον ελληνικό δημόσιο τομέα συγκλίνουν, ως προς τις            

ερευνητικές αναζητήσεις τους, με τις παγκόσμιες τάσεις, διερευνώντας τις συσχετίσεις          

της εργασιακής ικανοποίησης με ερευνητικά δημοφιλείς μεταβλητές όπως η εργασιακή          

απόδοση, η οργανωσιακή δέσμευση και η οργανωσιακή κουλτούρα. Σε ανάλογα μήκη           

κύματος με τη διεθνή βιβλιογραφία, λοιπόν, οι Trivellas & Dargenidou (2009)           

διαπίστωσαν ότι η εργασιακή ικανοποίηση συμβάλλει στην παραγωγικότητα των         

υπαλλήλων και στην επιθυμία τους να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας του            

οργανισμού. Η βελτίωση, όμως, των αποτελεσμάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα          

σχετίζεται με την παροχή εσωτερικών κινήτρων, τα οποία, εντούτοις, δεν παρέχονται με            

την απαιτούμενη συχνότητα (Manolopoulos, 2008). Η οργανωσιακή δέσμευση, επίσης,         

φαίνεται να επηρεάζει το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης, καθώς οι πλήρως           

οργανωσιακά δεσμευμένοι υπάλληλοι είναι πιθανότερο να είναι περισσότερο        

ικανοποιημένοι από την εργασία τους, ενώ οι λιγότερο ή καθόλου δεσμευμένοι           

υπάλληλοι είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης        

(Markovits, Davis & Van Dick, 2007).  

 

Σε μία πρωτότυπη, για τα ελληνικά δεδομένα, ερευνητική προσέγγιση ο          

Drydakis (2011) διερεύνησε την επίδραση των προβλημάτων υγείας στην εργασιακή          

ικανοποίηση και κατέγραψε υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης στους υγιείς        

εργαζόμενους σε σχέση με τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.          

Προς αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση, εάν επιθυμούμε να αποκτήσουμε μία πληρέστερη           

και ευκρινέστερη εικόνα αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα, θα           

πρέπει να προσανατολίσουμε την έρευνα στην αναζήτηση συσχετίσεων με νέες          

παραμέτρους της ζωής και της εργασίας των ατόμων, να καταγράψουμε και να            

αξιολογήσουμε την επίδραση της οικονομικής κρίσης και να εστιάσουμε το          

ενδιαφέρον μας σε εργασιακές ομάδες που δεν έχουν μέχρι και σήμερα μελετηθεί.  
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3. Μεθοδολογία 

 

3.1 Ερευνητικός σχεδιασμός 
 

Για τη διαμόρφωση και την περιγραφή του ερευνητικού σχεδιασμού της          

παρούσας μελέτης αξιοποιήθηκε το μοντέλο των Saunders, Lewis & Thornhill (2014).           

Αναλυτικότερα, η ερευνητική φιλοσοφία που επιλέχθηκε συνάδει με τις αρχές του           

θετικισμού (positivism), συλλέγοντας δεδομένα με συστηματικό τρόπο και        

αναζητώντας σταθερές και αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών, στο          

ιδιαίτερο κοινωνικό τους περιβάλλον (Robson, 2010). Η εξήγηση των συσχετίσεων και           

της αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε υιοθετώντας την        

υποθετική-αφαιρετική (hyphothetico-deductive) ερευνητική προσέγγιση, η οποία      

περιλαμβάνει την οριοθέτηση του θεωρητικού πλαισίου (ανασκόπηση βιβλιογραφίας),        

τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω μιας          

λογικής ανάλυσης των δεδομένων (Sekaran, 2002). 

 

Ακολούθως των ανωτέρω επιλογών, προκρίθηκε η στρατηγική της        

δημοσκόπησης (survey), η οποία, σύμφωνα με τους Saunders, Lewis & Thornhill           

(2014) συνδέεται με την αφαιρετική προσέγγιση και χρησιμοποιείται τόσο στις          

διερευνητικές όσο και στις περιγραφικές έρευνες. Η μελέτη είναι συγχρονική          

(cross-sectional), δεδομένου ότι μετράει έναν παράγοντα (εργασιακή ικανοποίηση) σε         

ένα συγκεκριμένο δείγμα (εργαζόμενοι στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και        

Μετανάστευσης) και σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία (οικονομική κρίση -          

έξαρση μεταναστευτικών ροών). Τέλος, για τη συλλογή των δεδομένων διεξήχθη          

ποσοτική (quantitative) έρευνα, καθώς όπως επισημαίνει ο Creswell (2011) είναι η           

πλέον κατάλληλη μέθοδος για τις περιπτώσεις που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη           

στατιστική για να μετρήσουμε μεταβλητές, να εκτιμήσουμε τη συνεισφορά τους σε           

κάποιο αποτέλεσμα και στη συνέχεια να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας.  
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3.2 Δειγματοληψία και ερευνητική διαδικασία 
 

Το δείγμα της έρευνας συντίθεται από 95 εργαζόμενους που εργάζονται, με           

αποκλειστικά καθήκοντα, σε Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) της         

Κ.&Α.Μακεδονίας και της Θράκης. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι, όπως και οι οργανικές           

μονάδες τους, υπάγονται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και         

Θράκης (ΑΔΜΘ). Η χρονική διάρκεια της έρευνας εκτείνεται από τις 24/05/2017 έως            

και τις 28/06/2017. Οι συμμετέχοντες αυτο-επιλέχθηκαν εθελοντικά (δειγματοληψία        

αυτοεπιλογής - self selection sampling) να συμμετέχουν στην έρευνα, κατόπιν          

κοινοποίησης του ερωτηματολογίου στην υπηρεσιακή τους διεύθυνση ηλεκτρονικής        

αλληλογραφίας. Η τεχνική της αυτοεπιλογής, άλλωστε, είναι κατάλληλη για         

δημοσκοπήσεις μέσω εφαρμογών του διαδικτύου (Saunders, Lewis & Thornhill, 2014).          

Σύμφωνα με τον (Neuman, 2014) οι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις (web surveys) είναι           

οικονομικές, ταχείες και προφυλάσσουν το δείγμα από τις προκαταλήψεις του          

διεξάγοντος την έρευνα (interviewer bias) και από τη μεροληψία κοινωνικής αποδοχής           

(social desirability bias). Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις αυτές συγκεντρώνουν μέτρια         

ποσοστά ανταπόκρισης (response rates). Για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής          

εθελοντικής συμμετοχής επιλέχθηκε η ανώνυμη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και         

η εφαρμογή μιας μεικτής μεθόδου συλλογής δεδομένων, μία ερευνητική διαδικασία, η           

οποία, όπως επισημαίνει ο Dillman (2007) αυξάνει τα ποσοστά ανταπόκρισης.  

 

Ειδικότερα, σε πρώτο επίπεδο, το ερωτηματολόγιο της έρευνας ψηφιοποιήθηκε         

(σε στατική μορφή) μέσω του διαδικτυακού λογισμικού δημοσκοπήσεων Google         

Forms. Ο υπερσύνδεσμος του ερωτηματολογίου συμπληρώθηκε από μία αναλυτική         

επιστολή με οδηγίες προς τους υποψήφιους συμμετέχοντες και εστάλη μέσω ενός           

ενημερωτικού email στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Α.Δ.Μ.Θ. Κατόπιν της         

εγκρίσεως από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, το email με τον υπερσύνδεσμο της            

έρευνας και την ενημερωτική επιστολή προωθήθηκε στις υπηρεσιακές διευθύνσεις         

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλων των εργαζομένων στις ΔΑΜ της Α.Δ.Μ.Θ.         

(απογραφή) με την επισήμανση να μην συμπληρωθεί από τους εργαζόμενους στη ΔΑΜ            

Θεσσαλονίκης. Στους τελευταίους το ερωτηματολόγιο είχε ήδη διανεμηθεί σε έντυπη          

μορφή από τον ίδιο τον διεξάγοντα την έρευνα, ο οποίος ως υπηρετών στη ΔΑΜ              
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Θεσσαλονίκης γνώριζε τους εργαζόμενους προσωπικά. Τα έντυπα ερωτηματολόγια, για         

την εξασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, επιστρέφονταν σε ένα ειδικό          

χάρτινο κιβώτιο που τοποθετήθηκε σε κοινόχρηστο χώρο των εργαζομένων. 

 

Από τους, συνολικά, 183 εργαζόμενους στις ΔΑΜ της Α.Δ.Μ.Θ. (στοιχεία          

Σεπτεμβρίου 2017) συμμετείχαν στην έρευνα οι 95, με το ποσοστό ανταπόκρισης να            

ανέρχεται στο 51,9%. Το δείγμα διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή εργαζομένων από το            

σύνολο των πόλεων-εδρών των ΔΑΜ της Α.Δ.Μ.Θ. (Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Δράμα,          

Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κατερίνη, Κιλκίς, Κομοτηνή, Ξάνθη, Πολύγυρος,        

Σέρρες). Η ερευνητική επιλογή να διανεμηθεί το ερωτηματολόγιο στους εργαζόμενους          

της ΔΑΜ Θεσσαλονίκης προσωπικά και σε έντυπη μορφή είχε ιδιαίτερη επιτυχία,           

καθώς επιτεύχθηκε η πλήρης απογραφή του πληθυσμού με ποσοστό ανταπόκρισης          

100%. Στις οδηγίες που συνόδευαν το ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες καλούνταν          2

να συμπληρώσουν έναν κωδικό που γνώριζαν μόνο οι ίδιοι και να τον χρησιμοποιήσουν             

εκ νέου, εφόσον επιθυμούσαν να επανασυμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο δύο         

εβδομάδες μετά την πρώτη συμπλήρωσή του. Στην εθελοντική δεύτερη συμπλήρωση          

συμμετείχαν, εν τέλει, 17 εργαζόμενοι (ποσοστό 17,9% επί των συμμετεχόντων),          

δείγμα το οποίο αξιοποιήθηκε για τον έλεγχο αξιοπιστίας του δείγματος (test-retest           

reliability). .  

3.3 Ανασκόπηση κυριότερων ερευνητικών εργαλείων μέτρησης      
της εργασιακής ικανοποίησης 

 

Η επιλογή του αποτελεσματικότερου ερευνητικού εργαλείου μέτρησης της        

εργασιακής ικανοποίησης για κάθε έρευνα θέτει ως προαπαιτούμενο την ανασκόπηση          

της βιβλιογραφίας και την αξιολόγηση των διαθέσιμων κλιμάκων μέτρησης, αναφορικά          

με την καταλληλότητα εφαρμογής τους στον εκάστοτε πληθυσμό- στόχο. Tαυτόχρονα,          

θα πρέπει να εξετάζονται οι δείκτες αξιοπιστίας (reliability) και εγκυρότητας (validity)           

της κάθε κλίμακας, σύμφωνα με τα διεθνή ερευνητικά πρότυπα, ώστε να           

διασφαλίζονται οι βέλτιστες δυνατές προδιαγραφές των μετρήσεων.  

 

2 Οι συμμετέχοντες που, αν και εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, υπάγονται στην Κεντρική Διοίκηση, το              
Τμήμα Ελέγχου και το Τμήμα Γραμματείας των ΔΑΜ της Κεντρικής Μακεδονίας συμπεριελήφθησαν            
στο γενικό δείγμα. 
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Τα εργαλεία μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης μπορούν να        

κατηγοριοποιηθούν βάσει δύο θεμελιωδών ερωτημάτων: α) του τι μετράνε (τη          

συνολική εργασιακή ικανοποίηση ή τις επιμέρους πτυχές της εργασιακής         

ικανοποίησης) και β) του πώς μετράνε αυτό που αποσκοπούν να μετρήσουν (κλίμακες            

μεμονωμένων μετρήσεων ή πολλαπλών στοιχείων). Μία πρώτη, λοιπόν, ερευνητική         

επιλογή στην οποία θα πρέπει να προβούμε είναι εάν θα μετρήσουμε τη συνολική             

εργασιακή ικανοποίηση (overall) ή τον βαθμό ικανοποίησης τους δείγματός μας          

ανάλογα με τις επιμέρους πτυχές (facets) της εργασίας του. Η επιλογή του αντικειμένου             

της μέτρησης θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι ακόλουθη των ερευνητικών            

στόχων της έρευνας. Στοχεύοντας, λοιπόν, στη μέτρηση της ικανοποίησης που          

λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τις επιμέρους πτυχές της εργασίας τους, θα επιλέξουμε            

την κατηγορία των πολυ-παραγοντικών κλιμάκων. Οφείλουμε, βέβαια, να        

επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι δεν θα επιχειρήσουμε τη μέτρηση της συνολικής            

ικανοποίησης, καθώς η άθροιση των διαφόρων πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης          

δεν ισοδυναμεί απαραίτητα και δεν προσδιορίζει επακριβώς το επίπεδο της συνολικής           

εργασιακής ικανοποίησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης των Scarpello & Campbell          

(1983) δείχνουν ότι εάν θεωρήσουμε τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση ως το           

άθροισμα των μετρούμενων μερών της, ενδέχεται να απορρίψουμε ορισμένους         

καθοριστικούς παράγοντες που δεν συμπεριλαμβάνονται στα εκάστοτε εργαλεία        

μέτρησης.  

 

Σε δεύτερο επίπεδο, καλούμαστε να επιλέξουμε εάν θα χρησιμοποιήσουμε         

μετρήσεις μεμονωμένων στοιχείων (single item measures) ή μία κλίμακα πολλαπλών          

στοιχείων (multi-item scales). Διερευνώντας το μεθοδολογικό αυτό δίλημμα, οι         

Wanous, Reichers & Hudy, (1997), συσχέτισαν δεδομένα από 17 μελέτες που           

χρησιμοποίησαν μετρήσεις μεμονωμένων στοιχείων για να προσδιορίσουν το επίπεδο         

της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης και κατέγραψαν σχεδόν ικανοποιητικά        

επίπεδα αξιοπιστίας (corrected mean = 0,67). Ο Nagy (2002), αντίστοιχα, αξιολογώντας           

τα δεδομένα της έρευνάς του, εκδηλώνει την προτίμησή του στις μετρήσεις           

μεμονωμένων στοιχείων, καθώς, όπως τις χαρακτηρίζει, είναι αποτελεσματικότερες,        

οικονομικότερες και καταλληλότερες για τη μέτρηση των αλλαγών στην εργασιακή          

ικανοποίηση. Οι Warr, Cook & Wall (1979), ανάμεσα στα μειονεκτήματα των           

μετρήσεων της εργασιακής ικανοποίησης συμπεριλαμβάνουν την εκτενή και        
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δύσχρηστη μορφή των κλιμάκων που αποτελούνται από υπεράριθμα ή/και         

αλληλοκαλυπτόμενα στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι Judge et al. (2001a)            

επισημαίνουν ότι παρόλο που τα επίπεδα αξιοπιστίας των μετρήσεων μεμονωμένων          

στοιχείων είναι αξιοσέβαστα, θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι η πλειονότητα των            

κλιμάκων πολλαπλών στοιχείων, καταγράφει ακόμα υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας.        

Επιπροσθέτως, ο Spector (1997) επιχειρηματολογώντας και αυτός υπέρ της χρήσης των           

κλιμάκων πολλαπλών στοιχείων, σημειώνει ότι οι κλίμακες αυτές έχουν δύο καίρια           

πλεονεκτήματα: α) παρουσιάζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και β) η πολλαπλότητα των          

στοιχείων τους δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για πληρέστερες παραγοντικές         

αξιολογήσεις. 

 

Στις κοινωνικές επιστήμες, ειδικότερα, που μελετούν πολυδιάστατες έννοιες, οι         

αθροιστικές κλίμακες βαθμολόγησης (summated rating scales) αποτελούν το συχνότερα         

χρησιμοποιούμενο ερευνητικό εργαλείο. Οι κλίμακες αυτές έχουν τέσσερα κοινά         

χαρακτηριστικά. Πρώτον, συμπεριλαμβάνουν πολλά στοιχεία. που μπορούν να        

συσχετιστούν ή/και να αθροιστούν σε υποκλίμακες. Δεύτερον, κάθε μεμονωμένο         

στοιχείο μετράει ένα αντικείμενο το οποίο έχει διάρκεια και δύναται να μετρηθεί,            

παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι άμεσα παρατηρούμενο. Τρίτον οι           

αθροιστικές κλίμακες βαθμολόγησης δεν αποτελούν ερωτηματολόγια πολλαπλών       

επιλογών και δεν μπορούν να μετρήσουν γνώσεις ή ικανότητες. Με άλλα λόγια δεν             

υπάρχει σωστό ή λάθος, αλλά υποκειμενικές προσεγγίσεις τις οποίες το εργαλείο           

αποσκοπεί στο να καταγράψει και στο να μετρήσει και, τέταρτον, το κάθε στοιχείο             

αποτελεί, ουσιαστικά, μία δήλωση, την οποία οι ερωτώμενοι καλούνται να          

αξιολογήσουν επιλέγοντας τις απαντήσεις που ταυτίζονται περισσότερο με τις         

εκτιμήσεις τους (Spector, 1992). 

 

Στην έρευνά μας, λοιπόν, ακολούθως της κοινής ερευνητικής πρακτικής των          

κοινωνικών επιστημών, θα αξιοποιήσουμε μία κλίμακα πολλαπλών στοιχείων και θα          

προβούμε στην ανάλυση των αθροιστικών κλιμάκων που θα προκύψουν από τη           

στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Οι 6 κυριότερες κλίμακες πολλαπλών στοιχείων          

(4 παραγοντικές και 2 συνολικές) για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης, όπως            

περιγράφονται από τον Spector (1997), είναι οι εξής: 
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3.3.1. Job Descriptive Index - (JDI)  

 

Η JDI είναι μία παραγοντική κλίμακα η οποία αξιολογεί πέντε παράγοντες           

(εργασία, αμοιβή, προαγωγές, εποπτεία/προϊστάμενος, συνεργάτες). Το      

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 72 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με ένα τριαδικό          

μοντέλο (Yes, Uncertain, No). Η κλίμακα καταγράφει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, η           

μη συμπερίληψη, όμως, πολλών παραγόντων που καταγράφονται στη βιβλιογραφία         

οριοθετεί συστολικά τις δυνατότητες της κλίμακας.  

 

3.3.2 Job Satisfaction Survey - (JSS) 

H JSS αξιολογεί 9 παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης (μισθός, ευκαιρίες          

προαγωγής, πρόσθετες παροχές, έκτακτες ανταμοιβές, προϊστάμενος/εποπτεία,      

συνεργάτες, φύση της εργασίας, επικοινωνία και εργασιακές συνθήκες) και καταλήγει          

σε μία συνολική βαθμολόγηση. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 36 στοιχεία και          

χρησιμοποιεί το μοντέλο των αθροιστικών κλιμάκων βαθμολόγησης, ιεραρχώντας τις         

απαντήσεις βάσει μιας εξαβάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το             

6 (συμφωνώ απόλυτα). 

 

3.3.3 Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 

 

Το ερωτηματολόγιο της Minnesota έχει δύο πρότυπες μορφές. Η εκτενής εκδοχή           

περιλαμβάνει 100 στοιχεία και η σύντομη 20. Αμφότερες επιχειρούν να αξιολογήσουν           

20 παράγοντες ικανοποίησης (δραστηριότητα, ανεξαρτησία, ποικιλία, κοινωνική θέση,        

εποπτεία (ανθρώπινες σχέσεις), εποπτεία (τεχνικά ζητήματα), ηθικές αξίες, ασφάλεια,         

κοινωνική προσφορά, εξουσία, αξιοποίηση ικανοτήτων, οργανωσιακές πολιτικές και        

πρακτικές, αποζημίωση, προαγωγές, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, συνθήκες      

εργασίας, συνεργάτες, αναγνώριση, επιτεύγματα) είτε με 5 στοιχεία ανά παράγοντα είτε           
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με 1. Η κλίμακα, ιδιαίτερα η πρώτη εκδοχή της, είναι αρκετά εκτενής, περιλαμβάνει             

πολλούς εξειδικευμένους παράγοντες, που δεν αξιολογούνται στην πλειονότητα των         

υπόλοιπων κλιμάκων, και διερευνά διεξοδικά τη φύση της κάθε εργασίας. 

3.3.4 Job Diagnostic Survey (JDS) 

 

Η JDD αποτελεί ένα γενικό ερευνητικό εργαλείο που μετράει επιμέρους πτυχές           

της εργασίας. Ειδικότερα για την εργασιακή ικανοποίηση περιλαμβάνει τους         

παράγοντες της ανάπτυξης, της αμοιβής, της ασφάλειας, της κοινωνικής θέσης, της           

εποπτείας καθώς και έναν συνολικό δείκτη ικανοποίησης. Η βαθμολόγηση γίνεται με           

μια επταβάθμια κλίμακα από το 1 (εξαιρετικά δυσαρεστημένος) έως το 7 (εξαιρετικά            

ευχαριστημένος). Η κλίμακα αποσκοπεί στη μέτρηση των χαρακτηριστικών της         

εργασίας και κατά συνέπεια εστιάζει ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

  

3.3.5 Job In General Scale (JIG) 

 

Η κλίμακα σχεδιάστηκε για να προσδιορίσει τη συνολική ικανοποίηση και όχι           

μεμονωμένους παράγοντες αυτής. Όπως και η JDI, η JIG χρησιμοποιεί, παρόμοιο,           

τριαδικό σύστημα (Yes, aren’t sure, No) με ορισμένες ερωτήσεις να διατυπώνονται           

αρνητικά και να βαθμολογούνται αντίστροφα (όπως η JSS). Η κλίμακα επιλέγεται,           

κυρίως, για τις έρευνες που αποσκοπούν στη μέτρηση της συνολικής ικανοποίησης.           

Ωστόσο, η μη σταθμισμένη άθροιση της βαθμολογίας των επιμέρους κλιμάκων,          

προϋποθέτει ότι κάθε παράγοντας έχει ίση συνεισφορά στη συνολική ικανοποίηση,          

γεγονός που δεν είναι πάντοτε ακριβές. 

 

3.3.6 Michigan Organizational Assessment Questionnaire Subscale      
(MOAQS) 

 
Η MOAQS αποτελείται από τρία, μόλις, στοιχεία (1. Είμαι σε όλα           

ικανοποιημένος από τη δουλειά μου, 2. Γενικά δεν μου αρέσει η δουλειά μου και 3.               

Γενικά μου αρέσει να εργάζομαι εδώ), από τα οποία το δεύτερο διατυπώνεται και             
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βαθμολογείται αντίστροφα. Η βαθμολόγηση γίνεται με επταβάθμια κλίμακα από το 1           

(διαφωνώ εντόνως) έως το 7 (συμφωνώ εντόνως). 

 

Οι Van Saane et al. (2003), σε μία προσπάθεια να καταγράψουν τα διαθέσιμα             

ερευνητικά εργαλεία μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης και να διερευνήσουν την          

αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους, ανέλυσαν 29 κλίμακες μέτρησης, αξιολογώντας          

τις, μεταξύ άλλων, ως προς την αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής, την εγκυρότητα            

της εννοιολογικής κατασκευής καθώς και τη συγκλίνουσα και τη διακρίνουσα          

εγκυρότητά τους. Στις κλίμακες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι 5 από τις 6            

κυριότερες κλίμακες πολλαπλών στοιχείων, σύμφωνα με τον Spector (1997), που          

παραθέσαμε ανωτέρω. Η MOAQS δεν συμπεριελήφθηκε στην μετά-ανάλυση των Van          

Saane et al. παρόλο που η νεότερη μελέτη των Bowling & Hammond (2008) έδειξε ότι               

και αυτή η κλίμακα πληροί τα βιβλιογραφικά, ελάχιστα κριτήρια αξιοπιστίας και           

εγκυρότητας. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η MOAQS είναι εξαιρετικά απλή και           

βραχεία και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της έρευνάς μας. 

  

Από τις 29 διαθέσιμες κλίμακες που αξιολογήθηκαν ικανοποιητικούς δείκτες         

κατέγραψαν μόλις οι 7, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η JIG και η JSS. Οι 4 από                

τις 5 υπόλοιπες κλίμακες με υψηλούς συντελεστές αξιοπιστίας και εγκυρότητας          

αποτελούν εξειδικευμένα εργαλεία για μετρήσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό         

προσωπικό (Emergency Physician Job Satisfaction Scale - EPJS, McCloskey/Mueller         

Satisfaction Scale -MMSS, Nurse Satisfaction Scale - NSS και Measurement of Job            

Satisfaction -MJS), ενώ στην πέμπτη (Andrew and Withey Job Satisfaction          

Questionnaire) η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί έναν από τους δεκαπέντε         

κοινωνικούς δείκτες, που σύμφωνα με τους εμπνευστές της, προσδιορίζουν την          

ευημερία της ζωής των Αμερικανών (Andrews & Withey, 1976). 

 

Μεταξύ των δύο καταλληλότερων κλιμάκων (για το δείγμα μας) που          

κατέγραψαν τους υψηλότερους δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας (JIG και JSS),          

επιλέξαμε την κλίμακα του Spector. Καταλήξαμε σε αυτήν την επιλογή καθώς η JSS             

ανταποκρίνεται πληρέστερα στα ερευνητικά μας ερωτήματα. Ειδικότερα, η JSS         

αποτελεί μία παραγοντική κλίμακα σχεδιασμένη ειδικά για τη μέτρηση εννέα πτυχών           

της εργασιακής ικανοποίησης σε εργαζόμενους που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Η          
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JIG, αντίθετα, είναι πιο γενική και αποσκοπεί στη μέτρηση της συνολικής εργασιακής            

ικανοποίησης. Άλλωστε, όπως σημειώνουν οι Ironson et al. (1989), οι κλίμακες που            

μετρούν ξεχωριστά τις επιμέρους πτυχές της εργασιακής ικανοποίησης είναι         

περισσότερο χρήσιμες για τη διάγνωση των περιοχών της εργασίας που συγκεντρώνουν           

υψηλά ή χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης, ενώ οι γενικές κλίμακες αδυνατούν να           

ανταποκριθούν (άμεσα) στις εν λόγω ερευνητικές αναζητήσεις. 

 

3.4 Η κλίμακα J.S.S. (Job Satisfaction Survey) του Spector  
 

Σύμφωνα με εκτίμηση του Spector (1985), στα μέσα της δεκαετίας του 1990 τα             

δημοσιευμένα άρθρα με θέμα την ικανοποίηση των εργαζομένων προσέγγιζαν σε          

αριθμό τα 5.000. Η συντριπτική πλειονότητα, όμως, των άρθρων αυτών αναφερόταν σε            

εργαζόμενους στον τομέα της βιομηχανίας, ενώ ελάχιστα αφορούσαν τους         

εργαζόμενους σε Οργανισμούς παροχής κοινωνικών/ανθρώπινων υπηρεσιών. Το       

γεγονός αυτό δυσχέραινε την ερευνητική διαδικασία λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων          

κλιμάκων μέτρησης και νορμών συγκριτικής αξιολόγησης. 

 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω ερευνητικών αναγκών, ο Spector ανέπτυξε          

ένα εξειδικευμένο ερευνητικό εργαλείο για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης          

σε δημόσιους Οργανισμούς, σε Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών και σε Μη          

Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο.). Η κλίμακα Job Satisfaction Survey (στο εξής          

J.S.S. - Πίνακας 2) εδράστηκε στην αντίληψη ότι η εργασιακή ικανοποίηση           

αντιπροσωπεύει ένα σύμπλεγμα αξιολογητικών συναισθημάτων σχετικά με την εργασία         

και σχεδιάστηκε για να μετρήσει τα συναισθήματα αυτά μεμονωμένα αλλά και           

συγκεντρωτικά, με τη μορφή ενός συνολικού σκορ. Σταχυολογώντας τη σχετική          

βιβλιογραφία ο Spector κατέγραψε εννέα πτυχές της εργασίας που συνδιαμορφώνουν          

την ικανοποίηση (μισθός, ευκαιρίες προαγωγής, πρόσθετες παροχές, έκτακτες        

ανταμοιβές, προϊστάμενος/εποπτεία, συνεργάτες, φύση της εργασίας, επικοινωνία και        

εργασιακές συνθήκες) και κατέστησε τις εν λόγω πτυχές ως υποκλίμακες του           

ερευνητικού εργαλείου του. Σε κάθε υποκλίμακα αντιστοίχισε από τέσσερεις         

ερωτήσεις/στοιχεία στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να αξιολογήσουν        
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διαφορετικές πτυχές του κάθε παράγοντα βάσει μιας εξαβάθμιας κλίμακας Likert          

(1932) από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 6 (συμφωνώ απόλυτα). 

  

Από τις 36 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου οι 19 είναι διατυπωμένες αρνητικά.           

Το τελικό σκορ των ερωτήσεων αυτών οριστικοποιείται αφού αντιστρέψουμε         

συμμετρικά τις βαθμολογίες τους, π.χ. 1=6, 2=5 κ.ο.κ. (Spector, 1997). Η συγκεκριμένη            

πρακτική, αν και η χρήση της τελεί υπό μεθοδολογική αμφισβήτηση (Alexandrov,           

2010) και φαίνεται να απομειώνει τις τιμές του συντελεστή Cronbach στις           

πολυπαραγοντικές κλίμακες (Barnette, 2000), αποσκοπεί στη διακρίβωση των        

πραγματικών αντιλήψεων των συμμετεχόντων, αποτρέποντας τη, δυνητική, θετική ή         

αρνητική προκατάληψή τους (positivity - negativity biases), έναντι των         

μονοκατευθυντικών ερωτήσεων. 

 

3.4.1 Πολιτισμική προσαρμογή και μετάφραση της κλίμακας JSS 

 

Η μετάφραση και η πολιτισμική προσαρμογή (cross cultural adaptation) του          

ερωτηματολογίου υλοποιήθηκαν στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του       

Γεροβασιλείου (2009), υπό την καθοδήγηση και τη συνεργασία του Β.Αλετρά, ο οποίος            

τελεί ως επιβλέπων καθηγητής και στην παρούσα μελέτη. Για την πολιτισμική           

προσαρμογή του ερωτηματολογίου, οι ανωτέρω ερευνητές, ακολούθησαν τις        

διαδικασίες που προτείνονται από τους Guillemin, Bombardier & Beaton (1993).          

Συγκεκριμένα διενεργήθηκε προέλεγχος (pre-testing) μέσω διερευνητικής τεχνικής       

(probe technique) σε 10 ανεξάρτητα άτομα, που δεν συμμετείχαν στην έρευνα           

(Γεροβασιλείου, 2009). H μετάφραση του ερωτηματολογίου συντάχθηκε σύμφωνα με         

την πλέον διαδεδομένη τεχνική εξέτασης της γλωσσικής ισοδυναμίας (λεξικολογικά και          

ιδιωματικά), με μεταφράσεις διπλής κατεύθυνσης (back translation technique), από τα          

αγγλικά (source language) στα ελληνικά (target language) και αντίστροφα,         

αξιοποιώντας δίγλωσσους μεταφραστές (Usunier, 1998). Έπειτα, ζητήθηκαν και        

ενσωματώθηκαν τα σχόλια του ίδιου του συντάξαντα (P.Spector) για να προκύψει η            

δεύτερη εκδοχή του ερωτηματολογίου (2nd reconciliation version), η οποία τελικά          

χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. 
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Στις 36 ερωτήσεις του πρωτότυπου ερωτηματολογίου (Πίνακας 2) προστέθηκαν         

9 ερωτήσεις αναφορικά με τα προσωπικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του           

δείγματος (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας          

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, οικογενειακή        

κατάσταση, αριθμός τέκνων, πόλη εργασίας και έτη προϋπηρεσίας) με σκοπό τη           

διερεύνηση της συσχέτισης των δημογραφικών αυτών μεταβλητών με το επίπεδο της           

εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων και τη συγκριτική αξιολόγηση των         

αποτελεσμάτων με τα ευρήματα της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας.  
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  Πίνακας 2. Περιγραφή του ερωτηματολογίου της κλίμακας JSS 

Ερώτηση 
/ Στοιχείο Σύντομη Περιγραφή Διατύ

πωση 
Υποκλίμακα κατά 

Spector 

1 Δίκαιη αμοιβή εργασίας + Αμοιβή 

2 Ευκαιρίες προαγωγής - Ευκαιρίες Προαγωγής 

3 Ικανότητα προϊσταμένου + Προϊστάμενος / Εποπτεία 

4 Ικανοποίηση από πρόσθετες παροχές - Πρόσθετες Παροχές 

5 Αναγνώριση έργου - εργασίας + Έκτακτες Ανταμοιβές 

6 Δυσχερείς κανονισμοί και διαδικασίες - Συνθήκες Εργασίας 

7 Συμπάθεια για τους συνεργάτες + Συνεργάτες 

8 Νόημα εργασίας - Φύση Εργασίας 

9 Οργανωσιακή επικοινωνία + Επικοινωνία 

10 Αυξήσεις μισθού - Αμοιβή 

11 Προαγωγές βάσει σωστής εργασίας + Ευκαιρίες Προαγωγής 

12 Άδικες κρίσεις προϊσταμένου - Προϊστάμενος / Εποπτεία 

13 Πρόσθετες αμοιβές εν συγκρίσει με άλλους Οργανισμούς + Πρόσθετες Παροχές 

14 Εκτίμηση έργου - εργασίας - Έκτακτες Ανταμοιβές 

15 Δυσχέρειες από γραφειοκρατία + Συνθήκες Εργασίας 

16 Ικανότητες συνεργατών - Συνεργάτες 

17 Ευαρέσκεια από το αντικείμενο της εργασίας + Φύση Εργασίας 

18 Σαφήνεια οργανωσιακών στόχων - Επικοινωνία 

19 Σύνδεση εκτίμησης εργασίας και αμοιβής - Αμοιβή 

20 Ταχύτητα προαγωγής εν συγκρίσει με άλλους Οργανισμούς + Ευκαιρίες Προαγωγής 

21 Προσωπικό ενδιαφέρον προϊσταμένου - Προϊστάμενος / Εποπτεία 

22 Δίκαιες πρόσθετες παροχές + Πρόσθετες Παροχές 

23 Έλλειψη ανταμοιβών - Έκτακτες Ανταμοιβές 

24 Φόρτος εργασίας - Συνθήκες Εργασίας 

25 Ευχάριστο οργανωσιακό κλίμα + Συνεργάτες 

26 Γνώση διεργασιών - διαδικασιών - Επικοινωνία 

27 Υπερηφάνεια για την εκτελούμενη εργασία + Φύση Εργασίας 

28 Ικανοποίηση από ευκαιρίες αυξήσεων μισθού + Αμοιβή 

29 Απουσία δυνητικών πρόσθετων αμοιβών - Πρόσθετες Παροχές 

30 Συμπάθεια προς τον προϊστάμενο + Προϊστάμενος / Εποπτεία 

31 Υπερβολική γραφική εργασία - Συνθήκες Εργασίας 

32 Σύνδεση προσπάθειας και ανταμοιβής - Έκτακτες Ανταμοιβές 

33 Ικανοποίηση από τις ευκαιρίες προαγωγής + Ευκαιρίες Προαγωγής 

34 Πλήθος διαπληκτισμών - διαφωνιών - Συνεργάτες 

35 Ευχάριστη εργασία + Φύση Εργασίας 

36 Σαφήνεια οδηγιών για τις ανατιθέμενες εργασίες - Επικοινωνία 
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3.5 Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 
 

Η συλλογή και η πρωτογενής οργάνωση των δεδομένων της έρευνας          

πραγματοποιήθηκε με τη διαδικτυακή εφαρμογή δημοσκοπήσεων Google Forms. Για         

τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο για τις           

κοινωνικές επιστήμες SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

Στο πρώτο επίπεδο της στατιστικής ανάλυσης αποτυπώνεται η        

ανθρωπογεωγραφία του δείγματος και καταγράφονται αναλυτικά τα προσωπικά και τα          

επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. Στη συνέχεια, για να          

επιλέξουμε τα καταλληλότερα μέτρα περιγραφικής στατιστικής και για να προβούμε σε           

ειδικότερες και εκτενέστερες αναλύσεις των αποτελεσμάτων, εφαρμόσαμε τον έλεγχο         

κανονικότητας των Kolmogorov-Smirnov (Saunders, Lewis & Thornhill, 2014), ο         

οποίος μας οδήγησε στην απόφαση να αξιοποιήσαμε τη διάμεσο (median), ως μέτρο            

θέσης της κεντρικής τάσης του δείγματος που δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές,             

και το ΕνδοTεταρτημοριακό Εύρος (IQR - InterQuartile Range), ως μέτρο          

μεταβλητότητας για να προσδιορίσουμε το εύρος της διασποράς των τιμών.  

 

Ταυτόχρονα, υπολογίσαμε, τα ποσοστά, επί τοις εκατό, για κάθε μία βαθμίδα           

από την εξαβάθμια ψυχομετρική κλίμακα Likert, βάσει της οποίας ιεραρχήθηκαν οι           

απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, βέβαια, τελεί         

πάντοτε υπό την αίρεση ότι τα διαστήματα που διακρίνουν τις κατηγορίες της κλίμακας             

Likert έχουν ίσες ψυχολογικές αποστάσεις, ακόμα και εάν η υπόθεση αυτή, εμπράκτως,            

μπορεί και να μην είναι αληθής (Spector, 1976). Η ουσία του προβλήματος            

αποτυπώνεται στην εύστοχη διαπίστωση των Kuzon, Urbanchek & McCabe (1996) ότι           

το μέσο αποτέλεσμα απαντήσεων του τύπου: «άσχημα» (1), «μέτρια» (2),          

«ικανοποιητικά» (3) και «εξαιρετικά» (4) δεν αντιστοιχεί στο «μέτρια» και μισό (2,5).            

Ωστόσο, αποτιμώντας την επίδραση των (ενδεχόμενων) στατιστικών αποκλίσεων στην         

ανάλυση των αποτελεσμάτων, ο Norman (2010) διαπιστώνει ότι στα δεδομένα Likert           

μπορεί να εφαρμοστεί παραμετρική στατιστική ανάλυση με μικρά μεγέθη δείγματος, με           

άνισες διακυμάνσεις και με μη κανονικές κατανομές, χωρίς φόβο εξαγωγής          
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λανθασμένων συμπερασμάτων. Αντίστοιχα, και η εφαρμογή μη παραμετρικών        

αναλύσεων δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τα εξαγόμενα συμπεράσματα (Aletras          

et al., 2010; Murray, 2013). 

 

Έπειτα, διερευνήσαμε στατιστικά τη δυνατότητα ομαδοποίησης των αρχικών 36         

στοιχείων/μεταβλητών της κλίμακας της JSS σε νέες αθροιστικές κλίμακες,         

προβαίνοντας σε παραγοντική αναλυση (Factor Analysis). Πρώτα διεξήγαμε το τεστ          

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy για να διαπιστώσουμε εάν μπορεί          

να εφαρμοστεί παραγοντική ανάλυση στα δεδομένα μας. Έπειτα, επιλέξαμε ως          

καταλληλότερη μέθοδο την Exploratory Factor Analysis (διερευνητική ανάλυση        

παραγόντων) καθώς δεν μπορούμε εκ προοιμίου να εκτιμήσουμε πόσοι κοινοί          

παράγοντες υπάρχουν ή ποιες συγκεκριμένες μετρούμενες μεταβλητές είναι πιθανό να          

επηρεάζουν οι κοινοί αυτοί παράγοντες (Fabrigar et. al., 1999). Με εξαίρεση τις            

παγκόσμιες συγκεντρωτικές νόρμες για τον δημόσιο τομέα (ως σημείο αναφοράς), δεν           

υπάρχει επάρκεια ερευνητικών δεδομένων για την Ελλάδα και, έτι περαιτέρω, για τη            

συγκεκριμένη, ιδιαίτερη, κατηγορία εργαζομένων του δείγματος. Άλλωστε, η κλίμακα         

του Spector μετράει μόνο τους 9 από τους τουλάχιστον 20 κοινούς παράγοντες που             

απαντώνται, λιγότερο ή περισσότερο συχνά, στη βιβλιογραφία (Van Saane et. al.,           

2003). Συνεπώς, εφαρμόσαμε, παραγοντική ανάλυση κύριων αξόνων (Principal Axis         

Factoring) με περιστροφή Promax.  

 

Κάθε, όμως, έρευνα που βασίζεται σε μετρήσεις θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά            

υπόψη της την ακρίβεια, ή όπως την αποκαλούμε συνήθως, την αξιοπιστία της            

μέτρησης, διότι ουδείς συντελεστής εγκυρότητας και καμία παραγοντική ανάλυση         

μπορεί να ερμηνευθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί μία εκτίμηση του μεγέθους του            

σφάλματος της μέτρησης (Cronbach, 1951). Για να προσδιορίσουμε την αξιοπιστία της           

εσωτερικής συνοχής (internal consistency reliability), υπολογίσαμε τον συντελεστή        

alpha - Cronbach’s alpha (Gliem & Gliem, 2003) για τις αθροιστικές κλίμακες που             

προέκυψαν. Ο συντελεστής alpha αντιπροσωπεύει τον βαθμό της ομοιογένειας των          

κλιμάκων και των υποκλιμάκων μέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι, τυχόν, αλλαγές από            

στοιχείο σε στοιχείο αντιπροσωπεύουν πραγματικές αλλαγές στο θέμα της μέτρησης          

και όχι απλές αλλαγές στον τρόπο που οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες ή στον τρόπο              

που ερμηνεύονται. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο Creswell (2011), o συντελεστής alpha           
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αποτελεί μία κατάλληλη επιλογή για να προσδιορίσουμε τη συνέπεια των τιμών του            

εργαλείου μας, δεδομένου ότι τα στοιχεία της κλίμακάς μας βαθμολογούνται σαν           

συνεχείς μεταβλητές. Αφού υπολογίσουμε τον συντελεστή, υπό μία αντίστροφη οπτική          

(αφαιρώντας δηλαδή την τιμή του συντελεστή από τη μονάδα), μπορούμε να           

ποσοτικοποιήσουμε, ταυτόχρονα, και το ποσοστό του λάθους του εργαλείου μέτρησης          

για το εκάστοτε δείγμα (Houser, 2008). 

 

Αφού υπολογίσαμε την αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής, αξιολογήσαμε τη         

σταθερότητα των αθροιστικών κλιμάκων και έναντι της επίδρασης εξωγενών         

παραγόντων, μέσω επαναληπτικών μετρήσεων (test-retest reliability). Κρίσιμη       

παράμετρος για την αξιοπιστία των διαδοχικών μετρήσεων είναι ο χρόνος που           

μεσολαβεί, καθώς ένα σύντομο διάστημα μπορεί να επιφέρει παρόμοιες απαντήσεις, οι           

οποίες, όμως, οφείλονται απλά στη μνήμη των απαντήσεων που δόθηκαν κατά την            

προηγούμενη συμπλήρωση, ενώ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε           

ανόμοιες απαντήσεις λόγω μεταβολής των συνθηκών (Kimberlin & Winterstein, 2008).          

Στην έρευνά μας, το ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε τυχαία σε 17 (ήδη) συμμετέχοντες            

(18% του  πληθυσμού), δύο εβδομάδες μετά την πρώτη συμπλήρωση.  

 

Ακολούθησε ο προσδιορισμός των συντελεστών ενδοταξικής συσχέτισης       

(Interclass Correlation Coefficients - ICC). Οι τιμές των ICC αξιολογούνται για την            

εκτίμηση των επιπτώσεων του σφάλματος της μέτρησης στην ισχύ της στατιστικής           

ανάλυσης και στην εξασθένηση των συσχετίσεων (Weir, 2005). Αξιοποιώντας τις          

επισημάνσεις των Shrout & Fleiss (1979), αναφορικά με την επιλογή του           

καταλληλότερου ICC, επιλέξαμε το μοντέλο ανάλυσης two way random, absolute          

agreement, average measures, καθώς κάθε αξιολογούμενο στοιχείο βαθμολογήθηκε από         

τους ίδιους ακριβώς 17 βαθμολογητές, οι οποίοι λαμβάνονται ως αντιπροσωπευτικό          

δείγμα (τυχαία επιλεχθέν 18%) του συνολικού πληθυσμού, ενώ η αξιοπιστία          

προσδιορίστηκε με βάση τη μέση τιμή των μετρήσεων, διερευνώντας όχι μόνο τη            

συνοχή αλλά και τη συμφωνία των μετρήσεων του κάθε βαθμολογητή. Ικανοποιητικές           

κρίθηκαν οι τιμές των συντελεστών που υπερέβαιναν το 0.80, δεδομένου ότι πάνω από             

αυτό το επίπεδο το σφάλμα της μέτρησης έχει ελάχιστη επίδραση (Nunnally &            

Bernstein, 1994). 

  

52 



Για την περαιτέρω διερεύνηση της εγκυρότητας προσδιορίσαμε, επίσης, και την          

εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής -construct validity- (Creswell, 2011).        

Ειδικότερα, επιλέξαμε τη μέθοδο ανάλυσης πολλαπλών χαρακτηριστικών (multitrait        

analysis). Όπως επισημαίνουν οι Cronbach & Meehl (1955), η δομική εγκυρότητα δεν            

μπορεί να εκφραστεί στο σύνολό της με τη μορφή ενός απλού συντελεστή. Για τον              

λόγο αυτό με την ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών αξιολογήσαμε όχι μόνο τη           

συγκλίνουσα (Convergent Validity), αλλά και τη διακρίνουσα εγκυρότητα        

(Discriminant Validity). Εξετάσαμε, δηλαδή, κατά πόσο οι συσχετίσεις των ερωτήσεων          

με τις αθροιστικές κλίμακες στις οποίες ανήκουν είναι μεγαλύτερες εν συγκρίσει με τις             

κλίμακες που υποτίθεται ότι δεν μετρούν το ίδιο χαρακτηριστικό. Τα κριτήρια της            

μεθόδου αυτής μπορεί να θεωρούνται ως προφανή και ελάχιστα, η ανασκόπηση, όμως,            

της βιβλιογραφίας μας βεβαιώνει ότι δεν πληρούνται πάντοτε και ότι δεν πληρούνται            

ακόμα και σε περιπτώσεις που οι τιμές των συντελεστών εγκυρότητας είναι αρκετά            

υψηλές (Campbell & Fiske, 1959). Ακολούθως διενεργήθηκε έλεγχος στατιστικής         

σημαντικότητας της διαφοράς μεταξύ των συντελεστών συσχέτισης βάσει της         

φόρμουλας του Steiger (1980), η οποία είναι κατάλληλη για εξαρτημένους συντελεστές           

(των ίδιων ατόμων/συμμετεχόντων). 

 

Στο επόμενο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης αναζητήσαμε την ύπαρξη, την          

ένταση και την κατεύθυνση των συσχετίσεων μεταξύ των έξι αθροιστικών κλιμάκων           

που προέκυψαν από την ανάλυση των παραγόντων και των δημογραφικών          

χαρακτηριστικών του δείγματος. Η στατιστική ανάλυση, λοιπόν, συνεχίστηκε με τον          

υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης Spearman, ο οποίος, σε αντίθεση με τον           

συντελεστή Pearson, δεν υποθέτει ότι τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή           

(Robson, 2010). Άλλωστε, όπως επισημαίνουν οι Saunders, Lewis & Thornhill (2014),           

εάν έστω και μία από τις συσχετιζόμενες μεταβλητές περιέχουν δεδομένα κατάταξης,           

δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο συντελεστής Pearson, αλλά ένας συντελεστής που            

να είναι κατάλληλος για τα δεδομένα αυτά.  

 

Οι αθροιστικές κλίμακες, στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε έλεγχο κανονικότητας         

Kolmogorov-Smirnof., ο οποίος έδειξε ότι δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Η           

ανάλυσή μας, λοιπόν, συνεχίστηκε αξιοποιώντας μη-παραμετρικές μεθόδους (Siegal,        

1956). Αρχικά, προκειμένου να διερευνήσουμε, ενδεχόμενες, στατιστικά σημαντικές        

53 



διαφοροποιήσεις στις διαμέσους των επιμέρους δημογραφικών και επαγγελματικών        

ομάδων του δείγματος, εφαρμόσαμε ελέγχους διαμέσων (Mood, 1954) για το σύνολο           

των ανεξάρτητων μεταβλητών. Οι υπο-ομάδες των μεταβλητών που παρουσίασαν         

σημαντικές διαφοροποιήσεις διερευνήθηκαν περαιτέρω με αναλύσεις παλινδρόμησης.  

 

Αναφορικά με τη γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης (linear regression analysis)         

ένα μεγάλο μέρος της στατιστικής βιβλιογραφίας διατείνεται ότι η         

ετεροσκεδαστικότητα μπορεί να επηρεάσει την εγκυρότητα της μεθόδου, ενώ η μη           

κανονική κατανομή όχι (Lumley et al., 2002). Σε κάθε, όμως, περίπτωση, για να             

διασφαλίσουμε την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, διερευνήσαμε και τις δύο αυτές          

υποθέσεις, αναπτύσσοντας και αξιολογώντας τα P-P Plots των καταλοίπων της          

παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων κρίθηκαν ικανοποιητικά        

και η στατιστική ανάλυση ολοκληρώθηκε με την εφαρμογή έξι μοντέλων ανάλυσης           

γραμμικής παλινδρόμησης (ένα για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή).  
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4. Αποτελέσματα 
Το δείγμα των 95 υπαλλήλων των Δ.Α.Μ. που συμμετείχαν στην έρευνα           

παρουσιάζει μία, σχεδόν απόλυτη, στατιστική εξισορρόπηση, αναφορικά με τη         

μεταβλητή του φύλου. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 48 άνδρες (50,5%) και 47 γυναίκες           

(49,5%). Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 90,5% των συμμετεχόντων έχουν ηλικία           

που υπερβαίνει τα 35 έτη, με την ηλικιακή τάξη 35-44 να αναδεικνύεται κυρίαρχη             

(50,5%) και να ακολουθούν οι τάξεις 45-54 (22,1%) και 55-67+ (17,9%). Το μηδενικό             

ποσοστό υπαλλήλων 18-24 ετών (0%) και το μικρό ποσοστό υπαλλήλων 25-34 ετών            

(9,5%) αντικατοπτρίζει τη δημογραφική σύνθεση των εργαζομένων στον δημόσιο         

τομέα της Ελλάδας, στον οποίο, κατά την τελευταία επταετία της δριμείας κρίσης            

χρέους και της συνεπακόλουθης δημοσιονομικής προσαρμογής, προσλαμβάνονται       

ελάχιστοι νέοι υπάλληλοι με μόνιμη σχέση εργασίας. Η πλειονότητα των          

απαντησάντων (63,2%) εργάζεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης (η οποία αποτελεί την           

έδρα της Α.Δ.Μ.Θ.) και είναι έγγαμη σε ποσοστό 73,7%. Από το σύνολο των             

συμμετεχόντων το 37,9% (n=36) δήλωσε ότι δεν έχει παιδιά, ενώ το 33,7% (n=32)             

σημείωσε ότι έχει δύο τέκνα. 

  

Σημαίνοντα στατιστικά ευρήματα καταγράφονται και ως προς το επίπεδο         

εκπαίδευσης του δείγματος, το οποίο παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλό. Ειδικότερα, το          

85,3% των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι, τουλάχιστον, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,        

27.4% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ 3,2% (3 υπάλληλοι) είναι κάτοχοι           

διδακτορικού διπλώματος. Επιπροσθέτως, 6 υπάλληλοι (6,3%) είναι απόφοιτοι της         

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ 32 (33,7%) έχουν προϋπηρεσία σε θέσεις           

ευθύνης. Το υψηλό γνωστικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού υπερτερεί των          

ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων των αρμοδιοτήτων τους και σχετίζεται,        

πιθανότατα, με την προτίμηση των εργαζομένων στις μόνιμες θέσεις του δημόσιου           

τομέα (Demoussis & Giannakopoulos, 2007) λόγω της εργασιακής ασφάλειας που          

προσφέρει (Skalli, Theodossiou & Vasileiou, 2008). Ανάλογες ενδείξεις προκύπτουν         

και από την προϋπηρεσία στις Δ.Α.Μ., δεδομένου ότι το 45,3% εργάζεται στις            

Υπηρεσίες αυτές για διάστημα μικρότερο ή ίσο των πέντε ετών, γεγονός που, πιθανώς,             

σχετίζεται με την αναζήτηση καλύτερων θέσεων εργασίας, ανάλογων των υψηλών          

προσόντων και της προϋπηρεσίας τους σε θέσεις ευθύνης. 
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Πίνακας 3. Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Μεταβλητές N % 

 

n 
 

95 
 

100 
 

Φύλο 
   Άνδρας 
   Γυναίκα 

 
 

48 
47 

 
50,5 
49,5 

Ηλικία 
   18-24 
   25-34 
   35-44 
   45-54 
   55-67+ 

 
0 
9 
48 
21 
17 

 
0 

9,5 
50,5 
22,1 
17,9 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 
   Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
   Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
   Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 
   Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών 

 
14 
52 
26 
3 

 
14,7 
54,7 
27,4 
3,2 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
   Ναι 
   Όχι 

 
6 
89 

 
6,3 

93,7 
Προϋπηρεσία σε Θέση Ευθύνης 
   Ναι 
   Όχι 

 
32 
62 

 
33,7 
65,3 

Οικογενειακή Κατάσταση 
   Άγαμος 
   Έγγαμος 

 
25 
70 

 
26,3 
73,7 

Αριθμός Τέκνων 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4+ 

 
36 
15 
32 
9 
3 

 
37,9 
15,8 
33,7 
9,5 
3,2 

Πόλη Εργασίας 
   Θεσσαλονίκη 
   Αλεξανδρούπολη 
   Βέροια 
   Δράμα 
   Έδεσσα 
   Καβάλα 
   Κατερίνη 
   Κιλκίς 
   Κομοτηνή 
   Ξάνθη 
   Πολύγυρος 
   Σέρρες 

 
60 
4 
1 
5 
3 
5 
3 
6 
3 
2 
1 
2 

 
63,2 
4,2 
1,1 
5,3 
3,2 
5,3 
3,2 
6,3 
3,2 
2,1 
1,1 
2,1 

Έτη Προϋπηρεσίας στις Δ.Α.Μ. 
   0-2 
   3-5 
   6-10 
   11-20 
   21+ 

 
13 
43 
19 
19 
1 

 
13,7 
45,3 
20,0 
20,0 
1,1 
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Μετά την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος,        

προβήκαμε στον έλεγχο κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov, ο οποίος έδειξε ότι και          

οι 36 μεταβλητές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (p=0,000) και κατά συνέπεια            

τα δεδομένα δεν είναι κατάλληλα για παραμετρικούς ελέγχους. Ταυτόχρονα η μη           

κανονική κατανομή μας οδήγησε στην επιλογή των μέτρων της διαμέσου και του            

ενδοτεταρτημοριακού εύρους για την περαιτέρω περιγραφική στατιστική ανάλυση των         

δεδομένων μας. Όπως προαναφέρθηκε, στην κλίμακα JSS ορισμένες ερωτήσεις είναι          

αρνητικά διατυπωμένες και η βαθμολόγησή τους είναι αντίστροφη. Συνεπώς,         

επανακωδικοποιήσαμε (recode) τα δεδομένα ώστε για όλες τις ερωτήσεις η υψηλότερη           

τιμή να υποδεικνύει υψηλότερη ικανοποίηση. 

 

Επισκοπώντας συνδυαστικά τα ποσοστά των απαντήσεων του κάθε στοιχείου,         

ανά τις βαθμίδες της κλίμακας Likert, (Πίνακας 4) και τα περιγραφικά στατιστικά για             

κάθε στοιχείο και για κάθε υποκλίμακα του μοντέλου του Spector (Πίνακας 5)            

προκύπτει, ως πρώτο εμφανές εύρημα, ότι οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν υψηλή          

ικανοποίηση για τον Προϊστάμενό τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι υψηλή τιμή διαμέσου           

(5) παρουσιάζεται και για τα τέσσερα στοιχεία (3,12,21,30) της υποκλίμακας          

«Προϊστάμενος/εποπτεία». Υψηλές τιμές διαμέσου (5) παρουσιάζουν, επίσης, και τα         

στοιχεία που κατηγοριοποιούνται, ως άνω, στην υποκλίμακα «Συνεργάτες» (διάμεσος 5          

στα 7,25 και 4 στο στοιχείο 16), καθώς και τα στοιχεία της υποκλίμακας «Φύση της               

εργασίας» (διάμεσος 5 στα 17,27 και 4 στο 35). Σχετικά ικανοποιημένοι εμφανίζονται            

οι συμμετέχοντες και ως προς τον παράγοντα «Επικοινωνία», γεγονός που εκφράζεται           

με σταθερή τιμή διαμέσου (4) και  για τα 4 στοιχεία.  

 

Στον αντίποδα, την απόλυτη δυσαρέσκεια των εργαζομένων προκαλούν οι         

παράγοντες που σχετίζονται με την αμοιβή, τις πρόσθετες παροχές και τις έκτακτες            

ανταμοιβές. Ειδικότερα, διάμεσο 1 παρουσιάζουν τα στοιχεία 10 & 28 της           

υποκλίμακας, ενώ στην υποκλίμακα «Έκτακτες ανταμοιβές» το στοιχείο 22 έχει          

διάμεσο 1 και τα στοιχεία 4,13 και 29 διάμεσο 2. Ωστόσο, υψηλότερες τιμές,             

παρουσιάζουν τα στοιχεία 1 και 5 των υποκλιμάκων «Αμοιβή» και «Έκτακτες           

ανταμοιβές» αντίστοιχα, με διάμεσο 4. Δυσαρεστημένο εμφανίζεται το δείγμα και          

αναφορικά με τις «Ευκαιρίες προαγωγής» τους, δεδομένου ότι τα στοιχεία 2,20 και 33             

της υποκλίμακας έχουν διάμεσο 2. Αντίστοιχα, δυσαρέσκεια προκαλεί και η έλλειψη           
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ευκαιριών προαγωγής, καθώς και τα τέσσερα στοιχεία της υποκλίμακας έχουν διάμεσο           

2. 

 

Πίνακας 4. Ποσοστά απαντήσεων ανά βαθμίδα 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
/ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
Σύντομη περιγραφή 

ΠΟΣΟΣΤΑ % ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 

1 2 3 4 5 6 
1 Δίκαιη αμοιβή εργασίας 16,8 14,7 11,6 22,1 30,5 4,2 

2 Ευκαιρίες προαγωγής 40,0 31,6 9,5 9,5 7,4 2,1 

3 Ικανότητα προϊσταμένου 5,3 4,2 4,2 14,7 41,1 30,5 

4 Ικανοποίηση από πρόσθετες παροχές 43,2 17,9 14,7 9,5 9,5 5,3 

5 Αναγνώριση έργου - εργασίας 10,5 18,9 13,7 28,4 24,2 4,2 

6 Δυσχερείς κανονισμοί και διαδικασίες 22,1 41,1 23,2 6,3 5,3 2,1 

7 Συμπάθεια για τους συνεργάτες 0,0 3,2 4,2 12,6 43,2 36,8 

8 Νόημα εργασίας 13,7 21,1 21,1 10,5 16,8 16,8 

9 Οργανωσιακή επικοινωνία 5,3 7,4 15,8 29,5 30,5 11,6 

10 Αυξήσεις μισθού 77,9 16,8 0,0 1,1 3,2, 1,1 

11 Προαγωγές βάσει σωστής εργασίας 43,2 16,8 12,6 21,1 4,2 2,1 

12 Άδικες κρίσεις προϊσταμένου 2,1 4,2 13,7 9,5 35,8 34,7 

13 Πρόσθετες αμοιβές εν συγκρίσει με άλλους Οργανισμούς 47.4 18,9 12,6 10,5 7,4 3,2 

14 Εκτίμηση έργου - εργασίας 17,9 14,7 28,4 11,6 20,0 7,4 

15 Δυσχέρειες από γραφειοκρατία 15,8 32,6 23,2 9,5 10,5 8,4 

16 Ικανότητες συνεργατών 8,4 11,6 26,3 9,5 20,0 24,2 

17 Ευαρέσκεια από το αντικείμενο της εργασίας 8,4 10,5 7,4 23,2 32,6 17,9 

18 Σαφήνεια οργανωσιακών στόχων 12,6 13,7 16,8 13,7 24,2 18,9 

19 Σύνδεση εκτίμησης εργασίας και αμοιβής 22,1 18,9 21,1 12,6 17,9 7,4 

20 Ταχύτητα προαγωγής εν συγκρίσει με άλλους Οργανισμούς 27,4 23,2 18,9 12,6 12,6 5,3 

21 Προσωπικό ενδιαφέρον προϊσταμένου 7,4 9,5 10,5 14,7 31,6 26,3 

22 Δίκαιες πρόσθετες παροχές 54,7 22,1 13,7 6,3 2,1 1,1 

23 Έλλειψη ανταμοιβών 36.8 29,5 12,6 12,6 7,4 1,1 

24 Φόρτος εργασίας 12,6 16,8 21,1 18,9 16,8 13,7 

25 Ευχάριστο οργανωσιακό κλίμα 1,1 4,2 8,4 13,7 42,1 30,5 

26 Γνώση διεργασιών - διαδικασιών 8,4 16,8 22,1 15,8 23,2 13,7 

27 Υπερηφάνεια για την εκτελούμενη εργασία 4,2 9,5 6,3 15,8 37,9 26,3 

28 Ικανοποίηση από ευκαιρίες αυξήσεων μισθού 57,9 21,1 9,5 5,3 4,2 2,1 

29 Απουσία δυνητικών πρόσθετων αμοιβών 34,7 24,2 13,7 8,4 9,5 9,5 

30 Συμπάθεια προς τον προϊστάμενο 2,1 0,0 7,4 9,5 38,9 42,1 

31 Υπερβολική γραφική εργασία 11,6 20,0 22,1 20,0 15,8 10,5 

32 Σύνδεση προσπάθειας και ανταμοιβής 21,1 27,4 25,3 12,6 9,5 4,2 

33 Ικανοποίηση από τις ευκαιρίες προαγωγής 35,8 24,2 20,0 10,5 9,5 0,0 

34 Πλήθος διαπληκτισμών - διαφωνιών 10,5 23,2 17,9 12,6 17,9 17,9 

35 Ευχάριστη εργασία 8,4 12,6 9,5 20,0 36,8 12,6 

36 Σαφήνεια οδηγιών για τις ανατιθέμενες εργασίες 7,4 15,8 24,2 15,8 17,9 18,9 
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Για να αξιολογήσουμε τη συγκέντρωση των τιμών και το εύρος της διασποράς            

των απαντήσεων σε κάθε στοιχείο εξετάσαμε, συμπληρωματικά με τη διάμεσο, το           

ενδοτεταρτημοριακό εύρος, που όπως και η διάμεσος δεν έχουν μεγάλη ευαισθησία           

στις ακραίες τιμές. Από την ανάλυση προέκυψε ότι για τα περισσότερα στοιχεία το IQR              

κυμαίνεται μεταξύ 2 έως 3 με μέγιστη τιμή το 3. Το μοναδικό στοιχείο το οποίο               

παρουσιάσε μηδενικό εύρος (0) είναι το στοιχείο 10, το οποίο σχετίζεται με τις             

αυξήσεις του μισθού. Η σύμπνοια και η ομοφροσύνη του δείγματος είναι προφανής,            

εάν συναξιολογήσουμε ότι και η τιμή της διαμέσου είναι η χαμηλότερη δυνατή (1).             

Αναλόγως, το στοιχείο 28 (αυξήσεις μισθού), παρουσιάζει πολύ χαμηλές τιμές          

ικανοποίησης και υψηλές συγκεντρώσεις (median=1 & IQR=1), ενώ και στο στοιχείο           

22 (δίκαιες πρόσθετες αμοιβές) καταγράφεται η μεγάλη δυσαρέσκεια του δείγματος και           

ο κοινός αξιολογικός προσανατολισμός του, αναφορικά με την υποκλίμακα των          

αμοιβών. Το εύρημα αυτό ενδεχομένως να ερμηνεύεται ως επακόλουθο της          

δημοσιονομικής πολιτικής της τελευταίας εξαετίας (από την εφαρμογή του νέου ενιαίου           

μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων (Νόμος 4024/2011)), η οποία επιβάλλει τη          

διαρκή μείωση των δημόσιων δαπανών και τη συρρίκνωση των εισοδημάτων των           

δημοσίων υπαλλήλων με μειώσεις μισθών-παροχών-επιδομάτων, αυξήσεις      

ασφαλιστικών εισφορών, άμεσους και έμμεσους φόρους. 

 

Αρκετά υψηλή συγκέντρωση τιμών, εκφραζόμενη με IQR=1, παρουσιάζουν,        

επίσης, τα στοιχεία 30 και 7 που αναφέρονται στη συμπάθεια των εργαζομένων προς             

τον προϊστάμενό τους και τους συνεργάτες τους, αντίστοιχα. Η συγκέντρωση αυτή           

αποτιμώμενη συνδυαστικά με τις υψηλές τιμές ικανοποίησης (median=5) αναδεικνύουν         

τόσο την εργασιακή ικανοποίηση όσο και τη συναντίληψη των συμμετεχόντων στην           

αξιολόγηση των εν λόγω παραγόντων. 
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Πίνακας 5. Περιγραφικά στατιστικά: Διάμεσοι, Ενδοτεταρτημοριακά Εύρη,       
Ελάχιστες και Μέγιστες τιμές ανά υποκλίμακα/στοιχείο 

Υποκλίμακα 
κατά 

Spector 
Ερώτηση 
/ Στοιχείο Σύντομη Περιγραφή MEDIAN IQR MIN MAX 

Αμοιβή 

1 Δίκαιη αμοιβή εργασίας 4 3 1 6 

10 Αυξήσεις μισθού 1 0 1 6 

19 Σύνδεση εκτίμησης εργασίας και αμοιβής 3 3 1 6 

28 Ικανοποίηση από ευκαιρίες αυξήσεων μισθού 1 1 1 6 

Ευκαιρίες 
Προαγωγής 

2 Ευκαιρίες προαγωγής 2 2 1 6 

11 Προαγωγές βάσει σωστής εργασίας 2 3 1 6 

20 Ταχύτητα προαγωγής εν συγκρίσει με άλλους      
Οργανισμούς 2 3 1 6 

33 Ικανοποίηση από τις ευκαιρίες προαγωγής 2 2 1 5 

Προϊστάμενος/ 
Εποπτεία 

3 Ικανότητα προϊσταμένου 5 2 1 6 

12 Άδικες κρίσεις προϊσταμένου 5 2 1 6 

21 Προσωπικό ενδιαφέρον προϊσταμένου 5 3 1 6 

30 Συμπάθεια προς τον προϊστάμενο 5 1 1 6 

Πρόσθετες 
Παροχές 

4 Ικανοποίηση από πρόσθετες παροχές 2 2 1 6 

13 Πρόσθετες αμοιβές εν συγκρίσει με άλλους      
Οργανισμούς 2 2 1 6 

22 Δίκαιες πρόσθετες παροχές 1 1 1 6 

29 Απουσία δυνητικών πρόσθετων αμοιβών 2 3 1 6 

Έκτακτες 
Ανταμοιβές 

5 Αναγνώριση έργου - εργασίας 4 3 1 6 

14 Εκτίμηση έργου - εργασίας 3 3 1 6 

23 Έλλειψη ανταμοιβών 2 2 1 6 

32 Σύνδεση προσπάθειας και ανταμοιβής 3 2 1 6 

Συνθήκες 
Εργασίας 

6 Δυσχερείς κανονισμοί και διαδικασίες 2 1 1 6 

15 Δυσχέρειες από γραφειοκρατία 3 2 1 6 

24 Φόρτος εργασίας 3 3 1 6 

31 Υπερβολική γραφική εργασία 3 3 1 6 

Συνεργάτες 

7 Συμπάθεια για τους συνεργάτες 5 1 2 6 

16 Ικανότητες συνεργατών 4 2 1 6 

25 Ευχάριστο οργανωσιακό κλίμα 5 2 1 6 

34 Πλήθος διαπληκτισμών - διαφωνιών 3 3 1 6 

Φύση 
Εργασίας 

8 Νόημα εργασίας 3 3 1 6 

17 Ευαρέσκεια από το αντικείμενο της εργασίας 5 2 1 6 

27 Υπερηφάνεια για την εκτελούμενη εργασία 5 2 1 6 

35 Ευχάριστη εργασία 4 2 1 6 

Επικοινωνία 

9 Οργανωσιακή επικοινωνία 4 2 1 6 

18 Σαφήνεια οργανωσιακών στόχων 4 3 1 6 

26 Γνώση διεργασιών - διαδικασιών 4 3 1 6 

36 Σαφήνεια οδηγιών για τις ανατιθέμενες εργασίες 4 2 1 6 

 

60 



Συνεχίζοντας, εφαρμόσαμε το τεστ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling        

Adequacy, για να επιβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα μας είναι κατάλληλα για να            

συσχετισθούν με παραγοντική ανάλυση. Η τιμή του δείκτη αποδείχθηκε ικανοποιητική          

(0,759). Εκτελέσαμε, λοιπόν, παραγοντική ανάλυση κύριων αξόνων (Principal Axis         

Factoring) με περιστροφή Promax. Από την ανάλυση προέκυψαν δέκα νέες μεταβλητές           

(κοινοί παράγοντες), οι οποίες ερμηνεύουν το 70,28 % της συνολικής διακύμανσης των            

αρχικών 36 μεταβλητών. 

 

Αξιοποιώντας τον συγκεντρωτικό πίνακα της διερευνητικής παραγοντικής       

ανάλυσης (Πίνακας 6), εξετάσαμε ποια στοιχεία μπορούν να ομαδοποιηθούν και να           

σχηματίσουν νέες αθροιστικές κλίμακες. Θέσαμε ως ελάχιστο όριο συσχέτισης την τιμή           

0,5, καθώς, όπως ορίζει ο Nunnaly (1994), οι τιμές που υπερβαίνουν αυτό το όριο              

θεωρούνται επαρκώς υψηλές. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, το όριο του 0,5 δεν προέκυψαν           

επαρκείς συσχετίσεις με περισσότερoυς από έναν παράγοντες και συνεπώς δεν κρίθηκε           

αναγκαία η οριοθέτηση και δεύτερου κριτηρίου ένταξης στις αθροιστικές κλίμακες (π.χ.           

ελάχιστη διαφορά μεταξύ των τιμών συσχέτισης των μεταβλητών). Αναλυτικότερα, από          

την ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ των κοινών παραγόντων I, II, III, IV, V και VII               

με τις αρχικές μεταβλητές προέκυψαν 6 νέες αθροιστικές κλίμακες. Οι υπόλοιποι           

παράγοντες (VI,VIII, IX και Χ) παρουσίασαν επαρκή συσχέτιση με μία μόνο αρχική            

μεταβλητή και συνεπώς δεν σχημάτισαν αθροιστικές κλίμακες. 

  

Οι αθροιστικές κλίμακες που προέκυψαν είναι οι εξής: 

α) «Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές», που συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία: 1, 19,           

22, 28 

β) «Προϊστάμενος», που συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία: 3, 12, 21, 30 

γ) «Συνεργάτες & Επικοινωνία», που συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία: 7, 9, 25, 34 

δ) «Έκτακτες ανταμοιβές & Φόρτος εργασίας», που συμπεριλαμβάνει τα         

στοιχεία: 14, 24, 31, 32 

ε) «Φύση εργασίας», που συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία: 17, 27, 35 

στ) «Συνθήκες εργασίας», που συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία: 6, 15. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τους Yong &             

Pearce (2013) μία αθροιστική κλίμακα που αποτελείται από δύο μόνο στοιχεία για να             
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θεωρηθεί αξιόπιστη θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των στοιχείων           

(r>0.70). Η αναγκαία αυτή συνθήκη δεν ικανοποιείται στην περίπτωση της κλίμακας           

«Συνθήκες εργασίας» (r=0,39). Κατά συνέπεια, αν και δεν θα αποκλείσουμε την εν            

λόγω κλίμακα, λόγω της σπουδαιότητάς της, τα αποτελέσματα θα ερμηνευτούν με           

ιδιαίτερη επιφύλαξη. 
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Πίνακας 6. Διερευνητική παραγοντική ανάλυση 
 Παράγοντες 

Στοιχεία I II III IV V VI VII VIII IX X 
1 0,781 -0,042 -0,079 0,166 -0,101 -0,228 0,156 -0,023 -0,139 -0.175 

2 -0,157 0,070 -0,095 -0,186 -0,146 1,033 0,044 0,025 0,263 0,024 

3 0,057 0,748 0,111 0,024 -0,132 -0,089 -0,031 -0,029 -0,245 -0,062 

4 0,007 -0,069 0,027 0,187 0,074 0,320 0,163 -0,219 0,689 -0,120 

5 0,262 0,237 0,259 0,150 -0,031 0,053 0,146 -0,308 0,103 -0,137 

6 -0,070 -0,063 -0,031 0,045 -0,043 0,214 0,633 0,241 0,108 0,090 

7 -0,074 -0,161 0,815 0,045 0,070 -0,115 -0,044 0,065 0,034 -0,026 

8 0,142 -0,078 0,092 0,159 0,291 0,123 -0,164 0,395 -0,173 -0,135 

9 0,010 0,159 0,740 -0,190 -0,073 0,149 -0,011 -0,065 0,069 -0,034 

10 0,124 -0,078 0,014 -0,010 -0,041 0,378 0,318 0,080 0,133 -0,017 

11 0,413 -0,009 0,124 -0,018 0,064 0,332 0,061 -0,116 -0,064 0,119 

12 -0,044 0,854 -0,191 0,240 -0,004 0,064 -0,025 0,062 -0,056 0,034 

13 0,430 0,053 0,011 0,049 -0,018 -0,071 -0,081 -0,093 0,355 0,267 

14 0,059 0,106 0,155 0,576 0,040 0,165 -0,048 0,009 -0,055 -0,045 

15 0,115 0,053 0,152 -0,183 0,189 -0,149 0,620 0,006 -0,019 0,144 

16 0,115 -0,050 0,420 0,495 -0,222 -0,154 -0,061 0,056 -0,046 0,200 

17 -0,131 -0,072 -0,041 0,097 0,908 -0,092 0,050 -0,118 -0,041 0,080 

18 70,00 0,128 0,073 -0,005 -0,163 0,001 0,216 0,746 -0,142 0,100 

19 0,590 0,040 -0,157 0,390 0,021 0,050 -0,006 0,007 0,014 -0,049 

20 -0,106 -0,004 -0,006 0,155 -0,032 0,055 0,167 0,073 -0,074 0,768 

21 -0,177 0,803 -0,068 0,040 0,092 0,208 -0,054 0,065 -0,039 0,144 

22 0,921 0,017 0,014 -0,137 -0,189 -0,158 0,004 0,114 0,148 0,080 

23 0,431 -0,073 -0,034 0,089 -0,055 0,241 -0,087 0,054 0,089 -0,120 

24 -0,034 0,048 0,054 0,776 -0,029 -0,207 -0,0166 -0,071 0,128 0,047 

25 -0,115 -0,214 0,912 -0,057 0,126 -0,081 0,194 0,125 -0,077 0,013 

26 0,120 0,196 0,151 0,017 0,051 0,109 0,046 0,437 -0,001 -0,054 

27 -0,018 0,088 0,124 -0,120 0,712 -0,025 0,068 -0,017 0,049 -0,171 

28 0,869 -0,064 -0,119 -0,108 0,130 -0,047 -0,069 0,139 0,079 -0,062 

29 0,121 -0,244 0,143 0,113 -0,045 0,272 -0,045 0,098 0,452 -0,039 

30 0,089 0,763 -0,075 -0,227 0,137 -0,108 0,065 0,143 0,081 -0,112 

31 -0,083 0,024 -0,267 0,722 0,061 -0,174 0,293 0,202 0,149 0,048 

32 0,239 -0,105 -0,131 0,635 0,179 0,039 0,001 -0,104 0,037 0,118 

33 0,320 0,050 -0,011 -0,190 0,207 0,392 -0,018 0,006 -0,118 0,277 

34 -0,096 0,100 0,494 0,213 0,148 -0,118 -0,102 0,025 0,198 0,073 

35 0,063 0,127 0,111 0,062 0,818 -0,147 -0,014 -0,024 0,113 0,020 

36 -0,055 0,271 0,337 0,291 -0,109 0,044 -0,002 0,138 0,135 -0,066 
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Στο επόμενο στάδιο της ανάλυσής μας εξετάσαμε την αξιοπιστία της          

εσωτερικής συνοχής υπολογίζοντας τον συντελεστή (Cronbach) alpha. Σύμφωνα με         

τους Nunnally & Bernstein (1994), για να θεωρηθεί ικανοποιητική η εσωτερική συνοχή            

θα πρέπει οι τιμές του συντελεστή alpha να υπερβαίνουν το 0,7. Στην έρευνά μας, ο               

υπολογισμός του συντελεστή alpha (Πίνακας 7) για τις αθροιστικές κλίμακες, που           

προέκυψαν από τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων, έδειξε ότι η αξιοπιστία της           

εσωτερικής συνοχής κυμαίνεται σε επίπεδα τιμών από 0,520 έως και 0,858. 

  

Αναλυτικότερα, την υψηλότερη συνοχή παρουσιάζει η αθροιστική κλίμακα        

«Προϊστάμενος», με τιμή 0,858. Μάλιστα, η τιμή του συντελεστή δεν επηρεάζεται           

θετικά από την αφαίρεση οποιουδήποτε από τα 4 στοιχεία της κλίμακας. Το ίδιο             

συμβαίνει και με την κλίμακα «Φύση εργασίας», της οποίας ο συντελεστής alpha            

ανέρχεται επίσης σε υψηλά επίπεδα (0,841). Η συνοχή των κλιμάκων «Αμοιβή &            

Πρόσθετες παροχές» (0,790), «Συνεργάτες & Επικοινωνία» (0,776) και «Έκτακτες         

ανταμοιβές & Φόρτος εργασίας» (0,751) κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Αντίθετα, η          

αθροιστική κλίμακα «Συνθήκες εργασίας» έχει τη χαμηλότερη τιμή (0,520) εν          

συγκρίσει με τις υπόλοιπες αθροιστικές κλίμακες. 
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Πίνακας 7. Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής των αθροιστικών κλιμάκων 

Αθροιστική Κλίμακα Συντελεστής 
κλίμακας 

Συντελεστής 
αφαιρούμενου 
του στοιχείου Στοιχείο Σύντομη Περιγραφή 

Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές 0,790  

1 
19 
22 
28 

Δίκαιη αμοιβή εργασίας 
Σύνδεση εκτίμησης εργασίας και αμοιβής 
Δίκαιες πρόσθετες παροχές 
Ικανοποίηση από ευκαιρίες αυξήσεων μισθού 

 

0,744 
0,718 
0,747 
0,740 

Προϊστάμενος 0,858  

3 
12 
21 
30 

Ικανότητα προϊσταμένου 
Άδικες κρίσεις προϊσταμένου 
Προσωπικό ενδιαφέρον προϊσταμένου 
Συμπάθεια προς τον προϊστάμενο 

 0,822 
0,792 
0,815 
0,844 

Συνεργάτες & Επικοινωνία 0,776  

7 
9 
25 
34 

Συμπάθεια για τους συνεργάτες 
Οργανωσιακή επικοινωνία 
Ευχάριστο οργανωσιακό κλίμα 
Πλήθος διαπληκτισμών - διαφωνιών 

 0,712 
0,718 
0,682 
0,788 

Έκτακτες ανταμοιβές & Φόρτος εργασίας 0,751  

14 
24 
31 
32 

Εκτίμηση έργου - εργασίας 
Φόρτος εργασίας 
Υπερβολική γραφική εργασία 
Σύνδεση προσπάθειας και ανταμοιβής 

 0,668 
0,696 
0,740 
0,669 

Φύση εργασίας 0,841  

17 
27 
35 

Ευαρέσκεια από το αντικείμενο της εργασίας 
Υπερηφάνεια για την εκτελούμενη εργασία 
Ευχάριστη εργασία 

 0,795 
0,817 
0,716 

Συνθήκες εργασίας 0,520  

6 
15 

Δυσχερείς κανονισμοί και διαδικασίες 
Δυσχέρειες από γραφειοκρατία 

 - 
- 

 

 

Παράλληλα με τις αθροιστικές κλίμακες που προέκυψαν από την ανάλυση των            

κύριων παραγόντων, υπολογίσαμε, ως σημείο αναφοράς, τον συντελεστή Cronbach και          

για τις εννιά υποκλίμακες του Spector, συγκρίνοντας τις τιμές της έρευνάς μας με τα              

συγκεντρωτικά δεδομένα του JSS από δείγμα 2.870 ατόμων (Πίνακας 8). Η σύγκριση            

των στοιχείων έδειξε ότι η αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής των υποκλιμάκων της            

παρούσας έρευνας έχει μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τις νόρμες των διεθνών            

δεδομένων.  
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Πίνακας 8. Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής των υποκλιμάκων του JSS         

(νόρμες/έρευνα) 

Υποκλίμακα 
κατά Spector 

Ερώτηση 
/ Στοιχείο Σύντομη Περιγραφή 

Alpha  
Διεθνείς 
Νόρμες 

Alpha 
Ελληνική 
Έρευνα 

Αμοιβή 

1 Δίκαιη αμοιβή εργασίας 

0,75 0,71 
10 Αυξήσεις μισθού 
19 Σύνδεση εκτίμησης εργασίας και αμοιβής 
28 Ικανοποίηση από ευκαιρίες αυξήσεων μισθού 

Ευκαιρίες 
Προαγωγής 

2 Ευκαιρίες προαγωγής 

0,73 0,64 
11 Προαγωγές βάσει σωστής εργασίας 

20 Ταχύτητα προαγωγής εν συγκρίσει με άλλους      
Οργανισμούς 

33 Ικανοποίηση από τις ευκαιρίες προαγωγής 

Προϊστάμενος 
Εποπτεία 

3 Ικανότητα προϊσταμένου 

0,82 0,86 
12 Άδικες κρίσεις προϊσταμένου 
21 Προσωπικό ενδιαφέρον προϊσταμένου 
30 Συμπάθεια προς τον προϊστάμενο 

Πρόσθετες 
Παροχές 

4 Ικανοποίηση από πρόσθετες παροχές 

0,73 0,65 
13 Πρόσθετες αμοιβές εν συγκρίσει με άλλους Οργανισμούς 

22 Δίκαιες πρόσθετες παροχές 
29 Απουσία δυνητικών πρόσθετων αμοιβών 

Έκτακτες 
Ανταμοιβές 

5 Αναγνώριση έργου - εργασίας 

0,76 0,70 
14 Εκτίμηση έργου - εργασίας 
23 Έλλειψη ανταμοιβών 
32 Σύνδεση προσπάθειας και ανταμοιβής 

Συνθήκες 
Εργασίας 

6 Δυσχερείς κανονισμοί και διαδικασίες 

0,62 0,46 
15 Δυσχέρειες από γραφειοκρατία 
24 Φόρτος εργασίας 
31 Υπερβολική γραφική εργασία 

Συνεργάτες 

7 Συμπάθεια για τους συνεργάτες 

0,60 0,73 
16 Ικανότητες συνεργατών 
25 Ευχάριστο οργανωσιακό κλίμα 
34 Πλήθος διαπληκτισμών - διαφωνιών 

Φύση 
Εργασίας 

8 Νόημα εργασίας 

0,78 0,80 
17 Ευαρέσκεια από το αντικείμενο της εργασίας 
27 Υπερηφάνεια για την εκτελούμενη εργασία 
35 Ευχάριστη εργασία 

Επικοινωνία 

9 Οργανωσιακή επικοινωνία 

0,71 0,66 
18 Σαφήνεια οργανωσιακών στόχων 
26 Γνώση διεργασιών - διαδικασιών 
36 Σαφήνεια οδηγιών για τις ανατιθέμενες εργασίες 
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Ειδικότερα, η αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής της υποκλίμακας        

«Προϊστάμενος» είναι υψηλή τόσο στο ελληνικό δείγμα όσο και στις διεθνείς νόρμες,            

ενώ πολύ ικανοποιητικές είναι οι τιμές του συντελεστή και για την υποκλίμακα «Φύση             

εργασίας». Παρόμοια αποτελέσματα, με μικρές αποκλίσεις τιμών και ικανοποιητικά         

επίπεδα αξιοπιστίας, παρατηρούνται και στις υποκλίμακες «Έκτακτες ανταμοιβές»,        

«Αμοιβή», «Ευκαιρίες προαγωγής» και «Επικοινωνία». Αντιθέτως, απόκλιση τιμών        

μεταξύ των δειγμάτων και μη ικανοποιητικά επίπεδα συνοχής διαπιστώνονται στις          

υποκλίμακες «Συνεργάτες» και «Συνθήκες εργασίας». Συγκεκριμένα, στην υποκλίμακα        

«Συνεργάτες» η τιμή του ελληνικού δείγματος είναι ικανοποιητική, η συγκεντρωτική          

τιμή των διεθνών δεδομένων, όμως, εκλαμβάνεται ως μη ικανοποιητική. Προβλήματα          

εντοπίζονται, επίσης, και στην υποκλίμακα «Συνθήκες εργασίας», στην οποία η          

αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής καταγράφει διεθνώς χαμηλές τιμές, εύρημα που          

επιβεβαιώνεται και από την ακόμα χαμηλότερη τιμή του δείγματος της έρευνάς μας            

στην Ελλάδα. 

 

Στο επόμενο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης αξιοποιήσαμε τα δεδομένα που          

προέκυψαν από την επανασυμπλήρωση (test-retest) του ερωτηματολογίου από 17         

τυχαίους συμμετέχοντες στην έρευνα (18% του συνολικού πληθυσμού). Συγκεκριμένα,         

υπολογίσαμε τους συντελεστές ενδοταξικής συσχέτισης (ICC) για κάθε αθροιστική         

κλίμακα (Πίνακας 9). Στις τέσσερεις από τις έξι αθροιστικές κλίμακες, η αξιοπιστία των             

μετρήσεων φαίνεται ικανοποιητική καθώς οι τιμές του συντελεστή ξεπερνούν το όριο           

του 0,80, πέραν του οποίου η επίδραση του σφάλματος μέτρησης περιορίζεται           

σημαντικά (Nunnally & Bernstein, 1994). Αναλυτικότερα, η υψηλότερη τιμή         

καταγράφηκε στην κλίμακα «Έκτακτες ανταμοιβές & Φόρτος εργασίας»,        

αντικατοπτρίζοντας τη σταθερότητα των αντιλήψεων των συμμετεχόντων, αναφορικά        

με τις συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας τους. Υψηλές είναι και οι τιμές των κλιμάκων              

«Συνεργάτες & Επικοινωνία», «Φύση εργασίας» και «Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές».          

Στην κλίμακα «Προϊστάμενος» η τιμή του συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης είναι          

ελαφρώς χαμηλότερη, ενώ και η κατώτατη τιμή του συντελεστή της συγκεκριμένης           

ομάδας είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τις αντίστοιχες κατώτατες τιμές των           

προηγούμενων κλιμάκων. Ως γενικό συμπέρασμα, λοιπόν, θα μπορούσαμε να         

ισχυριστούμε ότι η αξιοπιστία των διαδοχικών μετρήσεων αναδεικνύει τη σταθερότητα          

των αθροιστικών κλιμάκων, έναντι εξωγενών παραγόντων. Σε αντίθεση με τη γενική           
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αυτή τάση, η κλίμακα «Συνθήκες εργασίας», παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις         

μεταξύ των διαδοχικών μετρήσεων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικού          

σφάλματος μέτρησης.  

  
 

Πίνακας 9. Συντελεστές ενδοταξικής συσχέτισης ελέγχου-επανελέγχου των       
αθροιστικών κλιμάκων 

Αθροιστική 
Κλίμακα Ν 

Συντελεστής 
ενδοταξικής 
συσχέτισης 

Διάστημα εμπιστοσύνης (95%) 

Κατώτατη 
τιμή  Ανώτατη  

τιμή 

Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές 17 0,903 0,735 0,965 

Προϊστάμενος 17 0,779 0,410 0,919 

Συνεργάτες & Επικοινωνία 17 0,944 0,843 0,980 

Έκτακτες ανταμοιβές &  
Φόρτος εργασίας 17 0,964 0,903 0,987 

Φύση εργασίας 17 0,933 0,817 0,976 

Συνθήκες εργασίας 17 0,368 -0,868 0,776 
 

  

Η ανάλυση συνεχίστηκε με τη διερεύνηση της εγκυρότητας της εννοιολογικής          

κατασκευής (construct validity), αξιοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης πολλαπλών        

χαρακτηριστικών (multitrait analysis). Με την ανάλυση αυτή προσδιορίσαμε τόσο τη          

συγκλίνουσα (Convergent Validity) όσο και τη διακρίνουσα εγκυρότητα (Discriminant         

Validity). Κατά τον υπολογισμό των συσχετίσεων, για να εξαλείψουμε τις επικαλύψεις,           

επανυπολογίσαμε τους συντελεστές των μεταβλητών αφαιρώντας, κάθε φορά, τη         

συσχετιζόμενη ερώτηση από την αθροιστική της κλίμακα. 

  

Τα αποτελέσματα (Πίνακας 10 - Εικόνα 7) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη          

συγκλίνουσας εγκυρότητας στις πέντε από τις έξι αθροιστικές κλίμακες, καθώς οι τιμές            

των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων και των αθροιστικών κλιμάκων          

τους ήταν μεγαλύτερες από το ικανοποιητικό όριο του 0,4 (Ware & Gandek, 1998).             

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί και πάλι η αθροιστική κλίμακα «Συνθήκες εργασίας», για           

την οποία οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης και για τις δύο ερωτήσεις που την              

αποτελούν είναι οριακά χαμηλότερες του ορίου. Ταυτόχρονα, η ανάλυση επιβεβαίωσε          

και τη διακρίνουσα εγκυρότητα, δεδομένου ότι στο σύνολο των συσχετίσεων οι τιμές            
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των συντελεστών συσχέτισης αποδείχθηκαν υψηλότερες για τις αθροιστικές κλίμακες         

που ανήκουν οι ερωτήσεις και χαμηλότερες για όλες τις υπόλοιπες. 

   

Πίνακας 10. Ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών 

Αθροιστικές Κλίμακες 
Αμοιβή & 

Πρόσθετες 
παροχές 

Προϊστά 
μενος 

Συνεργάτες 
& 

Επικοινωνία 

Έκτακτες 
ανταμοιβές 

& 
Συνθήκες 
Εργασίας 

Φύση 
Εργασίας 

Συνθήκες 
Εργασίας Στοιχείο / Σύντομη Περιγραφή 

Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές       

1 
19 
22 
28 

Δίκαιη αμοιβή εργασίας 
Σύνδεση εκτίμησης εργασίας και αμοιβής 
Δίκαιες πρόσθετες παροχές 
Ικανοποίηση από ευκαιρίες αυξήσεων    
μισθού 

0,614 
0,661 
0,585 
0,568 

0,190 
0,162 
0,066 
0,001 

0,171 
0,228 
0,232 
0,183 

0,372 
0,574 
0,235 
0,284 

-0,007 
0,143 
0,027 
0,250 

0,070 
0,034 
0,089 
0,080 

Προϊστάμενος       

3 
12 
21 
30 

Ικανότητα προϊσταμένου 
Άδικες κρίσεις προϊσταμένου 
Προσωπικό ενδιαφέρον προϊσταμένου 
Συμπάθεια προς τον προϊστάμενο 

0,118 
0,135 
0,260 
0,063 

0,690 
0,766 
0,751 
0,734 

0,358 
0,347 
0,389 
0,342 

0,221 
0,378 
0,288 
0,108 

0,197 
0,276 
0,343 
0,402 

0,040 
0,164 
0,176 
0,214 

Συνεργάτες & Επικοινωνία       

7 
9 

25 
34 

Συμπάθεια για τους συνεργάτες 
Οργανωσιακή επικοινωνία 
Ευχάριστο οργανωσιακό κλίμα 
Πλήθος διαπληκτισμών - διαφωνιών 

0,181 
0,214 
0,142 
0,140 

0,291 
0,366 
0,257 
0,368 

0,666 
0,568 
0,642 
0,544 

0,203 
0,122 
0,206 
0,348 

0.367 
0,312 
0,462 
0,381 

0,101 
0,139 
0,323 
0,148 

Έκτακτες ανταμοιβές & Φόρτος 
εργασίας 

      

14 
24 
31 
32 

Εκτίμηση έργου - εργασίας 
Φόρτος εργασίας 
Υπερβολική γραφική εργασία 
Σύνδεση προσπάθειας και ανταμοιβής 

0,475 
0,332 
0,191 
0,523 

0,323 
0,204 
0,187 
0,167 

0,466 
0,278 
0,045 
0,183 

0,577 
0,539 
0,457 
0,588 

0,239 
0,068 
0,055 
0,177 

0,075 
-0,047 
0,257 
0,098 

Φύση εργασίας       

17 
27 
35 

Ευαρέσκεια από το αντικείμενο της εργασίας 
Υπερηφάνεια για την εκτελούμενη εργασία 
Ευχάριστη εργασία 

0,070 
0,035 
0,241 

0,173 
0,265 
0,450 

0,313 
0,437 
0,555 

0,065 
0,049 
0,259 

0,714 
0,642 
0,728 

0,234 
0,204 
0,275 

Συνθήκες εργασίας       

6 
15 

Δυσχερείς κανονισμοί και διαδικασίες 
Δυσχέρειες από γραφειοκρατία 

0,114 
0,105 

0,033 
0,264 

0,063 
0,261 

0,198 
0,041 

0,116 
0,327 

0,390 
0,390 

✱ Οι τιμές με έντονους χαρακτήρες υποδηλώνουν συντελεστές συσχέτισης που έχουν διορθωθεί για την επικάλυψη στοιχείου-κλίμακας 
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Εικόνα 7. Γραφική απεικόνιση της Ανάλυσης Πολλαπλών Χαρακτηριστικών 

 

Από την ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών δεν προέκυψαν περιπτώσεις        

στις οποίες η συσχέτιση στοιχείου/κλίμακας να είναι υψηλότερη για κάποια          

ανταγωνιστική κλίμακα, απ’ ό,τι για την εξεταζόμενη αθροιστική κλίμακα ένταξης          

(Πίνακας 11). Η εφαρμογή, όμως, του ελέγχου σημαντικότητας της διαφοράς μεταξύ           

των συντελεστών συσχέτισης, απεκάλυψε 4 περιπτώσεις (1 για την κλίμακα «Αμοιβή &            

Πρόσθετες παροχές», 2 για την κλίμακα «Έκτακτες ανταμοιβές & Φόρτος εργασίας»           

και 1 για την κλίμακα «Συνθήκες εργασίας») στις οποίες, αν και η συσχέτιση             

στοιχείου/κλίμακας είναι υψηλότερη για την εξεταζόμενη αθροιστική κλίμακα ένταξης,         

απ’ ό,τι για την ανταγωνιστική κλίμακα, η διαφορά της συσχέτισης δεν είναι            

70 



σημαντική. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η συσχέτιση είναι υψηλότερη για την            

αθροιστική κλίμακα ένταξης και η διαφορά είναι σημαντική.  

 

 
Πίνακας 11. Συχνότητα και ποσοστά (%) των συσχετίσεων στοιχείων/κλιμάκων         
για κάθε επίπεδο της διαδικασίας✱ 

 -2† -1 1 2 1+2 

Αθροιστικές 
Κλίμακες n % n % n % n % n % 

Αμοιβή & 
Πρόσθετες παροχές 0 0 0 0 1 4,2 23 95,8 24 100 

Προϊστάμενος 0 0 0 0 0 0 24 100 24 100 

Συνεργάτες & 
Επικοινωνία 0 0 0 0 0 0 24 100 24 100 

Έκτακτες 
ανταμοιβές & 

Φόρτος εργασίας 
0 0 0 0 2 8,3 22 91,7 24 100 

Φύση εργασίας 0 0 0 0 0 0 18 100 18 100 

Συνθήκες εργασίας 0 0 0 0 1 8,3 11 91,7 12 100 

✱ Ο βαθμός της σημαντικότητας ορίζεται στο 5%. Οι τιμές έχουν διορθωθεί για επικαλύψεις. 

† Επίπεδα της διαδικασίας: 
2: Η συσχέτιση στοιχείου/κλίμακας είναι υψηλότερη για την εξεταζόμενη κλίμακα ένταξης από ό,τι για την              

ανταγωνιστική κλίμακα και η διαφορά είναι σημαντική. 
1: Η συσχέτιση στοιχείου/κλίμακας είναι υψηλότερη για την εξεταζόμενη κλίμακα ένταξης από ό,τι για την              

ανταγωνιστική κλίμακα, αλλά η διαφορά δεν είναι σημαντική. 
-1: Η συσχέτιση στοιχείου/κλίμακας είναι υψηλότερη για την ανταγωνιστική κλίμακα από ό,τι για την εξεταζόμενη              

κλίμακα ένταξης, αλλά η διαφορά δεν σημαντική. 
-2: Η συσχέτιση στοιχείου/κλίμακας είναι υψηλότερη για την ανταγωνιστική κλίμακα από ό,τι για την εξεταζόμενη              

κλίμακα ένταξης και η διαφορά είναι σημαντική.. 
 

 

Ο έλεγχος κανονικότητας, κατά Kolmogorov-Smirnof, των αθροιστικών       

κλιμάκων, έδειξε ότι καμία κλίμακα δεν είναι κανονικά κατανεμημένη και κατά           

συνέπεια επιλέχθηκε η μη παραμετρική ανάλυση των δεδομένων. Οι τιμές του ελέγχου            

κανονικότητας αλλά και τα περιγραφικά στατιστικά των κλιμάκων παρατίθενται στον          

Πίνακα 12. 
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Πίνακας 12. Περιγραφικά στατιστικά και έλεγχος κανονικότητας των αθροιστικών         
κλιμάκων 

Αθροιστική 
Κλίμακα 

Έλεγχος Κανονικότητας 
Kolmogorov-Smirnof MEDIAN IQR MIN MAX 

Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές 0,048 2,50 1,50 1,00 6,00 

Προϊστάμενος 0,000 5,00 1,75 1,25 6,00 

Συνεργάτες & Επικοινωνία 0,040 4,50 1,25 1,25 6,00 

Έκτακτες ανταμοιβές &  
Φόρτος εργασίας 0,014 3,00 1,75 1,00 6,00 

Φύση εργασίας 0,000 4,66 2,00 1,33 6,00 

Συνθήκες εργασίας 0,000 2,50 1,50 1,00 6,00 

 

Όπως διαφαίνεται από την περιγραφική στατιστική ανάλυση των αθροιστικών         

κλιμάκων (Πίνακας 12), την υψηλότερη τιμή διαμέσου παρουσιάζει η κλίμακα          

«Προϊστάμενος». Η υψηλή αυτή τιμή αντανακλά τον μεγάλο βαθμό ικανοποίησης του           

δείγματος από τον συγκεκριμένο εργασιακό παράγοντα και συνοδεύεται από μέτρια          

διασπορά των τιμών. Η αμέσως υψηλότερη τιμή διαμέσου παρουσιάζεται στην κλίμακα           

«Φύση εργασίας», γεγονός που προκαλεί το ερευνητικό ενδιαφέρον, δεδομένων των          

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εργασίας στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και        

Μετανάστευσης. Η διασπορά των τιμών βέβαια είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των έξι            

αθροιστικών κλιμάκων, σε αντίθεση με την τρίτη τη τάξει κλίμακα («Συνεργάτες &            

Επικοινωνία»), η οποία έχει ελάχιστα μικρότερη διάμεσο, διακρίνεται, όμως, από τη,           

συγκριτικά, μικρότερη  διασπορά τιμών. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες φαίνονται δυσαρεστημένοι με την          

αμοιβή και τις πρόσθετες παροχές, που λαμβάνουν από την εργασία τους και από τις              

συνθήκες που αντιμετωπίζουν όταν εργάζονται. Οι αντίστοιχες κλίμακες παρουσιάζουν         

τις χαμηλότερες τιμές διαμέσων και σχετικά χαμηλή διασπορά τιμών. Τέλος έλλειψη           

ικανοποίησης διαφαίνεται και αναφορικά με τις πρόσθετες ανταμοιβές και τον φόρτο           

εργασίας του δείγματος, με τη διάμεσο της σχετικής κλίμακας να κυμαίνεται σε σχετικά             

χαμηλά επίπεδα. 
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Για να διερευνήσουμε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων        

στην εργασιακή ικανοποίηση των δημογραφικών και των επαγγελματικών ομάδων του          

δείγματος, εφαρμόσαμε τεστ διαμέσων (Πίνακας 13). Αναλυτικότερα, αναφορικά με το          

φύλο των συμμετεχόντων, ο έλεγχος δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στις διαμέσους           

των έξι κλιμάκων (p>0,05) και κατά συνέπεια σε όλες τις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε η             

μηδενική υπόθεση (null hypothesis). Η ηλικία, επίσης, δεν φαίνεται να επηρεάζει           

(p>0,05) τις διαμέσους στις κλίμακες: «Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές»,         

«Προϊστάμενος», «Συνεργάτες & Επικοινωνία», «Έκτακτες ανταμοιβές & φόρτος        

εργασίας» και «Συνθήκες εργασίας». Εξαίρεση αποτελεί η κλίμακα «Φύση της          

εργασίας» (p=0,036), η οποία δείχνει να επιβεβαιώνει την εναλλακτική υπόθεση          

(alternative hypothesis), καθώς η διάμεσος επηρεάζεται από την ηλικία των          

συμμετεχόντων. Ειδικότερα, η υψηλότερη τιμή (5,33) καταγράφεται για τους         

μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους (55-67+ ετών) και η χαμηλότερη (3,66) στους           

εργαζόμενους της ομάδας 45-54 ετών. Για τους νεότερους εργαζόμενους         

καταγράφονται. μικρές αποκλίσεις στις τιμές, με την ηλικιακή ομάδα 25-34 να           

παρουσιάζει διάμεσο 4,33 και την αμέσως επόμενη (35-44) 4,66. 

 

     Πίνακας 13. Αποτελέσματα ελέγχου διαμέσων 

Δημογραφικές Μεταβλητές Αμοιβή & 
Πρόσθετες 
παροχές 

Προϊστά 
μενος 

Συνεργάτες 
& 

Επικοινωνία 

Έκτακτες 
ανταμοιβές 
& Φόρτος 
Εργασίας 

Φύση 
Εργασίας 

Συνθήκες 
Εργασίας Αθροιστικές Κλίμακες 

Φύλο 0,767 0,770 0,600 0,180 0,261 0,477 

Ηλικία 0,888 0,978 0,229 0,827 0,036 0,174 

Επίπεδο εκπαίδευσης 0,758 0,307 0,602 0,387 0,205 0,515 

Απόφοιτος/η ΕΚΔΔΑ 0,230 0,043 0,146 0,477 0,146 0,188 

Θέση ευθύνης 0,337 0,811 0,273 0,170 0,016 0,952 

Οικογενειακή κατάσταση 0,710 0,546 0,121 0,185 0,430 0,727 

Αριθμός Τέκνων 0,519 0,478 0,061 0,848 0,484 0,222 

Πόλη εργασίας 0,204 0,003 0,051 0,183 0,194 0,368 

Έτη εργασίας 0,363 0,151 0,082 0,024 0,001 0,225 
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Ο έλεγχος των διαμέσων σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης δεν κατέγραψε            

σημαντικές διαφορές για καμία από τις έξι κλίμακες (p>0,05), επιβεβαιώνοντας τη           

μηδενική υπόθεση. Αντιθέτως, οι διάμεσοι μεταξύ των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής           

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων που δεν φοίτησαν στη           

συγκεκριμένη σχολή διαφοροποιούνται στην κλίμακα Προϊστάμενος (p=0,043).       

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Α.Α. φαίνονται να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι          

με τον Προϊστάμενό τους (median=4,62) σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους           

(median=5,00). Οφείλουμε, βέβαια, να επισημάνουμε ότι ο μικρός αριθμός των          

αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που συμμετείχαν στην έρευνα (6), δεν αποτελεί αξιόπιστο           

στατιστικό δείγμα. Η εμπειρία σε θέση ευθύνης, αναλόγως, αποτελεί έναν παράγοντα           

σημαντικής διαφοροποίησης των διαμέσων (p=0,016) για την κλίμακα «Φύση της          

εργασίας». Ειδικότερα, οι έχοντες προϋπηρεσία σε θέση ευθύνη παρουσιάζουν         

υψηλότερη τιμή διαμέσου (5,00), ενώ οι ελλείποντες ανάλογης εμπειρίας παρουσιάζουν          

αρκετά χαμηλότερη τιμή (4,33). 

 

Τα οικογενειακά χαρακτηριστικά (οικογενειακή κατάσταση και αριθμός       

τέκνων) του δείγματος δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις διαμέσους των έξι κλιμάκων,            

δεδομένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις διατηρήθηκε η μηδενική υπόθεση (p>0,05). Σε            

αντίθεση με τις ανωτέρω μεταβλητές, ο έλεγχος των διαμέσων έδειξε διαφοροποιήσεις           

στην κλίμακα «Προϊστάμενος» ανάλογα με την πόλη εργασίας των συμμετεχόντων          

(p=0,003). Για να αναλύσουμε την επίδραση αυτού του παράγοντα συγχωνεύσαμε τους           

πληθυσμούς σε δύο κύριες κατηγορίες: α) στην κατηγορία της Θεσσαλονίκης και β)            

στην κατηγορία εκτός Θεσσαλονίκης. Ακολουθήσαμε αυτήν την πρακτική, λόγω του          

μη επαρκούς πληθυσμιακού δείγματος στις υπόλοιπες πόλεις (n=1 έως 6). Με την            

κατηγοριοποίηση, όμως, αυτή δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση των          

αποτελεσμάτων, καθώς τόσο οι εργαζόμενοι που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη όσο και οι            

εκτός Θεσσαλονίκης εργαζόμενοι (αθροιστικά) παρουσίασαν την ίδια ακριβώς διάμεσο         

(5,00). 

 

Τέλος, ο έλεγχος αποκάλυψε σημαντικές διαφορές στις διαμέσους των         

κλιμάκων «Έκτακτες ανταμοιβές & Φόρτος εργασίας» (p=0,024) και «Φύση της          

εργασίας» (p=0,001), ανάλογα με τα έτη εργασίας των συμμετεχόντων. Η τελευταία           

κατηγορία των ετών προϋπηρεσίας (21+ έτη) συγχωνεύθηκε με την αμέσως          
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προηγούμενη (11-20), διότι περιελάμβανε έναν μόνο συμμετέχοντα. Η νέα κατηγορία          

που προέκυψε ονομάστηκε 11+. Σε σχέση με την κλίμακα «Έκτακτες ανταμοιβές &            

Φόρτος εργασίας», η κατηγορία αυτή (11+ έτη προϋπηρεσίας) κατέγραψε την          

υψηλότερη τιμή διαμέσου (median=3,62), ενώ ακολούθησαν, κατά φθίνουσα σειρά, η          

κατηγορία 3-5 έτη (median=3,25), η κατηγορία 0-2 έτη (median=3,00) και η κατηγορία            

6-10 έτη (median=2,25). Σε σχέση με την κλίμακα «Φύση της εργασίας» και πάλι η              

κατηγορία 11+ κατέγραψε την υψηλότερη διάμεσο (median=5,33), με τις τιμές να           

φθίνουν όσο μειώνονταν τα έτη προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η κατηγορία 6-10 έτη           

είχε διάμεσο 5,00, η κατηγορία 3-5 έτη είχε διάμεσο 4,00, ενώ η κατηγορία 0-2 έτη               

κατέγραψε την χαμηλότερη τιμή (median=3,66).  

 

Οι δημογραφικές και οι επαγγελματικές μεταβλητές, οι οποίες παρουσίασαν         

σημαντικές διαφοροποιήσεις στους ελέγχους διαμέσων (ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης,        

φοίτηση στην Ε.Κ.Δ.Α.Α., πόλη εργασίας και έτη εργασίας,), αναλύθηκαν περαιτέρω          

με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης. Σε πρώτο επίπεδο εξετάσαμε εάν τα            

δεδομένα μας είναι κατάλληλα για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, δεδομένου ότι            

έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι και οι έξι εξαρτημένες μεταβλητές δεν ακολουθούν την            

κανονική κατανομή. Αναπτύξαμε, λοιπόν, τα PP Plots των καταλοίπων της          

παλινδρόμησης για να διερευνήσουμε την κανονικότητα της κατανομής των         

σφαλμάτων. Τα αποτελέσματα (εικόνα 8) κρίθηκαν ικανοποιητικά και κατά συνέπεια          

εφαρμόσαμε συνολικά έξι μοντέλα παλινδρόμησης, ένα για κάθε εξαρτημένη         

μεταβλητή: 1) «Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές» (Pay), 2) «Προϊστάμενος» (Supervisor),          

3) «Συνεργάτες & Επικοινωνία» (Coworkers), 4) «Έκτακτες ανταμοιβές & Φόρτος          

εργασίας» (Rewards), 5) «Φύση εργασίας» (Nature of Work) και 6) «Συνθήκες           

εργασίας» (Work Conditions). Τα μοντέλα παλινδρόμησης εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο          

των ελαχίστων τετραγώνων. 
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Εικόνα 8. PP-Plots των καταλοίπων της παλινδρόμησης 
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Το πρώτο μοντέλο παλινδρόμησης (Πίνακας 14) δεν είχε ικανοποιητικά         

χαρακτηριστικά (Adjusted R2= -0,006, F= 0,934, Sig.= 0,501), συνεπώς, τα          

αποτελέσματα της ανάλυσης παρατίθενται με ιδιαίτερη επιφύλαξη ως προς την          

εγκυρότητα και τη σημαντικότητά τους. Η μοναδική στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη          

μεταβλητή του μοντέλου (p=0,048), είναι η πόλη εργασίας των συμμετεχόντων.          

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης φαίνονται να είναι          

περισσότερο δυσαρεστημένοι (τιμή συντ.= -0,512) από την Αμοιβή και τις Πρόσθετες           

παροχές της εργασίας τους, σε σχέση με τους εργαζόμενους σε άλλες πόλεις της Κ.&Α.              

Μακεδονίας και της Θράκης (median κλίμακας=2,50).  

 

 
 
Πίνακας 14. Μοντέλο Παλινδρόμησης 1 - Εξαρτημένη Μεταβλητή: Αμοιβή &          
Πρόσθετες παροχές 

Ανεξάρτητες  
μεταβλητές 

Μοντέλο 1 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Αμοιβή & Πρόσθετες παροχές 

Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό σφάλμα 
(Standard error)  Σημαντικότητα 

(p value) 

Φοίτηση στην Ε.Κ.Δ.Α.Α. 0,211 0,518 0,686 

Θέση ευθύνης 0,277 0,277 0,320 

Πόλη εργασίας -0,512 0,255 0,048 

Προϋπηρεσία 3-5 έτη 0,403 0,376 0,286 

Προϋπηρεσία 6-10 έτη -0,071 0,423 0,867 

Προϋπηρεσία 11+ έτη 0,466 0,421 0,272 

Ηλικία 35-44 ετών -0,431 0,433 0,323 

Ηλικία 45-54 ετών -0,391 0,484 0,421 

Ηλικία 55-67+ ετών -0,370 0,528 0,485 

Χαρακτηριστικά μοντέλου: Adjusted R2= -0,006, F= 0,934, Sig.= 0,501  

 

 

Τα χαρακτηριστικά του δεύτερου μοντέλου (Πίνακας 15), επίσης, δεν ήταν          

ικανοποιητικά (Adjusted R2= 0,018, F= 1,194, Sig.= 0,310), οπότε και σε αυτήν την             

περίπτωση διατηρούνται οι επιφυλάξεις της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που         
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ισχύουν και για το πρώτο μοντέλο. Στην παλινδρόμηση αυτή σημαντικές          

διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται μόνο σε σχέση με την ηλικία των συμμετεχόντων.          

Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από τον Προϊστάμενο φαίνεται να συσχετίζεται γραμμικά          

και αρνητικά με την ανεξάρτητη μεταβλητή της ηλικίας, καθώς το υψηλό επίπεδο            

ικανοποίησης από τον Προϊστάμενο (median κλίμακας = 5,00) μετριάζεται όσο          

αυξάνεται η ηλικία των εργαζομένων.  

  

  

Πίνακας 15. Μοντέλο Παλινδρόμησης 2 - Εξαρτημένη Μεταβλητή: Προϊστάμενος 

Ανεξάρτητες  
μεταβλητές 

Μοντέλο 2 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Προϊστάμενος 

Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό σφάλμα 
(Standard error)  Σημαντικότητα 

(p value) 

Φοίτηση στην Ε.Κ.Δ.Α.Α. -0,632 0,517 0,225 

Θέση ευθύνης 0,426 0,276 0,127 

Πόλη εργασίας -0,104 0,255 0,685 

Προϋπηρεσία 3-5 έτη -0,562 0,375 0,138 

Προϋπηρεσία 6-10 έτη -0,655 0,422 0,124 

Προϋπηρεσία 11+ έτη -0,186 0,421 0,659 

Ηλικία 35-44 ετών -0,799 0,433 0,068 

Ηλικία 45-54 ετών -0,931 0,483 0,057 

Ηλικία 55-67+ ετών -1,173 0,527 0,029 

Χαρακτηριστικά μοντέλου: Adjusted R2 = 0,018, F= 1,194, Sig.= 0,310  

 

 

 

Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα μοντέλα παλινδρόμησης, το τρίτο μοντέλο           

(Πίνακας 16), παρουσιάζει ικανοποιητικά χαρακτηριστικά, επηρεάζοντας και       

ερμηνεύοντας σε μεγάλο ποσοστό την εξαρτημένη μεταβλητή Συνεργάτες &         

Επικοινωνία (Adjusted R2=0,242, F=4,300). Αντίστοιχα υψηλή είναι και η         

σημαντικότητα του μοντέλου (Sig.=0,000). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν         

στατιστικά σημαντική επίδραση είναι: η θέση ευθύνης, η πόλη εργασίας και η ηλικία.             

Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι που έχουν εμπειρία σε θέσεις ευθύνης είναι ακόμα           
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περισσότερο ικανοποιημένοι (median κλίμακας=4,50) με τους Συνεργάτες και την         

Επικοινωνία τους, σε σχέση με τους μη έχοντες ανάλογη εμπειρία (τιμή συντ.=0,429).            

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επίδραση αυτή είναι οριακά σημαντική            

(p=0,054). Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι λιγότερο          

ικανοποιημένοι από τις πτυχές αυτές της εργασίας τους (τιμή συντ.= -0,617, p=0,003).            

Επιπροσθέτως, μεγάλη αρνητική επίδραση στην κλίμακα παρουσιάζεται στην ηλικιακή         

τάξη 45-54 έτη, με τους εργαζόμενους της τάξης αυτής να είναι πολύ λιγότερο             

ικανοποιημένοι (τιμή συντ.= -1,007, p=0,010) σε σχέση με τους νεότερους (25-44 ετών)            

αλλά και τους γηραιότερους (55-67+ ετών) συναδέλφους τους. Η σημαντική αυτή           

διαφοροποίηση μετατοπίζει (σχηματικά) τους εργαζόμενους αυτούς σε μία ουδέτερη         

κατάσταση ικανοποίησης, ως προς τον συγκεκριμένο εργασιακό παράγοντα.  

 

 

Πίνακας 16. Μοντέλο Παλινδρόμησης 3 - Εξαρτημένη Μεταβλητή: Συνεργάτες &          
Επικοινωνία 

Ανεξάρτητες  
μεταβλητές 

Μοντέλο 3 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Συνεργάτες & Επικοινωνία 

Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό σφάλμα 
(Standard error)  Σημαντικότητα 

(p value) 

Φοίτηση στην Ε.Κ.Δ.Α.Α. -0,297 0,412 0,472 

Θέση ευθύνης 0,429 0,220 0,054 

Πόλη εργασίας -0,617 0,203 0,003 

Προϋπηρεσία 3-5 έτη -0,178 0,299 0,552 

Προϋπηρεσία 6-10 έτη -0,543 0,336 0,110 

Προϋπηρεσία 11+ έτη 0,290 0,335 0,390 

Ηλικία 35-44 ετών -0,453 0,344 0,192 

Ηλικία 45-54 ετών -1,007 0,384 0,010 

Ηλικία 55-67+ ετών -0,273 0,420 0,517 

Χαρακτηριστικά μοντέλου: Adjusted R2= 0,242, F= 4,300, Sig.= 0,000  
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Το τέταρτο μοντέλο παλινδρόμησης (Πίνακας 17), ομοίως με το τρίτο, έχει και            

αυτό ικανοποιητικά χαρακτηριστικά (Adjusted R2= 0,157, F= 2,920, Sig.= 0,005). Τα           

αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η ικανοποίηση από τις Έκτακτες ανταμοιβές           

και τον Φόρτο εργασίας επηρεάζεται από την ηλικία και την πόλης εργασίας των             

εργαζομένων. Ως προς την πόλη εργασίας, οι εργαζόμενοι στη Θεσσαλονίκη (και πάλι)            

καταγράφουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια (τιμή συντ.= -0,590, p=0,018), εν συγκρίσει με          

τους εργαζόμενους στις ΔΑΜ της υπόλοιπης Κ.&Α.Μακεδονίας και Θράκης (median          

κλίμακας 3,00), γεγονός που καθιστά τους εργασιακούς αυτούς παράγοντες ως τη           

μεγαλύτερη πηγή δυσαρέσκειας για τους εν λόγω εργαζόμενους. Ανάλογα είναι τα           

αποτελέσματα και για τους εργαζόμενους της ηλικιακής τάξης 25-34 ετών, οι οποίοι            

καταγράφουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια (τιμή συντ.= -0,881, p=0,036), σε σχέση με          

τους νεότερους των 35 ετών υπαλλήλους. 

 

Πίνακας 17. Μοντέλο Παλινδρόμησης 4 - Εξαρτημένη Μεταβλητή: Έκτακτες         
ανταμοιβές & Φόρτος εργασίας 

Ανεξάρτητες  
μεταβλητές 

Μοντέλο 4 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Έκτακτες ανταμοιβές & 
Φόρτος εργασίας 

Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό σφάλμα 
(Standard error)  Σημαντικότητα 

(p value) 

Φοίτηση στην Ε.Κ.Δ.Α.Α. -0,373 0,496 0,453 

Θέση ευθύνης -0,199 0,265 0,454 

Πόλη εργασίας -0,590 0,244 0,018 

Προϋπηρεσία 3-5 έτη 0,369 0,359 0,307 

Προϋπηρεσία 6-10 έτη -0,680 0,404 0,096 

Προϋπηρεσία 11+ έτη 0,563 0,403 0,166 

Ηλικία 35-44 ετών -0,881 0,414 0,036 

Ηλικία 45-54 ετών -0,818 0,462 0,081 

Ηλικία 55-67+ ετών -0,645 0,505 0,205 

Χαρακτηριστικά μοντέλου: Adjusted R2= 0,157, F= 2,920, Sig.= 0,005  
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Το πέμπτο μοντέλο παλινδρόμησης (Πίνακας 18), έχει και αυτό χαρακτηριστικά          

τα οποία συντείνουν στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης (Adjusted R2=           

0,173, F= 3,160, Sig.= 0,002). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν σημαντικά           

την ικανοποίηση από τη Φύση της εργασίας είναι η ηλικία και η προϋπηρεσία.             

Ειδικότερα, στην ηλικιακή τάξη 45-54 ετών η μεγάλη ικανοποίηση των εργαζομένων           

(median κλίμακας=4,66) μετριάζεται σε σημαντικό βαθμό (τιμή συντ.= -1,124,         

p=0,032) σε σχέση με τους <35 ετών υπαλλήλους, ενώ, προς την αντίθετη κατεύθυνση,             

η ανεξάρτητη μεταβλητή της προϋπηρεσίας φαίνεται να έχει μία θετική γραμμική           

επίδραση στην ικανοποίηση από τη Φύση της εργασίας, για τους εργαζόμενους με            

προϋπηρεσία >6 έτη, σε σχέση με εκείνους που έχουν προϋπηρεσία <3 ετών.            

Αναλυτικότερα οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία 6-10 έτη έχουν τιμή συντ. 0,855 και            

τιμή p=0,060 και οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία 11+ έτη έχουν τιμή συντ. 1,222 και              

p=0,008, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τον συγκεκριμένο         

εργασιακό παράγοντα σε σύγκριση με όσους έχουν προϋπηρεσία μικρότερη των 3 ετών. 

 

 

 

Πίνακας 18. Μοντέλο Παλινδρόμησης 5 - Εξαρτημένη Μεταβλητή: Φύση εργασίας 

Ανεξάρτητες  
μεταβλητές 

Μοντέλο 5 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Φύση εργασίας 

Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό σφάλμα 
(Standard error)  Σημαντικότητα 

(p value) 

Φοίτηση στην Ε.Κ.Δ.Α.Α. -0,848 0,551 0,128 

Θέση ευθύνης 0,304 0,294 0,305 

Πόλη εργασίας -0,248 0,271 0,364 

Προϋπηρεσία 3-5 έτη 0,316 0,400 0,431 

Προϋπηρεσία 6-10 έτη 0,855 0,449 0,060 

Προϋπηρεσία 11+ έτη 1,222 0,448 0,008 

Ηλικία 35-44 ετών -0,626 0,461 0,178 

Ηλικία 45-54 ετών -1,124 0,514 0,032 

Ηλικία 55-67+ ετών -0,157 0,561 0,780 

Χαρακτηριστικά μοντέλου: Adjusted R2= 0,173, F= 3,160, Sig.= 0,002  
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Ολοκληρώνοντας τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, το έκτο και         

τελευταίο μοντέλο παλινδρόμησης (Πίνακας 19) δεν έχει ικανοποιητική ερμηνευτική         

ικανότητα (Adjusted R2= 0,037, F= 1,394, Sig.= 0,204), γεγονός, όμως, που δεν            

επηρεάζει την ανάλυσή μας, δεδομένου ότι καμία ανεξάρτητη μεταβλητή δεν φαίνεται           

να επηρεάζει σημαντικά την ικανοποίηση του δείγματος από τις Συνθήκες της εργασίας            

του.  

 
 
Πίνακας 19. Μοντέλο Παλινδρόμησης 6 - Εξαρτημένη Μεταβλητή: Συνθήκες         
εργασίας 

Ανεξάρτητες  
μεταβλητές 

Μοντέλο 6 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Συνθήκες εργασίας 

Συντελεστές 
(Coefficients) 

Τυπικό σφάλμα 
(Standard error)  Σημαντικότητα 

(p value) 

Φοίτηση στην Ε.Κ.Δ.Α.Α. 0,229 0,509 0,655 

Θέση ευθύνης -0,179 0,272 0,513 

Πόλη εργασίας 0,173 0,251 0,492 

Προϋπηρεσία 3-5 έτη 0,230 0,369 0,535 

Προϋπηρεσία 6-10 έτη 0,181 0,415 0,664 

Προϋπηρεσία 11+ έτη 0,737 0,414 0,079 

Ηλικία 35-44 ετών -0,736 0,426 0,088 

Ηλικία 45-54 ετών -0,405 0,475 0,396 

Ηλικία 55-67+ ετών -0,062 0,519 0,906 

Χαρακτηριστικά μοντέλου: Adjusted R2= 0,037, F= 1,394, Sig.= 0,204  
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5. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Οι εργαζόμενοι στις ΔΑΜ της Ελλάδας αποτελούν μία sui generis κατηγορία           

εργαζομένων. Η διακρίνουσα ιδιαιτερότητά τους αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, και         

στην απροθυμία των δημοσίων υπαλλήλων να υπηρετήσουν σε αυτές τις Διευθύνσεις.           

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι για τη στελέχωση των ΔΑΜ ο Ν.4018/2011 έδινε τη              

δυνατότητα μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες κατά         

παρέκκλιση των γενικών-οριζόντιων διατάξεων για την κινητικότητα των υπαλλήλων.         

Οι ειδικές αυτές διατάξεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον υπαλλήλων που υπηρετούσαν          

μακριά από τον τόπο της διαμονής τους, δεσμεύοντάς τους, όμως, να παραμείνουν στις             

ΔΑΜ για πέντε, τουλάχιστον, έτη. Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να καταγράψει το             

επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης της ειδικής αυτής κατηγορίας υπαλλήλων που          

εργάζονται στις ΔΑΜ της Κ.& Α.Μακεδονίας και της Θράκης. Το δείγμα της έρευνας             

συνετέθη από 95 εργαζόμενους, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στις 36 ερωτήσεις            

της κλίμακας μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης του Spector (1985). Η κλίμακα           

αυτή ομαδοποιεί τα στοιχεία σε 9 υποκλίμακες, οι οποίες αναφέρονται σε διαφορετικές            

πτυχές της εργασιακής ικανοποίησης. 

 

Στην έρευνά μας, ωστόσο, η παραγοντική ανάλυση των αρχικών μεταβλητών          

ανέδειξε έξι νέες (με διαφορετικές ομαδοποιήσεις στοιχείων) αθροιστικές κλίμακες::         

«Προϊστάμενος», «Φύση εργασίας», «Συνεργάτες & Επικοινωνία», «Έκτακτες       

ανταμοιβές και φόρτος εργασίας», «Συνθήκες εργασίας» και «Αμοιβή & Πρόσθετες          

παροχές». Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στις ΔΑΜ            

Κ.& Α.Μακεδονίας και Θράκης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον Προϊστάμενό          

τους και αρκετά ικανοποιημένοι από τη Φύση της εργασίας, την Επικοινωνία και τους             

Συνεργάτες τους. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες ήταν περισσότερο δυσαρεστημένοι από         

την Αμοιβή και τις Πρόσθετες παροχές που λαμβάνουν από την εργασία τους, ενώ             

δυσαρέσκεια καταγράφηκε επίσης και για τις Συνθήκες, τον Φόρτο της εργασίας και τις             

Έκτακτες ανταμοιβές τους. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ακόλουθα με τα πορίσματα           

προηγηθεισών μελετών, αναφορικά με το επίπεδο της ικανοποίησης των εργαζομένων          

στον δημόσιο τομέα. 
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Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σε δημόσιους Οργανισμούς δηλώνουν       

περισσότερο ικανοποιημένοι από τον Προϊστάμενο, την ίδια την εργασία και τους           

συνεργάτες τους. Η γενική αυτή τάση αποτυπώνεται στις συγκεντρωτικές νόρμες που           

δημοσιεύει ο Spector (2011) στην επίσημη ιστοσελίδα της JSS με συνολικό δείγμα            

24750 ατόμων. Η έρευνα μας, ομοίως, επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης           

από τους συγκεκριμένους εργασιακούς παράγοντες και μάλιστα με την ίδια διαβάθμιση.           

Αντιστρόφως, αλλά και αναλόγως, τόσο η παρούσα έρευνα όσο και οι νόρμες της JSS              

απεικονίζουν τη δυσαρέσκεια των δημοσίων υπαλλήλων, αναφορικά με τον Μισθό, τις           

Συνθήκες εργασίας και τις Έκτακτες ανταμοιβές τους.  

 

Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν, επίσης, και τα εμπειρικά          

δεδομένα πολλών μεμονωμένων μελετών, αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση         

των υπαλλήλων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα,          

παρόμοια είναι τα ευρήματα στις έρευνες των Franek & Vecera (2008), Palmer & East              

(1993), Strand & Dore (2009) και Voelck (1995), με τους εργαζόμενους να δηλώνουν             

ικανοποιημένοι με τον Προϊστάμενο, τη Φύση της Εργασίας και τους Συνεργάτες τους,            

ενώ και στις έρευνες των Auerbach et al. (2010), Sierpe (1999) και Tsigilis,             

Zachopoulou & Grammatikopoulos (2006) καταγράφεται η ικανοποίηση των        

υπαλλήλων αναφορικά με τον Προϊστάμενο και τη Φύση της Εργασίας τους (της ίδιας             

της εργασίας). Προς την αντίθετη κατεύθυνση, οι εργαζόμενοι σε δημόσιους          

Οργανισμούς δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την Αμοιβή που λαμβάνουν από την          

εργασία τους στις έρευνες των Αλεξιάς, Αναγνωστόπουλος & Πιλάτης (2010),          

Auerbach et al. (2010), Franek & Vecera (2008), Ting (1997), Tsigilis, Zachopoulou &             

Grammatikopoulos (2006) και Voelck (1995). Δεν λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις           

δημοσίων υπαλλήλων που δηλώνουν λίγο ή σχετικά ικανοποιημένοι από την αμοιβή           

τους (Palmer & East, 1993; Sierpe, 1999, Strand & Dore, 2009).  

 

Ανεξάρτητα, όμως, με τη συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης με την          

αμοιβή και τις πρόσθετες εργασιακές ανταμοιβές, η προσπάθεια που προτίθενται να           

καταβάλλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι συνδέεται ισχυρότερα με τη δυνατότητα         

προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και με το ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας (Frank &            

Lewis, 2004). Άλλωστε, ειδικότερα για τους έλληνες εργαζόμενους, η θετική επίδραση           

84 



της εργασίας στο Δημόσιο δεν επηρεάζεται από το επίπεδο της αμοιβής τους            

(Diaz-Serrano & Cabral Viera, 2005). Επανεστιάζοντας, λοιπόν, στο δείγμα μας, οι           

εργαζόμενοι στις ΔΑΜ, αν και δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την Αμοιβή τους και εν             

αντιθέσει του γεγονότος ότι εργάζονται υπό συνθήκες έντονης πίεσης, έχουν τη           

διακριτική ευχέρεια να προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε συνανθρώπους τους. Το          

γεγονός αυτό συνδέεται, ενδεχομένως, με το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης που          

καταγράφηκε στην έρευνά μας, ως προς τη φύση της εργασίας τους. Προς την αντίθετη              

κατεύθυνση, στα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνονται και οι αντιξοότητες που          

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι εργαζόμενοι, υπό τη μορφή         

δυσαρέσκειας για τον μεγάλο φόρτο και τις δυσχερείς συνθήκες εργασίας. Ανάλογα           

είναι και τα ευρήματα της έρευνας των Anastasiou & Papakonstantinou (2014) στον            

τομέα της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς οι καθηγητές στα σχολεία της Ηπείρου           

δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη φύση της εργασίας και τη δυνατότητα           

προσφοράς στους μαθητές τους και λιγότερο ικανοποιημένοι από τις συνθήκες της           

εργασίας τους.  

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έδειξε, επίσης, ότι η           

εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στις ΔΑΜ της Κ.&Α. Μακεδονίας και της           

Θράκης επηρεάζεται σημαντικά από ορισμένες δημογραφικές μεταβλητές.       

Σημαντικότερη από όλες, τις ανεξάρτητες μεταβλητές που αναλύθηκαν, φαίνεται να          

είναι η επίδραση της ηλικίας. Συγκεκριμένα, η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι           

ηλικία επηρεάζει το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων από τον προϊστάμενο,          

τους συνεργάτες, τις ανταμοιβές, τη φύση και τον φόρτο της εργασίας. Βιβλιογραφικά,            

οι συσχετίσεις μεταξύ της ηλικίας και της εργασιακής ικανοποίησης, έχουν ερευνηθεί           

εκτενώς. Τα εμπειρικά δεδομένα συντείνουν στη διαπίστωση ότι οι γηραιότεροι          

υπάλληλοι παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συνολικής ικανοποίησης (Clark, Oswald        

& Warr, 1996). Η θετική αυτή σχέση, της ηλικίας με τη συνολική εργασιακή             

ικανοποίηση, αποτυπώνεται, στη μετα-ανάλυση της Rhodes (1983) αλλά και σε          

επιμέρους μελέτες (Altimus & Tersine, 1973; Durst & DeSantis, 1997; Gibson & Klein,             

1970; Kalleberg & Loscocco, 1983; Lee & Wilbur, 1985; Newman, 1975). Ωστόσο, η             

βιβλιογραφία δεν επιβεβαιώνει κάποια αντίστοιχη (θετική) ή άλλη σχέση της ηλικίας με            

τις επιμέρους πτυχές της εργασιακής ικανοποίησης (Mitchell, Levine & Pozzebon,          

1990).  
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Στα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης της παρούσας έρευνας δεν         

καταγράφηκε κάποια θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και των επιμέρους πτυχών της            

εργασιακής ικανοποίησης. Αντιθέτως, η συσχέτιση της ηλικίας με την ικανοποίηση από           

τον προϊστάμενο ήταν αρνητική και γραμμική, ενώ διάφορες ηλικιακές τάξεις είχαν           

σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς την ικανοποίηση από τους συνεργάτες,          

τις ανταμοιβές, τη φύση και τον φόρτο της εργασίας. Αναλόγως, αρνητικές σχέσεις            

μεταξύ της ηλικίας και των επιμέρους πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης έχουν           

καταγραφεί και σε προγενέστερη έρευνα του Muchinsky (1978 όπως αναφ. στο Bernal,            

Snyder & McDaniel, 1998).  

 

Η γραμμική (αρνητική) σχέση της ηλικίας με την ικανοποίηση από τον           

προϊστάμενο, η οποία αποτελεί και το μοναδικό αναγνωρίσιμο σχεσιακό μοτίβο της           

ανεξάρτητης αυτής μεταβλητής στην έρευνά μας, ενδεχομένως να σχετίζεται με τη           

συνθήκη που οι Collins, Hair & Rocco (2009) περιγράφουν ως «αντιστροφή του            

φαινομένου του Πυγμαλίωνα». Συγκεκριμένα, η αντιστροφή της, ιδιαίτερα ισχυρής         

στον ελληνικό δημόσιο τομέα, παράδοσης της αρχαιότητας ως προς την κατάληψη των            

θέσεων ευθύνης, ενδεχομένως να επηρεάζει τις αντιλήψεις των γηραιότερων         

εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την τάση          

των γηραιότερων εργαζομένων να αξιολογούν χαμηλότερα, σε σχέση με τους νέους           

συναδέλφους τους, όσους προϊσταμένους είναι νεότεροι σε ηλικία (Collins, Hair &           

Rocco, 2009).  

  

Παράλληλα, όμως, με την ηλικία και η μεταβλητή της προϋπηρεσίας φαίνεται           

να έχει σημαντική επίδραση στις επιμέρους πτυχές της εργασιακής ικανοποίησης των           

εργαζομένων στις ΔΑΜ Κ.&Α. Μακεδονίας & Θράκης. Άλλωστε, οι σημαντικές          

συσχετίσεις των δύο αυτών μεταβλητών με την εργασιακή ικανοποίηση αποτυπώνονται          

και στη μετα-ανάλυση των Brush, Moch & Pooyan (1987), οι οποίοι, αναλύοντας τα             

δεδομένα 21 σχετικών ερευνών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι με εξαίρεση την ηλικία            

και την προϋπηρεσία οι σχέσεις των άλλων δημογραφικών μεταβλητών με την           

εργασιακή ικανοποίηση δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Στην έρευνά μας η στατιστική           

ανάλυση κατέγραψε μία θετική γραμμική σχέση μεταξύ της προϋπηρεσίας και της           

ικανοποίησης από τη φύση της εργασίας, σχέση, η οποία στις δύο ανώτερες τάξεις (σε              
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έτη προϋπηρεσίας) καθίσταται και στατιστικά σημαντική. Σημαντική, θετική και         

γραμμική συσχέτιση, μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της προϋπηρεσίας,         

καταγράφεται, επίσης, στην έρευνα των Hunt & Saul (1975) με ετερογενές δείγμα, ενώ             

και στην έρευνα των Bedeian & Ferris (1992) η προϋπηρεσία αποτελεί ισχυρό            

προβλεπτικό παράγοντα της εργασιακής ικανοποίησης. Το φαινόμενο αυτό        

ενδεχομένως να οφείλεται στην αυξανόμενη υπόληψη που απολαμβάνουν οι         

εργαζόμενοι όσο διευρύνεται ο χρόνος παραμονής τους στην εργασία, ενώ, ταυτόχρονα,           

όσο μεγαλώνει η προϋπηρεσία τόσο περισσότερο οι εργαζόμενοι προσαρμόζουν τις          

προσδοκίες τους στις ηθικές και υλικές ανταμοιβές που δύναται να τους προσφέρει η             

εργασία τους (Lee &Wilbur 1985).  

 

Στατιστικά σημαντική, σχέση υφίσταται, επίσης, και μεταξύ του ιεραρχικού         

επιπέδου των εργαζομένων (job level) και της εργασιακής τους ικανοποίησης.          

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι οι εργαζόμενοι με εμπειρία σε θέσεις ευθύνης            

παρουσίασαν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης ως προς τους συνεργάτες τους, εν          

συγκρίσει με τους εργαζόμενους που δεν έχουν διατελέσει σε θέσεις προϊσταμένων. Το            

εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τα πορίσματα της μετα-ανάλυσης των Robie et al. (1998), η             

οποία κατέγραψε θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εργασίας και της εργασιακής           

ικανοποίησης. Αντίστοιχα είναι και τα πορίσματα άλλων μεμονωμένων ερευνών         

(Αλεξιάς, Αναγνωστόπουλος & Πιλάτης, 2010; Eskildsen, Kristensen & Westlund,         

2004; Franek & Vecera, 2008). Ειδικότερα για το δείγμα μας, η διαπίστωση αυτή             

σχετίζεται, ενδεχομένως, με την ευρύτερη απροθυμία των δημοσίων υπαλλήλων να          

υπηρετήσουν στις ΔΑΜ, γεγονός που, κατά τα φαινόμενα, αυξάνει την ικανοποίηση           

των προϊσταμένων από όσους υπαλλήλους παραμένουν στις θέσεις τους (οικειοθελώς ή           

μη). 

  

Τέλος, σημαντική επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση των συμμετεχόντων        

στην έρευνα φαίνεται να έχει και η μεταβλητή της πόλης εργασίας, η οποία επιδρά              

σημαντικά στους εργασιακούς παράγοντες: της αμοιβής, των πρόσθετων παροχών, των          

συνεργατών, των έκτακτων ανταμοιβών και του φόρτου της εργασίας. Στο σύνολο των            

στατιστικά σημαντικών περιπτώσεων, η σχέση των μεταβλητών ήταν πάντοτε         

αρνητική, υποδεικνύοντας ότι οι εργαζόμενοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν          

λιγότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους εργαζόμενους στις άλλες πόλεις-έδρες των           
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ΔΑΜ της Κ.&Α.Μακεδονίας και Θράκης. Τα ευρήματα αυτά προσομοιάζουν αλλά και,           

ενδεχομένως, ερμηνεύονται από τα πορίσματα της μελέτης του Hulin (1966), σύμφωνα           

με την οποία τα οικονομικά χαρακτηριστικά μιας κοινότητας επηρεάζουν την          

ικανοποίηση των εργαζομένων και, μάλιστα, σε εντονότερο βαθμό την ικανοποίηση          

από τις αμοιβές. Η θεωρία αυτή διατείνεται ότι οι εργαζόμενοι σε περιοχές με χαμηλούς              

δείκτες ανεργίας και υψηλό βιοτικό επίπεδο, είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την           

εργασία τους, καθώς έχουν υψηλότερα μέτρα σύγκρισης και περισσότερες εργασιακές          

επιλογές (Hulin, Roznowski & Hacgiya, 1985). Τα επίσημα φορολογικά στοιχεία για το            

έτος 2016 έδειξαν ότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης πλήρωσαν τον υψηλότερο (μέσο)            

φόρο εισοδήματος, γεγονός που αποδεικνύει τη συγκέντρωση της οικονομικής         

δραστηριότητας στη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της βορείου Ελλάδας. Το γεγονός          

αυτό συνάδει με το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης του Hulin (1966) και             

ερμηνεύει, ως ένα βαθμό, τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια/λιγότερη ικανοποίηση των         

υπαλλήλων στη ΔΑΜ Θεσσαλονίκης έναντι των συναδέλφων τους στις άλλες ΔΑΜ της            

Κ.&Α.Μακεδονίας και Θράκης.  

 

Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας, δεδομένης της πλήρους βιβλιογραφικής         

έλλειψης συναφών μελετών, προσφέρουν, μία ερευνητική πρωτόλεια για την εργασιακή          

ικανοποίηση των εργαζομένων στις Υπηρεσίες μετανάστευσης της Ελλάδας.        

Ταυτόχρονα, η έρευνα, καταγράφοντας αναλυτικά την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι          

εν λόγω εργαζόμενοι από τις επιμέρους πτυχές της εργασίας τους, δύναται να            

συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών για την παρακίνηση και την           

αύξηση του επιπέδου της εργασιακής τους ικανοποίησης, με ό,τι προαπαιτείται αλλά           

και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια Διοίκηση. Εάν αποδεχτούμε ότι η             

εκπλήρωση των αναγκών και η παροχή ανταμοιβών αντιπροσωπεύουν κίνητρα που          

καθοδηγούν τη συμπεριφορά των ατόμων, τότε η ικανοποίηση των εργαζομένων από           

τις διάφορες πτυχές της εργασίας τους προσδιορίζουν τις απαραίτητες συνθήκες για την            

παροχή της βέλτιστης δυνατής παρακίνησης (Wright, 2001). Αντιθέτως, οι δυσμενείς          

συνθήκες εργασίας και οι υψηλές απαιτήσεις αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες της          

εργασιακής δυσαρέσκειας (Antoniou, Davidson & Cooper, 2003) και αντιστρατεύονται         

την επιθυμία των εργαζομένων για κοινωνική προσφορά.  
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Η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα κατεξοχήν πεδίο μετουσίωσης         

των θεωρητικών οικοδομημάτων σε εφαρμόσιμες στρατηγικές. Έρευνες έχουν δείξει         

ότι οι καλές πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σχετίζονται με την           

εμπιστοσύνη των εργαζομένων στον Οργανισμό και τη συνολική απόδοση, γεγονός που           

αναδεικνύει την αναγκαιότητα επαναξιολόγησης των μεθόδων και των διαδικασιών του          

δημόσιου τομέα (Gould-Williams, 2003). Η παροχή, όμως, των κατάλληλων κινήτρων,          

θέτει ως προαπαιτούμενα την αναγνώριση των ατομικών αναγκών και τη διερεύνηση           

των αιτίων της δυσαρέσκειας των εργαζομένων. Τα συμπεράσματα της μελέτης          

συντείνουν στην επιβεβαίωση της διαπίστωσης των Wright & Davis (2003) ότι τα            

ειδικά χαρακτηριστικά της εργασίας που συνδέονται με την εργασία στο Δημόσιο,           

επηρεάζουν σημαντικά την εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων. Η Αποστολή των          

δημοσίων Οργανισμών παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να επιτύχουν         

αλτρουιστικούς στόχους και να ικανοποιήσουν τις ιεραρχικά ανώτερες ανάγκες τους. Οι           

ευκαιρίες, όμως, αυτές ακυρώνονται στην πράξη από τις ίδιες τις δομές των δημοσίων             

Οργανισμών (Wright, 2001). Στο μεγάλο, λοιπόν, ερώτημα με ποιον τρόπο θα           

καταφέρει η δημόσια Διοίκηση να παρακινήσει τους εργαζόμενους, δεν υπάρχει μία και            

μοναδική απάντηση, καθώς διαφορετικές στρατηγικές μπορούν να καταστούν        

αποτελεσματικές, ανάλογα με το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του κάθε Οργανισμού          

(Behn, 1995).  

 

Είναι προφανές ότι οι συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα που διανύει το όγδοο            

έτος της κρίσης του δημόσιου χρέους δεν είναι ιδανικές. Ωστόσο, ουσιώδεις, αν και             

ανέξοδες, παρεμβάσεις μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην ικανοποίηση των          

εργαζομένων (Ellickson, 2002). Τα εμπειρικά δεδομένα αναδεικνύουν τη συμβολή των          

σύγχρονων διοικητικών πρακτικών, όπως τα Συστήματα Εργασίας Υψηλής Απόδοσης         

(High Performance Work Systems - HPWS), στη διαμόρφωση των κατάλληλων          

προϋποθέσεων για την επίτευξη αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων τόσο για τους          

Οργανισμούς όσο και για τους εργαζόμενους (Macky & Boxall, 2007). Οι πρακτικές            

των HPWS υιοθετούνται από Οργανισμούς που επενδύουν στην εκούσια συμμετοχή          

των εργαζομένων, αντί της αυστηρής επιτήρησης, στη σταθερή εργασία, αντί της           

εργασιακής ανασφάλειας, και στην υψηλή ανταμοιβή της ανώτερης απόδοσης, αντί της           

περικοπής των μισθών (Mihail, Mac Links & Sarvanidis, 2013). Σύμφωνα με τους            

Harley, Allen & Sargent (2007), τα HPWS μπορούν να έχουν ευρεία εφαρμογή σε             
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Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Εναπόκειται, λοιπόν, στη δημόσια Διοίκηση να         

αξιοποιήσει τα ερευνητικά δεδομένα και να εφαρμόσει τις κατάλληλες πρακτικές για           

την ικανοποίηση και την παρακίνηση των εργαζομένων. 

  

Οφείλουμε, βέβαια, να επισημάνουμε ότι η μελέτη αυτή υπόκειται σε          

ορισμένους περιορισμούς, που αφορούν την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και         

τη δυνατότητα γενίκευσης των πορισμάτων της. Συγκεκριμένα, για την ανάγκες της           

έρευνας επιχειρήθηκε η απογραφή του πληθυσμού των εργαζομένων στις ΔΑΜ της           

Κ.& Α. Μακεδονίας και της Θράκης. Τα ερωτηματολόγια της έρευνας απεστάλησαν           

και διανεμήθηκαν στο σύνολο των υπαλλήλων, το συνολικό, όμως, ποσοστό          

ανταπόκρισης, υπήρξε μέτριο. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας αν και είναι           

απολύτως αντιπροσωπευτικά για τους εργαζόμενους στη ΔΑΜ Θεσσαλονίκης        

(ποσοστό ανταπόκρισης επί των διαθέσιμων υπαλλήλων 100%) δεν είναι εξίσου          

αντιπροσωπευτικά και για τους εργαζόμενους στις υπόλοιπες ΔΑΜ της Κ.&          

Α.Μακεδονίας και της Θράκης, όπου το ποσοστό συμμετοχής ήταν πολύ χαμηλότερο. 

 

Ανάλογοι περιορισμοί υφίστανται και αναφορικά με τη δυνατότητα γενίκευσης         

των συμπερασμάτων της έρευνας. Οι ιδιαίτερες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες        

(μεταναστευτικές ροές, δημοσιονομική κρίση, κοινωνικοί μετασχηματισμοί) που βιώνει        

η Ελλάδα, πλαισιώνουν αναπόφευκτα και τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας,          

απομειώνοντας την ισχύ της στα όρια της χρονικής μεθορίου των συγκεκριμένων           

(μη-κανονικών) συνθηκών. Ταυτόχρονα, οι ειδικότερες δυσμενείς συνθήκες εργασίας        

που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις ΔΑΜ, οριοθετούν συστολικά και τη          

δυνατότητα γενίκευσης των πορισμάτων της για τους εργαζόμενους στον ευρύτερο          

δημόσιο τομέα της Ελλάδας. Τέλος, σε επίπεδο μεθοδολογίας, η στατιστική ανάλυση           

της έρευνας τελεί υπό την αίρεση της ορθότητας των ερευνητικών της επιλογών, καθώς             

βασίστηκε: α) στην υπόθεση ότι τα διαστήματα μεταξύ των κατηγοριών της κλίμακας            

Likert έχουν ίσες ψυχολογικές, και κατ’ επέκταση μετρικές, αποστάσεις και β) στην            

παραδοχή ότι η εφαρμογή μη παραμετρικών στατιστικών μεθόδων επί των κλιμάκων           

Likert δεν επηρεάζει σημαντικά τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση των            

αποτελεσμάτων.  
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Η έρευνα αυτή αποτυπώνει το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης των          

εργαζομένων στις ΔΑΜ της Κ.& Α. Μακεδονίας και Θράκης σε μία περίοδο ιδιαίτερων             

οικονομικών συνθηκών και καινοφανών πολιτικών προκλήσεων. Για την πληρέστερη,         

όμως, καταγραφή και αξιολόγηση του φαινομένου, οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να            

καταγράψουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων στις ΔΑΜ της υπόλοιπης Ελλάδας και           

να τριγωνοποιήσουν τα αποτελέσματα με ποιοτικές μεθόδους, ώστε να μετριαστούν οι,           

εκάστοτε, μεθοδολογικοί περιορισμοί (Jick, 1979). Παράλληλα, η μέτρηση της         

εργασιακής ικανοποίησης θα πρέπει να συμπεριλάβει και άλλες ομάδες εργαζομένων,          

διαφορετικών ειδικοτήτων, για να καταστεί δυνατή η γενίκευση των συμπερασμάτων          

στο δημόσιο τομέα της Ελλάδας. Τέλος, οι μετρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται            

καθόλη την εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων έως και την, ευκταία, επάνοδο της            

Ελλάδας και των ΔΑΜ σε συνθήκες κανονικότητας, ώστε να αποτιμηθούν συγκριτικά           

τα αποκρυσταλλωμένα συμπεράσματα για την εργασιακή ικανοποίηση, σε συνθήκες         

πολιτικής, κοινωνικής και εργασιακής κρίσης. 

 

  

91 



Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αλεξιάς, Γ., Αναγνωστόπουλος, Φ. & Πιλάτης Ι. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση          

και ικανοποίηση από την εργασία του ιατρικού προσωπικού δημοσίου         

νοσοκομείου των Αθηνών. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131(Α'), 109-136. 

Γεροβασιλείου, Δ.Σ. (2009). Εργασιακή ικανοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού         

προσωπικού ενός δημόσιου νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η         

περίπτωση του Ιπποκρατείου Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου      

Θεσσαλονίκης. Ανέκδοτη διπλωματική εργασία, Ελληνική Ανοικτό      

Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

Creswell, J.W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και          

αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (μεταφ. Ν. Κουβαράκου).         

Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. 

Ιορδάνογλου, Δ. (2008). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις.         

Νέες τάσεις και πρακτικές. Αθήνα: Κριτική. 

Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς            

επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές (μεταφ. Β.Νταλάκου & Κ.Βασιλικού).        

Aθήνα: Gutenberg. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2014). Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις &             

την οικονομία (μεταφ. Α.Μηλιος). Αθήνα: Εκδόσεις Δίσιγμα. 

 

Ξενόγλωσση  

Adams, G. A., King, L. A., & King, D. W. (1996). Relationships of job and family                

involvement, family social support, and work–family conflict with job and life           

satisfaction. Journal of applied psychology, 81(4), 411-420. 

Agho, A. O., Mueller, C. W. & Price, J. L. (1993). Determinants of employee job               

satisfaction: An empirical test of a causal model. Human relations, 46(8),           

1007-1027. 

92 



Ahn, N., and Garcia, J.R. (2004), Job Satisfaction in Europe. Documento de Trabajo             

2004-16, Fedea, 1-27. 

Aletras, V. H., Kostarelis, A., Tsitouridou, M., Niakas, D., & Nicolaou, A. (2010).             

Development and preliminary validation of a questionnaire to measure         

satisfaction with home care in Greece: an exploratory factor analysis of           

polychoric correlations. BMC Health Services Research, 10:189.       

doi:10.1186/1472-6963-10-189 

Aletras, V. H., Papadopoulos, E. A., & Niakas, D. A. (2006). Development and             

preliminary validation of a Greek-language outpatient satisfaction questionnaire        

with principal components and multi-trait analyses. BMC health services         

research, 6, 66. 

Alexandrov, A. (2010). Characteristics of single-item measures in Likert scale format.           

The Electronic Journal of Business Research Methods, 8(1), 1-12. 

Altimus, C. A., & Tersine, R. J. (1973). Chronological age and job satisfaction: The              

young blue collar worker. Academy of Management Journal, 16(1), 53-66. 

Ambrose, M. L., & Kulik, C. T. (1999). Old friends, new faces: Motivation research in               

the 1990s. Journal of management, 25(3), 231-292. 

Anastasiou, S., & Papakonstantinou, G. (2014). Factors affecting job satisfaction, stress           

and work performance of secondary education teachers in Epirus, NW Greece.           

International Journal of Management in Education, 8(1), 37-53. 

Andrews, F. M. & Withey, S. B. (1976). Social indicators of well-being: Americans'             

Perceptions of Life Quality. New York: Plenum Press. 

Antoniou, A. S. G., Davidson, M. J., & Cooper, C. L. (2003). Occupational stress, job               

satisfaction and health state in male and female junior hospital doctors in Greece.             

Journal of managerial psychology, 18(6), 592-621. 

Auerbach, C., McGowan, B. G., Ausberger, A., Strolin-Goltzman, J., & Schudrich, W.            

(2010). Differential factors influencing public and voluntary child welfare         

workers' intention to leave. Children and Youth Services Review, 32(10),          

1396-1402. 

Barnette, J. J. (2000). Effects of stem and Likert response option reversals on survey              

internal consistency: If you feel the need, there is a better alternative to using              

those negatively worded stems. Educational and Psychological Measurement,        

60(3), 361-370. 

93 

https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-189


Bassett-Jones, N., & Lloyd, G. C. (2005). Does Herzberg's motivation theory have            

staying power?. Journal of management development, 24(10), 929-943. 

Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The               

relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of        

management Journal, 26(4), 587-595. 

Bedeian, A. G., Ferris, G. R., & Kacmar, K. M. (1992). Age, tenure, and job               

satisfaction: A tale of two perspectives. Journal of Vocational behavior, 40(1),           

33-48. 

Behn, R. D. (1995). The big questions of public management. Public administration            

review, 55(4), 313-324. 

Bellou, V. (2007). Identifying employees' perceptions on organizational obligations: A          

comparison between the Greek public and private sector. International Journal          

of Public Sector Management, 20(7), 608-621. 

Bellou, V. (2010). Organizational culture as a predictor of job satisfaction: the role of              

gender and age. Career Development International, 15(1), 4-19. 

Bernal, D., Snyder, D., & McDaniel, M. (1998). The age and job satisfaction             

relationship: Does its shape and strength still evade us?. The Journals of            

Gerontology: Psychological Sciences and Social Sciences, 53B(5), 287-293. 

Böckerman, P., & Ilmakunnas, P. (2008). Interaction of working conditions, job           

satisfaction, and sickness absences: evidence from a representative sample of          

employees. Social science & medicine, 67(4), 520-528. 

Bourantas, D., Anagnostelis, J., Mantes, Y., & Kefalas, A. G. (1990). Culture gap in              

Greek management. Organization Studies, 11(2), 261-283. 

Bourantas, D., & Papalexandris, N. (1999). Personality traits discriminating between          

employees in public-and in private-sector organizations. International Journal of         

Human Resource Management, 10(5), 858-869. 

Bowling, N. A. (2007). Is the job satisfaction–job performance relationship spurious? A            

meta-analytic examination. Journal of Vocational Behavior, 71, 167-185. 

Bowling, N. A., & Hammond, G. D. (2008). A meta-analytic examination of the             

construct validity of the Michigan Organizational Assessment Questionnaire Job         

Satisfaction Subscale. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 63-77. 

94 



Bruck, C. S., Allen, T. D., & Spector, P. E. (2002). The relation between work–family               

conflict and job satisfaction: A finer-grained analysis. Journal of vocational          

behavior, 60(3), 336-353. 

Brush, D. H., Moch, M. K., & Pooyan, A. (1987). Individual demographic differences             

and job satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 8, 139-155. 

Campbell, J. P., Dunnette, M. D., Lawler, E. E., & Weick, K. E. (1970). Managerial               

behavior, performance, and effectiveness. New York: McGraw Hill.  

Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the              

multitrait-multimethod matrix. Psychological bulletin, 56(2), 81. 

Caulton, J. R. (2012). The development and use of the theory of ERG: A literature               

review. Emerging Leadership Journeys, 5(1), 2-8. 

Cheliotis, L. K. (2013). Behind the veil of philoxenia: The politics of immigration             

detention in Greece. European Journal of Criminology, 10(6), 725-745. 

Cholezas, I., & Tsakloglou, P. (2009). The economic impact of immigration in Greece:             

Taking stock of the existing evidence. IZA, DP.3754, 1-35. 

Christen, M., Iyer, G., & Soberman, D. (2006). Job satisfaction, job performance, and             

effort: A reexamination using agency theory. Journal of Marketing, 70(1),          

137-150. 

Clark, A., Oswald, A., & Warr, P. (1996). Is job satisfaction U-shaped in age?. Journal               

of occupational and organizational psychology, 69, 57-81. 

Collins, M. H., Hair Jr, J. F., & Rocco, T. S. (2009). The             

older-worker-younger-supervisor dyad: A test of the Reverse Pygmalion effect.         

Human resource development quarterly, 20(1), 21-41. 

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests.            

Psychometrika, 16(3), 297-334. 

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests.             

Psychological bulletin, 52(4), 281-302. 

Cropanzano, R., & Folger, R. (1989). Referent cognitions and task decision autonomy:            

Beyond equity theory. Journal of applied psychology, 74(2), 293-299. 

Demoussis, M., & Giannakopoulos, N. (2007). Exploring job satisfaction in private and            

public employment: empirical evidence from Greece. Labour, 21(2), 333-359. 

95 



DeShields Jr, O. W., Kara, A., & Kaynak, E. (2005). Determinants of business student              

satisfaction and retention in higher education: applying Herzberg's two-factor         

theory. International journal of educational management, 19(2), 128-139. 

Diaz-Serrano, L., & Cabral Vieira, J. A. (2005). Low pay, higher pay and job              

satisfaction within the European Union: Empirical evidence from fourteen         

countries, IZA, DP.1558, 1-25. 

Drydakis, N. (2011). Health-impaired employees' job satisfaction: new evidence from          

Athens, Greece, ΙΖΑ, DP.5849, 1-12.  

Dunnette, M. D., Campbell, J. P., & Hakel, M. D. (1967). Factors contributing to job               

satisfaction and job dissatisfaction in six occupational groups. Organizational         

behavior and human performance, 2(2), 143-174. 

Durst, S. L., & DeSantis, V. S. (1997). The determinants of job satisfaction among              

federal, state, and local government employees. State and Local Government          

Review, 29(1), 7-16. 

Ellickson, M. C. (2002). Determinants of job satisfaction of municipal government           

employees. Public Personnel Management, 31(3), 343-358. 

Eskildsen, J. K., Kristensen, K., & Westlund, A. H. (2004). Work motivation and job              

satisfaction in the Nordic countries. Employee relations, 26(2), 122-136. 

Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating               

the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological          

methods, 4(3), 272. 

Flokou, A., Aletras, V., & Niakas, D. (2017). A window-DEA based efficiency            

evaluation of the public hospital sector in Greece during the 5-year economic            

crisis. PloS one, 12(5), e0177946. 

Franek, M., & Vecera, J. (2008). Personal characteristics and job satisfaction. E+ M             

Ekonomie a management, (4), 63-76. 

Frank, S. A., & Lewis, G. B. (2004). Government employees: Working hard or hardly              

working?. The American Review of Public Administration, 34(1), 36-51. 

Furnham, A., Forde, L., & Ferrari, K. (1999). Personality and work motivation.            

Personality and individual differences, 26, 1035-1043. 

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation.            

Journal of Organizational behavior, 26(4), 331-362. 

96 



Ghiselli, R., La Lopa, J., & Bai, B. (2001). Job satisfaction, life satisfaction, and              

turnover intent among food-service managers. The Cornell Hotel and Restaurant          

Administration Quarterly, 42, 28-37. 

Giannikis, S. K., & Mihail, D. M. (2011). Modelling job satisfaction in low-level jobs:              

Differences between full-time and part-time employees in the Greek retail sector.           

European Management Journal, 29, 129-143. 

Gibson, J. L., & Klein, S. M. (1970). Employee attitudes as a function of age and length                 

of service: A reconceptualization. Academy of Management Journal, 13(4),         

411-425. 

Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculating, Interpreting, and Reporting            

Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert-Type Scales. In 2003         

Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing and Community          

Education, pp. 82-88. Columbus, OH. 

Goodman. P. S. (1977). Social comparison process in organizations. In B, M. Staw & G.               

R. Salancik (Eds.). New directions in organizational behavior, pp. 97-132.          

Chicago: St. Clair Press. 

Gould-Williams, J. (2003). The importance of HR practices and workplace trust in            

achieving superior performance: a study of public-sector organizations.        

International journal of human resource management, 14(1), 28-54. 

Guillemin, F., Bombardier, C., & Beaton, D. (1993). Cross-cultural adaptation of           

health-related quality of life measures: literature review and proposed guidelines.          

Journal of clinical epidemiology, 46(12), 1417-1432. 

Hacket, R. D. (1989). Work attitudes and employee absenteeism: A synthesis of the             

literature. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 62, 235-248. 

Harley, B., Allen, B. C., & Sargent, L. D. (2007). High performance work systems and               

employee experience of work in the service sector: The case of aged care. British              

Journal of Industrial Relations, 45(3), 607-633.  

Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2001). Management of organizational             

behavior: leading human resources. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall. 

Herzberg, F. (1968). One more time: how do you motivate employees? Harvard            

Business Review, 46 (1), 53–62. 

Hoppock, R. (1960). A Twenty-Seven Year Follow-up On Job Satisfaction of           

Employed Adults. Personnel and Guidance Journal, 38, 489-492. 

97 



House, R. J., & Wigdor, L. A. (1967). Herzberg's dual-factor theory of job satisfaction              

and motivation: A review of the evidence and a criticism. Personnel psychology,            

20(4), 369-390. 

Houser, J. (2008). Scientific inquiry precision, reliability, and validity: Essential          

elements of measurement in nursing research. Journal for Specialists in          

Pediatric Nursing, 13(4), 297-299. 

Hu, X., Kaplan, S., & Dalal, R. S. (2010). An examination of blue-versus white-collar              

workers’ conceptualizations of job satisfaction facets. Journal of Vocational         

Behavior, 76, 317-325. 

Hulin, C. L. (1966). Effects of community characteristics on measures of job            

satisfaction. Journal of Applied Psychology, 50(2), 185-192. 

Hulin, C. L., Roznowski, M., & Hachiya, D. (1985). Alternative opportunities and            

withdrawal decisions: Empirical and theoretical discrepancies and an integration.         

Psychological Bulletin, 97(2), 233-250. 

Hunt, J. W., & Saul, P. N. (1975). The relationship of age, tenure, and job satisfaction in                 

males and females. Academy of Management Journal, 18(4), 690-702. 

Huseman, R. C., Hatfield, J. D., & Miles, E. W. (1987). A new perspective on equity                

theory: The equity sensitivity construct. The Academy of Management Review,          

12(2), 222-234. 

Iaffaldano, M. T., & Muchinsky, P. M. (1985). Job satisfaction and job performance: A              

meta-analysis. Psychological Bulletin, 97(2), 251-273. 

Iliopoulou, K. K., & While, A. E. (2010). Professional autonomy and job satisfaction:             

survey of critical care nurses in mainland Greece. Journal of advanced nursing,            

66(11), 2520-2531. 

Ironson, G. H., Smith, P. C., Brannick, M. T., Gibson, W. M., & Paul, K. B. (1989).                 

Construction of a Job in General scale: A comparison of global, composite, and             

specific measures. Journal of Applied psychology, 74(2), 193-200. 

Isaac, R. G., Zerbe, W. J., & Pitt, D. C. (2001). Leadership and motivation: The               

effective application of expectancy theory. Journal of Managerial Issues, 13(2),          

212-226. 

Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action.            

Administrative science quarterly, 24(4), 602-611. 

98 



Judge, T. A., & Klinger, R. (2008). Job satisfaction: Subjective well-being at work. In              

M., Eid & R. J., Larsen (Eds.), The science of subjective well-being. New York:              

Guilford Publications, 393-413. 

Judge, T. A., Locke, E. A., Durham, C. C., & Kluger, A. N. (1998). Dispositional effects                

on job and life satisfaction: the role of core evaluations. Journal of applied             

psychology, 83(1), 17-34. 

Judge, T. A., Parker, S., Colbert, A. E., Heller, D., & Ilies, R. (2001a). Job satisfaction:                

A cross-cultural review. In N. Anderson, D. S. Ones, H. K. Sinangil & C.              

Viswesvaran (Eds.). (2001). Handbook of industrial, work & organizational         

psychology. Volume 2: Organizational psychology, pp.25-52. Thousand Oaks,        

CA.: Sage publications. 

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job                

satisfaction–job performance relationship: A qualitative and quantitative review.        

Psychological bulletin, 127(3), 376-407. 

Judge, T. A., & Watanabe, S. (1994). Individual differences in the nature of the              

relationship between job and life satisfaction. Journal of occupational and          

organizational psychology, 67, 101-107. 

Kafetsios, K., & Zampetakis, L. A. (2008). Emotional intelligence and job satisfaction:            

Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. Personality            

and individual differences, 44, 712-722. 

Kalleberg, A. L., & Loscocco, K. A. (1983). Aging, values, and rewards: Explaining age              

differences in job satisfaction. American sociological review, 48(1), 78-90. 

Kanfer, R. (1990). Motivation theory and industrial and organizational psychology. In           

M. D. Dunnette & L. Hough (Eds.). Handbook of industrial and organizational            

psychology. Volume 1: Theory in Industrial and organizational psychology, pp.          

75-130. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Kanfer, R. (1992). Work motivation: New directions in theory and research. In C. L.              

Cooper & I. T. Robertson (Eds.). International Review of Industrial and           

Organizational Psychology (7), pp. 1-53. London: John Wiley & Sons, Ltd. 

Kimberlin, C. L., & Winetrstein, A. G. (2008). Validity and reliability of measurement             

instruments used in research. American Journal of Health-System Pharmacy,         

65(23), 2276-2284. 

99 



Koch, J. L., & Steers, R. M. (1978). Job attachment, satisfaction, and turnover among              

public sector employees. Journal of vocational behavior, 12, 119-128. 

Koutouzis, M., & Malliara, K. (2017). Teachers’ job satisfaction: the effect of            

principal’s leadership and decision-making style. International Journal of        

Education, 9(4), 71-89. 

Kroupis, I., Kourtessis, T., Kouli, O., Tzetzis, G., Derri, V., & Mavrommatis, G. (2017).              

Job satisfaction and burnout among Greek PE teachers. A comparison of           

educational sectors, level and gender. Cultura, Ciencia y Deporte, 12(34), 5-14. 

Kuzon Jr, W. M., Urbanchek, M. G., & McCabe, S. (1996). The seven deadly sins of                

statistical analysis. Annals of plastic surgery, 37, 265-272. 

Landy, F. J., & Becker, W. S. (1987). Motivation theory reconsidered. In L. L.              

Cummings & B. M. Staw (Eds.). Research in organizational behavior (9), 1-38.            

Greenwich, CT: JAI Press. 

Lee, R., & Wilbur, E. R. (1985). Age, education, job tenure, salary, job characteristics,              

and job satisfaction: A multivariate analysis. Human Relations, 38(8), 781-791. 

Lewin, K. (1935). A dynamic theory of personality (D.K.Adams & K.E.Zener, Trans.).            

New York: McGraw-Hill, 1935. 

Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social             

science; social equilibria and social change. Human relations, 1(5), 5-41. 

Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of            

Psychology, 140, 1–55. 

Locke, E. A. (1996). Motivation through conscious goal setting. Applied and preventive            

psychology, 5(2), 117-124. 

Locke, E. A. (1991). The motivation sequence, the motivation hub, and the motivation             

core. Organizational behavior and human decision processes, 50, 288-299. 

Locke, E. A. (1968). Toward a theory of task motivation and incentives. Organizational             

behavior and human performance, 3(2), 157-189. 

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal               

setting and task motivation: A 35-year odyssey. American psychologist, 57(9),          

705-717. 

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). New directions in goal-setting theory. Current              

directions in psychological science, 15(5), 265-268. 

100 



Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction?. Organizational behavior and human            

performance, 4(4), 309-336. 

Locke, E. A. & Latham, G. P. (2004). What should we do about motivation theory? Six                

recommendations for the twenty-first century. Academy of management review,         

29(3), 388-403. 

Locke, E. A. & Latham, G. P. (1990). Work motivation and satisfaction: Light at the end                

of the tunnel. Psychological Science, 1(4), 240-246. 

Lumley, T., Diehr, P., Emerson, S., & Chen, L. (2002). The importance of the normality               

assumption in large public health data sets. Annual review of public health, 23,             

151-169. 

Macky, K., & Boxall, P. (2007). The relationship between ‘high-performance work           

practices’ and employee attitudes: an investigation of additive and interaction          

effects. The International Journal of Human Resource Management, 18(4),         

537-567. 

Manolopoulos, D. (2008). An evaluation of employee motivation in the extended public            

sector in Greece. Employee Relations, 30(1), 63-85. 

Markovits, Y., Boer, D., Gerbers, S., & Van Dick, R. (2017). The impact of a lasting                

economic crisis on employee attitudes. Athens journal of business and          

economics, 3(2), 85-99. 

Markovits, Y., Davis, A. J., & Van Dick, R. (2007). Organizational commitment profiles             

and job satisfaction among Greek private and public sector employees.          

International Journal of Cross Cultural Management, 7(1), 77-99.  

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition,              

emotion and motivation. Psychological review, 98(2), 224-253. 

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4),            

370-396. 

Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row. 

Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents,               

correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological       

Βulletin, 108(2), 171-194. 

McNichols, C. W., Stahl, M. J., & Manley, T. R. (1978). A validation of Hoppock's job                

satisfaction measure. Academy of Management Journal, 21(4), 737-742. 

101 



Mihail, D. M., Mac Links, M., & Sarvanidis, S. (2013). High performance work systems              

in corporate turnaround: a German case study. Journal of Organizational          

Change Management, 26(1), 190-216. 

Mihail, D. M., & Kloutsiniotis, P. V. (2016). The effects of high-performance work             

systems on hospital employees' work-related well-being: Evidence from Greece.         

European Management Journal, 34(4), 424-438. 

Mitchell O. S. (1990). Aging, job satisfaction, and job performance. In Bluestone I,             

Montgomery RJV, Owen JD (Eds.). The aging of the American workforce.           

Detroit (MI): Wayne State University Press, 1990, 242-272. 

Mitchell, T. R. (1974). Expectancy models of job satisfaction, occupational preference           

and effort: A theoretical, methodological, and empirical appraisal. Psychological         

Bulletin, 81(12), 1053-1077. 

Murray, J. (2013). Likert data: what to use, parametric or non-parametric?. International            

Journal of Business and Social Science, 4(11), 258-264. 

Nagy, M. S. (2002). Using a single-item approach to measure facet job satisfaction.             

Journal of occupational and organizational psychology, 75, 77-86. 

Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative          

approaches. Pearson. 

Newman, J. E. (1975). Understanding the organizational structure—Job attitude         

relationship through perceptions of the work environment. Organizational        

Behavior and Human Performance, 14(3), 371-397. 

Nikolaou, I., & Robertson IV, I. T. (2001). The five-factor model of personality and              

work behaviour in Greece. European Journal of Work and Organizational          

Psychology, 10(2), 161-186. 

Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics.             

Advances in health sciences education, 15(5), 625-632. 

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. New York:            

McGraw-Hill. 

Oliver, R. L. (1974). Expectancy theory predictions of salesmen's performance. Journal           

of marketing research, 11(3), 243-253. 

Paleologou, V., Kontodimopoulos, N., Stamouli, A., Aletras, V., & Niakas, D. (2006).            

Developing and testing an instrument for identifying performance incentives in          

the Greek health care sector. BMC Health Services Research, 6, 118. 

102 



Parmer, C., & East, D. (1993). Job satisfaction among support staff in Twelve Ohio              

Academic Libraries. College & Research Libraries, 54, 43-57. 

Pinder, C. C. (2014). Work Motivation in Organizational Behavior, Second Edition.           

New York: Psychology Press. 

Platsidou, M. (2010). Trait emotional intelligence of Greek special education teachers in            

relation to burnout and job satisfaction. School Psychology International, 31(1),          

60-76. 

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational               

commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians.        

Journal of applied psychology, 59, 603-609. 

Priporas, C. V., Laspa, C., & Kamenidou, I. (2008). Patient satisfaction measurement for             

in-hospital services: a pilot study in Greece. Journal of Medical Marketing, 8(4),            

325-340. 

Pritchard, R. D. (1969). Equity theory: A review and critique. Organizational behavior            

and human performance, 4(2), 176-211. 

Psilopanagioti, A., Anagnostopoulos, F., Mourtou, E., & Niakas, D. (2012). Emotional           

intelligence, emotional labor, and job satisfaction among physicians in Greece.          

BMC health services research, 12, 463. 

Ramlall, S. (2004). A review of employee motivation theories and their implications for             

employee retention within organizations. Journal of American Academy of         

Business, 5, 52-63. 

Rhodes, S. R. (1983). Age-related differences in work attitudes and behavior: A review             

and conceptual analysis. Psychological bulletin, 93(2), 328-367. 

Robie, C., Ryan, A. M., Schmieder, R. A., Parra, L. F., & Smith, P. C. (1998). The                 

relation between job level and job satisfaction. Group & Organization          

Management, 23(4), 470-495. 

Roethlisberger, F. J. & Dickson, W. J. (1939). Management and the Worker: An             

Account of a Research Program Conducted by the Western Electric Company;           

Elawthorne Works, Chicago. Cambridge, Massachusetts.: Harvard University       

Press. 

Roos, W. & Van Eeden, R. (2008). The relationship between employee motivation, job             

satisfaction and corporate culture: empirical research. SA Journal of Industrial          

Psychology, 34(1), 54-63. 

103 



Saari, L. M., & Judge, T. A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction. Human              

resource management, 43(4), 395-407. 

Sagie, A. (1998). Employee absenteeism, organizational commitment, and job         

satisfaction: Another look. Journal of vocational behavior, 52, 156-171. 

Saiti, A., & Fassoulis, K. (2012). Job satisfaction: factor analysis of Greek primary             

school principals' perceptions. International Journal of Educational       

Management, 26(4), 370-380. 

Scarpello, V., & Campbell, J. P. (1983). Job satisfaction: Are all the parts there?.              

Personnel psychology, 36(3), 577-600. 

Scott, K. D., & Taylor, G. S. (1985). An examination of conflicting findings on the               

relationship between job satisfaction and absenteeism: A meta-analysis.        

Academy of Management Journal, 28(3), 599-612. 

Schneider, B., & Alderfer, C. P. (1973). Three studies of measures of need satisfaction              

in organizations. Administrative Science Quarterly, 489-505. 

Schweitzer, M. E., Ordóñez, L., & Douma, B. (2004). Goal setting as a motivator of               

unethical behavior. Academy of Management Journal, 47(3), 422-432. 

Seashore, S. E., & Taber, T. D. (1975). Job satisfaction indicators and their correlates.              

American behavioral scientist, 18(3), 333-368. 

Sekaran, U. (2002). Research methods for business. A skill-building approach. New           

York: Jond Wiley & Sons. 

Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: uses in assessing rater              

reliability. Psychological bulletin, 86(2), 420-428. 

Sierpe, E. (1999). Job satisfaction among librarians in English-language universities in           

Quebec. Library & Information Science Research, 21(4), 479-499. 

Skalli, A., Theodossiou, I., & Vasileiou, E. (2008). Jobs as Lancaster goods: Facets of              

job satisfaction and overall job satisfaction. The Journal of Socio-Economics,          

37(5), 1906-1920. 

Spector, P. E. (1976). Choosing response categories for summated rating scales. Journal            

of Applied Psychology, 61(3), 374-375. 

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and          

consequences, Thousand Oaks, CA.: Sage publications. 

Spector, P. E. (2011, July 14). Job Satisfaction Survey Norms. Retrieved from            

http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jssnorms.html  

104 

http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jssnorms.html


Spector, P. E. (1985). Measurement of human service staff satisfaction: Development of            

the Job Satisfaction Survey. American journal of community psychology, 13(6),          

693-713. 

Spector, P. E. (1992). Summated Rating Scale Construction: An Introduction. Newbury           

Park, CA.: Sage Publications. 

Steiger, J. H. (1980). Tests for comparing elements of a correlation matrix.            

Psychological bulletin, 87(2), 245-251. 

Steers, R. M., Mowday, R. T., & Shapiro, D. L. (2004). Introduction to special topic               

forum: The future of work motivation theory. The Academy of Management           

Review, 29(3), 379-387. 

Strand, V. C., & Dore, M. M. (2009). Job satisfaction in a stable state child welfare                

workforce: Implications for staff retention. Children and Youth Services Review,          

31(3), 391-397. 

Tait, M., Padgett, M. Y., & Baldwin, T. T. (1989). Job and life satisfaction: A               

reevaluation of the strength of the relationship and gender effects as a function of              

the date of the study. Journal of applied psychology, 74(3), 502-507. 

Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover             

intention, and turnover: path analyses based on meta-analytic findings.         

Personnel psychology, 46, 259-293. 

Theodorakioglou, Y. D., & Tsiotras, G. D. (2000). The need for the introduction of              

quality management into Greek health care. Total quality management, 11(8),          

1153-1165. 

Tietjen, M. A., & Myers, R. M. (1998). Motivation and job satisfaction. Management             

decision, 36(4), 226-231. 

Ting, Y. (1997). Determinants of job satisfaction of federal government employees.           

Personnel Administration, 26(3), 313-334. 

Trivellas, P., & Dargenidou, D. (2009). Organisational culture, job satisfaction and           

higher education service quality: The case of Technological Educational Institute          

of Larissa. The TQM Journal, 21(4), 382-399. 

Tsigilis, N., Koustelios, A., & Grammatikopoulos, V. (2010). Psychometric properties          

of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale within the Greek educational context.            

Journal of Psychoeducational Assessment, 28, 153-162. 

105 



Tsigilis, N., Zachopoulou, E., & Grammatikopoulos, V. (2006). Job satisfaction and           

burnout among Greek early educators: A comparison between public and private           

sector employees. Educational Research and Reviews, 1(8), 256-261. 

Usunier, J. C. (1998). International and cross-cultural management research. London:          

Sage Publications. 

Van Saane, N., Sluiter, J. K., Verbeek, J. H. A. M., & Frings-Dresen, M. H. W. (2003).                 

Reliability and validity of instruments measuring job satisfaction—a systematic         

review. Occupational medicine, 53(3), 191-200. 

Voelck, J. (1995). Job satisfaction among support staff in Michigan academic libraries.            

College & Research Libraries, 56(2), 157-170. 

Vinokur-Kaplan, D., Jayaratne, S., & Chess, W. A. (1994). Job satisfaction and retention             

of social workers in public agencies, non-profit agencies, and private practice:           

The impact of workplace conditions and motivators. Administration in Social          

Work, 18(3), 93-121. 

Wabba, M. A., & House, R. J. (1974). Expectancy theory in work and motivation: Some               

logical and methodological issues. Human Relations, 27(2), 121-147. 

Wahba, M. A., & Bridwell, L. G. (1976). Maslow reconsidered: A review of research on               

the need hierarchy theory. Organizational behavior and human performance,         

15(2), 212-240. 

Wanous, J. P., Reichers, A. E., & Hudy, M. J. (1997). Overall job satisfaction: how               

good are single-item measures?. Journal of Applied Psychology, 82(2), 247-252. 

Ware, J. E., & Gandek, B. (1998). Methods for testing data quality, scaling assumptions,              

and reliability: the IQOLA Project approach. Journal of clinical epidemiology,          

51(11), 945-952. 

Warr, P., Cook, J., & Wall, T. (1979). Scales for the measurement of some work               

attitudes and aspects of psychological well-being. Journal of occupational         

Psychology, 52(2), 129-148. 

Wegge, J., Schmidt, K. H., Parkes, C., & Dick, R. (2007). Taking a sickie: Job               

satisfaction and job involvement as interactive predictors of absenteeism in a           

public organization. Journal of occupational and organizational psychology,        

80(1), 77-89. 

106 



Weir, J. P. (2005). Quantifying test-retest reliability using the intraclass correlation           

coefficient and the SEM. Journal of strength and conditioning research, 19(1),           

231-240. 

Wiley, C. (1997). What motivates employees according to over 40 years of motivation             

surveys. International Journal of Manpower, 18(3), 263-280. 

Wright, B. E. (2001). Public-sector work motivation: A review of the current literature             

and a revised conceptual model. Journal of public administration research and           

theory, 11(4), 559-586. 

Wright, T. A., & Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction            

as predictors of job performance. Journal of occupational health psychology,          

5(1), 84-94. 

Wright, B. E., & Davis, B. S. (2003). Job satisfaction in the public sector: The role of                 

the work environment. The American Review of Public Administration, 33(1),          

70-90. 

Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on               

exploratory factor analysis. Tutorials in quantitative methods for psychology,         

9(2), 79-94. 

107 


