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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού της
εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων σε
μέσα μαζικής ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα μέσω μελέτης περίπτωσης στα
δημοτικά μέσα ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γίνεται προσπάθεια να
προσδιορισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις ως άνω μεταβλητές καθώς και
η σχέση εξάρτησης μεταξύ των δύο κύριων μεταβλητών. Επίσης, γίνεται
προσπάθεια να διερευνηθούν οι επιμέρους διαστάσεις των δύο μεταβλητών και η
επίδρασή τους στη διαμόρφωση του συνολικού αποτελέσματος της μέτρησης. Σε
δεύτερο στάδιο γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού της σχέσης εξάρτησης μεταξύ
των εν λόγω μεταβλητών με δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, η
οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και η επαγγελματική εμπειρία.
Η εμπειρική ποσοτική έρευνα διεξήχθη το Δεκέμβριο του 2017 στο σύνολο των
εργαζομένων των δημοτικών μέσων ενημέρωσης που απαριθμεί 110 άτομα μέσω
ενός

δομημένου

ερωτηματολογίου.

Συγκεντρώθηκαν

75

απαντήσεις

που

αποτέλεσαν το τελικό δείγμα και τη βάση υπολογισμού των αποτελεσμάτων της
έρευνας.
Διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται σημαντική σχέση εξάρτησης ανάμεσα στις κύριες
μεταβλητές, την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση καθώς
επίσης ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος δεν διαφαίνεται να
επιδρούν στις σχέσεις εξάρτησης των παραγόντων επίδρασης και των διαστάσεων
των κύριων μεταβλητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες είναι
μετρίως ικανοποιημένοι από την εργασία τους και δεσμευμένοι με τον οργανισμό
σε βαθμό που κυμαίνεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο.
Λέξεις

κλειδιά:

Εργασιακή

ικανοποίηση,

Οργανωσιακή

δέσμευση,

Μέσα

ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα
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Abstract

The purpose of this survey is to investigate the degree of job satisfaction and
organizational commitment of the employees to the public service broadcaster
through the case study in the municipal broadcaster of the City of Thessaloniki.
This is an attempt to determine the factors that affect these variables as well as
the dependency relationship between them. We try, also, to outline the individual
dimensions of those variables studied and their effect on the overall measurement
result. In the second stage, it is attempted to determine the dependence
relationship between these variables with demographic factors such as gender,
age, marital status, educational level and tenure.
The empirical quantitative survey was conducted in December 2017 in all
Thessaloniki municipal media emloyees listing 110 people through a structured
questionnaire. 75 responses were gathered as the final sample and used as basis
for further analysis.
It was found that there is no significant relationship of dependence between the
main variables, job satisfaction and organizational commitment as well as that the
demographic characteristics of the sample do not affect the dependency ratios of
the influence factors and the dimensions of the main variables. The findings
showed that the respondents are moderately satisfied with their work and
committed to the organization to an extent that is significantly above the average.

Keywords:

Organizational commitment, Affective, Continuance, Formative,
Factors, Job Satisfaction, Intrinsic, Extrinsic, Public service, Extended
Public Sector, Broadcasters
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή
1.1 Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης
Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί θεμελιώδη λίθο για έναν οργανισμό. Στην
παρούσα εργασία θέτουμε το στόχο της διερεύνησης της εργασιακής ικανοποίησης
και της οργανωσιακής δέσμευσης - αφοσίωσης των εργαζομένων σε έναν
οργανισμό μέσων ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα όπως είναι τα δημοτικά μέσα
ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και τη σχέση επίδρασης τόσο μεταξύ
τους όσο και με βάση δημογραφικά στοιχεία. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να
διερευνηθούν οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση
καθώς και ποια διάσταση οργανωσιακής αφοσίωσης θεωρείται περισσότερο
σημαντική από το δείγμα.
Η αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού εξαρτάται σημαντικά από τη
δέσμευση των εργαζομένων του. Η δέσμευση των εργαζομένων ενός οργανισμού
αποδεικνύεται ο κυρίαρχος παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία του στο
μοντέρνο

κόσμο

καθώς

στην

παρούσα

κατάσταση

του

διογκούμενου

ανταγωνισμού και της σταθερής εφαρμογής των νέων και συνεχώς εξελισσόμενων
τεχνολογιών, μια επιχείρηση ή οργανισμός χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλά
καταρτισμένο, εξειδικευμένο, αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
Ένας λόγος που οδηγεί τις επιχειρήσεις - οργανισμούς στη μέτρηση της εργασιακής
ικανοποίησης, είναι ο εντοπισμός προβλημάτων ή δυσαρέσκειας από την πλευρά
των εργαζομένων που οδηγούν σε μειωμένη απόδοση. Έτσι οι οργανισμοί
κατευθύνονται στην υλοποίηση εμπεριστατωμένων ερευνών αναφορικά με τον
τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουν τη µεγαλύτερη κατά το δυνατόν
ικανοποίηση των εργαζομένων τους, που με τη σειρά του θα οδηγήσει στην
αύξηση της απόδοσης και του παραγωγικού αποτελέσματος του οργανισμού,
καταλήγωντας στην επίτευξη του πολυπόθητου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
στον ευρύτερο χώρο της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται.

1

O Azeem (2010) αναφέρει ότι η επιτυχία ενός οργανισμού και η επιδίωξη της
επίτευξης της ποιότητας εξαρτάται όχι μόνο από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί
τις ικανότητες των ανθρώπων του, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο
ενθαρρύνει την αφοσίωση-δέσμευσή τους προς αυτόν (Beukhof et al. 1998,
Thornhill

et

al.

1995).

Η

αφοσίωση-δέσμευση

σχετίζεται

με

πολύτιμα

αποτελέσματα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες-διοίκηση.
Υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση
των συναισθημάτων συμμετοχής, ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, καλύτερης
επαγγελματικής εξέλιξης, υψηλό μισθό και αυξημένη εσωτερική ανταμοιβή για το
άτομο (Rowden 2000). Για τον οργανισμό, τα οφέλη της δέσμευσης μπορεί να
σημαίνουν

αυξημένο

χρονικό

διάστημα

παραμονής

των

εργαζομένων,

περιορισμένο δείκτη κινητικότητας εργαζομένων που εκφράζει την τάση φυγής
(turnover), μειωμένο κόστος κατάρτισης, μεγαλύτερη ικανοποίηση από την
εργασία, αποδοχή των απαιτήσεων του οργανισμού και εκπλήρωση οργανωσιακών
στόχων, όπως η υψηλή ποιότητα.
Ειδικότερα, ένας λόγος για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας και την επιλογή
του συγκεκριμένου θέματος, ήταν το γεγονός ότι παρόλο που έχουν γίνει τα
τελευταία χρόνια αρκετές σχετικές με το θέμα έρευνες, τόσο την Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, που αφορούν σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα, εντούτοις δεν
υπάρχουν σχετικές έρευνες αναφορικά με οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και
ειδικότερα δημόσιου χαρακτήρα.
Η διερεύνηση επομένως ζητημάτων που αφορούν εργαζομένους σε μέσα
ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα αναφορικά με τους ίδιους σε σχέση με την
εργασία τους, αποτέλεσε πρόκληση για την ερευνήτρια και μια πρώτη προσπάθεια
αποτύπωσης της κατάστασης που ίσως θα αποτελέσει τη βάση για περεταίρω
μελλοντικές σχετικές έρευνες σε μεγαλύτερη κλίμακα δείγματος ομοειδών
οργανισμών.
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Έτερος λόγος επιλογής της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η απασχόληση της
ερευνήτριας στον εν λόγω οργανισμό σε θέση ευθύνης σχετικής με το Ανθρώπινο
Δυναμικό και η διαφαινόμενη ανάγκη για αποτύπωση της παρούσας κατάστασης.
Κατόπιν τούτου, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με την εργασιακή
συμπεριφορά των εργαζομένων στο δεδομένο οργανισμό καθώς και να
αποτελέσουν οδηγό για τη ανώτερη διοίκηση για τυχόν διορθωτικές ενέργειες ή
και ενεργοποίηση εξελιγμένων τεχνικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με
στόχο πάντα την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του
οργανισμού.

1.2 Δομή της Εργασίας
Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της
παρούσας μελέτης και γίνεται μια αρχική αποτύπωση της δομής της εργασίας.
Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό μέρος όπου γίνεται μία ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις μεταβλητές της έρευνας, που είναι η
εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση. Επιπλέον, γίνεται αναφορά
σε αποτελέσματα σχετικών ερευνών, τόσο παλαιότερων όσο και πιο πρόσφατων,
κυρίως από το εξωτερικό, καθώς και σε εργαλεία μέτρησης που συναντώνται στη
βιβλιογραφία. Τα ερωτήματα της έρευνας και οι υποθέσεις παρατίθενται σε αυτό
το κεφάλαιο.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του οργανισμού με ανάλυση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.
Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας και ειδικότερα γίνεται
αναφορά στο δείγμα που εξετάστηκε, το μέσο συλλογής των δεδομένων
(ερωτηματολόγιο) και τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων.

ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση

3

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας
σε αντιστοιχία με τους στόχους της.
Το έκτο κεφάλαιο αποτελείται από τη συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων που
σχετίζονται με τα αποτελέσματα της έρευνας, καταγραφή των προτάσεων που
προκύπτουν από αυτά καθώς και των περιορισμών της έρευνας.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας και το παράρτημα
το οποίο περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή
της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των εννοιών της εργασιακής
ικανοποίηση και της οργανωσιακής δέσμευσης καθώς και η αποτύπωση των
διαφόρων θεωριών αναφορικά με τα κίνητρα που έχουν διαπιστωθεί κατά καιρούς.
Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση ερευνών που έγιναν αναφορικά με τη διερεύνηση
της σχέσης μεταξύ των δύο ως άνω μεταβλητών, καθώς και τα αποτελέσματά
τους. Τέλος, γίνεται η αποτύπωση των ερωτημάτων της παρούσας έρευνας και
ορίζονται οι υποθέσεις τις οποίες τα αποτελέσματα της έρευνας θα επιβεβαιώσουν
ή θα απορρίψουν.

2.1 Εργασιακή Ικανοποίηση (Job satisfaction)
Θεωρητικό πλαίσιο
Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της οργανωσιακής
ψυχολογίας, κυρίως γιατί θεωρείται ότι σχετίζεται άμεσα τόσο με την ψυχική υγεία
των εργαζομένων, όσο και με το ενδιαφέρον των οργανισμών για υψηλή
αποδοτικότητα και σταθερό, μόνιμο και ικανοποιημένο προσωπικό.
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Η ικανοποίηση από την εργασία έχει θεωρητικά συσχετιστεί με τα κίνητρα, τις
στάσεις και τις αξίες της εργασίας. Στο θεωρητικό μοντέλο των Porter και Lawler
(1968) η επαγγελματική ικανοποίηση δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα της
επίδοσης και της παρακίνησης προς καλύτερη απόδοση, αλλά και προσδιοριστικό
παράγοντα αυτών.
Σύμφωνα με τον Locke (1976) η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως η θετική
συναισθηματική ανταπόκριση του ατόμου προς το συγκεκριμένο έργο που ασκεί,
εφόσον εκπληρώνονται οι επαγγελματικές του αξίες. Ο Locke θεωρεί ότι
προκειμένου να διαμορφωθεί η επαγγελματική ικανοποίηση, είναι απαραίτητο να
υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως είναι η αμοιβή για την καλή απόδοση, η
θετική υποστήριξη στον εργαζόμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του,
οι καλές συνθήκες εργασίας, η σωστή και αντικειμενική εποπτεία, οι καλές
διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας, η διασφάλιση της μονιμότητας
απασχόλησης, η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, να υπάρχει
αυτονομία, υπευθυνότητα και σαφήνεια ρόλων (Κάντας 1998).
Ο

όρος

εργασιακή

ικανοποίηση

(job

satisfaction)

περιγράφει

το

πόσο

ικανοποιημένο είναι ένα άτομο από την εργασία του.
Σύμφωνα με τους Araya και Haiyan (2016), η μελέτη της συμπεριφοράς σε έναν
οργανισμό αποτελεί βασικό εργαλείο που οδηγεί στην εξέλιξη των πρακτικών
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται και η τελική
επιτυχία ενός οργανισμού στην επίτευξη των στόχων του. Οι οργανισμοί
αντιλαμβάνονται ότι οι εργαζόμενοι είναι η κύρια πηγή του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματός τους. Επομένως, η εργασιακή ικανοποίηση και η διαπίστωση του
μεγέθους της δέσμευσης των εργαζομένων στον οργανισμό, επηρεάζουν
σημαντικά τη συνολική απόδοση του οργανισμού καθώς και τη συμπεριφορά και
το συναίσθημα των εργαζομένων. Μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι η
ικανοποίηση από την εργασία και η δέσμευση είναι ζωτικής σημασίας για κάθε
οργανισμό, υπό την έννοια ότι επηρεάζει τόσο ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών
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όσο και συμβάλλει στην ευημερία των εργαζομένων (Drakopoulos and Grimani
2011). Οι εργαζόμενοι είναι ο βασικός σύνδεσμος στη σχέση μεταξύ ενός
οργανισμού και των πελατών του και ως εκ τούτου σήμερα οι οργανισμοί
ανησυχούν περισσότερο για την οικοδόμηση της δέσμευσης των εργαζομένων
τους, καθώς η τελευταία οδηγεί στην αποδοτικότητα της εργασίας και σε
μεγαλύτερα αποτελέσματα/οφέλη κάτι που αποτελεί επιθυμία κάθε οργανισμού
(Warsi et al. 2009). Για να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους, οι οργανισμοί
προσπαθούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κάτι που επιτυγχάνεται
μέσα από τη διαχείριση ικανοποιημένων και αφοσιωμένων εργαζομένων (Kabir και
Parvin 2011).
Η εργασιακή ικανοποίηση θεωρείται ως ένα συνολικό τμήμα των στρατηγικών της
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) ενός οργανισμού. Σύμφωνα με τον
Simatwa (2011), η ικανοποίηση από την εργασία είναι μία συνάρτηση που
συνδέεται θετικά με το βαθμό στον οποίο οι προσωπικές ανάγκες ικανοποιούνται
μέσα από την εργασία. Η ικανοποίηση από την εργασία σημαίνει μια ευχάριστη
συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει μέσα από την εκτέλεση της εργασίας.
Ο Boynes (2007) επικεντρώνεται στους λόγους της ακούσιας τάσης φυγής
(turnover), της εθελοντικής τάσης φυγής (withdrawal) και της προαγωγής για τους
υπαλλήλους που σκέφτονται να εγκαταλείψουν την εταιρεία.
Η ικανοποίηση από την εργασία ορίζεται ως η συναισθηματική ανταπόκριση του
ατόμου προς τη δουλειά του, αλλά συνήθως μετράται ως εκτίμηση των
χαρακτηριστικών θέσης εργασίας, σε συνδυασμό με εσωτερικά ή εξωτερικά
πρότυπα σύγκρισης (Gold et al., 2001, Locke, 1976). Αποτελεί ένα από τα βασικά
ζητήματα της οργανωσιακής ψυχολογίας, κυρίως επειδή θεωρείται ότι έχει άμεση
σχέση τόσο με την ψυχολογική υγεία του εργατικού δυναμικού όσο και με το
συμφέρον της επιχείρησης ή του οργανισμού να επιτύχει υψηλή παραγωγικότητα.
Ο Locke (1976) αναφέρει ότι μια συστηματική προσέγγιση στη μελέτη της
εργασιακής ικανοποίησης ξεκίνησε στη δεκαετία του 1930.
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Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές ιδέες σχετικά με την πραγματική αναφορά
στην έννοια της εργασιακής ικανοποίησης, αλλά οι ερευνητές δεν κατάφεραν να
συμφωνήσουν σε έναν ορισμό ή στους παράγοντες που μετρούν αυτή την έννοια.
Ένας λόγος για τον οποίο η έννοια της ικανοποίησης από την εργασία είναι τόσο
περίπλοκη για τον ορισμό και τη μέτρησή της, σχετίζεται με τους διαφορετικούς
παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση ενός ατόμου από την
εργασία του. Επιφανειακά η εργασιακή ικανοποίηση φαίνεται σαν μια απλή έννοια,
όμως στην πραγματικότητα είναι μια πολύ περίπλοκη ιδέα με πολλές πτυχές που
πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σύμφωνα με τον Spector (1997), η εργασιακή ικανοποίηση αντιπροσωπεύει τη
μέτρηση της συναισθηματικής αντίδρασης του ατόμου αναφορικά με την εργασία
του.
Σύμφωνα με τον Locke (1976) η ικανοποίηση από την εργασία είναι μια ευχάριστη
ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την εκτίμηση ενός ατόμου
για τη δουλειά του.
Μπορεί επίσης να οριστεί ως η γενική στάση που έχει ο εργαζόμενος για την
εργασία του και συνδέεται άμεσα με τις ατομικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων
των προκλήσεων της εργασίας, των δίκαιων ανταμοιβών, του περιβάλλοντος
εργασίας και των συναδέλφων (Ostroff 1992). Οι Schneider και Snyder (1975)
καθόρισαν την εργασιακή ικανοποίηση ως προσωπική αξιολόγηση των συνθηκών
που υπάρχουν στην εργασία ή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν ως
αποτέλεσμα της απασχόλησης.
Ο Robbins (2005) χαρακτήρισε την ικανοποίηση της εργασίας ως μια συλλογή
συναισθημάτων που έχει το άτομο προς τη δουλειά του. Ο Armstrong (2006),
χαρακτήρισε την ικανοποίηση της εργασίας ως τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα
που έχουν οι άνθρωποι για το έργο τους, όπου οι θετικές στάσεις δείχνουν την
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ικανοποίηση

από

την

εργασία

και

οι

αρνητικές

συμπεριφορές

δείχνουν

δυσαρέσκεια από αυτήν.
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας υποστηρίζουμε την άποψη που φαίνεται να
επικρατεί και αντιμετωπίζει την ικανοποίηση από την εργασία ως μια ενιαία στάση
που αποτελείται ωστόσο από επιμέρους στοιχεία, αλλά που προτιμάται να
μετράται ως ένα ενιαίο μέγεθος κι ως τέτοιο να ερευνάται.
Η εργασιακή ικανοποίηση μετριέται συνήθως με τους τρεις τύπους ικανοποίησης
από την εργασία, οι οποίοι περιλαμβάνουν: εγγενή, εξωγενή και γενική
ικανοποίηση (Weiss, et al. 1967).
Η εγγενής ικανοποίηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
αισθάνονται για τη φύση των καθηκόντων τους. Προσωπικοί παράγοντες που
επικεντρώνονται σε μεμονωμένες συμπεριφορές και χαρακτηριστικά είναι η ουσία
της

εγγενούς

ικανοποίησης

(Spector

1997,

Dirani,

2009).

Τα

εγγενή

χαρακτηριστικά της εργασίας αφορούν στους παράγοντες που επηρεάζουν την
αντίληψη του κάθε εργαζόμενου για τον εαυτό του ή τη δουλειά του και που
αποτελούν κινητήρια δύναμη για αυτόν.
Η εξωγενής ικανοποίηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
αισθάνονται τις πτυχές της εργασιακής τους κατάστασης οι οποίες είναι εκτός των
καθηκόντων εργασίας ή της ίδιας της εργασίας (Spector 1997). Η εξωγενής
ικανοποίηση συνήθως επηρεάζεται από

περιβαλλοντικούς

παράγοντες που

σχετίζονται με την ίδια την εργασία ως έργο ή το περιβάλλον εργασίας (Dirani
2009). Στα εξωγενή χαρακτηριστικά της εργασίας κατατάσσονται οι παράγοντες
που αφορούν σε όλα τα πιθανά αποτελέσματα από την εκτέλεση της
συγκεκριμένης εργασίας.
Η ικανοποίηση από την εργασία παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε πολλές
διαστάσεις που θεωρούνται σημαντικές στη ζωή μας, όχι μόνο ως άτομα αλλά και
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ως κοινωνία, καθώς κατέχει ισχυρό προσδιοριστικό ρόλο της ταυτότητας και της
θέσης του ατόμου μέσα στην κοινωνία.
Γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι η ικανοποίηση που αντλεί το άτομο από την εργασία
του, αποτελεί στην ουσία μία συμπεριφορά ή στάση η οποία συνδέεται με άλλες
σημαντικές συμπεριφορές ή στάσεις στο χώρο εργασίας.
Σύμφωνα με τους Buitendach, J.H. και Rothmann, S. (2009) ικανοποίηση από την
εργασία είναι μια σημαντική διάσταση της ευτυχίας του ατόμου στην εργασία του,
καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δαπανούν μεγάλο χρονικό διάστημα στη δουλειά
τους.
Στην παρούσα μελέτη, η εργασιακή ικανοποίηση μετριέται με όρους εγγενούς και
εξωγενούς ικανοποίησης.
Σύμφωνα με τον Vroom (1967), η εργασιακή ικανοποίηση είναι η αντίδραση των
εργαζομένων στο ρόλο που διαδραματίζουν στην εργασία τους. Ομοίως, οι Blum &ι
Naylor (1968) ορίζουν την εργασιακή ικανοποίηση ως μια «γενική στάση των
εργαζομένων που συνίσταται από την προσέγγισή τους προς τους μισθούς, τις
συνθήκες εργασίας, τον έλεγχο, τις προαγωγές, τις κοινωνικές σχέσεις, την
αναγνώριση και παρόμοιες μεταβλητές εκτός άλλων». Η εργασιακή ικανοποίηση
είναι το σύνολο των συναισθημάτων και της συναισθηματικής σχέσης μεταξύ του
εργαζομένου και της εργασίας του. Αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα επιρροής
αναφορικά με τα κίνητρα και την παραγωγικότητα εργασίας του ατόμου. Η
εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του χρόνου παρουσίας
στην εργασία, στη μείωση του αριθμού των αποχωρήσεων και ακόμη και στη
μείωση του αριθμού των ατυχημάτων (Boyenes, 2007). Οι Giannikis και Mihail
(2011) στη μελέτη τους διαπίστωσαν ότι η θετική εμπειρία αναφορικά με τους
φιλικούς συναδέλφους, την καλή αμοιβή, τις παρηγορητικές εποπτικές αρχές και
τις ελκυστικές θέσεις εργασίας δημιουργούν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης.
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Από την άλλη πλευρά, ο Ting (2002) σημείωσε ότι υπάρχουν εμπειρικές μελέτες
που δείχνουν ότι η αμοιβή, η προαγωγή, η σχέση με τους συναδέλφους και τους
προϊσταμένους και το καθήκον δεν επηρεάζουν σημαντικά την ικανοποίηση από
την εργασία των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
Μελέτη των Luthans et. al (2007) διαπίστωσε ότι η ψυχολογία διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της ικανοποίησης των εργαζομένων από την
εργασία, παρά τα οικονομικά κίνητρα και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας.
Από θεωρητική άποψη, η επαγγελματική ικανοποίηση έχει συνδεθεί με τα κίνητρα
της εργασίας. Αν και δεν θεωρούνται ταυτόσημες έννοιες, η σύνδεσή τους γίνεται
φανερή σε διάφορες θεωρίες κινήτρων. Ο Vroom (1964), με τη διατύπωση της
θεωρίας των προσδοκιών, πιστεύει ότι η ικανοποίηση που παίρνει το άτομο από
την εργασία του είναι συνάρτηση όσων το άτομο πιστεύει ότι αποκομίζει από αυτή
καθώς και του βαθμού που τα αποτελέσματα αυτής είναι όντως επιθυμητά (ή
ανεπιθύμητα) για το ίδιο.
Η παρακίνηση των εργαζομένων για την αξιοποίηση των μέγιστων δυνατοτήτων
στη δουλειά τους, έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη σύγχρονη
διαχείριση ανθρώπινων πόρων οποιουδήποτε οργανισμού. Είναι φανερό ότι όταν οι
εργαζόμενοι παρακινούνται επιτυχώς, τότε θα είναι γενικά ικανοποιημένοι με τη
εργασία τους και όταν ο εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος και χαρούμενος, θα
είναι σε θέση να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και να συμβάλει στην εργασία
που του έχει ανατεθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το κίνητρο ορίζεται ως ένας ενθουσιασμός και μια αποφασιστικότητα που οδηγεί
το άτομο να επιμείνει να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα, τόσο στην προσωπική όσο
και στην επαγγελματική του ζωή. Το κίνητρο μπορεί να προέρχεται είτε από
εσωτερική είτε από εξωτερική πηγή.
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Οι θεωρίες αναφορικά με τα κίνητρα που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί
χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, τις θεωρίες αναγκών ή αλλιώς οντολογικές
και τις θεωρίες αντίληψης ή αλλιώς διεργασίας.
Οι οντολογικές θεωρίες επιχειρούν να ερμηνεύσουν τόσο το περιεχόμενο όσο και
το είδος των κινήτρων (Maslow, Alderfer, Herzberg, McGregor)
Οι θεωρίες διεργασίας εστιάζουν στις συμπεριφορές και στις συνθήκες εκείνες που
ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την απόδοση στην εργασία (Vroom, Adams, Locke,
Porter and Lawler).
Θεωρίες αναγκών ή οντολογικές
Ο Abraham Maslow θεωρείται ως ο βασικός εμπνευστής της θεωρίας των κινήτρων
την οποία βάσισε σε ένα ιεραρχικό μοντέλο αναγκών που ξεκινάει από τις φυσικές
ανάγκες όπως για παράδειγμα πείνα, δίψα, στέγη και άλλες και καταλήγει στις
ανάγκες αυτοπραγμάτωσης όπως για παράδειγμα αξιοποίηση του προσωπικού
εσωτερικού δυναμικού (Κάντας, 1993).
Μια προέκταση της θεωρίας του Maslow αποτελεί η θεωρία ERG του Alderfer
(Alderfer, 1969). Ο Alderfer περιόρισε τις πέντε βασικές κατηγορίες των αναγκών
σε τρεις: Στις «ανάγκες ύπαρξης», στις «ανάγκες σχέσης» και στις «ανάγκες
ανάπτυξης». Παρόλο που η προτεραιότητα των αναγκών διαφέρει από άτομο σε
άτομο, η θεωρία ERG δίνει προτεραιότητα στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Οι
ανάγκες ύπαρξης είναι οι πιο συγκεκριμένες και πιο εύκολο να επαληθευτούν. Οι
ανάγκες σχέσης είναι λιγότερο συγκεκριμένες από τις ανάγκες ύπαρξης, οι οποίες
εξαρτώνται από μια σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων. Τέλος, οι
ανάγκες ανάπτυξης είναι οι λιγότερο συγκεκριμένες, καθώς οι συγκεκριμένοι στόχοι
τους εξαρτώνται από τη μοναδικότητα κάθε ατόμου.
Ο Frederick Herzberg ένας επιστήμονας συμπεριφοράς, πρότεινε τη θεωρία δύο
παραγόντων ή θεωρία κινήτρου - υγιεινής (Herzberg, Mausner & Snyderman,
1959). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες της
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εργασίας που οδηγούν σε ικανοποίηση, ενώ υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες
της εργασίας που εμποδίζουν τη δυσαρέσκεια. Ο Herzdberg έθεσε δύο τύπους
παραγόντων, που εγγυώνται την εργασιακή ικανοποίηση, τους παράγοντες
«υγιεινής» οι οποίοι αναστέλλουν τα αρνητικά εργασιακά ερεθίσματα και τη
δυσαρέσκεια που αυτά προκαλούν και τους παράγοντες κινήτρων, οι οποίοι
προδιαθέτουν τους εργαζόμενους για υψηλότερη απόδοση. Σύμφωνα με τον
Herzberg (1968), η εξάλειψη των παραγόντων δυσαρέσκειας (αντικίνητρα) δεν
οδηγεί αυτόματα στην ικανοποίηση από την εργασία. Για τη δημιουργία
αισθημάτων ικανοποίησης, η προσοχή του φορέα απασχόλησης πρέπει κατά βάση
να στραφεί στους παράγοντες που υπάγονται στην κατηγορία των κινήτρων.
Ο Douglas McGregor (1960), κοινωνικός ψυχολόγος, ανέπτυξε δύο αντιθετικές
θεωρίες που εξηγούν πώς οι πεποιθήσεις των επικεφαλείς σχετικά με τα κίνητρα
των υφισταμένων τους μπορούν να επηρεάσουν το στυλ της διοίκησής τους.
Αυτές οι θεωρίες ονομάστηκαν Θεωρία Χ και Θεωρία Υ. Σύμφωνα με τη Χ, οι
άνθρωποι εκ φύσεως αποστρέφονται την εργασία και συνεπώς μόνο τιμωρητικές
μέθοδοι μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Τα άτομα που ανήκουν σε
αυτήν την κατηγορία νιώθουν ασφαλή και ικανοποιημένα, μόνο όταν αποφεύγουν
να αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες. Αντίθετα, όσοι περιγράφονται από
την θεωρία Υ, χαρακτηρίζονται από έντονη αυτονομία και δημιουργικότητα. Αν το
εργασιακό τους περιβάλλον τους εξασφαλίσει κλίμα εμπιστοσύνης, τότε αρπάζουν
την ευκαιρία για να επιδείξουν τις ικανότητες τους και να εναρμονίσουν τις
φιλοδοξίες τους με τους στόχους του οργανισμού.
Θεωρίες αντίληψης ή διεργασίας
Η «θεωρία της προσδοκίας» (Vroom, 1964) επιχειρεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον
οποίο τα άτομα επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, ώστε να
έχουν τα μεγαλύτερα ανταποδοτικά οφέλη. Ο Vroom (1964), υποστήριξε ότι κάθε
εργαζόμενος έχει τις δικές του ατομικές ανάγκες και με το σωστό κίνητρο που θα
τις ικανοποιούσε, θα ήταν σε θέση να αλλάξει τη συμπεριφορά και τη στάση του
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απέναντι στην εργασία του ή στην αποστολή που του ανατέθηκε, βασισμένος στην
προσδοκία ενός ορισμένου αποτελέσματος.
Η θεωρία της ισοτιμίας του Adams (1963), υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση του
εργαζόμενου επηρεάζεται από την αίσθηση δικαιοσύνης. Το άτομο, μέσα από την
εξέταση της σχέσης ανάμεσα σε αυτό που του προσφέρεται με αυτό που
προσφέρει, προχωρά στη σύγκριση της ανταμοιβής του σε σχέση με την
προσπάθεια που κατέβαλε και στη σύγκριση της ανταμοιβής του με τις ανταμοιβές
των άλλων. Στην περίπτωση που νιώσει ότι αδικείται, θα προχωρήσει σε ελάττωση
στης απόδοσής του, ενώ την περίπτωση που αντιλαμβάνεται αίσθημα δικαιοσύνης,
θα προσπαθήσει περισσότερο προς την κατεύθυνση της αύξησης τόσο της
ποιότητας όσο και της ποσότητας της εργασίας του. Κατά τον ίδιο τρόπο, η
ισότητα συνεπάγεται ικανοποίηση, ενώ η ανισότητα οδηγεί στη δυσαρέσκεια
(Montana & Charnov, 2008)
Η θεωρία της στοχοθέτησης του Ed Locke υποστηρίζει ότι η επίτευξη ενός στόχου
επηρεάζεται από τα κίνητρα, την αυτοαντίληψη και τον προσδιορισμό του στόχου
(Locke, 1976). Οι Locke και Laiham (1979) θεώρησαν ότι ένας στόχος για να είναι
εφικτός θα πρέπει να είναι επαρκώς προσδιορισμένος και όχι αόριστος. Oι υψηλοί
στόχοι

κινητοποιούν

περισσότερο

τα

άτομα

γιατί

η

εκπλήρωση

απαιτεί

περισσότερη προσπάθεια, συγκεκριμένη και συστηματική μεθοδολογία, αυξημένες
γνωστικές δεξιότητες και προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση. Εντούτοις, παρά τις
δυσκολίες στην επίτευξή τους, αυτή συνοδεύεται από ενίσχυση της αίσθησης της
προσωπικής και ομαδικής αξίας.
Οι Porter και Lawler (1968) ανέπτυξαν ένα διαφορετικό μοντέλο και υποστήριξαν
ότι η ικανοποίηση στην εργασία είναι αποτέλεσμα και όχι αίτιο. Κατά αυτούς, οι
λέξεις παρακίνηση, ικανοποίηση και απόδοση είναι πάρα πολύ διαφορετικές,
σχετίζονται όμως μεταξύ τους. Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε τέσσερεις
παράγοντες: την προσπάθεια, την απόδοση, τις ανταμοιβές και την ικανοποίηση.
Η ικανοποίηση επηρεάζει την αξία που κάθε εργαζόμενος αποδίδει στις διάφορες
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ανταμοιβές που απολαμβάνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνεχής σχέση
εξάρτησης, καθόσον ο εργαζόμενος θα πρέπει να αποδίδει συνέχεια για να
διατηρήσει τις ανταμοιβές του και να επιτύχει νέες. Η προσπάθεια αποτελεί το
αποτέλεσμα της υποκίνησης και βρίσκεται σε εξάρτηση με το μέγεθός της (πόσο
πρέπει να προσπαθήσει ο εργαζόμενος), με την εκτιμώμενη απόδοση (τι περιμένει
ως ανταμοιβή) και με την αξία που έχει για τον εργαζόμενο προσωπικά η
ανταμοιβή του. Η απόδοση εξαρτάται από το μέγεθος της προσπάθειας του
εργαζόμενου κατά την παρακίνηση, και αποτελείται από τρείς μεταβλητές: τις
ικανότητες του κάθε ατόμου, το ρόλο του στον οργανισμό και τα μέσα που του
διατίθενται για την επίτευξη του στόχου. Οι ανταμοιβές διαχωρίζονται σε
εσωτερικές και εξωτερικές, και είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας αλλά κυρίως
της απόδοσης. Η ικανοποίηση σχετίζεται απόλυτα με την ανταμοιβή που λαμβάνει
ο εργαζόμενος και τη σχέση με τη δικαιοσύνη που αντιλαμβάνεται αναφορικά με
την ανταμοιβή του σε σχέση με αυτή των υπολοίπων.
Η εργασιακή ικανοποίηση νοείται ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις θεωρίες
των κινήτρων και την εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο και έχει μελετηθεί
ευρέως.

Μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης
Οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια αποτελούν τους συνηθέστερους τρόπους
μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης. Η συνέντευξη αποτελεί ένα εργαλείο
μέτρησης που κρίνεται δαπανηρό και χρονοβόρο παρόλο που η πληροφόρηση που
λαμβάνεται είναι λεπτομερής και εκτενής.
Τα

ερωτηματολόγια

αποτελούν

εργαλεία

μέτρησης

μεγαλύτερης

κλίμακας

πληθυσμού, απαιτείται ελάχιστος χρόνος για τη συμπλήρωσή τους και η
επεξεργασία των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από αυτά είναι ευκολότερη
καθώς μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Για αυτούς τους λόγους αποτελούν και το
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πλέον ενδεδειγμένο και περισσότερο χρησιμοποιούμενο εργαλείο μέτρησης
(Spector, 1997) το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα έρευνα.
Κατά τη διάρκεια των ετών έχουν αναπτυχθεί διάφορες κλίμακες μέτρησης της
εργασιακής ικανοποίησης που έχουν αποδειχθεί έγκυρες και αξιόπιστες από τις
μελέτες στις οποίες εφαρμόσθηκαν. Η αξιοπιστία έγκειται στη συνέπεια στη
μέτρηση και η εγκυρότητα στην ερμηνεία των μετρούμενων μεταβλητών.
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των υφιστάμενων ερωτηματολογίων μέτρησης
είναι ότι καλύπτουν τις βασικές διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης, έχουν
υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας καθώς έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί και
το γεγονός ότι εξοικονομείται χρόνος και πόροι από την ανάπτυξη μιας νέας
κλίμακας. Το βασικό μειονέκτημα της χρήσης μιας υπάρχουσας κλίμακας μέτρησης
αφορά στον πιθανό περιορισμό στη μέτρηση ιδιαίτερων διαστάσεων της
εργασιακής ικανοποίησης που παρατηρούνται σε ειδικούς τύπους επιχειρήσεων ή
οργανισμών εκτός από τις γενικές και βασικές διαστάσεις που συνήθως βρίσκουν
εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις-οργανισμούς (Spector, 1997).
Τα περισσότερο δημοφιλή ερωτηματολόγια μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης
που έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς είναι:
Το JDI (Job Descriptive Index) των Smith, Kendal & Hulin (1969). Το
ερωτηματολόγιο αυτό αξιολογεί πέντε διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης:
την εργασία, τις σχέσεις με τον προϊστάμενο, το μισθό, τις σχέσεις με τους
συναδέλφους και τις δυνατότητες προαγωγής. Περιλαμβάνει 72 ερωτήσεις, κάθε
μία από τις οποίες αποτελεί μία μικρή περιγραφική της εργασίας φράση (Spector,
1997).
Tο MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire) των Weiss, Dawis, England &
Lofquist, (1967) το οποίο ζητά από τους ερωτώμενους να απαντήσουν σε 100
ερωτήσεις (στην εκτεταμένη εκδοχή του) ή σε 20 (στη σύντομη εκδοχή του). Το
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ερωτηματολόγιο αυτό μετρά την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια λαμβάνοντας υπόψη
είκοσι διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης.
Στο MSQ οι διαστάσεις αυτές χωρίζονται σε Εγγενείς (intrinsic) που μετρώνται από
12 ερωτήσεις και σε Εξωγενείς (extrinsic) που μετρούνται από 8 ερωτήσεις.
Ο διαχωρισμός των διαστάσεων φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1
Πίνακας 1: Εγγενείς και Εξωγενείς Διαστάσεις Εργασιακής Ικανοποίησης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Εγγενείς διαστάσεις
(Intrinsic)
ασφάλεια (σταθερότητα εργασίας)
υπευθυνότητα
(χρήση της προσωπικής κρίσης)
δημιουργικότητα
(χρήση προσωπικών μεθόδων)
επίτευγμα (αίσθημα εκπλήρωσης)
δραστηριότητα (συνεχής
απασχόληση)
ανεξαρτησία
ποικιλία
κοινωνική θέση (status)
ηθικές αξίες
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
(προσφορά στο κοινωνικό σύνολο)
εξουσία
αξιοποίηση ικανοτήτων

Εξωγενείς διαστάσεις
(Extrinsic)
1 πολιτικές του οργανισμού
2 επίβλεψη (τεχνική επάρκεια)
επίβλεψη (ανθρώπινος
3 παράγοντας)
4 αμοιβή
5
6
7
8

προαγωγή
αναγνώριση
συνθήκες εργασίας
συναδέλφους

Οι συνθήκες εργασίας και οι συνάδελφοι έχουν αποτυπωθεί από κάποιους
ερευνητές ότι εκφράζουν τη γενική ικανοποίηση, όμως για τις ανάγκες της
παρούσας έρευνας θα αντιμετωπισθούν ως παράγοντες εξωγενούς ικανοποίησης.
Το JDS (Job Diagnostic Survey) των Hackman & Oldham (1975) είναι ένα εργαλείο
που δημιουργήθηκε με στόχο να μελετά τις επιπτώσεις των εργασιακών
χαρακτηριστικών στους ανθρώπους. Περιέχει μεταξύ άλλων πέντε διαστάσεις για
τη μέτρηση της σημασίας της εργασίας και αυτές είναι οι ακόλουθες: ποικιλία
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δεξιοτήτων, ταυτότητα έργου, σπουδαιότητα έργου, αυτονομία, ανατροφοδότηση,
ενώ αποτελείται από 23 στο σύνολο ερωτήσεις.
Το JSS (Job Satisfaction Survey) που δημιουργήθηκε από τον Spector το 1985 και
αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης, το οποίο
και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Community
Psychology την ίδια χρονιά. Σύμφωνα με τον δημιουργό του το ερωτηματολόγιο
αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη για ένα εργαλείο που θα
απευθύνεται στις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον άνθρωπο, σε δημόσιους φορείς
και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αποτελείται από 36 ερωτήσεις και εξετάζει
εννέα διαφορετικές διαστάσεις οι οποίες είναι: ο μισθός, η προαγωγή, οι σχέσεις με
προϊστάμενο, τα προνόμια, η αναγνώριση – επίτευξη, η λειτουργία του
οργανισμού, οι σχέσεις με συναδέλφους, η φύση της εργασίας και η επικοινωνία
(Spector, 1985).
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας θα χρησιμοποιηθεί το MSQ (Minnesota
Satisfaction Questionnaire) καθώς κρίνεται περισσότερο πλήρες και παρέχει
στοιχεία για σημαντικό αριθμό διαστάσεων της εργασιακής ικανοποίησης.

Εμπειρικές μελέτες
Οι έρευνες δείχνουν ότι η ικανοποίηση από την εργασία από την πλευρά των
εργαζομένων φαίνεται να συνδέεται με το μισθό και τις γενικότερες παροχές από
την

εργασία,

το

προφίλ

των

συνεργατών/συναδέλφων,

το

είδος

της

εποπτείας/ελέγχου που ασκείται στον εργαζόμενο, το γενικό περιβάλλον εργασίας,
τις προοπτικές εξέλιξης/προαγωγής και το αντικείμενο της κάθε θέσης εργασίας.
Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση, μια
μελέτη από τους Quasim et al. (2012) σε μια πολυεθνική εταιρεία στο Πακιστάν,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εργασιακό περιβάλλον ήταν ο κυριότερος
παράγοντας που συνέβαλε σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία. Ωστόσο,
έρευνα των Kathawala, Moore και Elmuri (1990) διαπίστωσε ότι ο μισθός ήταν ο
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βασικός παράγοντας που επηρέαζε ως κίνητρο και την ικανοποίηση από την
εργασία των εργαζομένων της αυτοκινητοβιομηχανίας (όπως αναφέρεται στο Kabir
και Parvin, 2011).
Έρευνα από τους Javed et al. (2012) σχετικά με την επίδραση των πρακτικών
ανθρώπινου

δυναμικού

όπως

η

κατάρτιση

και

ανάπτυξη

(training

and

development), οι ανταμοιβές και η αναγνώριση στην εργασιακή ικανοποίηση των
δημοσίων υπαλλήλων στο Πακιστάν, αποκάλυψε ότι αυτές οι μεταβλητές
συνδέονται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία.
Ομοίως, ο Candan (2013) διαπίστωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι της κυβέρνησης
στην Τουρκία επηρεάζονται από παράγοντες όπως η ασφάλεια της εργασίας, οι
συνθήκες εργασίας, οι συνεργάτες, οι επόπτες, οι αμοιβές, η εξέλιξη της
σταδιοδρομίας, η προαγωγή και η αναγνώριση της εργασίας.
Οι Mohammed, F. and Eleswed, M. (2013) αναφέρουν ότι σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, η σχέση μεταξύ φύλου και ικανοποίησης από την εργασία είναι
ασυνεπής. Μερικές μελέτες αναφέρουν ότι οι γυναίκες είναι πιο ικανοποιημένες.
Όπως αναφέρεται στους Jinnett και Alexander (1999), οι γυναίκες εργαζόμενοι
επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία από τους άνδρες
εργαζόμενους στις περισσότερες εργασίες. Πολλές μελέτες που αφορούν
διάφορους πληθυσμούς υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα (Lambert et al., 2001,
Loscocco, 1990). Από την άλλη πλευρά, άλλες μελέτες δεν διαπίστωσαν σημαντική
διαφορά μεταξύ των φύλων (Bruning & Snyder, 1983, Mortimer, Finch, &
Maruyama, 1988).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα ευρήματα των ερευνών δεν είναι συνεπή όσον
αφορά στην επίδραση της ηλικίας στην εργασιακή ικανοποίηση. Μερικοί ερευνητές
έχουν διαπιστώσει ότι η ηλικία επηρεάζει την ικανοποίηση από την εργασία
(Chambers, 1999, Cramer, 1993, Robbins, 2001, Staw, 1995). Οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία εργαζόμενοι τείνουν να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την
εργασία (Cramer, 1993, Loscocco, 1990) σε σχέση με τους νεότερους
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εργαζόμενους. Αποδείχθηκαν περισσότερο άνετοι και ανεκτικοί στην εξουσία και
διαθέτουν την ικανότητα να μάθουν να μειώνουν τις προσδοκίες από τη δουλειά
τους (Spector, 1997). Άλλες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ηλικία δεν
αποτελεί μεταβλητή πρόβλεψης της ικανοποίησης από την εργασία (Bernal et al.
1998).
Οι Bedeian, Farris και Kacmar, (1992) και O'Reilly και Roberts, (1975) δεν
υποστήριξαν τη σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και των ετών εμπειρίας.

2.2 Οργανωσιακή Δέσμευση
Θεωρητικό πλαίσιο
Η οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη μελέτη της συμπεριφοράς σε ένα οργανισμό. Σύμφωνα με τον
ορισμό των Porter & Steers, η οργανωσιακή δέσμευση συνίσταται: α) στην
αποδοχή και πιστεύω του ατόμου στις αξίες και στόχους του οργανισμού στον
οποίο συμμετέχει, β) στην προθυμία να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για το
συμφέρον του οργανισμού και γ) στην ισχυρή επιθυμία του ατόμου να παραμείνει
μέλος του οργανισμού (Μπουραντάς, 2002, σ.241-242).
Η οργανωσιακή δέσμευση αντικατοπτρίζει τόσο τα συναισθήματα του εργαζόμενου
όσο και τη στάση του απέναντι στον οργανισμό (Jex, 2002).
Οι Mowday, Steers, and Porter (1979,1982) καθόρισαν την οργανωσιακή
δέσμευση ως συμπεριφορά που συνδέει τους εργαζόμενους με τον οργανισμό
τους. Η οργανωσιακή δέσμευση είναι το πόσο πιστός είναι ο εργαζόμενος στον
οργανισμό όπου εργάζεται (Mueller, Wallace, & Price, 1992, Price, 1997).
Ένα πολύ δημοφιλές και εκτενώς χρησιμοποιούμενο μοντέλο οργανωσιακής
δέσμευσης είναι το τρισδιάστατο μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Allen και
Meyer.
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Οι Meyer-Allen από το 1984 έως και το 1996, με πολλές δημοσιεύσεις με θέμα την
οργανωσιακή

δέσμευση,

ανέπτυξαν

το

μοντέλο

των

τριών

διαστάσεων

στηριζόμενοι στην αντιπαραβολή κοινών αντιλήψεων που εμφανίστηκαν στη μέχρι
τότε υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με την έννοια της δέσμευσης. Κοινό
χαρακτηριστικό όλων των προηγούμενων αντιλήψεων ήταν η πεποίθηση ότι η
δέσμευση είναι το χαρακτηριστικό που «δένει» ουσιαστικά τον εργαζόμενο με τον
οργανισμό στον οποίο υπηρετεί με συνέπεια να μειώνεται η πιθανότητα
οικιοθελούς αποχώρησής του. Οι διαφορές που διαπιστώνονταν αφορούσαν στο
ψυχολογικό στάδιο ή αλλιώς νοοτροπία (mindset) που χαρακτήριζε την έννοια της
δέσμευσης και κατά τους Meyer & Allen μπορούν να διαχωριστούν σε τρείς
διακριτές διαστάσεις:


τη Συναισθηματική δέσμευση (Affective commitment)



τη Συνεχή δέσμευση (Continuance commitment)



την Κανονιστική δέσμευση (Normative commitment)

Η Συναισθηματική δέσμευση αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο το άτομο είναι
ψυχολογικά συνδεδεμένο με τον οργανισμό του. Ο εργαζόμενος που νιώθει ισχυρή
συναισθηματική δέσμευση, ταυτίζεται με τους στόχους του οργανισμού και
επιθυμεί να παραμείνει μέλος του. Οι συγγραφείς στη βάση της ανάπτυξης της
θεωρίας τους, επηρεάστηκαν κατά πολύ από τη θεωρία των Mowday, Porter και
Steers (1982) που όρισαν τη δέσμευση στο πλαίσιο που ο εργαζόμενος δεσμεύεται
στην επιχείρηση του γιατί «το θέλει». Αυτή η διάσταση δείχνει την προσήλωση
στην κουλτούρα, στον τόπο εργασίας, στην τοποθεσία ή στον ίδιο τον οργανισμό
γενικά. Καταδεικνύει ότι τα άτομα εργάζονται με αφοσίωση επειδή είναι
περισσότερο

συνδεδεμένα

με

τον

οργανισμό.

Εργαζόμενοι

με

υψηλή

συναισθηματική δέσμευση συμμετέχουν ενεργά στον οργανισμό, προσδιορίζονται
μέσα από τους στόχους του οργανισμού και επιθυμούν να είναι μέρος του
οργανισμού.
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Η Συνεχής δέσμευση αποτυπώνει το βαθμό στον οποίο το άτομο δεσμεύεται στον
οργανισμό του καθώς επηρεάζεται από τα αντιλαμβανόμενα κόστη που θα σήμαινε
μία πιθανή αποχώρησή του. Ο Becker (1960) κάνει λόγο για απώλειες είτε
οικονομικές (έσοδα από σύνταξη) είτε κοινωνικές (φιλίες στο περιβάλλον εργασίας)
που θα απολεσθούν σε περίπτωση αποχώρησης. Το άτομο επομένως παραμένει
στην εργασία του γιατί αισθάνεται ότι «πρέπει». Αυτή η διάσταση δείχνει ότι το
άτομο δεσμεύεται με τον οργανισμό καθώς αναγνωρίζει την απειλή της ζημιάς που
θα υποστεί εάν αποχωρήσει από αυτόν. Για παράδειγμα, ένας έμπειρος
εργαζόμενος που έχει αναπτύξει δεξιότητες που είναι συγκεκριμένες για τον
οργανισμό στον οποίο εργάζεται, θα είναι περισσότερο αφοσιωμένος σε αυτόν,
καθώς μπορεί να φοβάται ότι οι ικανότητες ή οι δυνατότητες μάθησης που
αναπτύσσονται σε αυτόν τον οργανισμό μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές σε
άλλον οργανισμό. Ο φόβος αυτός κάνει το άτομο πολύ πιο δεσμευμένο στον
οργανισμό όπου εργάζεται. Σε αυτή τη διάσταση η δέσμευση του εργαζομένου
οφείλεται στο γεγονός ότι πιθανή απόφαση αποχώρησης από τον οργανισμό θα
επέφερε σημαντικό κόστος για τον εργαζόμενο. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει το
οικονομικό κόστος όπως η σύνταξη και το κοινωνικό κόστος όπως η φιλία με τους
συναδέλφους και συνεργάτες.
Η Κανονιστική δέσμευση αντανακλά το αίσθημα υποχρέωσης που μπορεί να νιώθει
ο εργαζόμενος απέναντι στον οργανισμό του. Αυτό το αίσθημα είναι που παρακινεί
τον εργαζόμενο να δεσμεύεται και να παραμένει μέλος του γιατί, κατά τη δική του
αντίληψη, «το οφείλει». Αυτή η διάσταση αναφέρεται στην υποχρέωση ή ευθύνη
που το άτομο αισθάνεται και η οποία οφείλεται σε παροχές όπως η κατάρτιση, η
εκπαίδευση, οι ευκαιρίες μάθησης, η σταδιοδρομία που παρέχει ο οργανισμός. Το
αίσθημα της υποχρέωσης καθιστά το άτομο περισσότερο δεσμευμένο καθώς η
αίσθηση ότι ο οργανισμός έχει επενδύσει σε αυτό το κάνει να παραμείνει στην
οργάνωση για να 'αποπληρώσει το χρέος'.
Σύμφωνα με τους δύο ερευνητές, οι τρείς ως άνω συνιστώσες δεν είναι αμοιβαία
αποκλειόμενες μεταξύ τους. Ένας εργαζόμενος μπορεί να νιώθει δέσμευση
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συναισθηματική, συνεχιζόμενη και κανονιστική σε διάφορα επίπεδα και με
διαφορετικό βαθμό έντασης. Οι Meyer & Herscovitch (2001) ισχυρίζονται ότι σε
κάθε στιγμή το άτομο διατηρεί ένα προφίλ δέσμευσης, το οποίο εμφανίζει χαμηλά
ή υψηλά επίπεδα των τριών συνιστωσών. Το προφίλ αυτό επιδρά με διαφορετικό
τρόπο πάνω στην οργανωσιακή συμπεριφορά του ατόμου και σε έννοιες όπως η
απόδοση, η συστηματική αποχή (absenteeism), η πιθανότητα αποχώρησης
(turnover).
Η θεωρία των Meyer & Allen συνάντησε διαφωνίες και κριτική αναφορικά με το
κατά πόσο η Συναισθηματική (Affective) και η Κανονιστική (Normative) δέσμευση
είναι έννοιες που πρέπει να διαχωρίζονται. Γενικότερα οι έρευνες αποδεικνύουν
υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών συνιστωσών, παρόλα αυτά όταν
εξετάζονται σαν δύο διαφορετικοί παράγοντες τα αποτελέσματα καταδεικνύουν
σταθερά καλύτερη εφαρμογή (Dunham, Grube & Castenada 1994, Hackett, Bycio
& Hausdorf,1994).
Επιπλέον, ερωτήματα τέθηκαν και για τη μονοδιάστατη πλευρά της συνεχούς
δέσμευσης (Continuance commitment). Σε αυτή την περίπτωση, κάποιοι ερευνητές
επιβεβαιώνουν τη θεωρία των Meyer-Allen (Dunham, Grube & Castenada 1994;
Ko, Price & Μueller, 1997) ενώ άλλοι κάνουν λόγο για δύο διαφορετικούς
παράγοντες. O πρώτος αντικατοπτρίζει τις θυσίες που αντιλαμβάνεται το άτομο ότι
συνοδεύουν μία παραίτηση και ο δεύτερος την έλλειψη εναλλακτικών ευκαιριών
στον επαγγελματικό ορίζοντα. (McGee & Ford 1987)
Οι Markovits, Ann J Davis, & Rolf van Dick, 2007 αναφέρουν ότι πρόσφατες
θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες έχουν αναγνωρίσει ότι η έννοια της
οργανωσιακής δέσμευσης διαφέρει ανάλογα με το οργανωσιακό πλαίσιο και
περιβάλλον στο οποίο αξιολογείται. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού
τομέα έχουν κατά μέσο όρο διαφορετικές οργανωσιακές και εργασιακές
συμπεριφορές απ' ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα (Karl and Sutton 1998,
Naff and Crum 1999, Kelman 2007). Έτσι, η οργανωσιακή δέσμευση αναμένεται
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να είναι διαφορετική ως προς τη φύση και τη σημασία της σε διαφορετικούς
οργανωσιακούς χώρους καθώς και σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα
(Kirkman and Shapiro 2001, Smith, Fischer και Sale 2001).
Αυτή η μελέτη επιδιώκει να ενισχύσει την κατανόηση σε αυτόν τον τομέα
διερευνώντας τη σχέση μεταξύ της οργανωσιακής δέσμευσης και της ικανοποίησης
από την εργασία, έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες πρόβλεψης της
οργανωσιακής δέσμευσης, σε οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα.

Μέτρηση της οργανωσιακής δέσμευσης
Το βασικότερο εργαλείο μέτρησης της οργανωσιακής δέσμευσης και ευρύτατα
χρησιμοποιημένο

αποτελεί

η

αναθεωρημένη

έκδοση

του

TCM-Employee

Commitment Survey των Meyer, Allen, & Smith, (1993) που περιελάμβανε 18
ερωτήσεις που μετράνε τη συναισθηματική, τη συνεχή και την κανονιστική
δέσμευση με έξι ερωτήσεις για κάθε διάσταση.
Οι Mowday Steers και Porter παρουσίασαν το 1979 το ερωτηματολόγιο
οργανωσιακής δέσμευσης (Organizational Commitment Questionnaire, OCQ) που
περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις για τη μέτρηση της συνολικής οργανωσιακής
δέσμευσης (Mowday et al. 1979). Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται η 7βάθμια
κλίματα Likert όπου το 1 αντιστοιχεί στην απάντηση διαφωνώ απόλυτα και το 7
στην απάντηση συμφωνώ απόλυτα.
Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί το TCM των Meyer, Allen, & Smith, με 18
ερωτήσεις. Πέντε από αυτές τις ερωτήσεις ήταν αρνητικά διατυπωμένες και
αντιστράφηκαν.
Οι ερωτήσεις τροποποιήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα, που αφορά
στους εργαζόμενους στα δημοτικά μέσα ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης,
καθώς ήταν αρχικά προσδιορισθεί για χρήση ειδικά σε ένα δείγμα νοσοκόμων. Οι
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απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μετρήθηκαν με μια κλίμακα πέντε (5) σημείων
που κυμαίνονται από το 1=διαφωνώ απόλυτα έως το 5=συμφωνώ απόλυτα.

Εμπειρικές μελέτες
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την
οργανωσιακή δέσμευση και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τόσο ατομικοί όσο και
διαχειριστικοί (σχετικοί με τη διοίκηση). Όσον αφορά τους μεμονωμένους
παράγοντες, ο Benkhoff (1997) διαπίστωσε ότι, καθώς ο εργαζόμενος αποκτά
υψηλότερη θέση στον οργανισμό, τείνει να παρουσιάζει μεγαλύτερη οργανωσιακή
δέσμευση. Έχει παρατηρηθεί ότι όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εργάζεται ο
εργαζόμενος για έναν οργανισμό τόσο μεγαλύτερη δέσμευση εμφανίζει με αυτόν
(Allen and Meyer 1990, Hellriegel et al. 1995, O'Reilly et al. 1991).
Οι Mathieu και Zajac (1990) πιστεύουν ότι η δέσμευση αυξάνεται με την ηλικία,
ενώ ο Cohen (1993) και οι Beck και Wilson (2000) δήλωσαν ότι η αναβάθμιση της
θέσης είναι πιο έγκυρη από την ηλικία.
Από την άποψη των διαχειριστικών παραγόντων, αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η
συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων (Porter et al. 1974, Mowday
et al. 1982, Beck & Wilson, 1997) η ανατροφοδότηση (feedback) από τους
προϊσταμένους αναφορικά με την απόδοση και ο ρόλος της εργασίας (Mathieu &
Zajac, 1990) επηρεάζει την οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων.
Οι Niehoff et al. (1990) διαπίστωσαν ότι το επίπεδο της δέσμευσης των
εργαζομένων σχετίζεται με τις δράσεις της ανώτατης διοίκησης που δημιουργούν
την κουλτούρα και το στυλ του οργανισμού. Σε ό,τι αφορά τη σημασία της
οργανωσιακής δέσμευσης, περισσότερο δεσμευμένοι εργαζόμενοι είναι και
περισσότερο υπεύθυνοι και πιστοί στον οργανισμό (Boles et al., 2007). Επιπλέον,
οι οργανισμοί που δίνουν αξία στους εργαζομένους τους και τους φροντίζουν,
κερδίζουν περισσότερους δεσμευμένους εργαζομένους (George & Jones, 1996).
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Δημογραφικοί παράγοντες έχουν ερευνηθεί αναφορικά με την επίδρασή τους στην
οργανωσιακή δέσμευση.
Ο Azeem (2010) αναφέρει ότι οι δημογραφικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το
φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και η εργασιακή
εμπειρία έχουν διαπιστωθεί ότι σχετίζονται σημαντικά με την οργανωσιακή
δέσμευση.
Η επίδραση του φύλου στην οργανωσιακή δέσμευση παραμένει ασαφής. Οι
γυναίκες ως ομάδα τείνουν να είναι περισσότερο αφοσιωμένες στον οργανισμό
όπου εργάζονται από τους αντίστοιχους άντρες (Cramer, 1993, Mathieu & Zana,
1990, Mowday et al., 1982). Οι Mowday et al. (1982) υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες
γενικά πρέπει να υπερνικήσουν περισσότερους φραγμούς για να διατηρήσουν τη
θέση τους μέσα στον οργανισμό.
Άλλοι ερευνητές δεν βρήκαν επαρκή υποστήριξη αναφορικά με τη σχέση μεταξύ
της διάστασης του φύλου και της οργανωσιακής δέσμευσης (Billingsley & Cross,
1992).
Η βιβλιογραφία γενικά έδειξε μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της οργανωσιακής
δέσμευσης και του επιπέδου εκπαίδευσης ενός ατόμου, ωστόσο τα αποτελέσματα
δεν είναι σαφή (Luthans et al., 1987, Mowday et al., 1982). Όσο υψηλότερο είναι
το επίπεδο εκπαίδευσης ενός εργαζομένου, τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο
οργανωτικής δέσμευσης του ατόμου (Luthans et al., 1987, Mathieu & Zajac, 1990,
Mowday et al., 1982). Η αρνητική σχέση μπορεί να προκύψει από το γεγονός ότι οι
υψηλά ειδικευμένοι υπάλληλοι έχουν υψηλότερες προσδοκίες τις οποίες ο
οργανισμός μπορεί να αδυνατεί να εκπληρώσει. Ωστόσο, το επίπεδο εκπαίδευσης
δεν φαίνεται να συνδέεται σταθερά με το επίπεδο της οργανωσιακής δέσμευσης
ενός εργαζόμενου (Meyer & Allen, 1997). Τα πιο μορφωμένα άτομα μπορεί επίσης
να είναι πιο αφοσιωμένα στο επάγγελμά τους.
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Οι ερευνητές θεωρούν ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της οργανωσιακής
δέσμευσης και του επιπέδου εμπειρίας (Larkey & Morrill, 1995, Meyer & Allen,
1997, Mowday et al., 1982). Οι Cohen και Gattiker (1994) διαπίστωσαν ότι ο τύπος
της θέσης ήταν ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της οργανωσιακής
δέσμευσης, όπου τα διευθυντικά στελέχη παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα
δέσμευσης και ικανοποίησης από τους υπόλοιπους εργαζόμενους χωρίς θέση
ευθύνης, επειδή το εισόδημά τους ήταν υψηλότερο. Οι Mowday et al. (1982) δεν
εντόπισαν ωστόσο σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της δέσμευσης αναφορικά με
το είδος της θέσης.
Η

οργανωσιακή

δέσμευση είναι

ένα

σημαντικό

θέμα

της

οργανωσιακής

συμπεριφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό ερευνών που διαπίστωσαν
σχέσεις μεταξύ της οργανωσιακής δέσμευσης και της συμπεριφοράς στον
οργανισμό (Porter et al., 1974, 1976, Koch & Steers, 1978, Angle & Perry 1981).
Επιπλέον, οι Bateman και Strasser (1984) συζήτησαν τους λόγους για τους οποίους
μελέτησαν την οργανωσιακή δέσμευση που σχετίζεται με: α) τις συμπεριφορές
των

εργαζομένων

και

την

αποτελεσματικότητα

στις

επιδόσεις,

β)

τις

συμπεριφορικές, συναισθηματικές και γνωστικές δομές όπως η ικανοποίηση από
την εργασία, γ) το ρόλο στην εργασία, όπως η ευθύνη και δ) τα προσωπικά
χαρακτηριστικά του εργαζομένου όπως η ηλικία και η προϋπηρεσία.

2.3 Εργασιακή Ικανοποίηση και Οργανωσιακή Δέσμευση
Θεωρητικό πλαίσιο
Η εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση είναι δύο από τις
σημαντικότερες εργασιακές συμπεριφορές.
Για την καλύτερη κατανόηση των δύο μεταβλητών της έρευνας πρέπει να
διευκρινιστεί ότι η οργανωσιακή δέσμευση έχει άμεσο αντίκτυπο στο σύνολο του
οργανισμού ενώ η εργασιακή ικανοποίηση στον ίδιο τον εργαζόμενο ως
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ανεξάρτητη

οντότητα.

Επιπλέον,

η

οργανωσιακή

δέσμευση

αφορά

ένα

σταθερότερο μέγεθος σε σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση καθώς δεν
επηρεάζεται από τα διάφορα γεγονότα και καταστάσεις που συμβαίνουν στο
εργασιακό περιβάλλον σε καθημερινή βάση. Τέλος, η οργανωσιακή δέσμευση έχει
να κάνει με τον οργανισμό και τη λειτουργία του ενώ η ικανοποίηση αφορά στον
ίδιο τον εργαζόμενο και το πόσο επηρεάζεται ο οργανισμός από αυτόν σε
διάφορους τομείς της οργάνωσης της εργασίας (Porter et al. 1974).
Οι επικεφαλείς θεωρούν σημαντική, στις μέρες μας, την εργασιακή ικανοποίηση
περισσότερο από πριν για το λόγο ότι οι πιο ικανοποιημένοι υπάλληλοι είναι και πιο
αφοσιωμένοι στον οργανισμό.
Οι Allen και Meyer (1996) έχουν ορίσει την οργανωσιακή δέσμευση ως ψυχολογική
σχέση μεταξύ ενός εργαζομένου και της οργάνωσής του, που καθιστά λιγότερο
πιθανό ο εργαζόμενος να εγκαταλείψει οικειοθελώς τον οργανισμό. Η οργανωσιακή
δέσμευση σχετίζεται με την ικανοποίηση από την εργασία, καθώς και με τη φύση
των συναισθηματικών αντιδράσεων των εργαζομένων στην εργασία. Ωστόσο, η
δέσμευση μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ η ικανοποίηση
εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη εργασία. Η οργανωτική δέσμευση θεωρείται πιο
σταθερή από την ικανοποίηση.
Πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένα
σημαντικό προηγούμενο της οργανωσιακής δέσμευσης (Porter et al. 1974, Mottaz
1987, Williams & Anderson 1991, Knoop 1995, Young, Worchel & Woehr 1998). Η
συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση βρέθηκε ότι έχει μεγαλύτερη επιρροή σε
σχέση με τα επίπεδα εγγενούς και εξωγενούς ικανοποίησης από την εργασία. Αυτό
συμφωνεί με άλλες μελέτες των συμπεριφορικών αποτελεσμάτων της δέσμευσης
(Yannis Markovits, Ann J Davis, & Rolf van Dick, 2007).
Οι Bertz and Judg (1994) διαπίστωσαν ότι η συνολική ικανοποίηση από την
εργασία αυξήθηκε καθώς τα χρόνια της εμπειρίας αυξήθηκαν.
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Η οργανωσιακή δέσμευση, η ικανοποίηση από την εργασία και η απόδοση της
εργασίας είναι τρεις παράγοντες που έχουν εξεταστεί εκτενώς στη σχετική
βιβλιογραφία, χωρίς να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των ευρημάτων διάφορων
εμπειρικών μελετών (Schrodt, 2002, van Dick et al., 2004). Για παράδειγμα, η
πλειονότητα των ερευνητών έχουν δηλώσει ότι η οργανωσιακή δέσμευση και η
εργασιακή ικανοποίηση συσχετίζονται (Chen, 2006, Space Laschinger et al., 2001),
ενώ άλλοι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι
προγενέστερη της οργανωτικής δέσμευσης (Mowday et al., 1982)
Η ικανοποίηση από την εργασία ως σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της
οργανωτικής δέσμευσης έχει τεκμηριωθεί καλά σε πολυάριθμες μελέτες (Porter et
al. 1974, Mottaz 1987, Williams & Anderson, 1991, Knoop 1995, Young, Worchel &
Woehr 1998).
Συνεπώς, οι έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι όταν ένας εργαζόμενος είναι
ικανοποιημένος με την εργασία του γίνεται περισσότερο αφοσιωμένος στον
οργανισμό και αντίστροφα. Με άλλα λόγια, η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί
να μετρηθεί και να αξιολογηθεί με την οργανωσιακή δέσμευση και αντίστροφα
(Porter et al., 1974; Mottaz, 1987; Williams & Anderson, 1991; Knoop 1995;
Young, Worchel & Woehr 1998).
Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης ή δέσμευσης μπορεί να
έχουν ως αποτέλεσμα τον οικειοθελή τερματισμό των σχέσεων των εργαζομένων
με τους οργανισμούς και οι τελευταίοι να χάνουν επαγγελματίες και εξειδικευμένα
άτομα, γεγονός που αποτελεί πιθανό παράγοντα παράλυσης οποιουδήποτε
οργανισμού, ιδιαίτερα τμημάτων της Κεντρικής και Γενικής κυβέρνησης που
βασίζονται σε πολύπειρους και ειδικευμένους υπαλλήλους.
Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω
διερεύνηση αυτού του θέματος ειδικότερα σε οργανισμούς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.
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Η παρούσα μελέτη εξετάζει το επίπεδο οργανωσιακής δέσμευσης, το επίπεδο
εργασιακής ικανοποίησης, τη σχέση μεταξύ τους καθώς το βαθμό επίδρασης
δημογραφικών παραγόντων σε αυτές.

Ερευνητικά ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα στοχεύει να εξετάσει τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποιός είναι ο βαθμός εργασιακής ικανοποίησης του δείγματος;
2. Ποιός είναι ο βαθμός οργανωσιακής δέσμευσης του δείγματος;
3. Ποια είναι η αιτιακή σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής
δέσμευσης στο δείγμα;
4. Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση (εγγενή και
εξωγενή);
5. Ποιά διάσταση οργανωσιακής δέσμευσης κρίνεται σημαντική από το δείγμα;
6. Αποτελούν

οι

δημογραφικοί

παράγοντες

(ηλικία,

φύλο,

οικογενειακή

κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, προϋπηρεσία) παράγοντες επίδρασης της
εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης στο δείγμα;

Υποθέσεις έρευνας
Στηριζόμενοι στην παραπάνω ανάλυση στο θεωρητικό μέρος της παρούσας
εργασίας, μπορούμε να διατυπώσουμε τις ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις:
Υπόθεση 1: Η εγγενής (intrinsic) ικανοποίηση επηρεάζει σημαντικά τη συνολική
εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων του δείγματος.
Υπόθεση 2: Η εξωγενής (extrinsic) ικανοποίηση επηρεάζει σημαντικά τη συνολική
εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων του δείγματος.
Υπόθεση 3: Υπάρχει σημαντική αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην εργασιακή
ικανοποίηση (αίτιο) και την οργανωσιακή δέσμευση (αποτέλεσμα).
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Υπόθεση 4: Η συναισθηματική διάσταση προσδιορίζει σημαντικά την οργανωσιακή
δέσμευση των εργαζομένων του δείγματος.
Υπόθεση 5: Η συνεχής διάσταση προσδιορίζει σημαντικά την οργανωσιακή
δέσμευση των εργαζομένων του δείγματος.
Υπόθεση 6: Η κανονιστική διάσταση προσδιορίζει σημαντικά την οργανωσιακή
δέσμευση των εργαζομένων του δείγματος.
Υπόθεση 7: Τα δημογραφικά στοιχειά (ηλικία, φύλλο, οικογενειακή κατάσταση,
επίπεδο

εκπαίδευσης,

χρόνια

προϋπηρεσίας)

επηρεάζουν

την

εργασιακή

ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων του δείγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Παρουσίαση οργανισμού
Σύμφωνα με τους Markovits et al. (2010) oι εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες εργασίας και εργασιακές
σχέσεις. Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ότι η στάση τους απέναντι στην
εργασία τους, στους οργανισμούς όπου εργάζονται και στις σχέσεις μεταξύ τους
είναι διαφορετική.
Οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα κατέχουν σημαντικό ρόλο
στην πληροφόρηση, ενημέρωση και διάδοση του πολιτισμού και της παιδείας σε
μία οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία. Μέσω αυτών των οργανισμών, που δεν
είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επομένως δεν λειτουργούν με στόχο το
κέρδος, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της δημοκρατίας με ελεύθερο και
ανεξάρτητο λόγο. Η σημαντική τους προσφορά στην κοινωνία ορίζεται από την
παροχή βήματος σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να επικοινωνήσει τις ιδέες και
δράσεις του, χωρίς τη δέσμευση της επίτευξης κέρδους. Για να ολοκληρώσουν
επομένως αυτή τους την αποστολή λαμβάνουν επιχορήγηση από φορείς της
κεντρικής και γενικής κυβέρνησης ώστε να ανταπεξέλθουν στα σταθερά τους
έξοδα που δεν καλύπτονται από τη διαδικασία της ελεύθερης αγοράς.
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Τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης λειτουργούν σε ολόκληρο τον κόσμο, ως μέσα
δημόσιου χαρακτήρα, προσφέροντας στις τοπικές κοινωνίες το αγαθό της
ψυχαγωγίας

και

περιφερειακού

της

υπεύθυνης

ενδιαφέροντος.

ενημέρωσης

Αποτελούν

για

επίσης,

ζητήματα
σημαντικούς

τοπικού

και

παράγοντες

δημοσιότητας των δράσεων της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Επιτελούν δημόσια
υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούν στην κερδοφορία.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδας, οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί δεν είναι
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και ο λόγος της ύπαρξής τους είναι η ανάδειξη της
τοπικής δημοσιότητας, η πληροφόρηση και ψυχαγωγία, όλων των δημοτών.
Οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί αποτελούν δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία
τοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για
ζητήματα, που αφορούν τις τοπικές υποθέσεις, την προώθηση της τοπικής αγοράς,
την παροχή ποιοτικών (βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών) προγραμμάτων,
που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την τέχνη, την παιδεία. Έχουν δημόσιο
χαρακτήρα και για το λόγο αυτό ανήκουν στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης
και ακολουθούν τόσο στην διοίκησή τους, όσο και στην διαχείριση των
οικονομικών τους, τις αντίστοιχες διαδικασίες και κανονιστικές διατάξεις.
Επιπλέον, επιχορηγούνται και είναι άμεσα εξαρτώμενοι από τους δήμους καθώς για
να επιτελέσουν το έργο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης με αντικειμενικό
τρόπο είναι απαραίτητη η οικονομική υποστήριξη μια και οι κανόνες της αγοράς
δεν θα τους επέτρεπαν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους.
Αποστολή των μέσων ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα είναι να υπηρετούν την
ελεύθερη χωρίς περιορισμούς ενημέρωση των πολιτών παρέχοντας βήμα
(ραδιοφωνικό ή/και τηλεοπτικό) σε όλους όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν
δράσεις.
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Η λειτουργία τους εποπτεύεται, όπως και των υπόλοιπων κερδοσκοπικών μέσων
ενημέρωσης, από ανεξάρτητες αρχές όπως το γνωστό Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης

(Ε.Σ.Ρ.)

και

η

Εθνική

Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Υπόκεινται σε όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν
στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά με τον οικονομικό τους έλεγχο,
τις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες) και τις προσλήψεις προσωπικού.
Τα μέσα ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα είναι ανώνυμες εταιρείες όπως η ΕΡΤ ή
αμηγείς δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας τηλεόρασης όπως η
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) που
διαχειρίζεται τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, το δημοτικό
ραδιόφωνο FM100, τη δημοτική τηλεόραση TV100 κα το εθελοντικό ραδιόφωνο
FM100,6.
Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης (FM100) ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν
από τριάντα (30) ακριβώς χρόνια το 1987 και αποτέλεσε πρωτοπόρο στη μη
κρατική ραδιοφωνία.
Η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης (TV100) ξεκίνησε τη λειτουργία της λίγα
χρόνια μετά και αποτελεί τον μεγαλύτερο, αυτή τη στιγμή, δημοτικό τηλεοπτικό
σταθμό στην Ελλάδα.
Το εθελοντικό ραδιόφωνο ξεκίνησε να λειτουργεί ως τέτοιο το 2011. Αποτελεί
πρωτοπόρα χρήση δημόσιας συχνότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχει
δυνατότητα

σε

φορείς

πολιτισμού,

εκπαίδευσης,

επαγγελματικούς,

συλλογικότητες και ερασιτέχνες μουσικούς παραγωγούς, να παρουσιάσουν τις
δράσεις τους μέσα από δική τους ραδιοφωνική εκπομπή την οποία επιμελούνται
και παρουσιάζουν οι ίδιοι.
Η Δ.Ε.Π.Θ.Ε. απασχολεί σήμερα 110 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων
(δημοσιογράφους, σκηνοθέτες, τεχνικούς, διοικητικούς, οδηγούς).
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Το οργανόγραμμά της επιχείρησης αποτελείται από τη Γενική Διεύθυνση, την
Τεχνική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Ραδιοφώνου, τη Διεύθυνση Τηλεόρασης και τη
Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα Τμήματα παραγωγής
ραδιοφώνου και τηλεόρασης καθώς και το Τμήμα εξωτερικών μεταδόσεων
συμπληρώνουν τη δομή της.
Ένας τέτοιος οργανισμός έχει εξωτερικούς πελάτες (πολίτες, φορείς, αρχές) και
εσωτερικούς πελάτες που είναι οι εργαζόμενοί του.
Σε

ένα

συνεχώς

διαρθρωτικές
αποτέλεσμα

μεταβαλλόμενο

εξωτερικό

περιβάλλον

με

τις

συνεχείς

μεταβολές, που επιβάλλονται από την Κεντρική Κυβέρνηση, ως
μνημονιακών

δεσμεύσεων,

γίνεται

αντιληπτή

η

ανάγκη

του

οργανισμού για ικανοποιημένο και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό ώστε μέσα από
αυτό να επιτύχει τη ζητούμενη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για τη
εκπλήρωση της αποστολής του αλλά και να φτάσει να κατακτήσει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που του είναι απαραίτητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Μεθοδολογία έρευνας
4.1 Σχεδιασμός έρευνας
Με βάση την ως άνω βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν
πληθώρα μελετών που ασχολήθηκαν με το θέμα της μέτρησης της εργασιακής
ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης καθώς και με τη μεταξύ τους
σχέση. Όμως δεν κατέστη δυνατό μετά την εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική
αναζήτηση να βρεθεί σχετική έρευνα σε αυτού του είδους τον οργανισμό.
Στην παρούσα έρευνα γίνεται απόπειρα να μετρηθεί η συνολική εργασιακή
ικανοποίηση και η συνολική οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων σε
οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα και συγκεκριμένα στα δημοτικά μέσα ενημέρωσης
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια αναζήτησης της σχέσης
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μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ακόμα γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης της σχέσης
επίδρασης δημογραφικών στοιχείων όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή
κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και τα χρόνια προϋπηρεσίας.

4.2 Δείγμα έρευνας
Ο πληθυσμός του δείγματος της παρούσας έρευνας αποτελείται από άνδρες και
γυναίκες εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα δημοτικά μέσα
ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Το μέγεθος του δείγματος αποτελείται από 75 άτομα που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που τους στάλθηκε, σε σύνολο
110 εργαζομένων στον εν λόγω οργανισμό.
Αφορά έρευνα τυχαίου δείγματος καθώς συμμετέχει όλος ο πληθυσμός και κάθε
εργαζόμενος έχει ίσες πιθανότητες συμμετοχής (Scheaffer, 1999).

4.3 Εργαλεία έρευνας
Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν σε μια
έρευνα, η ποιοτική και η ποσοτική. Για μεγαλύτερη ανάλυση των δεδομένων, αυτή
η μελέτη χρησιμοποιεί ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιείται
συνήθως για τη συλλογή άμεσων στατιστικών και πληροφοριών από ένα δεδομένο
δείγμα πληθυσμού. Αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη στη συλλογή των
πληροφοριών που παράγονται και στη χρήση τους για περαιτέρω ανάλυση και
επιπλέον βοηθά να αναφερθεί το ερευνητικό πρόβλημα με πολύ συγκεκριμένες και
καθορισμένες μορφές (Frankfor-Nachmias & Nachmias, 1992). Βοηθά στην
επίτευξη υψηλών επιπέδων αξιοπιστίας λόγω ελεγχόμενων παρατηρήσεων και
συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της υποκειμενικότητας (Balsley, 1970).
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο εδάφιο, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου αποτελούμενου από 48 συνολικά ερωτήσεις.
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Στο πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν
σε δημογραφικές ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν το φύλο, την ηλικία
τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, τα προστατευόμενα μέλη, το επίπεδο
μόρφωσής τους και την προϋπηρεσία τους (στον οργανισμό και συνολική). Επίσης
έγινε διαχωρισμός της θέσης τους ανάλογα με το αν έχουν υπό την καθοδήγησή
τους άλλους εργαζόμενους ή όχι.
Στο δεύτερο τμήμα της έρευνας για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης
χρησιμοποιήθηκε το Minnesota Scale Questionnaire-MSQ των (Weiss et al, 1967)
που αποτελείται από 20 ερωτήσεις συνολικά, μία για κάθε διάσταση ξεχωριστά. Το
MSQ ήταν το αποτέλεσμα ενός Προγράμματος Προσαρμογής Εργασίας που είχε ως
σκοπό την ανάπτυξη ενός διαγνωστικού εργαλείου για την εκτίμηση της
εργασιακής προσαρμογής των υποψήφιων και της αξιολόγησης των επακόλουθων
διορθωτικών αποτελεσμάτων. Η μακρά μορφή του MSQ αποτελείται από 100
στοιχεία, πέντε (5) στοιχεία ανά διάσταση. Η σύντομη μορφή δημιουργήθηκε
επίσης για ερευνητικούς σκοπούς και αποτελείται από 20 ερωτήσεις, μια για κάθε
διάσταση.
Η σύντομη μορφή του MSQ εστιάζει σε εγγενείς και εξωγενείς παράγοντες
ενίσχυσης της στάσης των εργαζομένων αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση
(Weiss, et al., 1967). Αυτή η μορφή χρησιμοποιεί μία ερώτηση για καθέναν από
τους 20 παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης και μετράει τις απαντήσεις με μια
πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert με διαβάθμιση από 1=Πολύ δυσαρεστημένος
έως 5=Πολύ ευχαριστημένος και από 1= Διαφωνώ απόλυτα έως 5= Συμφωνώ
απόλυτα.
Σε αυτό το τμήμα συμπεριλήφθησαν και δύο ανοιχτές ερωτήσεις οι οποίες ζήτησαν
από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν την άποψή τους στα εξής ερωτήματα:
"Τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί περισσότερο στον οργανισμό σας;"
"Τι είναι αυτό που σας δυσαρεστεί περισσότερο στον οργανισμό σας;"
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Στο τρίτο τμήμα της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Organizational Commitment
Questionnaire (OCQ) των Meyer et al. (1993). Ο Meyer και οι συνεργάτες του,
θέλησαν να ελέγξουν το αρχικό μοντέλο των Meyer & Allen του 1990 (των 24
ερωτήσεων) και κατέληξαν στο αναθεωρημένο μοντέλο της συναισθηματικής
δέσμευσης των 6 ερωτήσεων για την κάθε διάσταση, συνολικά 18 ερωτήσεις.
Όπως προαναφέρθηκε οι Meyer-Allen, με πάνω από 20 χρόνια δημοσιεύσεων στο
ενεργητικό τους στο θέμα της οργανωσιακής δέσμευσης, έχουν συνεισφέρει τα
μέγιστα, με αποτέλεσμα το ερωτηματολόγιό τους OCQ να χρησιμοποιείται έως και
σήμερα από την πλειοψηφία των ερευνητών. Κάθε παράγοντας του OCQ
καθορίστηκε στην έρευνα μας, με βάση την κλίμακα Likert των 5-σημείων. Το
εύρος της κλίμακας κυμάνθηκε από το 1 “διαφωνώ απόλυτα” έως το 5 “συμφωνώ
απόλυτα”.

4.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε με αυστηρά κριτήρια που αφορούν στη
δεοντολογία της έρευνας όπως η συνειδητή συναίνεση, η εμπιστευτικότητα, η
ιδιωτικότητα και η ανωνυμία. Σύμφωνα με τους Saunders et. al (2009), η ηθική
είναι οι κανόνες ή τα πρότυπα συμπεριφοράς που καθοδηγούν τις ηθικές επιλογές
για τη συμπεριφορά μας. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι έλαβαν επαρκείς
πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τους στόχους της μελέτης προκειμένου να
λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αναφορικά με τη συμμετοχή τους.
Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την προσωπικότητα
των

ερωτηθέντων

αντιμετωπίστηκαν

με

απόλυτη

εμπιστευτικότητα.

Οι

πληροφορίες που συλλέχθηκαν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον αποκλειστικό σκοπό
αυτής της ερευνητικής μελέτης. Για τη διανομή του ερωτηματολογίου στους
εργαζόμενους και τη διεξαγωγή της έρευνας ενημερώθηκε η ανώτερη διοίκηση του
οργανισμού η οποία υποστήριξε εξ αρχής το εγχείρημα και στάθηκε αρωγός
καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής και συγγραφής της παρούσας μελέτης.
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Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με τη
χρήση ταμπλέτας ώστε να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα και ανωνυμία των
ερωτηθέντων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση των Google forms
κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Τα ερωτηματολόγια της έρευνας απάντησαν οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή
τους και σε εθελοντική βάση.

4.5 Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου για
κοινωνικές επιστήμες SPSS version 22 καθώς και του στατιστικού πακέτου
δεύτερης γενιάς SmartPLS 3.
Χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για την ανάλυση των
δημογραφικών στοιχείων των υποκειμένων, ενώ υλοποιήθηκε εμπεριστατωμένη
στατιστική ανάλυση για τον προσδιορισμό των απαντήσεων στις ερευνητικές
ερωτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Αποτελέσματα έρευνας
5.1 Δημογραφικό προφίλ δείγματος
Σε σύνολο 110 εργαζομένων του οργανισμού παραλήφθηκαν 75 απαντήσεις που
κρίθηκαν πλήρεις και ολοκληρωμένες για τη διεξαγωγή της έρευνας, θέτοντας το
δείκτη ανταπόκρισης στην έρευνα σε ποσοστό 68% επί του συνόλου των
εργαζομένων στον οργανισμό. Το ποσοστό κρίνεται ικανοποιητικό καθώς
υπερβαίνει το 50% και μπορούν να εξαχθούν επαρκή στοιχεία από αυτό.
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5.1.1 Κατανομή με βάση το Φύλο
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2 και στο Γράφημα 1 οι απαντήσεις αφορούν ένα
δείγμα που αποτελείται από 44 γυναίκες που αντιπροσωπεύουν το 58,7% του
συνόλου και 31 άνδρες που αντιπροσωπεύουν το 41,3% του συνόλου των
ερωτηθέντων.
Πίνακας 2: Κατανομή με βάση το Φύλο

Γράφημα 1: Διάγραμμα πίτας Διάκριση με βάση το Φύλο
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5.1.2 Κατανομή με βάση την Ηλικία
Αναφορικά με την ηλικία των ερωτώμενων τα αποτελέσματα φαίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 3 και στο Γράφημα 2.
Πίνακας 3: Κατανομή με βάση την Ηλικία

Γράφημα 2: Ραβδόγραμμα Ηλικίας δείγματος

Το 48% του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 46-55 έτη και αφορά 36
άτομα με την αμέσως επόμενη κατηγορία να είναι αυτή των 36-45 έτη που αφορά
30 άτομα και ποσοστό 40%. Συνολικά το 88% των εργαζομένων ανήκει στην
ηλικιακή κατηγορία μεταξύ 36 και 55 ετών κάτι που αποδεικνύει ότι πρόκειται για
έμπειρο προσωπικό που όμως βρίσκεται σε μια αρκετά ώριμη ηλικία.
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5.1.3 Κατανομή με βάση την Οικογενειακή Κατάσταση
Η οικογενειακή κατάσταση του δείγματος φαίνεται στον Πίνακα 4 και το Γράφημα
3. Το 62,7% των εργαζομένων στον οργανισμό δηλαδή 47 άτομα δήλωσαν
έγγαμοι κάτι που καταδεικνύει ότι έχουν σαφώς περισσότερες υποχρεώσεις τόσο
προσωπικές όσο και οικονομικές από το υπόλοιπο 37,3% των συναδέλφων τους
δηλαδή 28 άτομα που δήλωσαν άγαμοι.
Πίνακας 4: Κατανομή με βάση την Οικογενειακή κατάσταση

Γράφημα 3: Διάγραμμα πίτας Οικογενειακή κατάσταση δείγματος
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5.1.4 Κατανομή με βάση το Επίπεδο Εκπαίδευσης
Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος (Πίνακας 5 και Γράφημα 4),
το 56% είναι απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ και το 28% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ/ΑΕΙ.
Υπάρχουν απόφοιτοι χαμηλότερης βαθμίδας καθώς και ένας εργαζόμενος με
διδακτορικό τίτλο. Η ποικιλία των διαφορετικών ειδικοτήτων των εργαζομένων
στον οργανισμό δικαιολογεί τη διαφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης.
Πίνακας 5: Κατανομή με βάση το Επίπεδο εκπαίδευσης

Γράφημα 4: Ραβδόγραμμα Επίπεδο Εκπαίδευσης
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5.1.5 Κατανομή με βάση την Προϋπηρεσία στον οργανισμό
Η προϋπηρεσία στον οργανισμό αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 6 και το
Γράφημα 5.
Πίνακας 6: Κατανομή με βάση τα Χρόνια Προϋπηρεσίας στην επιχείρηση

Γράφημα 5: Ραβδόγραμμα Χρόνια Προϋπηρεσίας στην επιχείρηση

Γίνεται φανερό ότι το 76% των εργαζομένων απασχολείται στον οργανισμό πάνω
από 16 έτη κάτι που καταδεικνύει ότι η μακροχρόνια παραμονή στην επιχείρηση
αποτελεί σημαντική στάση των εργαζομένων της.
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5.1.6 Κατανομή με βάση τη Συνολική Προϋπηρεσία
Η συνολική προϋπηρεσία των εργαζομένων αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα
7 και το Γράφημα 6.
Πίνακας 7: Κατανομή με βάση τα Χρόνια Συνολικής Προϋπηρεσίας Εργασίας

Γράφημα 6: Ραβδόγραμμα Χρόνια Συνολικής Προϋπηρεσίας Εργασίας

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι το 60% των εργαζομένων έχει συνολική
προϋπηρεσία εργασίας άνω των 20 ετών και το 30,7% έχει προϋπηρεσία 16-20
έτη. Συνολικά το 97,7% των εργαζομένων έχει συνολική προϋπηρεσία εργασίας
πάνω από 16 έτη.
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5.1.7 Κατανομή με βάση τη Θέση Ευθύνης
Η κατοχή θέσης ευθύνης των εργαζομένων αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα
8 και το Γράφημα 7.
Πίνακας 8: Κατανομή με βάση τη Θέση Ευθύνης

Γράφημα 7: Διάγραμμα πίτας Θέση Ευθύνης

Η ερώτηση που τέθηκε στους ερωτώμενους ήταν εάν έχουν υπό την καθοδήγησή
τους άτομα και κρίνεται ότι αξιολογήθηκε στρεβλώς από το δείγμα καθώς τα
αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι θεωρήθηκε σαν καθοδήγηση-συνεργασία στο
χώρο εργασίας κατά την εκτέλεση του έργου και όχι καθαρά από θέση ευθύνης, με
δεδομένο ότι στο οργανόγραμμα του οργανισμού υπάρχουν μόνο οκτώ θέσεις
ευθύνης από καθαρά τεχνοκρατική σκοπιά. Κατόπιν τούτου, η εν λόγω ερώτηση
δεν θα χρησιμοποιηθεί στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων καθώς το
αποτέλεσμα δεν θα ήταν αντικειμενικό.
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5.2 Αξιοπιστία έρευνας
Σύμφωνα με τον Joppe (2000), η αξιοπιστία ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο τα
αποτελέσματα είναι συνεπή με την πάροδο του χρόνου και η ακριβής
αναπαράσταση του συνολικού πληθυσμού υπό μελέτη. Επίσης καθορίζει αν τα
αποτελέσματα μιας έρευνας μπορούν να αναπαραχθούν με παρόμοια μεθοδολογία,
τότε το ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) θεωρείται αξιόπιστο. Για να
επιβεβαιωθεί

η

εσωτερική

αξιοπιστία

των

χρησιμοποιούμενων

εργαλείων,

υπολογίστηκε ο συντελεστής Cronbach a με τη χρήση του προγράμματος
ανάλυσης δεδομένων Smart PLS. Επαρκής συνάφεια και επομένως καλή αξιοπιστία
έχουμε όταν ο συντελεστής βρίσκεται σε τιμή πάνω από 0.7, ενώ χαμηλή
αξιοπιστία έχουμε στην περίπτωση που ο δείκτης είναι µικρότερος από 0.7.
Τα αποτελέσματα της αρχικής ανάλυσης παραγόντων για το σύνολο των
ερωτήσεων της έρευνας Πίνακα 9
Πίνακας 9: Έλεγχος αξιοπιστίας συνόλου ερωτήσεων μοντέλου έρευνας
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Στον Πίνακα 9 φαίνεται ότι οι τιμές του συντελεστή Cronbach a είναι αρκετά
υψηλότερες από την αποδεκτή τιμή 0.7 εκτός από αυτή για τη συνεχή δέσμευση
που εμφανίζει την τιμή 0.659. Αξιολογώντας και τη χαμηλή φόρτιση με τιμή 0.265
της εν λόγω διάστασης στη συνολική δέσμευση κρίνεται σκόπιμο να αφαιρεθεί από
το μοντέλο μας καθώς δεν πληροί τις απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί καθώς
όπως προέκυψε από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος, οι
εργαζόμενοι στον οργανισμό είναι εξαιρετικά έμπειροι και εξειδικευμένοι με
δεξιότητες, που δεν είναι απαραίτητες μόνο στον παρόντα οργανισμό, αλλά
μπορούν να αξιοποιηθούν και σε κάθε ομοειδή οργανισμό, επομένως ο φόβος της
απώλειας λόγω συνέχειας δεν φαίνεται να προσδιορίζει τη δέσμευσή του
εργαζομένου σημαντικά.
Τα αποτέλεσμα του ελέγχου μετά την αφαίρεση της συνεχούς δέσμευσης
εμφανίζονται στον Πίνακα 10.
Πίνακας 10: Έλεγχος εγκυρότητας μοντέλου έρευνας χωρίς συνεχή δέσμευση
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Στον Πίνακα 10 απεικονίζεται το μοντέλο της έρευνας χωρίς τη διάσταση της
συνεχούς δέσμευσης όπου φαίνεται ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας για την
οργανωσιακή δέσμευση εξακολουθεί να έχει υψηλή τιμή ίση με 0.894 πολύ
υψηλότερη από την 0.7.
Από τα στοιχεία του Πίνακα 10 γίνεται αντιληπτό ότι τα φορτία κάποιων
παραγόντων της εγγενούς ικανοποίησης κλειδώνουν σε χαμηλές τιμές, μικρότερες
από την αποδεκτή τιμή 0,5 (ανεξαρτησία και ηθικές αξίες) όμως κρίνεται σκόπιμο
να διατηρηθούν στην περεταίρω ανάλυση των δεδομένων καθώς αποτελούν
μοναδικούς παράγοντες/διαστάσεις που προσδιορίζουν την ικανοποίηση.
Οι φορτώσεις του Πίνακα 10 που είναι μεγαλύτερες από 0.5 καταδεικνύουν ότι
κάθε παράγοντας (ερώτηση) επηρεάζει σημαντικά τη μεταβλητή με την οποία
σχετίζεται.
Επομένως, το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της εργασιακής
ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης, σε αυτή τη μελέτη, είναι αξιόπιστο
και αποδεκτό, με τιμή του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a 0.920 για την εργασιακή
ικανοποίηση και 0.894 για την οργανωσιακή δέσμευση. Αναφορικά με τις
υπόλοιπες μεταβλητές ο δείκτης αξιοπιστίας για την εξωγενή ικανοποίηση είναι
0.868, για την εγγενή 0.873, για τη συναισθηματική δέσμευση 0.843 και για την
κανονιστική

δέσμευση

0.810.

Όλες

οι

παραπάνω

τιμές

είναι

σημαντικά

μεγαλύτερες από την αποδεκτή τιμή 0.7.
Πίνακας 11: Αξιοπιστία και Εγκυρότητα (RELIABILITY and Validity)
Average
Construct reliability and
Cronbach's
Composite Variance
validity
Alpha
rho_A
Reliability Extracted (AVE)
ΕΓΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
0.873
0.895
0.898
0.435
ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
0.868
0.873
0.897
0.522
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
0.920
0.930
0.930
0.408
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
0.810
0.818
0.864
0.517
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
0.894
0.898
0.912
0.465
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
0.843
0.845
0.885
0.562
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Latent variable
correlation
ΕΓΓΕΝΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΩΓΕΝΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΕΓΓΕΝΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΩΓΕΝΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.000

0.742

0.943

0.403

0.510

0.532

0.742

1.000

0.922

0.623

0.669

0.616

0.943

0.922

1.000

0.546

0.630

0.616

0.403

0.623

0.546

1.000

0.924

0.731

0.510

0.669

0.630

0.924

1.000

0.937

0.532

0.616

0.616

0.731

0.937

1.000

Διενεργήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση των δεδομένων με το πρόγραμμα
SmartPLS 3 μέσω μοντελοποίησης διαθρωτικών εξισώσεων (Structural Equation
Modeling) και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis)
και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες 12 και 13.
Με την επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων βλέπουμε τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ
των παραγόντων και το βαθμό που αυτές επηρεάζονται.
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Πίνακας 12: Ανάλυση παραγόντων του μοντέλου (P Values)

Πίνακας 13: Ανάλυση παραγόντων του μοντέλου (T Values)
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Path Coefficients

Original
Sample (O)

ΕΓΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ->
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ->
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ->
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ->
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ->
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Standard
Sample
Deviation T Statistics P Values
Mean (M) (STDEV) (|O/STDEV|)

0.576

0.575

0.032

17.857

0.000

0.495

0.493

0.032

15.628

0.000

0.007

0.010

0.004

1.527

0.127

0.512

0.513

0.039

13.006

0.000

0.558

0.553

0.037

15.038

0.000

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται να υπάρχει οριακά θετική αλλά όχι
σημαντική σχέση εξάρτησης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της
οργανωσιακής δέσμευσης στο δείγμα (t=1.527 <1.96, p=0.127 >0.05). Από την
άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική στατιστική σχέση εξάρτησης τόσο της
εγγενούς όσο και της εξωγενούς ικανοποίησης με την εργασιακή ικανοποίηση
(p=0.000). Η εγγενής ικανοποίηση εμφανίζει μεγαλύτερο επίπεδο σημαντικότητας
στη σχέση της με την συνολική ικανοποίηση (t=17.857, p=0.000) από την
εξωγενή (t=15.628, p=0.000).
Επιπλέον,

φαίνεται

συναισθηματικής

να

όσο

υπάρχει
και

της

σημαντική
κανονιστικής

σχέση

εξάρτησης

δέσμευσης

με

τη

τόσο

της

συνολική

οργανωσιακή δέσμευση (p=0.000).
Η συναισθηματική δέσμευση εμφανίζει μεγαλύτερο επίπεδο σημαντικότητας στη
σχέση της με τη συνολική δέσμευση (t=15.038, p=0.000) από την κανονιστική
δέσμευση (t=13.006, p=0.000).
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5.3 Περιγραφική ανάλυση της εργασιακής ικανοποίησης
Με τη χρήση του SPSS v.22 υπολογίσθηκαν οι συχνότητες των απαντήσεων για
κάθε διάσταση της εργασιακής ικανοποίησης και τα αποτέλεσμα αποτυπώνονται
στους παρακάτω Πίνακες 14 έως 34.
Πίνακας 14: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Παροχή
Κοινωνικών Υπηρεσιών

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δηλαδή το 88% είναι ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι με τη δυνατότητα που τους δίνεται να παρέχουν υπηρεσία
στο κοινωνικό σύνολο. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε πολύ
δυσαρεστημένος σε αυτή την ερώτηση.
Πίνακας 15: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης -Αίσθημα
Ασφάλειας

Το 82,7% των ερωτηθέντων απάντησαν οτι είναι ευχαριστημένοι και πολύ
ευχαριστημένοι από το αίσθημα ασφάλειας που λαμβάνουν από την εργασία τους
στον εν λόγω οργανισμό. Επιπλέον, το 12% δήλωσε την ουδετερότητά του.
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Πίνακας 16: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης Δημιουργικότητα

Αναφορικά

με

τη

δημιουργηκότητα

στην

εργασία,

το

68%

αισθάνεται

ευχαριστημένο και πολύ ευχαριστημένο και το 24% ούτε ευχαριστημένο ούτε
δυσαρεστημένο. Κανένας δεν δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος.
Πίνακας 17: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Υπευθυνότητα

Σημαντική πλειοψηφία των εργαζομένων, το 66,7%, είναι ευχαριστιμένοι ή πολύ
ευχαριστημένοι με τη δυνατότητα που τους δίνεται να χρησιμοποιούν την κρίση
τους στην εργασίας τους. Αυτή η ερώτηση αφορά τον παράγοντα υπευθυνότητα.
Πίνακας 18: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Συνθήκες
Εργασίας
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Πολύ σημαντικιή πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 72% δήλωσαν ευχαριστημένοι
ή πολύ ευχαριστημένοι από τις συνθήκες εργασίας στο χώρο της δουλειάς τους.
Κανένας δεν δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος.
Πίνακας 19: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Δραστηριότητα

Το 76% των ερωτηθέντων, δήλωσαν ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι από
τη δυνατότητα που έχουν να παραμένουν απασχολημένοι στην εργασία τους.
Πίνακας 20: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Ηθικές Αξίες

Ένα 69,4% δήλωσε ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο από τη δυνατότητα να
μην κάνει πράγματα ενάντια στη συνείδησή τους. Αυτή η ερώτηση αφορά τον
παράγοντα ηθικές αξίες.
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Πίνακας 21: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Αίσθημα
Εκπλήρωσης

Ποσοστό

69,3%

των

ερωτηθέντων,

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

ή

πολύ

ευχαριστημένοι από το αίσθημα εκπλήρωσης που λαμβάνουν από την εργασία
τους.
Πίνακας 22: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Αξιοποίηση
Ικανοτήτων

Ποσοστό 66,7% δήλωσε ευχαριστημένο ή πολύ ευχαριστημένο από την
αξιοποίηση των ικανοτήτων του κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Το 13,3%
δηλώνει δυσαρεστημένο και το 6,7% πολύ δυσαρεστημένο.
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Πίνακας 23: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Ποικιλία

Αναφορικά με την ποικιλία στην εργασία, το 65,4% αισθάνεται ευχαριστημένο και
πολύ ευχαριστημένο. Αντιθέτως, το 17,3% δηλώνει δυσαρεστημένο και το 6,7%
πολύ δυσαρεστημένο.
Πίνακας 24: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Επίβλεψη
(ανθρώπινος παράγοντας)

Ποσοστό

58,7%

των

ερωτηθέντων

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

και

πολύ

ευχαριστημένοι από τον τρόπο που η διοίκηση αντιμετωπίζει το προσωπικό
(Επίβλεψη - Ανθρώπινος παράγοντας) ενώ το 22,7% δήλωσε δυσαρεστημένο.

ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση

55

Πίνακας 25: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Αναγνώριση

Το 56% απάντησε ευχαριστημένο και πολύ ευχαριστημένο από την αναγνώριση
και τον έπαινο που λαμβάνει για τα θετικά αποτελέσματα της εργασίας του, ενώ το
12% απάντησε οτι είναι δυσαρεστημένο και το 8% πολύ δυσαρεστημένο.
Πίνακας 26: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Επίβλεψη
(τεχνική επάρκεια)

Ποσοστό

54,7%

των

ερωτηθέντων

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

και

πολύ

ευχαριστημένοι από την ικανότητα του προϊσταμένου τους να λαμβάνει αποφάσεις
(Επίβλεψη - Τεχνική επάρκεια) ενώ ένα ποσοστό 22,7% δήλωσε δυσαρεστημένο.
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Πίνακας 27: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Κοινωνική Θέση
(status)

Το 50,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ευχαριστημένοι και πολύ ευχαριστημένοι
από το κοινωνικό status που απολαμβάνουν από την εργασία τους και το 29,3%
δήλωσε ουδετερότητα.
Πίνακας 28: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Ανεξαρτησία

Ποσοστό

58,7%

των

ερωτηθέντων

δήλωσαν

ευχαριστημένοι

και

πολύ

ευχαριστημένοι από την ανεξαρτησία στην εργασία τους, ενώ το 24% δήλωσαν
δυσαρεστημένοι.
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Πίνακας 29: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Πολιτικές του
οργανισμού

Το 50,7% απάντησε οτι είναι ευχαριστημένοι και πολύ ευχαριστημένοι από τον
τρόπο που εφαρμόζονται οι πολιτικές του οργανισμού και το 32% δήλωσε
ουδετερότητα.
Πίνακας 30: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Αμοιβή

Αναφορικά με την αμοιβή το 52% των ερωτηθέντων δήλωσαν ευχαριστημένοι και
πολύ ευχαριστημένοι, το 21,3% δήλωσαν ουδετερότητα, το 21,3% δήλωσαν
δυσαρεστημένοι και μόλις το 5,3% δήλωσαν πολύ δυσαρεστημένοι.
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Πίνακας 31: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Συνάδελφοι

Ποσοστό 48% του δείγματος δήλωσε οτι είναι ευχαριστημένοι και πολύ
ευχαριστημένοι από τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Το 25,3% δήλωσε
ουδετερώτητα ενώ το 21,3% δήλωσε δυσαρεστημένο και το 5,3% δήλωσε πολύ
δυσαρεστημένο.
Πίνακας 32: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Εξουσία

Αναφορικά με την εξουσία που ασκούν το 46,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν
ευχαριστημένοι και πολύ ευχαριστημένοι, το 26,7% δήλωσαν ουδετερότητα, το
16% δήλωσαν δυσαρεστημέοι και το 10,7% δήλωσαν πολύ δυσαρεστημένοι.
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Πίνακας 33: Περιγραφική ανάλυση Εργασιακής Ικανοποίησης - Προαγωγή

Το 41,3% των εργαζομένων φαίνεται δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο από
τις ευκαιρίες προαγωγής στον οργανισμό και ένα επιπλέον 28% δήλωσε
ουδετερότητα. Ακόμα το 30,7% δήλωσε ευχαριστημένο και πολύ ευχαριστημένο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ευχαριστιμένοι και πολύ
ευχαριστημένοι σε ποσοστό άνω του 50%, σε 17 από τις ερωτήσεις που αφορούν
τις παρακάτω διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης: παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών, αίσθημα ασφάλειας, δημιουργηκότητα, υπευθυνότητα, συνθήκες
εργασίας,

δραστηριότητα,

ηθικές

αξίες,

αίσθημα

εκπλήρωσης,

αξιοποίηση

ικανοτήτων, ποικιλία, η επίβλεψη (ανθρώπινος παράγοντας), έπαινος, επίβλεψη
(τεχνική

επάρκεια),

κοινωνική

θέση

(status),

ανεξαρτησία,

πολιτικές

του

οργανισμού, αμοιβή.
Στις υπόλοιπες τρείς ερωτήσεις που αφορουν σε συναδέλφους, εξουσία, προγωγή,
το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ήταν κάτω του 50%.
Επιπλέον, υπολογίσθηκαν οι μέσοι όροι των διαστάσεων/παραγόντων της
εργασιακής ικανοποίησης και αποτυπώνονται στο Πίνακα 35 σε φθίνουσα σειρά
από τον υψηλότερο μέσο όρο στο χαμηλότερο.
Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει σαφής υπεροχή κάποιων διαστάσεων κανοποίησης
έναντι κάποιων άλλων που εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές.
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Πίνακας 34: Περιγραφική ανάλυση διαστάσεων Εργασιακής Ικανοποίησης

Η σειρά προτίμησης των διαστάσεων της εργασιακής ικανοποίησης με βάση το
μέσο όρο εμφανίζεται παρακάτω:
1. η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (προσφορά στο κοινωνικό σύνολο)
2. η ασφάλεια (σταθερότητα εργασίας)
3. η δημιουργικότητα (χρήση προσωπικών μεθόδων)
4. η υπευθυνότητα (χρήση της προσωπικής κρίσης)
5. οι συνθήκες εργασίας
6. η δραστηριότητα (συνεχής απασχόληση)
7. οι ηθικές αξίες (ενάντια στη συνείδηση)
8. το επίτευγμα (αίσθημα εκπλήρωσης)
9. η αξιοποίηση ικανοτήτων
10. η ποικιλία
11. η επίβλεψη (ανθρώπινος παράγοντας)
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12. η αναγνώριση (έπαινος)
13. η επίβλεψη (τεχνική επάρκεια)
14. η κοινωνική θέση (status)
15. η ανεξαρτησία (εργασία μόνος)
16. οι πολιτικές του οργανισμού
17. η αμοιβή
18. οι συνάδελφοι
19. η εξουσία
20. η προαγωγή
Συνολικά ο μέσος όρος της ικανοποίησης από την εργασία ξεπέρασε την
ουδετερότητα με βαθμό 3,56.
Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασίας τους
και ιδιαίτερα για το αίσθημα ασφάλειας που αισθάνονται, τη δημιουργικότητα,
υπευθυνότητα και δραστηριότητα στην εργασία τους, για τις συνθήκες εργασίας,
το αίσθημα εκπλήρωσης, την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και την ποικιλία
στην εργασία τους.
Αντίθετα είναι λιγότερο ικανοποιημένοι, κοντά στην ουδετερότητα, με την
ανεξαρτησία (δουλεύω μόνος), τον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών του
οργανισμού, την αμοιβή και τις σχέσεις με τους συναδέλφους. Σχετική
δυσαρέσκεια, λίγο κάτω από την ουδετερότητα δήλωσαν μόνο με τις προοπτικές
εξέλιξης (προαγωγή).

5.4 Περιγραφική ανάλυση της οργανωσιακής δέσμευσης
Με τη χρήση του SPSS v.22 υπολογίσθηκαν οι συχνότητες της κάθε διάστασης της
οργανωσιακής δέσμευσης του δείγματος, μετά την αφαίρεση της διάστασης της
συνεχούς δέσμευσης, και το αποτέλεσμα φαίνεται στους Πίνακες 35 και 36.
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Οι ερωτήσεις με σήμανση R1 έχουν αντιστραφεί και οι απαντήσεις αφορούν τη
θετική ανταπόκριση των ερωτηθέντων στο ερώτημα.
Πίνακας 35: Περιγραφική ανάλυση Οργανωσιακής Δέσμευσης - Συναισθηματική
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Συνολικά πάνω από το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν συμφωνώ και συμφωνώ
απόλυτα στις ερωτησεις που αφορούσαν τη διάσταση της συναισθηματικής
δέσμευσης κάτι που καταδεικνύει την υψηλή συναισθηματική δέσμευση που
βιώνουν με τον οργανισμό.
Η ερώτηση "Δεν νοιώθω συναισθηματικά δεμένος με την επιχείρηση" είναι
αντεστραμμένη και η απάντηση 5 δηλώνει την απόλυτη συναισθηματική δέσμευση
του ερωτώμενου.
Πίνακας 36: Περιγραφική ανάλυση Οργανωσιακής Δέσμευσης - Κανονιστική
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Η υποχρέωση παραμονής στον οργανισμό συγκεντρώνει ποσοστό 69,4% των
ερωτηθέντων που απάντησαν ότι συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα.
Η τάση φυγής από τον οργανισμό εμφανίζει ποσοστό 49,4% των ερωτηθέντων
που δήλωσαν ότι δεν θα ήταν σωστό να φύγουν τώρα από την επιχείρηση. Το
17,3% δήλωσε ουδετερότητα και το 33,4% δήλωσε ότι θα αποχωρούσε σχετικά
και απόλυτα άμεσα από την επιχείρηση.
Αναφορικά με το συναισθηματικό δέσιμο με τον οργανισμό, ποσοστό 82,7% των
ερωτηθέντων απάντησαν ότι συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα αναφορικά με
αυτό.
Ποσοστό 73,3% απάντησαν ότι συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα στην
ερώτηση αν χρωστούν πολλά στην επιχείρηση που εργάζονται.
Το 49% του δείγματος θα αισθανόταν ενοχές αν αποχωρούσε από τον οργανισμό,
το 21,3% δήλωσε ουδετερότητα και το 29,3% δήλωσε ότι θα αποχωρούσε χωρίς
ενοχές.
Τέλος, φαίνεται ότι το 44% των ερωτηθέντων δεν αισθάνονται υποχρέωση προς
τους ανθρώπους του οργανισμού ενώ το 28% δήλωσε ουδετερότητα και το 24%
σχετική υποχρέωση.
Συνολικά πάνω από το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν συμφωνώ και συμφωνώ
απόλυτα στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη διάσταση της κανονιστικής δέσμευσης
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κάτι που καταδεικνύει την μέτρια κανονιστική δέσμευση που βιώνουν με τον
οργανισμό.
Οι ερωτήσεις με σήμανση R1 αφορούν αντεστραμμένες απαντήσεις που σημαίνει
ότι η απάντηση 5 δηλώνει την απόλυτη συναισθηματική δέσμευση του
ερωτώμενου και η απάντηση 4 την απλή.
Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την
κατανομή των μέσων όρων των απαντήσεων στις ερωτήσεις της οργανωσιακής
δέσμευσης.
Πίνακας 37: Περιγραφική ανάλυση διαστάσεων Οργανωσιακής Δέσμευσης Μ.Ο.

Συνολικά ο μέσος όρος της συνολικής οργανωσιακής δέσμευσης είναι 3,67 και
καταδεικνύει την αισθητά πάνω από το μέσο όρο δέσμευση των ερωτηθέντων με
τον οργανισμό τους.
Στους παρακάτω πίνακες 38 και 39 γίνεται αποτύπωση των αποτελεσμάτων με
διαχωρισμό τους ανά διάσταση της οργανωσιακής δέσμευσης του δείγματος.
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Πίνακας 38: Περιγραφική ανάλυση Συναισθηματικής Δέσμευσης Μ.Ο.

Συνολικά ο μέσος όρος της συναισθηματικής δέσμευσης είναι 3,91 και καταδεικνύει
την υψηλή συναισθηματική δέσμευση των ερωτηθέντων.
Πίνακας 39: Περιγραφική ανάλυση Κανονιστικής Δέσμευσης Μ.Ο.

Συνολικά ο μέσος όρος της κανονιστικής δέσμευσης είναι 3,43 και καταδεικνύει τη
μέτρια κανονιστική δέσμευση των ερωτηθέντων.

5.5 Επίδραση δημογραφικών στοιχείων
Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων
ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης και χρόνια συνολικής
προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα του δείγματος.
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Πίνακας 40: Επίδραση παράγοντα Ηλικία
ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ 1 -> ΕΓΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΑ 1 -> ΕΞΩΓΕΝΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΑ 1 -> ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΑ 1 -> ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΗΛΙΚΙΑ 1 -> ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΗΛΙΚΙΑ 1 -> ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Original
Sample
(O)

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P Values

-0.109

-0.103

0.120

0.911

0.362

-0.149

-0.142

0.118

1.266

0.206

0.003

0.005

0.005

0.630

0.529

0.005

0.007

0.118

0.040

0.968

0.000

0.001

0.003

0.134

0.894

-0.156

-0.156

0.108

1.443

0.149

Original
Sample
(O)

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P Values

0.030
0.088
-0.003
-0.057
0.001

0.036
0.095
-0.004
-0.052
0.001

0.126
0.122
0.005
0.117
0.003

0.237
0.720
0.593
0.485
0.230

0.812
0.472
0.553
0.628
0.818

-0.035

-0.031

0.119

0.292

0.770

Πίνακας 41: Επίδραση παράγοντα Φύλο
ΦΥΛΟ
ΦΥΛΟ -> ΕΓΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΛΟ -> ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΛΟ -> ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΛΟ -> ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΦΥΛΟ -> ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΦΥΛΟ -> ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πίνακας 42: Επίδραση παράγοντα Οικογενειακή Κατάσταση
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ->
ΕΓΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ->
ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ->
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ->
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ->
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ->
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Original
Sample
(O)

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P Values

-0.003

-0.013

0.187

0.018

0.986

-0.047

-0.051

0.150

0.314

0.754

0.005

0.007

0.052

0.095

0.924

-0.172

-0.180

0.139

1.243

0.214

0.025

0.035

0.026

0.979

0.328

-0.164

-0.177

0.118

1.382

0.167
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Πίνακας 43: Επίδραση παράγοντα Επίπεδο Εκπαίδευσης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ->
ΕΓΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ->
ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ->
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ->
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ->
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ->
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Original
Sample (O)

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P Values

-0.047

-0.049

0.124

0.382

0.702

-0.158

-0.157

0.119

1.329

0.184

-0.001

-0.000

0.006

0.112

0.910

-0.168

-0.169

0.117

1.435

0.152

0.000

0.002

0.002

0.170

0.865

-0.162

-0.164

0.118

1.376

0.169

Πίνακας 44: Επίδραση παράγοντα Χρόνια προϋπηρεσίας
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΕΡΕΣΙΑΣ -> ΕΓΓΕΝΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΕΡΕΣΙΑΣ -> ΕΞΩΓΕΝΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΕΡΕΣΙΑΣ -> ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΕΡΕΣΙΑΣ -> ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΕΡΕΣΙΑΣ ->
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΕΡΕΣΙΑΣ ->
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Original
Sample (O)

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P Values

0.010

0.013

0.118

0.085

0.932

-0.095

-0.092

0.117

0.814

0.416

0.004

0.004

0.005

0.750

0.453

-0.050

-0.047

0.119

0.423

0.672

0.000

0.000

0.002

0.085

0.932

0.022

0.030

0.116

0.190

0.849

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική σχέση
επίδρασης ανάμεσα στις μεταβλητές του μοντέλου μας και τους παράγοντες ηλικία,
φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης και χρόνια συνολικής
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προϋπηρεσίας, καθώς οι τιμές p είναι μεγαλύτερες από 0.05 που αποτελεί το όριο
σημαντικότητας επίδρασης.

5.6 Έλεγχος υποθέσεων έρευνας
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις:
1: Η εγγενής (intrinsic) ικανοποίηση επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εργασιακή
ικανοποίηση των εργαζομένων του δείγματος.
2: Η εξωγενής (extrinsic) ικανοποίηση επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εργασιακή
ικανοποίηση των εργαζομένων του δείγματος.
4: Η συναισθηματική διάσταση προσδιορίζει σημαντικά την οργανωσιακή
δέσμευση των εργαζομένων του δείγματος.
6: Η κανονιστική διάσταση προσδιορίζει σημαντικά την οργανωσιακή δέσμευση
των εργαζομένων του δείγματος.
Αντιθέτως δεν επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις:
3: Υπάρχει σημαντική αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση
(αίτιο) και την οργανωσιακή δέσμευση (αποτέλεσμα).
5: Η συνεχής διάσταση προσδιορίζει σημαντικά την οργανωσιακή δέσμευση των
εργαζομένων του δείγματος.
7: Τα δημογραφικά στοιχειά (ηλικία, φύλλο, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο
εκπαίδευσης, χρόνια προϋπηρεσίας) επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και
την οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων του δείγματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων, Συμπεράσματα,
Προτάσεις
Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Γίνεται
αναφορά στις προεκτάσεις που προκύπτουν από αυτά και καταγράφονται
προτάσεις βελτίωσης σχετικά με τις μεταβλητές που μελετήθηκαν διεξοδικά από
την παρούσα έρευνα. Ακολούθως, αναφέρονται τα μειονεκτήματα και οι
περιορισμοί της έρευνας.
Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να εντοπισθεί ο βαθμός εργασιακής
ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων στα δημοτικά μέσα
ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης διερευνήθηκε η σχέση εξάρτησης
μεταξύ των δύο μεταβλητών, η επίδραση των επιμέρους διαστάσεών τους στο
συνολικό αποτέλεσμα καθώς και η σχέση επίδρασής τους με δημογραφικούς
παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό
επίπεδο και η προϋπηρεσία των εργαζομένων.
Στην έρευνα συμμετείχαν 75

συνολικά εργαζόμενοι στα δημοτικά μέσα

ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

6.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων
Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, η ηλικία, το φύλο και η οικογενειακή
κατάσταση, ως δημογραφικές μεταβλητές, βρέθηκε ότι δεν έχουν σημαντική
επίδραση στη σχέση εξάρτησης της εργασιακής ικανοποίησης με την οργανωσιακή
δέσμευση αλλά ούτε και στις επιμέρους διαστάσεις των δύο υπό έρευνα
μεταβλητών.
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Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ούτε το επίπεδο εκπαίδευσης και τα χρόνια συνολικής
προϋπηρεσίας σχετίζονται με την ικανοποίηση από την εργασία και την
οργανωσιακή δέσμευση στους εργαζόμενους του δείγματος.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερες έρευνες που κατέδειξαν αντίθετο
αποτέλεσμα και εξηγείται από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα εργάζονται κάτω από διαφορετικά πλαίσια οργανωσιακής και
εργασιακής ζωής και οι διαφορές αυτές επηρεάζουν τη στάση τους.
Το επίπεδο ικανοποίησης του εργαζόμενου από την εργασία του, προκύπτει από τις
προσδοκίες που έχει από αυτήν και τον βαθμό ικανοποίησης αυτών των
προσδοκιών. Από αυτή την άποψη, η ικανοποίηση από την εργασία θεωρείται μια
συναισθηματική

αντίδραση

που

προκύπτει

από

την

αλληλεπίδραση

των

ανταμοιβών εργασίας και των αξιών εργασίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η
συμμόρφωση που αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος μεταξύ ανταμοιβών και αξιών,
τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από την εργασία και όσο μεγαλύτερη είναι η
απόκλιση που αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος, τόσο μικρότερη είναι η ικανοποίησή
του (Oshagbemi, 2000).
Επομένως, σε έναν οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως τα δημοτικά
μέσα ενημέρωσης, του οποίου η λειτουργία καθορίζεται από αυστηρό νομοθετικό
πλαίσιο που ορίζεται από την Κεντρική Κυβέρνηση, όλοι οι εργαζόμενοι
απολαμβάνουν καθορισμένες από το κράτος αμοιβές και εργάζονται σε ένα
προκαθορισμένο θεσμικό πλαίσιο.

Εργασιακή ικανοποίηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας (Πίνακας 34) έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι παρά δυσαρεστημένοι από την εργασία τους με το
μέσο όρο της συνολικής ικανοποίησης να κυμαίνεται στο 3,56.
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Η εγγενής ικανοποίηση δηλαδή το περιεχόμενο της εργασίας και η διεξαγωγή της
(περιθώριο

αυτονομίας

για

τον

τρόπο

επιτέλεσης

του

έργου,

βαθμός

υπευθυνότητας, ποικιλία δραστηριοτήτων), φάνηκε να κατέχει σημαντικότερο
ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού αποτελέσματος της ικανοποίησης στο δείγμα
από την εξωγενή ικανοποίηση δηλαδή το πλαίσιο διεξαγωγής και τις συνθήκες
εργασίας (ωράρια, αμοιβές).
Αυτό καταδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι στον οργανισμό αισθάνονται μεγαλύτερη
ικανοποίηση αναφορικά με τη φύση των καθηκόντων τους και τα συναισθήματα
που απορρέουν από την εργασία τους καθαυτή παρά με τις διάφορες πτυχές της
εργασίας τους και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή.
Έγινε φανερό, ότι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί κορυφαίο
προσδιοριστικό παράγοντα της ικανοποίησης των εργαζομένων στον οργανισμό,
κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι εργάζονται σε οργανισμό μέσων
ενημέρωσης δημόσιου χαρακτήρα και ο παράγοντας αυτός είναι μέρος της
αποστολής του οργανισμού. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι οι εργαζόμενοι
(εκούσια ή ακούσια) έχουν κατανοήσει και ενστερνιστεί την αποστολή του
οργανισμού όπου εργάζονται και δηλώνουν έντονα την ικανοποίησή τους.
Στη δεύτερη θέση προτίμησης βρίσκεται η σταθερότητα της εργασίας (ασφάλεια)
κάτι που εξηγείται από τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας στην παρούσα
χρονική στιγμή και το γεγονός ότι πρόκειται για οργανισμό του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
Παράγοντες όπως η δημιουργικότητα, η υπευθυνότητα, οι συνθήκες εργασίας και
η δραστηριότητα (συνεχής απασχόληση) εντοπίστηκαν στην πρώτη εξάδα των
προτιμήσεων των εργαζομένων. Οι παράγοντες αυτοί, με εξαίρεση τις συνθήκες
εργασίας, αναφέρονται στην οργάνωση της εργασίας και καταδεικνύουν μια θετική
αντιμετώπιση και ικανοποίηση από την πλευρά των ερωτηθέντων στον τρόπο
εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.
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Από την άλλη, παράγοντες όπως η προαγωγή, η εξουσία και οι σχέσεις με τους
συναδέλφους βρίσκονται πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις των εργαζομένων.
Η μέτρια δυσαρέσκεια του δείγματος (λίγο κάτω από την ουδετερότητα) για τις
προοπτικές εξέλιξης (προαγωγή), εξηγείται και από τον Johns (1966) ο οποίος
επισήμανε ότι οι προοπτικές προαγωγής επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση.
Έχει διαπιστωθεί ότι όταν αυτές κρίνονται ικανοποιητικές, αυξάνεται η εργασιακή
ικανοποίηση των εργαζομένων καθόσον οι προαγωγές περιέχουν σημαντικό αριθμό
στοιχείων που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση του ατόμου, τόσο υλικά (αύξηση
µισθού) όσο και κοινωνικής φύσεως (αναγνώριση εντός του οργανισμού, υψηλή
κοινωνική θέση).
Η προαγωγή βρίσκεται στην τελευταία θέση προτίμησης καθώς οι θέσεις ευθύνης
στο οργανόγραμμα της επιχείρησης είναι περιορισμένες και ήδη καλυμμένες και σε
συνδυασμό με τη μακροχρόνια παραμονή των εργαζομένων στον οργανισμό, δεν
είναι εφικτή η δυνατότητα εναλλαγής των ατόμων σε αυτές τις θέσεις. Η εξουσία
("έχω την ευκαιρία να λέω στους ανθρώπους τι να κάνουν") αξιολογήθηκε χαμηλά
καθώς όπως και οι ευκαιρίες προαγωγής σχετίζεται με τις περιορισμένες θέσεις
ευθύνης του οργανογράμματος του οργανισμού.

Οργανωσιακή δέσμευση
Διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι στα δημοτικά μέσα ενημέρωσης του Δήμου
Θεσσαλονίκης είναι μετρίως προς σημαντικά δεσμευμένοι με τον οργανισμό όπου
εργάζονται, με το μέσο όρο της συνολικής δέσμευσης να ανέρχεται σε 3,67.
Επιπλέον, έγινε φανερό ότι η συναισθηματική και η κανονιστική διάσταση της
οργανωσιακής δέσμευσης είναι αυτές που προσδιορίζουν σημαντικά τη συνολική
δέσμευση των εργαζομένων με τη συναισθηματική να υπερτερεί με μέσο όρο 3,91
έναντι της κανονιστικής με μέσο όρο 3,43.
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Σύμφωνα με τους Markovits, Davis και Van Dick (2007), οι εργαζόμενοι στον
ελληνικό δημόσιο τομέα, που αισθάνονται δεσμευμένοι με τον οργανισμό τους και
συντάσσονται με τους στόχους του, είναι πιο ικανοποιημένοι από την εργασία
τους, ακόμη και στην περίπτωση της κανονιστικής μόνο δέσμευσης. Εργαζόμενοι
που δε νιώθουν δεσμευμένοι, ή βιώνουν μόνο συνεχή δέσμευση, δείχνουν χαμηλό
βαθμό εργασιακής ικανοποίησης. Οι παραπάνω ερευνητές επισημαίνουν πως οι
διαφορετικές αξίες που υπερισχύουν στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με άλλες
χώρες, όπως η θεσμική συλλογικότητα, η αποφυγή της αβεβαιότητας και η ισότητα
των φύλων, επηρεάζουν τις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές των Ελλήνων
εργαζομένων. Επίσης, επιβεβαιώνουν τη μεγάλη σημασία της συναισθηματικής
δέσμευσης στην εκδήλωση θετικών εργασιακών στάσεων.
Από την άλλη, η διάσταση της συνεχούς δέσμευσης δεν έχει εφαρμογή στο δείγμα
καθώς πρόκειται για εργαζομένους ενός οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Όπως αναφέρουν οι Markovits et al. (2010) οι εργαζόμενοι του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα εργάζονται κάτω από διαφορετικά πλαίσια οργανωσιακής
και εργασιακής ζωής, και οι διαφορές αυτές επηρεάζουν τη στάση τους. Όταν οι
εξωτερικές και εγγενείς ικανοποιήσεις αυξάνονται, οι εργαζόμενοι του δημόσιου
τομέα τείνουν να αναπτύσσουν ισχυρότερη συναισθηματική και κανονιστική
δέσμευση έναντι των οργανώσεών τους από ότι αυτοί του ιδιωτικού τομέα.
Η συναισθηματική και η κανονιστική διάσταση της δέσμευσης φαίνεται να
επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο της συνολικής δέσμευσης του δείγματος. Η
υψηλή συναισθηματική δέσμευση των εργαζομένων εξηγείται από το γεγονός ότι
οι εργαζόμενοι στον οργανισμό παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν πολλά
χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο αναφορικά με την
κουλτούρα του οργανισμού, τον τόπο εργασίας και γενικά τον ίδιο τον οργανισμό.
Η πολύχρονη παραμονή των ερωτηθέντων στον οργανισμό εξηγεί και τη μέτρια
κανονιστική δέσμευση που εμφανίζουν καθώς αυτή σχετίζεται με τυχόν
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υποχρέωση και ευθύνη που αισθάνονται απέναντι στον οργανισμό σε σχέση με την
κατάρτιση και εκπαίδευση που αυτός του παρείχε.
Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 37 διαφαίνεται ότι οι εργαζόμενοι
αισθάνονται μέρος της επιχείρησης και μέλος της οικογένειας της επιχείρησης κάτι
που επίσης εξηγείται από τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας τους στον οργανισμό.
Από την άλλη, διαφαίνεται και το γεγονός ότι δεν αισθάνονται καμία υποχρέωση
να παραμείνουν στην επιχείρηση και αυτό εξηγείται από την πιθανή στασιμότητα
που βιώνουν προσωπικά, λόγω της έλλειψης προοπτικών εξέλιξης στην ιεραρχία.
Ο παράγοντας ενοχές (για πιθανή αποχώρηση) σε σχέση με την αποχώρηση από
την επιχείρηση έχει χαμηλό μέσο όρο ίσο με 3,23 κάτι που οφείλεται επίσης στην
έλλειψη ευκαιριών για προαγωγή.
Επιπλέον, όπως φαίνεται στον Πίνακα 37 η αφοσίωση των εργαζομένων στους
ανθρώπους του οργανισμού εμφανίζει αρκετά χαμηλό μέσο όρο 2,73. Αυτό
εξηγείται λόγω των συχνών αλλαγών στην ανώτερη διοίκηση του οργανισμού με
αλλαγές στη θέση του Προέδρου της επιχείρησης και μεταβολές στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλονται από τον επιβλέποντα φορέα.

Εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάμεσα την
εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων στον
οργανισμό, αλλά αυτή δεν είναι σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι μια ενίσχυση της
εργασιακής ικανοποίησης θα επιδράσει ελάχιστα στην δέσμευση των εργαζομένων
με τον οργανισμό τους.
Αυτό εξηγείται καθώς πρόκειται για έναν οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα που
απασχολεί έμπειρο προσωπικό με πολυετή προϋπηρεσία και επομένως οι
εργαζόμενοι είναι μεν ευχαριστημένοι από την εργασία τους αυτή καθαυτή, αλλιώς
δεν θα ήταν επιτυχημένα τα αποτελέσματά της και νιώθουν να ενστερνίζονται την
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κουλτούρα και την αποστολή του οργανισμού σε σημαντικό βαθμό, αλλά μια
μεταβολή στον βαθμό της ικανοποίησής τους δεν θα επιδρούσε σημαντικά στο
βαθμό της δέσμευσής τους με τον οργανισμό.

Προτάσεις εργαζομένων (ανοιχτές ερωτήσεις)
Στο εργαλείο συλλογής των δεδομένων της έρευνας συμπεριλήφθησαν και δύο
ανοιχτές ερωτήσεις με τις οποίες ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να δηλώσουν
"τί είναι αυτό που τους ευχαριστεί περισσότερο" και "τί είναι αυτό που τους
δυσαρεστεί περισσότερο" στην εργασία τους. Η απάντηση αυτών των ερωτήσεων
ορίσθηκε ως προαιρετική και δόθηκαν απαντήσεις από 54 άτομα αναφορικά με το
τι τους ευχαριστεί στην εργασία τους και από 51 άτομα αναφορικά με το τι τους
δυσαρεστεί. Σκοπός αυτών των ερωτήσεων είναι η συλλογή στοιχείων που θα
βοηθήσουν στη σύνοψη των τελικών προτάσεων βελτίωσης προς την ανώτερη
διοίκηση του οργανισμού.
Σε πέντε απαντήσεις έγινε αναφορά σε καθαρά προσωπικούς παράγοντες που
αφορούσαν στην προσωπική εξέλιξη του συγκεκριμένου εργαζόμενου και
επομένως δεν έγινε περαιτέρω αξιολόγησή τους.
Τα αποτελέσματα των ανοιχτών ερωτήσεων φαίνεται να συμβαδίζουν με αυτά του
δομημένου ερωτηματολογίου καθώς καταδεικνύεται ότι οι παράγοντες που
βαθμολογήθηκαν υψηλά αναφέρονται και στα σχόλια των ερωτηθέντων.
Επιβεβαιώνεται επομένως η ικανοποίηση για την παροχή κοινωνικού έργου, τις
συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας
(δημιουργικότητα, δραστηριότητα, υπευθυνότητα κ.α.). Επιπλέον επιβεβαιώνεται
και η δυσαρέσκεια για τις ευκαιρίες προαγωγής, τους συναδέλφους και τις
πολιτικές του οργανισμού.
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6.2 Συμπεράσματα και προτάσεις
Τα αποτελέσματα της παρούσας εμπειρικής μελέτης μπορούν να αποτελέσουν
οδηγό για τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, όλων των ειδικοτήτων, του
παρόντος οργανισμού, ώστε να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν συστήματα
υψηλής εργασιακής απόδοσης μέσα από τα οποία θα ενισχυθεί η ικανοποίηση και
δέσμευσή τους με τον

οργανισμό, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους με στόχο τη βελτίωση των
υπηρεσιών που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Τα

Συστήματα

Διοίκησης

Ανθρώπινων

Πόρων

Υψηλής

Απόδοσης

(High

Performance Work Systems) συνδέονται με τη συμβολή της διοίκησης του
ανθρώπινου δυναμικού στην απόδοση του οργανισμού (Boxall, 2012). Τα
συστήματα

αυτά

προέκυψαν

μέσα

από

την

προσπάθεια

των

μεγάλων

μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βόρειας Αμερικής να αναπτύξουν τη δική τους
εκδοχή, αναφορικά με το είδος των προηγμένων εργασιακών συστημάτων,
προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τη ‘‘λιτή παραγωγή’’ των
Ιαπώνων, το ‘‘κοινωνικοτεχνικό σύστημα’’ των Σουηδών, τη ‘‘διαφοροποιημένη
παραγωγή’’ των Γερμανών και την ‘‘ευέλικτη εξειδίκευση’’ των Ιταλών (Appelbaum
and Batt, 1994).
Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό
πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, εργασιακών δομών και διαδικασιών
που μεγιστοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη δέσμευση και την ευελιξία των
εργαζομένων (Bohlander and Snell, 2007). Επομένως, ένα τέτοιο ολοκληρωμένο
σύστημα,

ενσωματώνει

πρακτικές

που

αποσκοπούν

στην

ενίσχυση

των

δεξιοτήτων, των κινήτρων και της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού με
τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να αποτελέσουν πηγή βιώσιμου ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για έναν οργανισμό (Datta et al., 2005). Πρόκειται για ένα
σύστημα που παρέχει στους εργαζομένους την ευκαιρία για συμμετοχή σε
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ουσιαστικές αποφάσεις, ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εργαζομένων και τους
παρέχει κίνητρα για να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
Ένας ικανοποιημένος από την εργασία του υπάλληλος μπορεί να μη δίνεται
ουσιαστικά σε αυτή. Η δέσμευση (commitment) των εργαζομένων αποτελεί στάση
που εκτίνεται πέρα από την ικανοποίηση από την αμοιβή και τη δυνατότητα
σταθερού ωραρίου. Η ικανοποίηση είναι γενικά αρκετή για να διατηρήσει τους
εργαζόμενους στον οργανισμό, δεν αρκεί όμως, για να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματικότητα. Από την άλλη, η δέσμευση των εργαζομένων προωθεί την
αύξηση της αποτελεσματικότητας.
Ένας δεσμευμένος εργαζόμενος είναι αυτός που εμπλέκεται βαθιά και επενδύει
στην εργασία του. Οι παράγοντες που οδηγούν στη δέσμευση των εργαζομένων,
ωστόσο, είναι διαφορετικοί από αυτούς που οδηγούν στην ικανοποίηση. Η
ικανοποίηση των εργαζομένων είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο η δέσμευσή τους
μπορεί να αναπτυχθεί.
Μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι η αποτελεσματικότητα του εργαζόμενου εξαρτάται
από τα κίνητρα για εργασία και αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονται από τους
οργανισμούς, στις ανάγκες κάθε εργαζόμενου.
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν
να βοηθήσουν τη διοίκηση να αναπτύξει ένα πρόγραμμα αποτελεσματικών δομών
επιβράβευσης και θέσπιση προγραμμάτων διαχείρισης κατάρτισης, για την
προώθηση αποτελεσματικότερης ομαδικής εργασίας.
Ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να αγωνίζεται κάτω από την έλλειψη κεφαλαίων
και διαχειριστικής ικανότητας εν μέσω διαρθρωτικών αλλαγών που είναι
αποτέλεσμα μνημονιακών δεσμεύσεων. Επιπλέον, όπως και αλλού, ο δημόσιος
τομέας στην Ελλάδα γίνεται μερικές φορές αργός στην παροχή δημόσιων
υπηρεσιών, ενώ ο ιδιωτικός τομέας στην ίδια χώρα φημίζεται για την ταχύτερη
παροχή υπηρεσιών. Έχει προταθεί ότι οι διαφορές μπορεί, εν μέρει, να αποδοθούν
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στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν συχνά,
πολλούς αρνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γενική ευημερία τους. Αυτοί
οι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν έλλειψη κινήτρων καθώς και χαμηλά
επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία και τη ζωή (Saari & Judge, 2004).
Καθώς οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα λειτουργούν σε ένα,
προκαθορισμένο και με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, περιβάλλον, η δυνατότητά
τους για παροχή κινήτρων περιορίζεται στα μη χρηματικά κίνητρα. Επομένως, οι
οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτού του είδους παροχές
κινήτρων

για

να

ενισχύσουν

τη

δέσμευση

και

κατ'

επέκταση

την

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων τους.
Τα μη χρηματικά κίνητρα αφορούν την ομαδική εργασία, την εργασιακή
εξασφάλιση, τις ευκαιρίες για εξέλιξη, τις καλές συνθήκες εργασίας, την ευελιξία
στο ωράριο, τις καλές εργασιακές σχέσεις, την εργασιακή αναγνώριση.
Η ομαδική εργασία αναφέρεται στην πρόθεση του εργαζομένου για συνεργασία με
τους συναδέλφους του με τρόπο που να εισπράττει και να παρέχει υποστήριξη,
βοήθεια και συνεργασία σε θέματα του εργασιακού του αντικειμένου.
Η εργασιακή εξασφάλιση αφορά στο αίσθημα ασφάλειας του εργαζόμενου που
όμως θεωρείται δεδομένο σε οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα και επομένως οι
προοπτικές βελτίωσης δείχνουν περιορισμένες.
Οι ευκαιρίες για εξέλιξη (προαγωγή) επηρεάζουν σημαντικά την πρόθεση του
εργαζόμενου για παραμονή στον οργανισμό και την προσπάθεια επίτευξης του
στόχου προς την κατεύθυνση της απόκτησης καλύτερης θέσης εργασίας. Στον υπό
μελέτη οργανισμό, εκφράζεται σημαντική δυσαρέσκεια αναφορικά με τις ευκαιρίες
προαγωγής που αυτός παρέχει. Μια πρόταση για μείωση αυτής της δυσαρέσκειας
είναι η υιοθέτηση πρακτικών αποτελεσματικότερης ομαδικής εργασίας.
Με τη σύσταση ομάδων εργασίας επιτυγχάνεται ανάπτυξη του αισθήματος
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και αυτό ενισχύει τη δέσμευση των
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εργαζομένων. Η συμμετοχή δημιουργεί ιδιοκτησία, γεγονός που ενισχύει την
αφοσίωση και τη δέσμευση και αυξάνει την υπευθυνότητα.
Μέσα από την εκπλήρωση του έργου που έχει ανατεθεί σε μία ομάδα εργασίας,
επιτυγχάνεται και το αίσθημα ολοκλήρωσης, αναγνώρισης και δημιουργικότητας
στους συμμετέχοντες, κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα παρακίνησης και
ενδυνάμωσης της εργασιακής ικανοποίησης. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι είναι
γενικά χαρούμενοι υπάλληλοι και γενικά χαρούμενοι υπάλληλοι συμβάλλουν στην
επιτυχία του οργανισμού.
Προτείνονται εβδομαδιαίες συναντήσεις των ομάδων για ενημέρωση αναφορικά με
την πορεία των εργασιών και συζήτηση των προβλημάτων και του τρόπου που
αντιμετωπίστηκαν καθώς και τυχόν προτάσεις για μεταβολή της σχετικής
διαδικασίας προς αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων στο μέλλον.
Οι καλές συνθήκες εργασίας, που αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον όπου
λειτουργεί ο εργαζόμενος, εξασφαλίζουν ένα υγιές, ασφαλές και ευχάριστο κλίμα
στην εργασία και λειτουργούν θετικά στην αύξηση της αποδοτικότητας.
Η ευελιξία στο ωράριο εργασίας θεωρείται πολύ σημαντική από την πλειοψηφία
των εργαζομένων, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση και
διαμοιρασμό του χρόνου τους ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους
ζωή, καλύπτοντας και την ανάγκη τους για ελευθερία κινήσεων στην εργασία τους.
Προτείνεται επομένως η παροχή δυνατότητας για ευελιξία τόσο στο ωράριο όσο
και στον τόπο παροχής του έργου, ώστε να δίνεται η αίσθηση στον εργαζόμενο ότι
ο οργανισμός νοιάζεται για τους υπαλλήλους του και κατανοεί τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους.
Οι καλές εργασιακές σχέσεις ανάμεσα στους εργαζομένους, βασισμένες στην
υποστήριξη από τους προϊσταμένους και η δημιουργία συνθηκών υγιούς
ανταγωνισμού έχει αποδειχθεί ότι συντελούν στην ανάπτυξη μιας ισορροπίας στο
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εργασιακό περιβάλλον, που συμβάλει στην αύξηση της δέσμευσης με τον
οργανισμό.
Προτείνεται επομένως στους επικεφαλείς του οργανισμού να εφαρμόσουν
πολιτικές και διαδικασίες που είναι δίκαιες και αμερόληπτες και παρέχουν έγκαιρη
και αντικειμενική ανατροφοδότηση της απόδοσης των εργαζομένων καθώς και
δίκαιη αποζημίωση και οφέλη. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν και να
διατηρήσουν

ένα

περιβάλλον

εμπιστοσύνης,

διατηρώντας

τις

υποσχέσεις,

σεβόμενοι την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων, ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους
να υποβάλλουν ερωτήσεις ή να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς φόβο και
επιτρέποντας στους εργαζόμενους να αποφασίζουν πώς θα ολοκληρώσουν
ορισμένες πτυχές της δουλειάς τους. Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία με τους
εργαζομένους έχει αποδειχθεί πολύτιμη και αποτελεσματική σε αυτή την
κατεύθυνση. Η αντιμετώπιση των εργαζομένων ως άτομα και όχι ως πόροι ή
ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα σε αυτή την
κατεύθυνση.

Προτείνονται

πολιτικές

γνωριμίας

με

τους

εργαζόμενους,

αναγνώρισης των επιτευγμάτων τους καθώς και παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη
δεξιοτήτων και κατάρτιση.
Η εργασιακή αναγνώριση που οδηγεί στην εργασιακή επιβράβευση, αφορά την
πληροφόρηση από τους προϊσταμένους σχετικά με τους ρυθμούς και την ποιότητα
της εργασίας του εργαζομένου αναφορικά με τους στόχους που του έχουν τεθεί.
Κάθε εργαζόμενος σχηματίζει αντιλήψεις περί της «διαδικαστικής δικαιοσύνης» η
οποία

εστιάζεται

στην

ορθότητα

των

διαδικασιών

και

των

μέσων

που

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή του. Η ερευνητική εμπειρία έχει δείξει ότι,
όταν οι εργαζόμενοι δε μπορούν να εκφέρουν γνώμη για αυτές τις διαδικασίες,
όπως για παράδειγμα την αξιολόγηση της απόδοσης, την πριμοδότηση του έργου
τους ή το πάγωμα των μισθών, τότε σχηματίζουν αρνητικές στάσεις αναφορικά με
τη διαχείριση της εξουσίας (Hom & Griffeth, 1991).
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Προτείνεται επομένως, η υιοθέτηση μιας πολιτικής μη χρηματικών κινήτρων από
τον οργανισμό, στην κατεύθυνση της προσπάθειάς από την πλευρά του, για
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων του και της επίτευξης του
τελικού στόχου που έχει τεθεί.
Σε αυτή την κατεύθυνση, κάθε οργανισμός ορίζει τους στόχους του. Οι στόχοι
αυτοί θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρίσιμοι, εφικτοί, σχετικοί με το
αντικείμενο δράσης και να έχουν χρονικό προσδιορισμό επίτευξης (S.M.A.R.T.).
Βασικός παράγοντας της επιτυχίας των στόχων ενός οργανισμού είναι το επίπεδο
δέσμευσης / αφοσίωσης των εργαζομένων σε αυτόν.
Ένας αφοσιωμένος εργαζόμενος συμμετέχει πλήρως και διακατέχεται από
ενθουσιασμό με τη δουλειά του. Αυτοί οι εργαζόμενοι νοιάζονται για το μέλλον του
οργανισμού και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν μέσα από μεγαλύτερη
προσπάθεια και πέρα από το χρέος του καθήκοντος, για να πετύχει ο οργανισμός
τους στόχους του.
Η αφοσίωση των εργαζομένων επηρεάζει επίσης τη νοοτροπία των ανθρώπων. Οι
αφοσιωμένοι εργαζόμενοι πιστεύουν πραγματικά ότι μπορούν να κάνουν τη
διαφορά στους οργανισμούς όπου εργάζονται. Η εμπιστοσύνη στις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που κατέχουν οι άνθρωποι, είναι ένας ισχυρός
προγνωστικός δείκτης συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση απόδοσης.
Ανησυχητικό δείγμα αποτελεί το γεγονός όπου, οι εργαζόμενοι στον οργανισμό δεν
ενδιαφέρονται για την εργασία τους (είναι απρόσεκτοι, σπαταλούν υλικά και συχνά
δεν δέχονταν καμία ευθύνη για το έργο τους). Εμφανίζονται για εργασία, κάνουν
ότι τους λένε να κάνουν και στο τέλος του ωραρίου τους, φεύγουν συνεχίζοντας
την ίδια ρουτίνα την επόμενη ημέρα στην εργασία.
Επιπλέον, μια σταθερά δομημένη οργανωσιακή διάρθρωση μπορεί να συμβάλλει
στην αύξηση της ικανοποίησης και της δέσμευσης των εργαζομένων στον
οργανισμό τους. Αυτό προϋποθέτει ένα διαρθρωμένο οργανόγραμμα με διακριτές
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θέσεις, τις σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας μεταξύ τους και την αναλυτική
περιγραφή των απαιτήσεων, καθηκόντων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων που η κάθε
θέση απαιτεί. Η διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου και οριοθετημένου διοικητικού
πλαισίου εργασίας για κάθε εργαζόμενο που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό
αρμοδιοτήτων, ανάλογα µε την θέση ευθύνης, μπορεί να βοηθήσει ώστε ο
εργαζόμενος να µην νιώθει πολύ πιεσμένος και αγχωμένος και να φθάσει στο
επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Η παροχή στον εργαζόμενο της ελευθερίας που
χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ώστε μέσω της αξιοποίησης των
δυνατοτήτων του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να παρέχει νέες ιδέες και
καινοτομία, συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανοποίησής του από την εργασία. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω των εσωτερικών πολιτικών που εφαρμόζονται στον οργανισμό
καθώς µε τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους
ανωτέρους τους.
Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι, όταν επικρατεί σύγχυση σχετικά με τα
καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα προνόμια, τότε η δυσαρέσκεια αυξάνεται.
Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει, ένα σαφές περίγραμμα εργασίας με
πλήρη ανάλυση καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας, ώστε να αποφεύγονται
χαοτικές καταστάσεις που δυσχεραίνουν η αποκλείουν την επίτευξη του τελικού
στόχου - αποτελέσματος.
Μέσα από τον ορισμό των στόχων του οργανισμού και σε συνδυασμό με τη
συγκεκριμένη δομή του, που αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα, η διοίκηση είναι
σε θέση να καθορίσει ακριβώς τις ανάγκες της αναφορικά με το ανθρώπινο
δυναμικό που χρειάζεται για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα της επίτευξης των
στόχων.
Ως συνέχεια της αποσαφήνισης των αναγκών του οργανισμού σε ανθρώπινο
δυναμικό, σύμφωνα με τη δομή και τους στόχους του, επέρχεται ο προσδιορισμός
του απαιτούμενου προγράμματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων και
δεξιοτήτων του προσωπικού.

ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση

85

Ένα δομημένο και αξιόλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα επιφέρει άριστα
εκπαιδευμένους εργαζόμενους με αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να
είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού και να συμβάλλουν στην
επίτευξη του πολυπόθητου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε οργανισμούς
δημόσιου χαρακτήρα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφορά στην ενίσχυση της
προσφοράς στην κοινωνία μέσα από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητάς του.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι σχέσεις των συναδέλφων
αξιολογήθηκαν από το δείγμα, με χαμηλή βαθμολογία κάτι που επηρεάζει την
ικανοποίηση από την εργασία.
Η επίλυση των διαφωνιών που πιθανώς υπάρχουν μέσα στον οργανισμό κρίνεται
αναγκαία και άμεση. Οι διαφωνίες αποτελούν την αρχή για τη συρρίκνωση ενός
οργανισμού. Διαφωνίες μεταξύ του προσωπικού ή/και διαφωνίες στη διοίκηση,
δημιουργούν ένα κλίμα που μόνο ενθαρρυντικά δεν λειτουργεί. Θα πρέπει να
υπάρχει συμφωνία ως προς τους στόχους και μια κοινή πορεία. Οι διαφωνίες
μπορεί να προκύψουν από μη κατανόηση της θέσης εργασίας του κάθε
εργαζόμενου, από το τι αναμένεται από το κάθε άτομο να συνεισφέρει από το
πόστο του καθώς και από το ποια στρατηγική έχει επιλέξει η διοίκηση να
ακολουθήσει τη δεδομένη χρονική περίοδο.
Όσον αφορά στους δημογραφικούς παράγοντες που διερευνήθηκαν, προέκυψε
ανυπαρξία σημαντικής συσχέτισης με τις υπό μελέτη μεταβλητές, επομένως δεν
τίθεται θέμα διαχωρισμού του δείγματος ως προς αυτούς, αναφορικά με τις
προτάσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω.
Οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα εισέρχονται σε οργανωσιακά περιβάλλοντα
που δεν αναμένεται αναγκαστικά να προάγουν τη δημιουργικότητα και την αλλαγή,
αλλά λειτουργούν τυπικά και γραφειοκρατικά και τείνουν να αξιολογούν
τυποποιημένες διαδικασίες. Έτσι, όταν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα
απολαμβάνουν ικανοποίηση από την εργασία τους και το εσωτερικό περιβάλλον,
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τότε καταρρέει η στερεότυπη εικόνα που υπάρχει για έναν οργανισμό του
δημόσιου τομέα. Σε αντάλλαγμα, γίνονται πιο θετικά διατεθειμένοι προς τον
οργανισμό και αισθάνονται αφοσιωμένοι, δεσμευμένοι και πιστοί σε αυτόν. Ως εκ
τούτου, δημιουργώντας έναν υγιή χώρο εργασίας, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
και παρέχοντας επαίνους και ανταμοιβές (όχι απαραίτητα ενχρήματες), ο
εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα θα επιστρέψει στον εργοδότη του μία ενισχυμένη
στάση δέσμευσης που θα οδηγήσει τελικά στις συναφείς οργανωσιακές συνέπειες
της υψηλής δέσμευσης.
Σύμφωνα με τον οδηγό του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανασυγκρότησης (2013) το ανθρώπινο δυναμικό
είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο σε έναν οργανισμό. Ο οργανισμός διαχειρίζεται,
αναπτύσσει και αναδεικνύει τις ικανότητες και δυνατότητες των εργαζομένων του
τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο, ώστε να υποστηρίζει τη
στρατηγική και τον προγραμματισμό του, καθώς και την αποτελεσματική
λειτουργία των διαδικασιών του.
Ο σεβασμός και η δικαιοσύνη, ο ανοιχτός διάλογος, η ενδυνάμωση, η ανταμοιβή
και η αναγνώριση, η φροντίδα και η παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς
περιβάλλοντος, είναι θεμελιώδη στοιχεία για την εξασφάλιση της αφοσίωσηςδέσμευσης και της συμμετοχής των ατόμων στην εξέλιξη του οργανισμού και την
πορεία προς την αριστεία. Η διαχείριση του οργανισμού και η διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού είναι εξαιρετικής σημασίας σε περιόδους έντονων
οργανωσιακών αλλαγών. Η βελτίωση της ανάπτυξης της ηγεσίας, η διαχείριση
ταλέντων και ο στρατηγικός προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού,
αποτελούν κρίσιμους παράγοντες, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αποτελούν συχνά τη
μεγαλύτερη επένδυση του οργανισμού.
Η αποτελεσματική διαχείριση και η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων επιτρέπουν
στον οργανισμό να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους και να αξιοποιήσει τα
πλεονεκτήματα των υπαλλήλων του και την ικανότητά τους να συμβάλλουν στην
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επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Στο πλαίσιο της διαχείρισης ολικής ποιότητας,
είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι μόνο οι ικανοποιημένοι υπάλληλοι μπορούν να
κρατήσουν ικανοποιημένους τους πελάτες του οργανισμού.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να βοηθούνται, ώστε να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους
στο έπακρο. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση αποτελούν σημαντικά μη χρηματικά
κίνητρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Οι
άνθρωποι προσδοκούν στη μάθηση και την αναβάθμιση των γνώσεών τους, έτσι οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα εργαστήρια και τα σεμινάρια είναι ένας
σημαντικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα δομημένο πρόγραμμα
εκπαίδευσης βασισμένο στις ανάγκες του οργανισμού και στις δυνατότητες και τα
ταλέντα των εργαζομένων του, θα βοηθήσει σημαντικά την επίτευξη του τελικού
στόχου και την ολοκλήρωση της αποστολής του οργανισμού.
Η διεξαγωγή τακτικής ανασκόπησης της οργανωσιακής ανάπτυξης, η προώθηση
της κουλτούρας με βάση την απόδοση και η καθιέρωση αυστηρού και διαφανούς
συστήματος αξιολόγησης των επιδόσεων, θα βοηθήσει την ηγεσία του οργανισμού
να αναγνωρίσει όσους εργάζονται πραγματικά σκληρά.
Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για την ικανοποίηση είναι οι σχέσεις με τους
συναδέλφους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν στις διαπροσωπικές σχέσεις
µεταξύ συναδέλφων οργανώνοντας κάποιες εκδηλώσεις και σεμινάρια έξω από τον
χώρο εργασίας έτσι ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να αναπτύξουν φιλικές
σχέσεις µεταξύ τους. Συγκεκριμένα υπάρχουν προγράμματα και µέθοδοι που
µπορούν να υλοποιηθούν είτε εντός είτε εκτός επιχείρησης.
Επιπλέον, το ίδιο σημαντική είναι και η σχέση εργαζόμενου και προϊσταμένου και
επιδρά θετικά στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης όπως είδαμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο. Ο προϊστάμενος θα πρέπει να διατηρεί µεν το προσωπικό
στυλ ηγεσίας του, το οποίο όμως διαμορφώνει και εντάσσει στο ευρύτερο πλαίσιο
διοίκησης της επιχείρησης, αλλά θα πρέπει να δίνει και τη δυνατότητα στους
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υφισταμένους του να είναι πιο ευέλικτοι στον τομέα της εργασίας τους και να
εισακούγονται οι προτάσεις τους.
Επίσης οι οργανισμοί για να αυξήσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων τους
µέσα από τις δυνατότητες προαγωγής, θα πρέπει να τους δίνουν την ελευθερία να
συμβάλλουν µε τις δικές τους προτάσεις για τη βελτίωση της εργασίας τους και
αντίστοιχα να τους επαινούν και να τους προάγουν για την άριστη επίτευξη των
στόχων τους.
Η επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται από το επίπεδο της δέσμευσης των
εργαζομένων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Η δέσμευση του
εργαζόμενου δημιουργείται με το ενδιαφέρον του για μια συγκεκριμένη εργασία.
Ως εκ τούτου, είναι καθήκον και ευθύνη των managers να δημιουργούν ένα φιλικό
και ασφαλές περιβάλλον εντός του οργανισμού για τους εργαζομένους τους. Με
αυτόν τον τρόπο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουν καλύτερα
αποτελέσματα στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του
οργανισμού και την εκπλήρωση της αποστολής του.
Οι παρακάτω τέσσερεις βασικοί άξονες κατά τους Spreitzer & Quinn (1996),
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δέσμευσης των εργαζομένων και θα μπορούσαν
να αποτελέσουν οδηγό για το συγκεκριμένο οργανισμό.
Η δημιουργία οράματος και πρόκλησης, ώστε έχοντας καλή γνώση οι εργαζόμενοι
της αποστολής και του οράματος της εταιρείας και του προϊσταμένου τους, θα
ενστερνιστούν αυτές τις ιδέες και θα προσπαθήσουν για προσωπική και συλλογική
βελτίωση.
Η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται από
κοινού αποφάσεις οι οποίες όχι μόνο αξιολογούνται αλλά και επιδρούν στην
επιχείρηση.
Ο έλεγχος και η πειθαρχία, ώστε να προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες
του κάθε εργαζόμενου και έτσι να μειώνονται τυχόν ασάφειες και διαφωνίες.
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Η υποστήριξη και δημιουργία αισθήματος σιγουριάς, ώστε να επιτυγχάνεται
ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους, χωρίς αίσθημα φόβου για την
ύπαρξη λάθους, μέσω της υποστήριξης που τους παρέχει η επιχείρηση,
καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της.
Είναι σαφές ότι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε έναν οργανισμό και ιδιαίτερα
δημόσιου χαρακτήρα, λόγω του κοινωνικού του έργου, έχει υποχρέωση να
λειτουργεί αρχικά προς ικανοποίηση και όφελος των εργαζομένων και κατά
συνέπεια προς την επίτευξη της συνολικής ανάπτυξής του.
Σε έναν επιτυχημένο οργανισμό, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να
συνδεθεί άμεσα με τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, λόγω του άκρως
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός και
χρειάζεται στρατηγικές κινήσεις ώστε να ανταποκριθεί στις εξωτερικές απαιτήσεις.
Συνεπώς, οι οργανισμοί καλούνται να στραφούν στην εκπαίδευση και την
αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού τους καθώς και στην παροχή κινήτρων
ανάπτυξης.
Επιπλέον, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της παροχής ευκαιριών
στους εργαζόμενους, είναι ο καθρέφτης της κουλτούρας του οργανισμού. Η
ισορροπημένη σχέση των εργαζόμενων με τα διευθυντικά στελέχη οδηγεί σε
σημαντικά αποτελέσματα. Ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος ενστερνίζεται την
κουλτούρα του οργανισμού και μέσα από την επιδίωξη της προσωπικής του
βελτίωσης οδηγεί σε ανάπτυξη και τον ίδιο τον οργανισμό.
Σε περιόδους κρίσης, οικονομικής και κοινωνικής, επέρχεται αναθεώρηση των
απόψεων των εργαζομένων και των καταστάσεων που πρωτύτερα θεωρούνταν
δεδομένες και πλέον δεν είναι.
Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επομένως, πρέπει να αποκτήσει περισσότερο
ανθρωποκεντρική προσέγγιση δίνοντας έμφαση στη φροντίδα των εργαζομένων
ώστε να αισθάνονται όμορφα με την καθημερινή τους εργασία / ενασχόληση.
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Κρίνεται σκόπιμο, επομένως, να αναπτυχθεί μια στροφή από τη στάση
"αποφασίζουμε και διατάζουμε" στη στάση "ο καθένας συμβάλλει από τη θέση του
στο συλλογικό αποτέλεσμα".
Προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικής νοοτροπίας στη Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού, η οποία θα βασίζεται σε ανοιχτά κυκλώματα επικοινωνίας με το
προσωπικό, την αναζήτηση της άποψης των εργαζομένων για ζητήματα που τους
αφορούν και την επιβράβευση για το καλό αποτέλεσμα στην εργασία.

6.3 Περιορισμοί έρευνας
Η συγκεκριμένη έρευνα ενέχει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι όπως αποδείχθηκε
από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα
στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία των τελικών αποτελεσμάτων.
Στην παρούσα μελέτη έγινε μια αναλυτική προσπάθεια αποτύπωσης του βαθμού
και των σχέσεων εξάρτησης της εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής
δέσμευσης, στο δεδομένο οργανισμό, με τη χρήση μέτρων μέτρησης μέσω
ερωτηματολογίου σε προσωπικό επίπεδο (εργαζόμενο) στο επίκεντρο της
ανάλυσής της.
Τα χαρακτηριστικά του δείγματος αποτελούν και δεσμευτικό παράγοντα αναφορικά
με τα αποτελέσματα της έρευνας.
Αναφορικά με τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, πρέπει να τονιστεί ότι τα
αποτελέσματα αφενός περιορίζονται μόνο σε αυτόν τον οργανισμό και ενδέχεται
να μην ισχύουν σε όλους τους ομοειδής οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα της
Ελλάδας και αφετέρου ενδέχεται να μην ισχύουν για σχετικούς οργανισμούς του
ιδιωτικού τομέα.
Για να επιτευχθεί βελτίωση στην εγκυρότητα των ευρημάτων αυτής της έρευνας
προτείνεται να διεξαχθούν νέες μελέτες σε ομοειδής οργανισμούς δημόσιου
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χαρακτήρα στην Ελλάδα, σε ομοειδής οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα καθώς
επίσης και σχετικές μελέτες με τη χρήση διαφορετικών μέσων μέτρησης
αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση.
Επιπλέον περιορισμός της έρευνας μπορεί να χαρακτηρισθεί η ανομοιογένεια του
δείγματος καθώς στον συγκεκριμένο οργανισμό απασχολούνται εργαζόμενοι
διαφορετικών ειδικοτήτων (δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, τεχνικοί, διοικητικοί,
οδηγοί) και επομένως είναι αναμενόμενο οι προσδοκίες τους από την εργασία να
ποικίλουν.
Ένα ακόμα παράγοντας, που ενδεχομένως να έχει επηρεάσει αρνητικά τα
αποτελέσματα της έρευνας, είναι ο μη ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων
στην παρούσα μελέτη. Παραδεχόμαστε ότι οι 75 συμμετέχοντες στην έρευνα
μπορεί να είναι πολύ μικρό δείγμα με μικρή μεταβλητότητα που θα μπορούσε να
μειώσει τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών καθιστώντας περισσότερο
δύσκολη την επεξήγηση αυτών των συσχετισμών, από το μοντέλο. Ένα τυπικό
μέγεθος δείγματος σε μελέτες όπου χρησιμοποιούνται δομικά μοντέλα εξισώσεων SEM Stuctural Equation Model είναι περίπου 200 απαντήσεις (Shah & Goldstein,
2006). Προτείνεται επομένως, η εκ νέου υλοποίηση της έρευνας με μεγαλύτερο
αριθμό συμμετεχόντων η οποία θα χρησιμοποιήσει περισσότερο αντιπροσωπευτικό
δείγμα είτε από ολόκληρη τη χώρα είτε ακόμα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Από την άλλη, και ενώ οι ερευνητές συμφωνούν ότι απαιτούνται μεγάλα μεγέθη
δείγματος για να παρέχουν επαρκή στατιστική ισχύ και ακριβείς εκτιμήσεις
χρησιμοποιώντας δομικά μοντέλα εξισώσεων, δεν υπάρχει γενική συναίνεση για
την κατάλληλη μέθοδο για τον προσδιορισμό του κατάλληλου μεγέθους δείγματος
(Quintana and Maxwell 1999, Westland, J. Christopher 2010).
Αν και τα ευρήματα αυτής της έρευνας εμφανίζουν κάποιες ομοιότητες με
προηγούμενες μελέτες σε διαφορετικού είδους οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, υπήρξαν και σημαντικές διαφορές που πιθανώς να
οφείλονται στο μικρότερο μέγεθος πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη
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και στις ενδογενείς διαφορές αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
δείγματος που μπορεί να επηρεάζουν τη γενική αντίληψη των συμμετεχόντων.
Δεδομένου ότι πρόκειται για μία από τις πρώτες σχετικές μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν σε αυτού του είδους οργανισμό, περαιτέρω έρευνες με
προσέγγιση ευρύτερου δείγματος από σχετικούς οργανισμούς θα βοηθούσε στο να
ελεγχθούν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης σε ευρύτερα περιβάλλοντα
(σύνολο χώρας, άλλες ευρωπαϊκές χώρες κ.α.).
Επιπλέον, οι μελλοντικές μελέτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς
παράγοντες μέτρησης (εναλλακτικά ερωτηματολόγια) για τη μέτρηση των
αποτελεσμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος διπλωματικής εργασίας που αφορά στη μέτρηση
εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης
δημόσιου χαρακτήρα και συγκεκριμένα στα δημοτικά μέσα ενημέρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Μέσω του ερωτηματολογίου επιχειρείται η συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη
οργάνωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και κατ'επέκταση όλης της επιχείρησης. Ο
σημαντικότερος πόρος ενός οργανισμού είναι οι άνθρωποι. Υποστηριζοντάς τους, μέσα από
προτάσεις βελτίωσης, θα επιτευχθεί τόσο η αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης τους όσο και η
επίτευξη των συνολικών στόχων του οργανισμού.
Για τη συμπλήρωσή του απαιτούνται ελάχιστα λεπτά. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις.
Αυτό που ενδιαφέρει είναι η προσωπική σας άποψη. Απαντήστε ειλικρινά πως αισθάνεστε για τη
δουλειά σας.
Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις εντός 10 ημερών.
Οι απαντήσεις σας είναι απόλυτα ανώνυμες και εμπιστευτικές για χρήση στην παρούσα εργασία.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για τυχόν διευκρινίσεις, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο epalpana@gmail.com ή τηλεφωνικά, στο κινητό: 6947077057.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας, με την ειλικρινή συμμετοχή σας
στην υλοποίηση της έρευνας.

ΜΕΡΟΣ Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποιο είναι το φύλο σας;
Άνδρας

Γυναίκα

Ποια είναι η ηλικία σας;
20-35

36-45

46-55

άνω των 55

Ποιό είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας;
Δημοτικό/Γυμνάσιο
Λύκειο/ΙΕΚ
ΤΕΙ/ΑΕΙ
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
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Χρόνια προϋπηρεσίας στην επιχείρηση
έως 10
11-15
16-20
πάνω από 20
Χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας εργασίας
έως 10
11-15
16-20
πάνω από 20
Έχετε υπό την καθοδήγησή σας κάποιον/κάποιους εργαζόμενους;
Ναί

Όχι

Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος

Έγγαμος

Προστατευόμενα μέλη (παιδιά, ηληκιωμένοι, ανάπηροι)
0
1
2
3
περισσότρα από 3
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ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αναρωτηθήκατε ποτέ, πόσο ικανοποιημένος/η είμαι από την εργασία μου;
Στην παρούσα εργασία μου νιώθω:
1 Πολύ δυσαρεστημένος/η, 2 Δυσαρεστημένος/η, 3 Δεν μπορώ να αποφασίσω,
4 Ευχαριστημένος, 5 Πολύ ευχαριστημένος/η
1. Για τον τρόπο που η δουλειά μου προσφέρει σταθερή απασχόληση
1

2

3

4

5

2. Για την ικανότητα του προϊσταμένου μου να λαμβάνει αποφάσεις
1

2

3

4

5

3. Για την ελευθερία να χρησιμοποιών την κρίση μου
1

2

3

4

5

4. Για την ευκαιρία να χρησιμοποιώ δικέ μου μεθόδους για να κάνω τη δουλειά μου
1

2

3

4

5

5. Για το αίσθημα εκπλήρωσης που παίρνω από τη δουλειά μου
1

2

3

4

5

6. Για τον τρόπο που η διοίκηση αντιμετωπίζει το προσωπικό
1

2

3

4

5

7. Για το τρόπο που οι πολιτικές της επιχείρησης εφαρμόζονται
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

8. Για τις ευκαιρίες προαγωγής
1
9. Για τις συνθήκες εργασίας
1

10. Για τις σχέσεις των συναδέλφων μεταξύ τους
1

2

3

4

5

11. Για τον έπαινο που λαμβάνω όταν κάνω καλά τη δουλειά μου
1

2

3

4

5

12. Για την αμοιβή σε σχέση με την ποσότητα δουλειάς μου
1
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Αναρωτηθήκατε ποτέ, πόσο ικανοποιημένος/η είμαι από την εργασία μου;
Στην παρούσα εργασία μου νιώθω:
1 Διαφωνώ απόλυτα, 2 Διααφωνώ, 3 Δεν μπορώ να αποφασίσω, 4 Συμφωνώ, 5
Συμφωνώ απόλυτα
13. Οτι μπορώ να είμαι συνεχώς απασχολημένος
1

2

3

4

5

4

5

14. Οτι έχω την ευκαιρία να δουλεύω μόνος
1

2

3

15. Οτι έχω τη ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα που και που
1

2

3

4

5

16. Οτι έχω τη ευκαιρία να είμαι "κάποιος" στο περιβάλλον μου
1

2

3

4

5

17. Οτι έχω τη δυνατότητα να μην κάνω πράγραματα ενάντια στη συνείδησή μου
1

2

3

4

5

18. Οτι έχω την ευκαιρία να κάνω πράγματα γαι άλλους ανθρώπους
1

2

3

4

5

19. Οτι έχω την ευκαιρία να λέω στους ανθρώπους τί να κάνουν
1

2

3

4

5

20. Οτι έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι που αξιοποιεί τις ικανότητές μου
1

2

3

4

5

21. Αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο στη δουλειά μου είναι:

22. Αυτό που με δυσαρεστεί περισσότερο στη δουλειά μου είναι:
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Αναρωτηθήκατε ποτέ, πόσο ικανοποιημένος/η είμαι από την εργασία μου;
Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας σε κάθε μία από αυτές τις
προτάσεις:
1 Διαφωνώ απόλυτα, 2 Διααφωνώ, 3 Δεν μπορώ να αποφασίσω, 4 Συμφωνώ, 5
Συμφωνώ απόλυτα
ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
23. Θα μου ήταν δύσκολο να αποχωρήσω από την επιχείρηση αυτή τη στιγμή

ακόμα και αν το ήθελα

1

2

3

4

5

24. Μιά από τις ελάχιστες αρνητικές συνέπειες της αποχώρησής μου απο την
επιχείρηση θα ήταν η έλλειψη διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων απασχόλησης
1

2

3

4

5

25. Η παραμονή μου στην επιχείρηση, αυτή τη χρονική στιγμή, αποτελεί για εμένα
τόσο ανάγκη όσο και επιθυμία
1

2

3

4

5

26. Αισθάνομαι οτι άν αποφάσιζα να αποχωρήσω από την επιχείρηση, οι

εναλλακτικές επαγγελματικές μου επιλογές θα ήταν λιγοστές
1

2

3

4

5

27. Εάν δεν είχα επενδύσει τόσα πολλά σε αυτή την επιχείρηση, μπορεί να

αποφάσιζα να εργαστώ σε άλλη
1

2

3

4

5

28. Εάν αποφάσιζα αυτή τη στιγμή να αποχωρήσω από την επιχείρηση, θα

ερχόντουσαν τα πάνω κάτω στη ζωή μου
1

2

3

4

5

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
29. Δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση να παραμείνω στην επιχείρηση
1

2

3

4

5

30. Δεν αισθάνομαι οτι θα ήταν σωστό να φύγω από την επιχείρηση τώρα, ακόμα

και αν ήταν προς όφελός μου
1

2

3

4

5

31. Θα αισθανόμουν ενοχές εάν έφευγα από την επιχείρηση τώρα
1

2

3

4

5

32. Η επιχείρηση αυτή αξίζει την αφοσίωσή μου
1
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2

3

4

5
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33. Δεν θα αποχωρήσω από την επιχείρηση τώρα γιατί αισθάνομαι

υποχρεωμένος/η στους ανθρώπους της
1

2

3

4

5

34. Χρωστάω πολλά στην επιχείρηση όπου εργάζομαι
1

2

3

4

5

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
35. Θα συνέχιζα ευχαρίστως το υπόλοιπο της καριέρας μου στην επιχείρηση όπου

εργάζομαι

1

2

3

4

5

36. Ειλικρινά αισθάνομαι οτι τα προβλήματα της επιχείρησης είναι και δικά μου

προβλήματα
1

2

3

4

5

37. Δεν αισθάνομαι οτι είμαι μέρος της επιχείρησης
1

2

3

4

5

38. Δεν νιώθω συναισθηματικά δεμένος/η με την επιχείρηση
1

2

3

4

5

39. Δεν αισθάνομαι οτι είμαι μέλος της οικογένειας της επιχείρησης
1

2

3

4

5

40. Προσωπικά, η επιχείρηση αυτή σημαίνει πολλά για εμένα
1
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2

3

4

5
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