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Περίληψη 

   Το παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον και το ενοποιημένο παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα που έχει ταχέως αναπτυχθεί ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με τις 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργεί συνεχώς μεγαλύτερες πιέσεις για την εξέλιξη και την 

προσαρμοστικότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων σε αυτό το μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές σε αυτή τη διαδικασία, για να μπορεί 

να θεωρηθεί επιτυχημένη η μετάβαση αυτή, είναι το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ανασκόπηση, όσον αφορά το θεωρητικό τμήμα, για τη θεωρία 

που επικρατεί ως προς το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρίες και οργανισμούς 

που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Επίσης γίνεται αναφορά για τις θεωρίες κινήτρων των  

ανθρώπων και πως αυτές επιδρούν στη διαμόρφωση και τη λειτουργία των τμημάτων διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού. Από το επαγωγικό μέρος της έρευνας, φάνηκε πως οι εργαζόμενοι 

επιθυμούν σωστό καταμερισμό μισθού ανάλογα την εργασία που ή το έργο που εκτελούν. Επίσης, 

αφενός η αύξηση μισθού θα αποτελούσε ένα βασικό κίνητρο για τους εργαζομένους, αφετέρου 

επιθυμούν να λαμβάνουν δίκαιο μισθό σε σύγκριση με των συνάδελφων. Τέλος, επιθυμούν   να 

εξελίσσονται μέσα στο εργασιακό τους χώρο, ενώ παράλληλα επιθυμούν να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες ώστε να αισθάνονται χρήσιμοι. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κίνητρα εγαζομένων, θεωρίες κινήτρων, 

διεθνής επιχειρισιακή στρατηγική 
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Abstract 

   The globalized business environment and the unified global financial system that has been 

developed rapidly especially during the last decades, combined with the rapid technological 

developments are constantly creating greater pressures for the evolution and adaptability of 

organizations and businesses in this changing environment. One of the most important factors in 

this process in order for this transition to be considered successful is the human resources 

management department. In the present work, considering the theoretical part, there has been 

reference about the prevailing theory regarding the human resources management department in 

companies and organizations that operate globally. There is also reference about the theories of 

motivation of people and how that affects the formation and operation of human resource 

management departments. From the inductive part of the research, it appeared that employees want 

a proper wage distribution depending on the job they do or the work they perform. Also, on the 

one hand a salary increase would be a key incentive for employees. Additionally, they want to 

receive a fair salary compared to their colleagues. Finally, they want to evolve in their workplace 

while at the same time they want to take initiatives to feel useful. 

Keywords: Human Resource Management, Employee Motivation, Motivational Theories, 

International Business Strategy 
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1. Εισαγωγή 

   Όλο και περισσότερες εταιρείες θέλουν να επεκταθούν σε ξένα εδάφη και να ενταχθούν στην 

«παγκοσμιοποίηση», μια λέξη που ακούγεται πολύ συχνά στις μέρες μας και φαίνεται να είναι μια 

όψη του σύγχρονου επιχειρηματικού μοντέλου. Μερικοί βασικοί λόγοι για τις εταιρείες να 

επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η εξέλιξη των τεχνολογιών, η αποδοτικότητα κόστους και 

η εξειδίκευση στο εμπόριο. Τα προαναφερθέντα είναι μόνο η κορυφή ενός παγόβουνου, καθώς 

υπάρχουν πολύ περισσότερα κίνητρα που προσελκύουν τις εταιρείες να «παγκοσμιοποιηθούν» 

(Dowling, 2008). Ωστόσο, καθώς οι οργανισμοί επεκτείνονται στην αγορά, πολλοί απέτυχαν να 

αναγνωρίσουν τη σημασία της διεθνούς διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (IHRM1). Οι 

οργανισμοί που δεν δείχνουν ιδιαίτερη σημασία ή καθόλου σημασία για τη διεθνή διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού συχνά υπέστησαν οπισθοδρόμηση και συνέπειες «αλυσιδωτής 

επίδρασης». Ενώ η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων έχει αυξήσει τις ευκαιρίες για οργανισμούς 

και προσωπικό, έχει αναπόφευκτα δημιουργήσει μια πληθώρα προκλήσεων διοίκησης  

ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με το πολυπολιτισμικό εργατικό δυναμικό που είναι 

διαφορετικό. Τις περισσότερες φορές, αυτές οι προκλήσεις αποδεικνύονται πολύ περίπλοκες 

(Harzing&Pinnington, 2010). 

   Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, η κατάρρευση των εμπορικών φραγμών και η ανάπτυξη 

της πολιτικής και οικονομικής δύναμης των πολυεθνικών εταιρειών διαδραματίζουν εξέχοντα 

ρόλο στην οικονομία της εποχής μας. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οφείλεται κυρίως στην 

έντονα αυξανόμενη ροή κεφαλαίων που πηγαίνει πίσω στην αυξανόμενη συμμετοχή διεθνών 

εταιρειών. Μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

εγκατέλειψαν το ρεύμα της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και δεν μπόρεσαν να 

δημιουργήσουν άμεσες διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις (Snell, Bohlander & Bohlander, 2010). 

Μετά την πτώση των 40 ετών του «κομμουνιστικού οικονομικού πειράματος» ήρθε η θεραπεία 

«σοκ». Η ανεπτυγμένη Δυτική Ευρώπη ερμήνευσε τη μετάβαση της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης σε μια οικονομία της αγοράς ως αλλοιωμένη ή μάλλον προηγούμενη μορφή μοντέλου 

οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης της Δυτικής. Οι ΑΞΕ2 άρχισαν να ρέουν στη δεκαετία του 

1990 στις προαναφερθείσες περιοχές. Οι τοπικές θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών ήταν επίσης 

 
1 International Human Resource Management  
2Άμεσες ξένες επενδύσεις 
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κυρίαρχοι παράγοντες σε αυτήν τη διαδικασία και είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση, 

στην ποιότητα της εργασίας, στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις έως σήμερα. Η 

εμφάνισή τους ξαναπροσδιόρισε τον χάρτη της αγοράς εργασίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. 

Δεν έφεραν μόνο κεφάλαιο, αλλά - εκτός από την τεχνογνωσία - έφεραν γνώση για το πώς να 

διαχειριστεί μια εταιρεία και για το τι είδους νομικό σύστημα και κανόνες συμπεριφοράς απαιτούν 

τη λειτουργία μιας καπιταλιστικής οικονομίας (Schuler, Jackson&Tarique, 2011). 
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2.  Διεθνής διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

2.1. Στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

   Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού(HRM3) είναι μια διαδικασία δημιουργίας πρόσθετης αξίας 

σε μια εταιρεία με την πρόσληψη και την ανάπτυξη εργαζομένων. Ως μέρος της οργανωτικής 

διοίκησης, οι κύριοι στόχοι της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι να αυξήσουν την 

ικανότητα των εργαζομένων, να προσλάβουν τα πιο κατάλληλα άτομα, να ελέγξουν τη νομική 

απασχόληση και τα θέματα διακρίσεων και να παρακινήσουν τους υπαλλήλους να φτάσουν στα 

υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης (Sparrow, Brewster&Chung, 2016). Καθορίζοντας τη στρατηγική 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (SHRM4), παρέχεται η ίδια επισκόπηση των κύριων εργασιών 

και στόχων του τμήματος. Ωστόσο, ως μέρος των οργανωτικών στρατηγικών, η στρατηγική 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού έχει πιο συνεργατική και προληπτική φύση δράσεων. Οι 

διαχειριστικές ενέργειες στις στρατηγικές επιχειρήσεις συνδέονται στενά με την οργανωτική δομή 

και τους στόχους της εταιρείας (Bratton & Gold, 2017). 

2.2. Πρόταση αξίας ανθρώπινου δυναμικού 

   Μετά τον ορισμό της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της στρατηγικής διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, το επόμενο βήμα της θεωρητικής έρευνας είναι να διερευνηθούν οι 

βασικές αξίες ανθρώπινου δυναμικού και η πρότασή τους. Από την οργανωτική της φύση, η 

στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται με τις επιχειρηματικές στρατηγικές της 

εταιρείας. Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να είναι σχεδόν αόρατος ή μπορεί να περιγράψει το 

ανθρώπινο δυναμικό και την οργανωτική στρατηγική ως έναν οργανισμό, ανάλογα με τις 

οργανωτικές αξίες και τους στόχους. Στην πρόταση αξίας, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού έχει 

πέντε βασικά στοιχεία που απεικονίζονται στο σχήμα 1 (Armstrong & Taylor, 2020). 

 
3Human Recourse Management  
4Strategic Human Recourse Management  
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Σχήμα 1: Στοιχεία πρότασης αξίας ανθρώπινου δυναμικού 

 

    Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, το πρώτο στοιχείο, η εξωτερική επιχειρηματική πραγματικότητα, 

αναφέρεται στις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την 

τεχνολογική ανάπτυξη, τον μετασχηματισμό σε οικονομικά, πολιτικά και δημογραφικά 

περιβάλλοντα και το πλαίσιο διεθνοποίησης. Ο ρόλος της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού είναι να προσαρμόζει τις πρακτικές και τους πόρους έναντι των εξωτερικών 

πραγματικοτήτων. Η ικανότητα αυτής της προσαρμογής είναι ένα από τα κριτήρια για 

αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το δεύτερο στοιχείο της πρότασης αξίας 

συνδέεται με τους μετόχους (Cascio, 2015).  

   Οι τιμές ανθρώπινου δυναμικού και η δυνατότητα παράδοσης πρέπει να είναι ακριβείς για τους 

δέκτες εργασίας ανθρώπινου δυναμικού. Αυτοί οι δέκτες είναι υπάλληλοι, πελάτες, επενδυτές και 

διευθυντές γραμμών της εταιρείας. Η αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και οι 

στρατηγικές μπορούν να δημιουργήσουν αξία για όλους τους συμμετέχοντες στην εταιρεία 

βοηθώντας τους διαχειριστές γραμμών να προσφέρουν στρατηγικές, ενισχύοντας τις ατομικές 

ικανότητες των υπαλλήλων και δημιουργώντας συνδέσεις με πελάτες-στόχους για αύξηση 
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μεριδίου πελατών (Jackson, Schuler & Jiang, 2014). Οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, ως το 

τρίτο στοιχείο πρότασης αξίας, είναι οι λειτουργίες στις οποίες η εταιρεία αναμένει από τη 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού να συμμετάσχει. Ένα άλλο στοιχείο διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, που φέρνει αξία, είναι η οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού. Οι πόροι ανθρώπινου δυναμικού προσθέτουν την αξία από τη δημιουργία και την 

οργάνωση των πόρων, συνδυάζοντάς τους σε αποτελεσματικές στρατηγικές. Αυτές οι στρατηγικές 

θα πρέπει να ευθυγραμμίζουν τις επενδύσεις σε λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού με 

επιχειρηματικούς στόχους. Η πρόταση αξίας του στοιχείου επαγγελματισμού Ανθρώπινου 

Δυναμικού σχετίζεται με επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, τα προσόντα τους και τον τομέα 

εξειδίκευσής τους. Είναι σε θέση να προσθέσουν αξία στις λειτουργίες της εταιρείας 

ολοκληρώνοντας τις εργασίες τους και παίζοντας το ρόλο τους στις οργανωτικές διαδικασίες 

(Lengnick-Hall, Lengnick-Hall & Rigsbee, 2013). 

 

2.3. Διεθνής διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

   Η διεθνής διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα εύρος στρατηγικών και εννοιών που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και διοίκηση των προκλήσεων ανθρώπινου δυναμικού στο 

παγκόσμιο περιβάλλον. Οι κύριοι στόχοι της διεθνούς διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι η 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σε διεθνείς εταιρείες, η εφαρμογή προγραμμάτων 

εκπατρισμένων και η ανάλυση των παγκόσμιων πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

Μία από τις βασικές αποφάσεις που λαμβάνει η διεθνής διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού είναι η 

επιλογή στρατηγικών για πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και συγκέντρωση πολιτικών. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με το θέμα. Η πρώτη προσέγγιση είναι 

εθνοκεντρική. Στην περίπτωση της προσέγγισης, όλες οι λειτουργίες διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού διαχειρίζονται από τη μητρική εταιρεία και όλες οι στρατηγικές αποφάσεις 

λαμβάνονται από βασικούς διευθυντές από τα εγχώρια γραφεία (Boxall & Purcell, 2011). Η 

δεύτερη προσέγγιση, η πολυτεχνική, δίνει περισσότερο χώρο στη λήψη αποφάσεων και ευθύνες 

σε θυγατρικές και διαχειριστές υποδοχής. Η πολυτεχνική προσέγγιση χρησιμοποιείται συνήθως, 

όταν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής προϊόντος ή υπηρεσιών. Η τρίτη προσέγγιση, ο γεωκεντρικός 

προσανατολισμός ενός οργανισμού, αναφέρεται στην πολυπολιτισμική σκέψη και στη σκέψη που 

βασίζεται στις δεξιότητες (Ehnert, 2009). Σε αυτήν την περίπτωση, οι θέσεις πληρούνται 



10 

 

ανεξάρτητα από τις εθνικότητες, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και τα επιτεύγματα του 

προσωπικού. Η τελευταία προσέγγιση, η επανακεντρική, βασίζεται στην περιφερειακή έδρα. Οι 

διαχειριστές επιλέγονται από μια συγκεκριμένη περιοχή από δεξιότητες και εμπειρία. Η αυτονομία 

των θυγατρικών σε αυτήν την περίπτωση είναι σχετικά μεγάλη και όλες οι πολιτικές και οι 

διαδικασίες ελέγχονται από τα κεντρικά γραφεία που βρίσκονται σε κάθε περιοχή (Noeetal., 

2017). 

 

2.4. Πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

   Αυτό το μέρος του κεφαλαίου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, τα καθήκοντα και τις ευθύνες στη στρατηγική διοίκηση, καθώς και 

περιγράφει τις πρακτικές, όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον. Ακολουθεί ο κύκλος διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού που φαίνεται στο σχήμα 2 (DeCenzo, Robbins & Verhulst, 2016). 

 

Σχήμα 2: Κύκλος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού  
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2.4.1. Σχεδιασμός 

   Ο προγραμματισμός, από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού, είναι ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για να καταστήσει διαθέσιμες και εφαρμόσιμες στρατηγικές για τις περαιτέρω 

λειτουργίες. Ο προγραμματισμός και η διοίκηση των ανθρώπινων διαδικασιών περιλαμβάνει 

ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας για το προσωπικό και εξισορρόπηση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου σε έναν οργανισμό. Η διαδικασία παίζει ρόλους στρατηγικού προγραμματισμού, 

επικοινωνίας και ελέγχου των διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ως κρίσιμο μέρος 

κάθε επιχείρησης ανθρώπινου δυναμικού, ο στρατηγικός σχεδιασμός συμβάλλει στην κάλυψη 

κενών στις δυνατότητες, στην αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων του διαθέσιμου προσωπικού, 

στην επίλυση κατάλληλων στρατηγικών και στην ανάπτυξη «δεξαμενών» ταλέντων (Renwick, 

Redman & Maguire, 2013). Το πεδίο του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού 

περιλαμβάνει ανάλυση του περιβάλλοντος της αγοράς από κοινωνικούς, δημογραφικούς, 

πολιτικούς, νομικούς, βιομηχανικούς, τεχνολογικούς και ανταγωνιστικούς παράγοντες. Αυτές οι 

αναλύσεις βοηθούν στον εντοπισμό και την ανάπτυξη εταιρικών αξιών και αποστολών σε σχέση 

με την εξωτερική κατάσταση. Ο επιτυχημένος προγραμματισμός είναι μία από τις προϋποθέσεις 

για την οικοδόμηση μιας ευρείας «δεξαμενής» ταλέντων και την κατανόηση των αξιών και της 

ζήτησής τους (Progoulaki & Theotokas, 2010).  

    Η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και η πρόβλεψη της μελλοντικής ροής εργατικού 

δυναμικού βοηθούν στην προσέγγιση σχεδίων και στρατηγικών εταιρικής ανάπτυξης. Η 

λειτουργία της διεθνούς διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα πεδίο διεργασιών ανθρώπινου 

δυναμικού με έμφαση στην πολυεθνική ανάπτυξη και στρατηγικές της εταιρείας. Ο παγκόσμιος 

προγραμματισμός διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι συναφής με τις ανάγκες της 

εταιρείας και συνεπής με τις τοπικές πολιτικές και το περιβάλλον.Επομένως, οι εξωτερικοί 

παράγοντες αντικατοπτρίζουν περισσότερες μελέτες για κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά, 

οικονομικά και νομικά ζητήματα στην τοπική και διεθνή σκηνή. Η εσωτερική διοίκηση, η 

ανάλυση και η πρόβλεψη αποκτούν πολύπλοκες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη συγκέντρωση 

και τη λήψη αποφάσεων (Vioreletal., 2009). 
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2.4.2. Προσλήψεις 

    Το επόμενο βήμα του κύκλου διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι η προσέλκυση και 

διοίκηση του  προσωπικού. Η στελέχωση αποτελείται από τρεις σημαντικές πράξεις: απόσυρση, 

ομάδα διοίκησης αιτούντων και επιλογή εργαζομένων. Αυτό το μέρος του κεφαλαίου θα 

επικεντρωθεί στο πρώτο στάδιο της στελέχωσης, αυτό των προσλήψεων. Η πρόσληψη αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία ως μια διαδικασία αναζήτησης πηγών υποψηφίων για τα εγκαίνια της εταιρείας. 

Η επιτυχία της διαδικασίας πρόσληψης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι η οργανωτική εικόνα, η ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας, οι εσωτερικές 

οργανωτικές πολιτικές, οι νόμοι της εξωτερικής αγοράς και το κόστος πρόσληψης (Heckhausen, 

Wrosch & Schulz,  2010).  

    Όσον αφορά τον στόχο, η πρόσληψη στοχεύει στην αναζήτηση πηγών που θα είναι κατάλληλες, 

για να καλυφθούν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν δύο τύποι πηγών πρόσληψης στις εταιρείες. Ο 

πρώτος είναι εσωτερικές πηγές. Η εσωτερική πρόσληψη είναι η προώθηση των εργαζομένων μέσα 

σε μια εταιρεία με την κατάρτιση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να υπάρξει 

μια ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Η εσωτερική προώθηση αποτελεί πηγή δέσμευσης και 

κινήτρου των εργαζομένων. Οι οργανισμοί που προτιμούν την εσωτερική πρόσληψη μπορούν να 

μειώσουν το κόστος απλοποιώντας τον προσανατολισμό, την κατάρτιση και τις διαδικασίες 

πρόσληψης (Hanif&Yunfei, 2013).  

    Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η απειλή να λείπουν οι εξωτερικές κατάλληλες προσλήψεις, 

επειδή προωθείται μόνο εσωτερικό προσωπικό λόγω του προηγούμενου έργου τους στην εταιρεία. 

Οι εξωτερικές πηγές είναι απαραίτητες για μια εταιρεία προκειμένου να διευρυνθεί η ομάδα 

υποψηφίων και να προσελκύσουν καλύτερους επαγγελματίες για διαθέσιμες θέσεις εργασίες. Μία 

από τις εξωτερικές πηγές είναι τα γραφεία απασχόλησης. Μπορεί να υπάρχουν δημόσιες, μη 

κερδοσκοπικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. Βοηθούν τις εταιρείες να δημιουργήσουν μια 

ομάδα υποψηφίων με βάση τις θέσεις που είναι διαθέσιμες στον οργανισμό και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για αυτές (Biswas,  2008). Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια αποτελούν εξαιρετικές 

πηγές υπαλλήλων αρχικού επιπέδου με υψηλές εκπαιδευτικές δεξιότητες. Ορισμένες εταιρείες 

παρέχουν ειδικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και πρακτική άσκηση που βοηθούν τους 

αποφοίτους και τους φοιτητές να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν την καριέρα τους σε μια εταιρεία.        
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Αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών και αφοσιωμένων υπαλλήλων σε 

σχέση με τους πρόσφατους αποφοίτους και φοιτητές του πανεπιστημίου (Wangetal., 2012). Οι 

εκθέσεις εργασίας, ως πηγή εξωτερικών προσλήψεων, σήμερα επικεντρώνονται περισσότερο στη 

δημιουργία της καλύτερης εικόνας της εταιρείας και στην προσέλκυση πιθανών υποψηφίων και 

πελατών για το μέλλον. Μετά το κύμα τεχνολογικής ανάπτυξης, η διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού έλαβε ένα μεγάλο πλεονέκτημα από τις προσλήψεις μέσω διαδικτύου. Νέες πηγές 

πρόσληψης, όπως αρχικές σελίδες, πίνακες εργασίας και πύλες, εικονικές εκθέσεις και κοινωνικά 

δίκτυα, κατέστησαν έναν τρόπο πιο εύκολο να λαμβάνονται και να διαχειρίζονται οι ροές των 

αιτήσεων (Rajput, Bali & Kesharwani, 2013).  

    Σε σύγκριση με τις εφημερίδες, η διαφήμιση εργασίας μέσω του διαδικτύου έχει το 

πλεονέκτημα της δωρεάν διαφήμισης, της παγκόσμιας διαθεσιμότητας και της αποθήκευσης 

δεδομένων. Επιπλέον, οι αιτούντες, μέσω της ανίχνευσης συστημάτων που εφαρμόζονται στις 

περισσότερες από τις πύλες εργασίας και τις σελίδες εργασίας των εταιρειών διευκολύνουν τις 

διαδικασίες διοίκησης, διαλογής και επιλογής των υποψηφίων. Με την παγκόσμια έννοια, είναι 

απαραίτητο να καθοριστεί η αγορά εργασίας για τις παγκόσμιες θέσεις, επειδή το κόστος της 

αποτυχίας είναι εξαιρετικά υψηλό (McInerney, 2008). Η απόφαση βασίζεται στις απαιτήσεις της 

εταιρείας για την πολιτιστική και εθνική ανάπτυξη και τις δεξιότητες των υπαλλήλων. Υπάρχουν 

τρεις βασικές προοπτικές για τον καθορισμό της στοχευόμενης αγοράς εργασίας. Οι εργαζόμενοι 

μπορούν να προσληφθούν ή να αποδημήσουν από υπηκοότητες μητρικών χωρών, το οποίο 

παρέχει πιο άμεσο έλεγχο στις διεθνείς θυγατρικές και βοηθά στη μεταφορά της οργανωτικής 

κουλτούρας σε μια νέα αγορά. Τα πιθανά μειονεκτήματα της προοπτικής αυτής συνδέονται με το 

υψηλό κόστος και τους κινδύνους αποδημίας που συνδέονται με την έλλειψη πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης, κυβερνητικά θέματα και νομοθεσίες για τις άδειες εργασίας (Wang, Lang & 

Busemeyer, 2011).  

    Μια αντίθετη προσέγγιση είναι η πρόσληψη προσωπικού ίδιας υπηκοότητας με αυτή της χώρας 

υποδοχής. Η γνώση της τοπικής αγοράς και του πολιτισμού, η μακροπρόθεσμη άποψη για τις 

τοπικές εταιρικές στρατηγικές και η κυβερνητική υποστήριξη είναι οι κύριοι μοχλοί για την 

προοπτική αυτή. Η τελευταία μέθοδος, η οποία σχετίζεται στενά με τις συγκεντρωτικές και 

γεωκεντρικές προσεγγίσεις, είναι η πρόσληψη ατόμων υπηκοότητας τρίτων χωρών. Αυτός ο τύπος 

υπαλλήλων μπορεί να έχει τα ίδια προσόντα και υψηλότερη πολιτιστική συνειδητοποίηση από 
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τους υπαλλήλους με υπηκοότητα των μητρικών χωρών (Deci & Ryan, 2012). Η πρόσληψη 

υπηκοότητας τρίτων χωρών συνεπάγεται, επίσης, λιγότερα ρίσκα και χαμηλότερο κόστος. Η 

διεύρυνση της διαθέσιμης δεξαμενής προσλήψεων και η δυνατότητα ανταλλαγής, καθώς και η 

εξάλειψη των γλωσσικών φραγμών είναι μερικά από τα  πλεονεκτήματα της πρόσληψης 

υπαλλήλων της τελευταίας κατηγορίας. Ωστόσο, ίσως δεν είναι η τέλεια επιλογή, όσον αφορά τις 

νομοθεσίες, τις πολιτιστικές διαφορές και την πιθανή έλλειψη ελέγχου από τη θυγατρική εταιρία. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων τρίτων χωρών μόνο μέσω γλωσσικών 

και πολιτιστικών ικανοτήτων παρά με δεξιότητες και ικανότητα χειρισμού εργασιών της εταιρείας 

(Smithetal, 2015). 

 

2.4.3. Επιλογή υπαλλήλων 

   Μετά από τη φάση πρόσληψης, είναι σημαντικό να γίνεται διαχείριση του συνόλου των 

υποψηφίων και να αρχίσουν οι διαδικασίες επιλογής. Όπως συζητήθηκε, το διαδίκτυο δίνει την 

ευκαιρία συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών των υποψηφίων μέσω εντύπων αίτησης. Γίνεται 

πολύ πιο εύκολο να συλλεχθούν και να επαληθευτούν οι πληροφορίες για κάθε υποψήφιο. 

Επιπλέον, τα έντυπα αίτησης δίνουν την ευκαιρία στους υποψηφίους να ελέγχουν και να 

διαχειρίζονται τη δική τους διαδικασία αίτησης, να ανεβάζουν πιστοποιητικά, επιστολές κινήτρων 

και βιογραφικά για να υποστηρίζουν την αίτησή τους (Kearns, 2012).  

    Ένας σύγχρονος τρόπος υποβολής αίτησης για εργασία είναι η υποβολή βιογραφικού 

βίντεο.Δίνει την ευκαιρία στους αιτούντες να δείξουν τη δέσμευσή τους και να δημιουργήσουν 

μια καλύτερη εικόνα για τον εργοδότη. Από την άλλη πλευρά, οι φόρμες αίτησης και τα 

βιογραφικά βίντεο, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνουν ερωτήσεις που μπορεί να εγείρουν 

προβλήματα διάκρισης. Παρόλο που υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που εφαρμόζονται σε ορισμένες 

ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες που περιορίζουν τη χρήση ερωτήσεων σχετικά με τη 

θρησκεία, τη φυλή, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό στις φόρμες αίτησης, οι εταιρείες 

εξακολουθούν να ζητούν συχνά αυτές τις πληροφορίες (Scarapicchiaetal., 2013). Εκτός από το 

έντυπο αίτησης, η επιλογή μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο και περιεκτικές συνεντεύξεις, τεστ πριν 

από την απασχόληση, ιατρική εξέταση και διαδικασίες εξέτασης ιστορικού. Οι μέθοδοι επιλογής 

των υποψηφίων ποικίλλουν μεταξύ των επιχειρήσεων και των θέσεων. Περισσότερο από το 60% 
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όλων των οργανισμών χρησιμοποιούν κάποιο είδος δοκιμών πριν από την πρόσληψη. Αυτό βοηθά 

στον έλεγχο των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των υποψηφίων και στο κατά πόσον οι 

υποψήφιοι είναι σε θέση να διαχειριστούν την πίεση και τα καθήκοντα που πρόκειται να τους 

ανατεθούν (Dowling, 2008). Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι δοκιμών. Ένας από αυτούς τους 

τύπους είναι η δοκιμή προσομοίωσης απόδοσης, η οποία αναλύει τη συμπεριφορά ενός 

υποψηφίου σε καταστάσεις που εμφανίζονται συνήθως στην συγκεκριμένη θέση εργασίας. Ένας 

άλλος τρόπος για να γίνει έλεγχος της ικανότητας των υποψηφίων να εκτελούν εργασίες είναι η 

δειγματοληψία εργασίας. Η δειγματοληψία εργασίας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την 

πρόβλεψη της βραχυπρόθεσμης απόδοσης και την αποφυγή διακρίσεων. Μία δυσκολία που 

συνδέεται με τη δοκιμή δειγμάτων είναι μια σειρά από εργασίες που θα εκτελέσει ο εργαζόμενος 

μετά την πρόσληψή του (Harzing & Pinnington, 2010). Είναι αδύνατο να δημιουργηθούν δείγματα 

δοκιμών για κάθε ένα από τα καθήκοντα και να φανεί η πλήρη εικόνα των ικανοτήτων των 

υποψηφίων. Ένα σύνολο δοκιμών απόδοσης μπορεί να ολοκληρωθεί σε κέντρα αξιολόγησης. 

Συνήθως τα κέντρα αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ομαδικής εργασίας και της 

δυναμικής ηγεσίας των υποψηφίων. Σε διεθνές επίπεδο, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτή η 

διαφορά μεταξύ των αγορών και να εντοπισθούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία δοκιμών για 

την παγκόσμια αγορά. Ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 

είναι η συνέντευξη (Snell, Bohlander & Bohlander, 2010). Η συνέντευξη είναι ο πιο συνηθισμένος 

τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις επιλογής στοχεύουν στην πρόβλεψη της 

μελλοντικής απόδοσης της εργασίας αξιολογώντας τις προφορικές απαντήσεις και τις ερωτήσεις 

των αιτούντων.Οι συνεντεύξεις μπορεί να μην είναι δομημένες, με ερωτήσεις που έρχονται στο 

μυαλό ενός ερευνητή ή δομημένες, όπου όλες οι ερωτήσεις καθορίζονται εκ των προτέρων και οι 

απαντήσεις βαθμολογούνται ανάλογα με  την καταλληλότητα του περιεχομένου. Οι τύποι 

ερωτήσεων μπορεί, επίσης, να διαφέρουν από ερωτήσεις κατάστασης, συμπεριφοράς ή γνώσης 

καθώς και υποβάθρου (Schuler, Jackson & Tarique, 2011). Ο τρόπος διαχείρισης της συνέντευξης 

μπορεί επίσης να ταξινομηθεί. Η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο, από 

πολλά άτομα στη σειρά πριν από τη λήψη της απόφασης ή μια συνέντευξη που μπορεί να πάρει 

πραγματοποιηθεί από μια ομάδα ατόμων ταυτόχρονα. Μετά από επιτυχημένες συνεντεύξεις, 

πολλοί εργοδότες τείνουν να ερευνούν το ιστορικό και τις αναφορές των υποψηφίων. Οι τυπικοί 

τομείς που επαληθεύονται από μια εταιρεία είναι η νομική επιλεξιμότητα για απασχόληση, η 
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στρατιωτική θητεία και η εκπαίδευση, ημερομηνίες προηγούμενης απασχόλησης, ποινικό μητρώο 

και ταυτοποίηση του υποψήφιου (Bratton&Gold, 2017). 

   Σήμερα, όλο και περισσότεροι εργοδότες αρχίζουν να ελέγχουν ιστότοπους και δημοσιεύσεις 

κοινωνικών δικτύων για την αναζήτηση υποψηφίων. Βοηθά στην επιβεβαίωση των προσόντων 

των εργαζομένων, της συμπεριφοράς και στον εντοπισμό πρώην συναδέλφων που μπορούν να 

επικοινωνήσουν περαιτέρω ή να λάβουν συστάσεις από αυτούς. Επιπλέον, οι έλεγχοι αναφοράς, 

ως μέθοδος διερεύνησης, βοηθούν στην επαλήθευση πληροφοριών και στην κατανόηση 

περισσότερων δεξιοτήτων και προσόντων του υποψηφίου. Σήμερα υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες 

πληροφόρησης πριν από την απασχόληση που βοηθούν στον έλεγχο των δεδομένων των 

υποψηφίων από έναν ιστότοπο (Sparrow, Brewster & Chung, 2016). Η ιατρική έρευνα και ο 

έλεγχος φαρμάκων είναι συχνά τα τελευταία στάδια στη διαδικασία αίτησης.Οι υποψήφιοι, που 

ολοκλήρωσαν την διαδικασία με επιτυχία, θα λάβουν μία προσφορά για εργασία. Μετά, οι 

διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας μπορούν να ολοκληρωθούν πριν 

από τις τελικές συμφωνίες. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού  απαιτεί συνεχή επικοινωνία με όλους τους υποψηφίους. Οι απορριφθέντες υποψήφιοι 

πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στις στρατηγικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Scullion 

& Collings, 2011). Θα ήταν ωφέλιμο για την εικόνα της εταιρείας και οι μελλοντικές αιτήσεις να 

έρθουν σε επαφή με όλους τους αιτούντες και να εξετάσουν τις απορριφθείσες αιτήσεις για τυχόν 

μελλοντικές ευκαιρίες. Η διαδικασία επιλογής στο διεθνές επίπεδο διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού μπορεί να ακολουθήσει τις ίδιες ενέργειες για τη λήψη των αιτήσεων, τη δοκιμή, τη 

συνέντευξη και την πρόσληψη των καταλληλότερων υποψηφίων. Οι διαφορές στη διαδικασία 

συνδέονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τους διεθνείς διευθυντές. Όσον αφορά τους 

διευθυντές και από τις τρεις προοπτικές πρόσληψης, ένας τέλειος υποψήφιος πρέπει να έχει 

εμπειρία στη διεθνή εργασία, εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, ανοχή στο άγχος, γλωσσικές 

και διαπολιτισμικές ικανότητες για να είναι επιτυχής στην παγκόσμια διοίκηση. Επομένως, οι 

δοκιμές και οι συνεντεύξεις πρέπει να περιλαμβάνουν καθήκοντα και ερωτήσεις που σχετίζονται 

με την παγκόσμια σκέψη, την επικοινωνία, την ευελιξία και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

(Armstrong&Taylor, 2020). 
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2.4.4. Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

   Το πρώτο βήμα που περνάει ένας νέος υπάλληλος είναι ο προσανατολισμός των νέων 

εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος προσανατολισμού, ο νέος υπάλληλος τείνει 

να κατανοήσει την οργανωτική κουλτούρα, την ιστορία, τις διαδικασίες, τους κανόνες και τις 

συγκεκριμένες ευθύνες και τα καθήκοντα της νέας του θέσης. Ο προσανατολισμός μπορεί να γίνει 

όχι μόνο από επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και από επόπτες μονάδας ή μέσω 

ειδικών διαδικτυακών προγραμμάτων (Cascio, 2015). Τα προγράμματα πρέπει να βοηθήσουν τους 

υπαλλήλους να ξεκινήσουν την ομαλή ένταξή τους στην ομάδα και τη γνωριμία με την 

οργανωτική κουλτούρα αλλά και την ευρύτερη κουλτούρα του οργανισμού. Τα προγράμματα 

προσανατολισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια ή τους διαχειριστές 

τους. Ο εργαζόμενος μπορεί να λάβει ένα εγχειρίδιο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

με τις ώρες εργασίας, το ιστορικό της εταιρείας και την περιγραφή της εργασίας. Το  εγχειρίδιο 

που βρίσκεται στο διαδίκτυο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιηγήσεις σε εγκαταστάσεις. Σε 

άλλη περίπτωση, οι εταιρείες μπορούν να οργανώσουν μια σύντομη εισαγωγή στο ιστορικό της 

εταιρείας ή μια πλήρη ημέρα εισαγωγής με την ομαδοποίηση ενός αριθμού υπαλλήλων (Jackson, 

Schuler & Jiang, 2014). Η εκπαίδευση, ως το επόμενο βήμα μετά τον προσανατολισμό, βοηθά 

στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της γνώσης του εκπαιδευόμενου σχετικά με τη δουλειά και τα 

καθήκοντα που πρόκειται να εκτελεί. Υπάρχει ένας αριθμός διαφορετικών μεθόδων εκπαίδευσης. 

Οι πιο δημοφιλείς είναι η καθοδήγηση που βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 

νεοεισερχόμενων και των ανώτερων υπαλλήλων. Επιπλέον, η εκπαίδευση μαθητείας, ως 

συνδυασμός επαγγελματικής κατάρτισης και επίσημων οδηγιών, χρησιμοποιείται συχνά από 

εταιρείες.Συνήθως ένας νέος υπάλληλος λαμβάνει οδηγίες από έναν ανώτερο διευθυντή, ο οποίος 

είναι ήδη ειδικός στον τομέα. Σήμερα, μια σειρά από ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

γίνεται δημοφιλής μεταξύ των εταιρειών (Lengnick-Hall, Lengnick-Hall&Rigsbee, 2013). Αυτά 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν παιχνίδια τύπου εικονικής 

πραγματικότητας, κινούμενους οδηγούς και διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων, ως μέρη 

προσομοίωσης της μάθησης ή διαφορετικά διαδικτυακά μαθήματα που παρέχονται από τις  

διάφορες πύλες εκμάθησης της εταιρείας. Το καθήκον του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού είναι να εφαρμόζει όχι μόνο προγράμματα κατάρτισης για νέους υπαλλήλους, αλλά και 

εκπαιδευτικά διευθυντικά προγράμματα. Αυτός ο τύπος εκπαιδεύσεων στοχεύει στην ενίσχυση 
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των δεξιοτήτων του προσωπικού και στη βελτίωση της διαχειριστικής απόδοσης στην εταιρεία. 

Μία από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές ανάπτυξης είναι η εναλλαγή θέσεων εργασίας (Boxall & 

Purcell, 2011).Η εναλλαγή εργασίας μπορεί να είναι κάθετη ή οριζόντια. Η κάθετη εναλλαγή είναι 

μια προώθηση ενός υπαλλήλου σε ένα νέο επίπεδο διοίκησης ενώ η οριζόντια εναλλαγή είναι μια 

βραχυπρόθεσμη μεταφορά ενός υπαλλήλου σε ένα νέο οργανωτικό ρόλο. Ο κύριος στόχος της 

μεθόδου είναι να διευρύνει τις δεξιότητες ενός συγκεκριμένου υπαλλήλου. Ως παράδειγμα 

οριζόντιας εναλλαγής είναι η εκπαίδευση βοηθού σε θέση όπου είναι μια μέθοδος για την 

απόκτηση  προσωπικού το οποίο είναι έμπειρο σε μια ποικιλία καθηκόντων και ιδιοτήτων. Οι 

υπάλληλοι με αυτή τη μέθοδο εργάζονται εποχικά για διαφορετικές μονάδες σύμφωνα με τις 

οδηγίες από τους διαχειριστές της μονάδας (Noeetal., 2017). Μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης σε θέση βοηθού, ο υπάλληλος αποκτά προσόντα σε διαφορετικές διαστάσεις της 

εταιρείας και μπορεί να προαχθεί σε ένα νέο διοικητικό επίπεδο.Οι αναθέσεις επιτροπών, ως 

τεχνική κατάρτισης, επιτρέπουν στους υπαλλήλους να μοιράζονται τις ιδέες τους, να μαθαίνουν 

από άλλους και να διερευνούν τα οργανωτικά προβλήματα. Όσον αφορά τη μέθοδο, μια επιτροπή 

εμπλέκεται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα της εταιρείας όπου αναζητά μια λύση. Στο διεθνές 

πλαίσιο, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη αναφέρονται σε διαπολιτισμικές εκπαιδεύσεις και 

κατανόηση των εταιρικών στόχων και των εργασιών στο εξωτερικό (Ehnert, 2009). Οι 

εκπαιδεύσεις σχετίζονται περισσότερο με τους ομογενείς, τους ανθρώπους, οι οποίοι λαμβάνουν 

τη διεθνή μάθηση ως έργο για την  επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παρόλο που οι απόδημοι 

θεωρούνται συνήθως διαπολιτισμικά ικανοί άνθρωποι, υπάρχει ανάγκη για διαπολιτισμικές 

εκπαιδεύσεις πριν ή μετά την άφιξη στο σημείο προορισμού. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα τόσο για τον εκπατρισμένο υπάλληλο όσο και για την οικογένειά του 

(DeCenzo, Robbins & Verhulst, 2016). 

 

2.4.5. Μέτρηση επιδόσεων 

   Το επόμενο στάδιο του κύκλου εργασιών του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων  είναι η 

διοίκηση της απόδοσης των εργαζομένων. Η διοίκηση της απόδοσης μπορεί να χωριστεί σε δύο 

κύριες δραστηριότητες που είναι η μέτρηση της απόδοσης και η διοίκηση αποζημιώσεων. Οι 

πρακτικές και οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και τη 
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δέσμευση των εργαζομένων, την ποιότητα και τις πωλήσεις των προϊόντων καθώς και την 

οικονομική απόδοση μιας εταιρείας. Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, ως βάση για τη 

μέτρηση της απόδοσης, έχει διάφορα στάδια εφαρμογής (Renwick, Redman & Maguire, 2013). 

Το πρώτο στάδιο είναι ο καθορισμός προτύπων απόδοσης. Αυτά τα πρότυπα ακολουθούν την 

οργανωτική κουλτούρα και τους στόχους της εκάστοτε εταιρίας ή οργανισμού. Μετά από αυτό, 

θα πρέπει να γίνεται επεξήγηση με σαφήνεια και προσοχή σε όλους τους υπαλλήλους. Η 

επικοινωνία είναι απαραίτητη σε αυτό το στάδιο, καθώς είναι η αρχή για νέους εταιρικούς κανόνες 

και νέες στρατηγικές διοίκησης απόδοσης. Η μέτρηση της πραγματικής απόδοσης, ως το δεύτερο 

στάδιο των αξιολογήσεων, μπορεί να γίνει από τέσσερις κύριες πηγές δεδομένων: προσωπικές 

παρατηρήσεις, στατιστικές, προφορικές ή γραπτές αναφορές (Progoulaki & Theotokas, 2010). Η 

κύρια απόφαση που πρέπει να ληφθεί κατά τη μέτρηση της απόδοσης είναι τα κριτήρια 

αξιολόγησης. Αφού τεθούν όλοι οι στόχοι και μετρηθεί η απόδοση των εργαζομένων, πρέπει να 

γίνει η σύγκριση με την πραγματική απόδοση σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα. Οι αξιολογήσεις 

συγκρίνουν δεδομένα με διαφορετικές προσεγγίσεις και περιλαμβάνουν μια λίστα εξηγήσεων. Τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων κοινοποιούνται και συζητούνται με τους υπαλλήλους και, εάν 

χρειάζεται, γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες εντός των ομάδων. Σύμφωνα με μελέτες που 

περιγράφονται από τον Dessler (2009), πολλές παγκόσμιες εταιρείες χρησιμοποιούν τις ίδιες 

τεχνολογίες για τη διοίκηση των επιδόσεων στο εξωτερικό που χρησιμοποιούν στα κεντρικά 

γραφεία (Vioreletal., 2009). Η αξιολόγηση της απόδοσης τείνει να ακολουθεί την κουλτούρα των 

κεντρικών γραφείων χωρίς καμία ή μόνο με μικρές προσαρμογές στους υπαλλήλους της χώρας 

υποδοχής.Γίνεται προσπάθεια να διατηρήσουν τη συνέπεια και να αντιμετωπίσουν όλους τους 

υπαλλήλους διεθνώς με ένα τυποποιημένο σχέδιο. Ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί ότι η διαχείριση 

των επιδόσεων στο διεθνές πλαίσιο απαιτεί την εξέταση του αυξανόμενου αριθμού παραγόντων 

στα μοντέλα αξιολόγησης. Οι διαφορές στις κοινωνικές και επιχειρηματικές κουλτούρες μεταξύ 

των γονιών και των υπηκόων υποδοχής είναι σημαντικοί παράγοντες που εμπλέκονται στο 

σχεδιασμό των διαδικασιών διαχείρισης της απόδοσης. Δεν ταιριάζουν όλοι οι κανόνες που είναι 

αποδεκτοί στην εθνική κουλτούρα της έδρας της χώρας σε πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς 

κανόνες στις περιφερειακές θυγατρικές της (Heckhausen, Wrosch & Schulz,  2010). 
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2.4.6. Διαχείριση αποζημιώσεων-απολαβών 

   Η δεύτερη αποστολή της διαχείρισης απόδοσης είναι η αποζημίωση. Τα συστήματα 

αποζημίωσης από μόνα τους περιέχουν διάφορα στοιχεία που βοηθούν να παρακινήσουν και να 

ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους. Το πρώτο στοιχείο, οι ανταμοιβές, έχουν τρεις βασικούς στόχους: 

πρόσληψη και διατήρηση ειδικευμένων εργαζομένων, ενθάρρυνση των εργαζομένων να μάθουν 

και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να παρακινήσουν τους υπαλλήλους να ακολουθούν 

τους εταιρικούς κανόνες και να αναλαμβάνουν ευθύνες. Υπάρχουν τρεις τύποι επιβράβευσης που 

μπορούν να εφαρμοστούν (Hanif & Yunfei, 2013). Ο πρώτος ο οποίος είναι και ο πιο δημοφιλής 

τύπος είναι οι ατομικές απολαβές που καταβάλλονται απευθείας σε έναν υπάλληλο. Οι ατομικές 

ανταμοιβές βασίζονται στη συντήρηση της εργασίας, την παρακολούθηση, την απόδοση των 

εργασιών και τους παράγοντες ικανότητας. Ως παραδείγματα ατομικών ανταμοιβών, υπάρχουν 

βασικοί μισθοί, υπερωρίες, μπόνους, αμειβόμενα φύλλα και παροχές. Ο δεύτερος τύπος 

συστημάτων επιβράβευσης είναι οι ομαδικές ανταμοιβές. Δίδονται στις ομάδες, οι οποίες 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα έργα τους σε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μελών της 

ομάδας (Biswas,  2008). Ένα πιθανό παράδειγμα της ανταμοιβής της ομάδας είναι τα μπόνους 

ομάδας και η κατανομή κερδών. Οι ομαδικές ανταμοιβές γίνονται πιο δημοφιλείς στην αγορά με 

την αυξανόμενη τοποθέτηση αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων. Οι οργανωτικές ανταμοιβές, ως ο 

τρίτος τύπος, βασίζονται στη συνολική δέσμευση στους εταιρικούς στόχους. Οι οργανωτικές 

ανταμοιβές μπορούν να δοθούν στην κατανομή κερδών ή στη βάση ιδιοκτησίας μεριδίων. 

Επιπλέον, η αποζημίωση μπορεί να έχει χαρακτηριστικά βάσει απόδοσης ή βάσει ιδιότητας του 

κάθε μέλους (Wangetal., 2012).Το σύστημα βάσει απόδοσης περιλαμβάνει προμήθειες, επιδόματα 

επιδόσεων ως μεθόδους ανταμοιβής, ενώ η προμήθεια με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους 

λαμβάνει υπόψη το κόστος ζωής, τις προσαρμογές στην αγορά εργασίας και τους παράγοντες 

κατανομής κερδών. Ο καθορισμός στρατηγικών αποζημίωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τους αμειβόμενους στόχους της εταιρείας και τους εξωτερικούς παράγοντες της αγοράς. Οι κύριοι 

εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές αποζημίωσης στο τμήμα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού είναι οι γεωγραφικές διαφορές, η προσφορά εργασίας, ο ανταγωνισμός, 

το κόστος ζωής και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις (Rajput, Bali & Kesharwani, 2013). Σήμερα 

οι εργαζόμενοι δεν θέλουν μόνο έναν σταθερό μισθό και ανταμοιβές για την εργασία τους, αλλά 

απαιτούν επίσης πολλά οφέλη που θα τους προσφέρουν σταθερή προσωπική ζωή. Οι παροχές σε 
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εργαζόμενους είναι μη οικονομικές ανταμοιβές που χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση και 

διατήρηση των υπαλλήλων στην εταιρεία. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα οφέλη 

λαμβάνεται συνήθως με την αξιολόγηση των αναγκών και των επιθυμιών του προσωπικού. Μετά 

από προσεκτική εξέταση της ποικιλίας παροχών, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται παροχές σε 

καθιερωμένα συστήματα αποζημίωσης (McInerney, 2008). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 

υπάρχουν νομικά απαιτούμενα οφέλη. Ο κύριος στόχος αυτών των παροχών είναι να παρέχει 

στους εργαζομένους την οικονομική προστασία σε απρόβλεπτες περιπτώσεις. Τα νομικά 

απαιτούμενα οφέλη διαφέρουν από χώρα σε χώρα.Συνήθως, οι βασικές παροχές σε εργαζόμενους 

που είναι υποχρεωτικές από το νόμο στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες είναι τα 

ασφάλιστρα ασφάλειας, η ανεργία και η αποζημίωση των εργαζομένων. Οι εθελοντικές παροχές 

που αποφασίζονται από την εταιρεία μπορεί να είναι σε μορφές ασφάλισης υγείας ή ζωής, 

προστασίας από αναπηρίες, οικονομικού σχεδιασμού, προεξοφλημένων διακοπών και περαιτέρω 

κίνητρα για το προσωπικό (Wang, Lang&Busemeyer, 2011). 

2.4.7. Περιβάλλον Εργασίας 

   Η διοίκηση του εργασιακού περιβάλλοντος σχετίζεται με τις ηθικές ευθύνες. Ένας από τους 

βασικούς στόχους του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι να δημιουργήσει μια αξία 

για την εταιρεία, ενώ σχεδιάζει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας για όλους τους 

υπαλλήλους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εισάγει την «υγεία» ως ψυχική, σωματική αλλά 

και κοινωνική ευεξία. Οι τραυματισμοί στο χώρο εργασίας και οι ασθένειες υγείας δεν παίρνουν 

μόνο τεράστια έξοδα από μια εταιρεία, αλλά επηρεάζουν επίσης τον πιο πολύτιμο πόρο του 

οργανισμού - τους υπαλλήλους του (Deci & Ryan, 2012). Αυτό είναι το νομικό καθήκον του 

εργοδότη να παρέχει δηλαδή ασφαλείς συνθήκες εργασίας στο προσωπικό του. Τα κύρια 

σύγχρονα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι η βία στο χώρο εργασίας, η ποιότητα 

του εσωτερικού αέρα και το περιβάλλον χωρίς καπνό.Η ανθυγιεινή εργασιακή ατμόσφαιρα καθώς 

και οι συγκρούσεις και οι αγχωτικές ευθύνες προκαλούν αυξανόμενη επιθετικότητα αλλά και 

διαφορετικά επίπεδα ασθενειών στον οργανισμό. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το τμήμα 

ανθρωπίνων πόρων να μπορεί να μειώσει το άγχος στην εταιρεία προκειμένου να εφαρμόσει 

αποτελεσματικές και βολικές στρατηγικές για όλους τους οργανωτικούς παράγοντες (Smithetal., 

2015). Το δεύτερο ζήτημα που συνδέεται με το εργασιακό περιβάλλον είναι η ηθική. Ο χώρος 

εργασίας και η αντιμετώπιση οποιουδήποτε υπαλλήλου σε μια εταιρεία πρέπει να είναι δίκαιη. Το 
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γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που υποφέρουν από εκφοβισμό, φωνές και ταπείνωση από τους 

επόπτες τους έχουν υψηλότερο άγχος και συχνά εγκαταλείπουν μια εταιρεία παρά τα 

πλεονεκτήματα άλλων εταιρειών, όπως η εικόνα, ο μισθός ή οι παροχές. Η ηθική από τη φύση της 

είναι ένα πολύ δύσκολο και λεπτό ζήτημα όσον αφορά τις διαφορετικές αντιλήψεις (Kearns, 

2012).Ο καλύτερος τρόπος, για να αποφευχθούν τα ηθικά προβλήματα είναι να οργανωθεί μια 

συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα μέρη της εταιρείας, να γίνονται κατανοητά τα 

συναισθήματα και οι ανάγκες των εργαζομένων προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν πιθανές 

απειλές που σχετίζονται με το θέμα. Ωστόσο, δεν είναι πάντα δυνατό να αποφευχθούν τα 

προβλήματα. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι που βοηθούν στη διαχείριση και 

επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με προσωπικά ή σχέσεις (Scarapicchiaetal., 2013).  
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2.5. Προκλήσεις της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

2.5.1.  Πολιτιστικά εμπόδια και διαφορά κουλτούρας 

   Η διαπολιτισμική πολυμορφία είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της παγκοσμιοποίησης για τις 

διεθνείς εταιρείες. Ωστόσο, τα πολιτιστικά ζητήματα φέρνουν επίσης πολλές προκλήσεις. Το 

γεγονός είναι ότι οι χώρες διαφέρουν ως προς τη στάση τους απέναντι στη ζωή και στο εργασιακό 

περιβάλλον. Άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμών αντιδρούν στα ίδια θέματα με εντελώς 

διαφορετικούς τρόπους. Αρκετές έρευνες έδειξαν ότι οι χώρες διαφέρουν από ορισμένες 

πολιτιστικές διαστάσεις. Η αποφασιστικότητα, ως επίπεδο ετοιμότητας για αντιπαράθεση και 

ανταγωνισμό, δείχνει πόσο σκληροί είναι οι άνθρωποι σε μια κοινωνία (Dowling, 2008). Ο 

μελλοντικός προσανατολισμός είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας των πολιτιστικών 

διαφορών. Ο προσανατολισμός στις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι θέμα 

εθνικότητας. Ο προσανατολισμός της απόδοσης και η τελειοποίηση είναι τα σημεία για τον 

προγραμματισμό της ανάπτυξης και της βελτίωσης των εργαζομένων. Οι πολιτιστικές 

βαθμολογίες του ανθρώπινου προσανατολισμού συμβάλλουν στην δημιουργία στρατηγικών 

ανταμοιβής και παροχών, αν είναι σύνηθες να ανταμείβονται οι άνθρωποι για την δικαιοσύνη, τον 

αλτρουισμό και την καλοσύνη τους (Harzing & Pinnington, 2010).  

   Μια άλλη ταξινόμηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των πολιτιστικών 

διαφορών είναι το μοντέλο Hofstede, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν τέσσερις βασικοί 

παράγοντες για την ταξινόμηση των πολιτισμών βάσει των εργασιακών τους συνηθειών. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι ο ατομικισμός, η απόσταση ισχύος, η αποφυγή αβεβαιότητας και η 

αρρενωπότητα. Ο ατομικισμός αναφέρεται στις προτιμήσεις των εργαζομένων να εργάζονται και 

να αναλαμβάνουν την ευθύνη μεμονωμένα ή σε μια ομάδα (Snell, Bohlander & Bohlander, 2010). 

Η απόσταση ισχύος δείχνει ένα επίπεδο εξουσίας στην κουλτούρα και το επίπεδο επικοινωνίας με 

τα οργανωτικά στελέχη. Η αποφυγή της αβεβαιότητας μπορεί να δώσει μια κατανόηση για την 

πολιτιστική αντίληψη για το μέλλον και την προθυμία να αναλάβει κινδύνους. Η αρρενωπότητα 

ως παράγοντας αναφέρεται στον πολιτιστικό προσανατολισμό προς την επιτυχία, την απόδοση 

και το χρήμα, εάν η κοινωνία είναι αρσενική ή προς το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τις 

αξίες σχέσεων στις θηλυκές εθνικότητες (Schuler, Jackson & Tarique, 2011). Καθώς οι ίδιες 

ενέργειες μπορούν να γίνουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική αντίληψη, 
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υπάρχει ανάγκη να γίνονται γνωστά και σεβαστά τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά όλων των 

συντελεστών μίας εταιρείας. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται στον διεθνή 

στρατηγικό σχεδιασμό. Μια εταιρεία μπορεί να ξεπεράσει την πρόκληση αποφεύγοντας τα 

στερεότυπα, εδραιώνοντας το πολυπολιτισμικό περιβάλλον και μειώνοντας τις πολιτιστικές 

επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των έργων, εφαρμόζοντας σωστές στρατηγικές επιδόσεων 

και κινήτρων προσαρμοσμένες στην κουλτούρα της διεθνούς αγοράς (Bratton&Gold, 2017).  

 

2.5.2. Ηθική δεοντολογία 

   Η δεοντολογία, ως μέρος της διοίκησης του εργασιακού περιβάλλοντος, φέρνει πολλές 

προκλήσεις στις διεθνείς διαχειριστικές πρακτικές. Η διάκριση, ως πρόκληση για το τμήμα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε μία διεθνή εταιρία, αναφέρεται σε ίσες ευκαιρίες για όλους 

τους εργαζομένους ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις 

σωματικές ασθένειες. Ο ρόλος του είναι η δημιουργία ενός ίσου και δίκαιου εργασιακού 

περιβάλλοντος. Τα ζητήματα διακρίσεων αγγίζουν όλες τις διαδικασίες του τμήματος διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων (Sparrow, Brewster & Chung, 2016). Η πρόσληψη και η επιλογή θα πρέπει να 

παρέχουν τις ίδιες ευκαιρίες για όλους τους υποψηφίους, όπως επίσης η απόδοση των μειονοτήτων 

θα πρέπει να αξιολογείται και να ανταμείβεται σύμφωνα με τις στρατηγικές της εταιρείας στο ίδιο 

επίπεδο με τους περισσότερους υπαλλήλους. Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση σε 

ίσες ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης αλλά και στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και στο 

άνετο εργασιακό περιβάλλον (Scullion & Collings, 2011). Το ζήτημα των φύλων στο διεθνές 

πλαίσιο είναι ένα θέμα που παίρνει όλο και περισσότερες συζητήσεις και επιχειρήματα βάσει της 

αυξανόμενης κίνησης του φεμινισμού. Το γεγονός είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει χαμηλός 

αριθμός γυναικών που διορίζονται για διεθνή καθήκοντα και διεθνείς διευθυντικούς ρόλους, 

παρόλο που οι γυναίκες αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα στις έδρες των εταιριών.Υπάρχει 

ακόμη ένα στερεότυπο ότι η διοίκηση είναι μόνο για άνδρες σε ορισμένες χώρες (Armstrong & 

Taylor, 2020). Μπορεί να μην είναι συνηθισμένο να έχει μια γυναίκα διοικητική θέση σε ένα 

εργασιακό χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα. Πιστεύεται ότι οι γυναίκες 

δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο επίπεδο πίεσης με έναν άνδρα διευθυντή. Ως εκ τούτου, 

οι γυναίκες που αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις σε μια διεθνοποιημένη επιχείρηση πρέπει να 
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εργαστούν πιο σκληρά για να αποδείξουν τις δεξιότητές τους. Συνολικά, οι διακρίσεις, ως μέρος 

των ηθικών ζητημάτων, πρέπει να αποφεύγονται και οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

βάση τις ικανότητες, την προσωπικότητά τους και τις δεξιότητές τους, όχι από τη χώρα γέννησης, 

τη φυλή, το φύλο ή τα θέματα υγείας τους (Cascio, 2015). 

 

2.5.3. Οικονομικοί, πολιτικοί και νομικοί παράγοντες 

   Οι οικονομικοί, οι πολιτικοί και οι νομικοί παράγοντες είναι σημαντικά ζητήματα σε μία διεθνή 

επιχείρηση. Κάθε χώρα έχει τις δικές της πολιτικές και νόμους σχετικά με το εργατικό δυναμικό. 

Αυτοί οι νόμοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κατάσταση και την πολιτική 

σταθερότητα της εκάστοτε χώρας. Το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού δεν μπορεί να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς να υπάρχουν μόνιμα ζητήματα που συνδέονται με αυτούς 

τους παράγοντες. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του διεθνούς ανθρώπινου δυναμικού είναι να 

παρακολουθεί τις αλλαγές στα πολιτικά, οικονομικά και νομικά συστήματα και να αποφεύγει 

τυχόν παρανοήσεις ή νομικές προκλήσεις στις εργασιακές του στρατηγικές (Jackson, Schuler & 

Jiang, 2014). Τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Συνήθως οι πιο 

αναπτυγμένες χώρες είναι έτοιμες να δημιουργήσουν συνθήκες εργασίας, υιοθετώντας μία 

κουλτούρα πιο ανεκτική και όχι τόσο πιεστική για τους εργαζομένους. Επομένως οι νομικές 

πρακτικές στις ανεπτυγμένες αγορές αναπτύσσονται ταυτόχρονα με τη μείωση των ωρών 

εργασίας και την αύξηση των ελάχιστων ποσοστών και φόρων αποζημίωσης. Είναι σημαντικό για 

τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού να λαμβάνει υπόψη το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας 

σε όλες τις διεθνείς διαστάσεις και να διασφαλίζει ότι οι εταιρικές στρατηγικές δεν παραβιάζουν 

κανένα εργατικό δίκαιο (Lengnick-Hall, Lengnick-Hall & Rigsbee, 2013). Διαφορετικά, μια 

εταιρεία θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ή ακόμη και να εγκαταλείψει την αγορά εκείνη. Το 

πολιτικό περιβάλλον έχει άμεση επιρροή και στα νομικά ζητήματα του εργατικού δυναμικού. Η 

κυβέρνηση μπορεί να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη των υπαλλήλων της χώρας καταγωγής έναντι 

των εισερχόμενων διευθυντών, προκειμένου να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας και να δημιουργήσει 

μια ευρύτερη ομάδα εργασίας από το σπίτι (Boxall & Purcell, 2011). Αυτή η υποστήριξη μπορεί 

να περιλαμβάνει υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές για εισερχόμενους υπαλλήλους, ειδικές 

προϋποθέσεις βίζας και πρόσληψης. Για τις ξένες κυβερνήσεις, οι διεθνείς εταιρείες δεν είναι μόνο 
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πηγή φόρων και επενδύσεων, αλλά και πηγή χώρων εργασίας για τους ντόπιους πολίτες. 

Επομένως, ενώ σχεδιάζονται οι διαχειριστικές στρατηγικές, είναι σημαντικό για το τμήμα 

ανθρώπινου δυναμικού και την έδρα της εταιρείας να βρουν τις πιο κερδοφόρες και τις καλύτερες 

νομικές επιλογές για την πρόσληψη, την εκπαίδευση και τη διοίκηση του προσωπικού (Noe et al., 

2017). 

 

2.5.4. Εσωτερικοί παράγοντες 

   Οι εσωτερικές προκλήσεις της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνουν προβλήματα 

που συνδέονται με τα στάδια και τις στρατηγικές εισόδου στην αγορά και τη διεθνοποίηση, την 

οργανωτική κουλτούρα και τα επίπεδα ελέγχου και επικοινωνίας εντός ενός οργανισμού. Η 

συμμετοχή των κεντρικών γραφείων στις δράσεις του διεθνούς τμήματος ανθρώπινου δυναμικού 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο διεθνοποίησης και τα μοντέλα οργάνωσης που έχει 

επιλέξει η εταιρεία. Συνήθως οι πολυτεχνικές, κεντρικές και εθνοκεντρικές προσεγγίσεις 

προσαρμόζονται αργότερα στην εταιρεία μετά την είσοδο της σε αυτό το επίπεδο (Ehnert, 2009). 

Εμφανίζεται ένα ζήτημα πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού με γνώμονα την ανάπτυξη και 

την προσαρμογή διεθνών στρατηγικών. Μια άλλη οργανωτική πρόκληση είναι η δημιουργία 

στρατηγικών, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους εισόδου και τις διεθνείς απόψεις του οργανισμού. 

Για παράδειγμα, κάθε αύξηση των εξαγωγών ακολουθείται από αυξανόμενο αριθμό εργαζομένων 

που εμπλέκονται στις συμβάσεις εξαγωγής, όπως στα οικονομικά και τις διαδικασίες μάρκετινγκ 

(DeCenzo, Robbins & Verhulst, 2016). Η ανάγκη σταθερής ευελιξίας και ετοιμότητας για την 

εφαρμογή νέων στρατηγικών για έναν αναπτυσσόμενο τρόπο διεθνοποίησης είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα των διεθνών επιχειρήσεων και του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Το διεθνές 

τμήμα ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζεται από οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές 

πτυχές, καθώς και από εταιρικές αξίες, τον εκάστοτε πολιτισμό και τις κοινές πολιτικές. Οι 

στρατηγικές του προσαρμόζονται με βάση  αυτούς τους εσωτερικούς παράγοντες (Renwick, 

Redman & Maguire, 2013). Μπορεί να είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου 

μεγέθους να εφαρμόσουν τη διεθνοποίηση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαδικασίες και τα θέματα 

του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Οι οργανωτικές πολιτικές αναδιαμορφώνουν το 

τμήμα και δημιουργούν τη βάση για την οργανωτική κουλτούρα. Οι τεχνολογίες που 
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χρησιμοποιούνται εντός της εταιρείας μπορούν να βοηθήσουν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

ή αντίθετα να δημιουργήσουν πρόσθετα εμπόδια στο διεθνές περιβάλλον. Το επίπεδο ομαδικής 

εργασίας και το εργασιακό κλίμα στις εταιρικές αναθέσεις δίνει μια κατανόηση για τους τύπους 

των προσωπικοτήτων που πρέπει να προσληφθούν στις διαθέσιμες ανοιχτές θέσεις. Συνολικά, οι 

εσωτερικοί οργανωτικοί παράγοντες προσθέτουν καθήκοντα στους υπεύθυνους ανθρώπινου 

δυναμικού και δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη στρατηγική υλοποίηση του σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Progoulaki & Theotokas, 2010). 
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3. Θεωρίες κινήτρων και η επίδραση τους στην διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού 

3.1. Εισαγωγή 

   Δεδομένης της ιδιαίτερης έμφασης που δίνεται τα τελευταία χρόνια στους ανθρώπους ως βασική 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εταιρικές 

πρωτοβουλίες εισήχθησαν για να «εξαγοράσουν» την δέσμευση και αφοσίωση των εργαζομένων. 

Το κίνητρο είναι να δημιουργηθεί μια επιθυμία ή προθυμία να εκτελούν οι εργαζόμενοι τις 

διαδικασίες και τις εργασίες με τον τρόπο με τον οποίο οι διευθυντές θέλουν να ολοκληρώνονται 

οι συγκεκριμένες εργασίες κάτι που είναι ανεξάρτητο από την ικανότητα εργασίας των 

εργαζομένων (Vioreletal., 2009). Ο Mullins (1996) δηλώνει ότι «η υποκείμενη έννοια του 

κινήτρου είναι κάποια κινητήρια δύναμη μέσα στα άτομα από τα οποία προσπαθούν να 

επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι προκειμένου να ικανοποιήσουν ορισμένες ανάγκες». Είναι ένα 

συναίσθημα ή μια ώθηση να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι για να ικανοποιήσουμε 

συγκεκριμένες ανάγκες. Είναι σημαντικό για τη διοίκηση μιας επιχείρησης να γνωρίζει και να 

κατανοεί τι είναι αυτό που παρακινεί τους ανθρώπους καθώς επηρεάζει την απόδοση, την 

πρόσληψη και τη διατήρηση της εργασίας. Επίσης, οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν τι 

προσδοκίες έχουν για τη δουλειά τους και, αν είναι ευχαριστημένοι με την απασχόλησή τους 

(Heckhausen, Wrosch & Schulz,  2010). 

 

3.2. Οι αρχές της θεωρίας των κινήτρων 

   Οι διευθυντές των οργανισμών φαίνεται να ασχολούνται όλο και περισσότερο με τα κίνητρα 

που παρέχονται στη δουλειά τους, ειδικότερα, διότι οι εργαζόμενοι απαιτούν αναγνώριση και 

συμμετοχή στην εκπλήρωση των αναγκών τους, χωρίς την εξωτερική εξουσία και τον έλεγχο να 

έχουν τον ίδιο αντίκτυπο που είχαν σε παλαιότερες εποχές. Πρώτα απ 'όλα, για να εξηγηθούν τα 

κίνητρα, θα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα «γιατί» της συμπεριφοράς. «Γιατί ένα άτομο ενεργεί 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο;»; «Γιατί το άτομο σταματά να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα 

ακόμα κι αν είναι απαραίτητο;». «Γιατί το ίδιο κίνητρο μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές 



29 

 

συμπεριφορές;» κ.ο.κ. (Hanif & Yunfei, 2013). Πολλοί επιστημονικοί ερευνητές προσπάθησαν να 

απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα διερευνώντας τους μηχανισμούς της ανθρώπινης ψυχολογίας, 

θεμελιώνοντας και δημιουργώντας τις θεωρίες παρακίνησης. Οι θεωρίες κινήτρων διαφέρουν 

μεταξύ τους ανάλογα με το πώς εξηγούν τη συμπεριφορά μέσω του περιεχομένου των κινήτρων 

ή μέσω καθορισμένων ψυχολογικών διαδικασιών. Οι περισσότερες από αυτές τις θεωρίες 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικούς τύπους: θεωρίες περιεχομένου, θεωρίες διεργασιών και 

θεωρίες ενίσχυσης. Οι θεωρίες περιεχομένου προσδιορίζουν παράγοντες που υποκινούν ή 

ενεργοποιούν την παρακινητική συμπεριφορά (Biswas,  2008). Αυτά έλκονται γύρω από ένα 

μεγαλύτερο ή μικρότερο σύνολο αναγκών, που αποτελούν τη βάση της συμπεριφοράς. Οι θεωρίες 

της διαδικασίας αφορούν παράγοντες που κατευθύνουν τη συμπεριφορά. Αυτά αναφέρονται σε 

συστήματα προοπτικής και αναζητούν μοτίβα αλληλεπίδρασης περισσότερων μεταβλητών που 

όλες μαζί διαμορφώνουν τη συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, οι θεωρίες της διαδικασίας 

επικεντρώνονται στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην 

κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που διέπεται από τη συμπεριφορά (Wangetal., 

2012). Οι θεωρίες ενίσχυσης αναφέρονται στους παράγοντες που καθορίζουν την επανάληψη μιας 

συμπεριφοράς. Η κινητήρια διαδικασία βασίζεται σε μια σειρά αναγκών που σηματοδοτούν την 

ύπαρξη ελλείμματος σε ατομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος δεν είναι 

ικανοποιημένος με τον μισθό του, αυτό το έλλειμμα προκαλεί ανάγκη σε ατομικό επίπεδο. Για να 

ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη, ο εργαζόμενος έχει περισσότερες επιλογές: μπορεί να ζητήσει 

αύξηση μισθού, μπορεί να εργαστεί σκληρότερα για να αποδείξει ότι αξίζει αυτή αύξηση μισθού 

ή μπορεί να αναζητήσει άλλη εργασία (Rajput, Bali & Kesharwani, 2013). Παρόλο που 

εξακολουθούν να υπάρχουν εργοδότες που πιστεύουν ότι η προσφορά τέτοιων κινήτρων, πάρα 

των πολλών πλεονεκτημάτων, σημαίνει μια δαπανηρή επένδυση για τον προϋπολογισμό της 

εταιρείας, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: η παρακίνηση του ανθρώπινου 

δυναμικού δεν συνεπάγεται υψηλό κόστος, αλλά αντίθετα είναι μια προστιθέμενη αξία για την 

επιχείρηση. Ένας διευθυντής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε υπάλληλος έχει τα απαραίτητα 

κίνητρα έτσι ώστε, με αυτόν τον τρόπο, ο διευθυντής να γνωρίζει ότι ο εν λόγω εργαζόμενος είναι 

επίσης παραγωγικός. Με άλλα λόγια, γίνεται αποδεκτό από την αρχή ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

διάφορες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν (McInerney, 2008). Το γεγονός ότι ένα άτομο 

παρακινείται από χρήματα δεν είναι λιγότερο σημαντικό από το γεγονός ότι κάποιος παρακινείται 

από την ευκαιρία να αποκτήσει καλύτερα προσόντα και να βελτιωθεί στην εργασία που καλείται 
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να εκτελέσει. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στηρίζει την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας 

και την συνεχόμενη ευημερία της. Αυτά αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο σημαντικές αξίες μιας 

εταιρείας και η αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινων πόρων είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

μιας εταιρείας στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Αξίζει να καταβληθούν προσπάθειες, για να παρέχονται 

κίνητρα στους υπαλλήλους. Έτσι διασφαλίζεται η βελτιωμένη ποιότητα των προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, η μεγαλύτερη προσπάθεια για ικανοποίηση του διευθυντή από μέρους 

των εργαζομένων, η θετική στάση απέναντι στην εταιρεία, η καλύτερη τήρηση των προθεσμιών, 

η χαμηλή διακύμανση και αλλαγή προσωπικού, τα μικρά ποσοστά απουσιών, η δημιουργικότητα 

καθώς και η ανάληψη ευθυνών (Wang, Lang & Busemeyer, 2011). Οι προσεγγίσεις στην 

κατανόηση των κινήτρων είναι διαφορετικές, επειδή ορισμένοι θεωρητικοί έχουν αναπτύξει τις 

δικές τους απόψεις σχετικά με αυτά. Επίσης, έχουν προσεγγίσει τα κίνητρα ξεκινώντας από 

διαφορετικές απόψεις, από ιδέες που καθορίζονται από τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής. 

Καμία από τις προσεγγίσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή. Κάθε μια συμβάλλει στην κατανόηση 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς και το καθένα έχει τα όριά του. Πολλές από τις θεωρίες και τα 

μοτίβα κινήτρων είναι δύσκολο να εφαρμοστούν από τα διοικητικά στελέχη (Deci & Ryan, 2012). 

Οι πιο συχνές διαδικασίες αποτελούν ένα σύστημα ανταμοιβής σε μια εταιρεία, ένα σύστημα 

ανταμοιβής που αντιπροσωπεύει τον επίσημο μηχανισμό καθορισμού, αξιολόγησης και 

επιβράβευσης της απόδοσης των εργαζομένων. Εν κατακλείδι, μπορεί να γίνει η διαπίστωση ότι 

στο μέλλον, ένα μορφωμένο, έχοντας κίνητρα και σύγχρονα διαχειριζόμενο εργατικό δυναμικό 

θα είναι στρατηγικά επωφελές σε οποιονδήποτε τομέα. Κατά συνέπεια, μόνο οι εταιρείες που θα 

αποδειχθούν ικανές να διασφαλίσουν μια επαρκή και εμπνευσμένη διοίκηση και που θα 

προσφέρουν μια ελκυστική εικόνα θα είναι σε θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ένα 

καλά προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό (Smithetal., 2015).  
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3.3. Ανάπτυξη υπόθεσης και πρόταση του μοντέλου 

   Η βιβλιογραφία προτείνει ότι στις συνθήκες της μεταβατικής οικονομίας, οι υψηλά ιστάμενοι 

διευθυντές πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη σημαντικών στόχων που 

συμπεριλαμβάνουν σημαντικό ρίσκο. Γενικά, οι διευθυντές των οργανισμών μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν δύο τύπους πόρων: το ανθρώπινο κεφάλαιο με τη μορφή της εμπειρίας των 

ανθρώπων και το κοινωνικό κεφάλαιο ως τις εξωτερικές διασυνδέσεις τους. Αυτοί οι πόροι θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σύνδεσμος προς άλλους πόρους, με στόχο την ανάπτυξη 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων (Kearns, 2012). Κατά 

τη διαδικασία δημιουργίας ενός λειτουργικού συστήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ο 

βασικός ρόλος έγκειται στο κίνητρο των εργαζομένων χωρίς το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν να 

επιτευχθεί η προσπάθεια και η αφοσίωσή τους στους εκάστοτε στόχους που έχουν τεθεί. Η 

κλίμακα κινήτρων πέντε σημείων (Maslow, 1943) βασίζεται στην εκπλήρωση των αναγκών με 

βάση την ιεραρχική ακολουθία τους: (1) φυσιολογικό (υλικά αγαθά). (2) ασφάλεια  (3) ανήκουν-

συμμετέχουν (κοινωνικές ομάδες) (4) εκτίμηση και (5) αυτοπραγματοποίηση. Οι έρευνες που 

διεξήχθησαν στις αρχές του 21ου αιώνα  αποκάλυψαν ότι οι παράγοντες παρακίνησης αλλάζουν 

με το χρόνο και ότι έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες προχωρώντας στις αρχές της νέας χιλιετίας 

(Scarapicchiaetal., 2013).  

 

3.3.1. Φυσικές  (υλικές) απολαβές 

   Η ουσιαστική αποζημίωση των εργαζομένων για τις προσπάθειές τους στο περιβάλλον της 

μεταβατικής οικονομίας είναι συχνά ανεπαρκής για την κάλυψη των βασικών ανθρώπινων 

αναγκών τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων με τις δουλειές που 

εκτελούν. Αυξάνοντας την οργάνωση της εργασίας, αυξάνεται η ικανοποίηση των εργαζομένων 

με θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και, κατά συνέπεια, καλύτερες επιδόσεις της εταιρείας 

στο σύνολό της. Στη μεταβατική οικονομία, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ακολουθείται συνήθως 

με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών (Dowling, 2008). Η διοίκηση, υπό αυτές τις συνθήκες, 

βασίζεται κυρίως σε προηγούμενες εμπειρίες που μπορεί να είναι επικίνδυνες, χωρίς να 

παρακινούν τους ανθρώπους να προσαρμοστούν σε νέες τεχνολογικές διαδικασίες (απόκτηση 

νέων γνώσεων για τις νέες τεχνολογίες). Οι δυσκολίες ανταγωνισμού με μεγαλύτερες εταιρείες, 
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όσον αφορά τους μισθούς, αναγκάζουν τις μικρές επιχειρήσεις να δώσουν μεγάλη προσοχή στο 

σύστημα αποζημίωσης των εργαζομένων. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία νέων οργανωτικών 

διαδικασιών σε μία εταιρεία. Η αντίσταση σε νέες οργανωτικές διαδικασίες είναι χαμηλότερη εάν 

συμβάλλουν στην αύξηση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας και κατά συνέπεια στην 

ουσιαστική αποζημίωση των εργαζομένων για την προσπάθειά τους (Harzing & Pinnington, 

2010). Αυτά τα γεγονότα αποκαλύπτουν ότι μπορεί να προταθεί η ακόλουθη υπόθεση:  1) Η 

αύξηση των ανταμοιβών των εργαζομένων (μισθός) συσχετίζεται θετικά με τις οργανωτικές 

αλλαγές που προκύπτουν στις διάφορες θέσεις εργασίας. Το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, 

σε μεταβατικές οικονομίες, βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τους 

εργαζομένους στις ανεπτυγμένες οικονομίες (Ιαπωνία, ΗΠΑ, ΕΕ, κ.λπ.), με αποτέλεσμα τη 

δυνατότητα κάλυψης μόνο των χαμηλότερων ιεραρχικών αναγκών. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο οι παροχές συχνά αναφέρονται ως εργαλείο για την προώθηση της φροντίδας και της 

προσοχής των ανωτέρων προς τους υπαλλήλους και για τη βελτίωση της αφοσίωσής τους προς 

την εταιρεία (Snell, Bohlander & Bohlander, 2010). Η κοινωνικο-αναλυτική θεωρία δείχνει ότι 

υπάρχουν ατομικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Παρόλα αυτά, όλες οι μορφές ανταμοιβών 

είναι γενικά αποδεκτές, ιδίως σε μικρές επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η 

μορφή διέγερσης δεν πρέπει να παραμεληθεί στις στρατηγικές του τμήματος διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού. Η επιχειρηματική φιλοσοφία άλλαξε εννοιολογικά στις αρχές του 21ου 

αιώνα. Πολλές εργασίες θα μπορούσαν να εκτελεστούν από το σπίτι κατά τη διάρκεια των 24 

ωρών που έχει μία ημέρα, κάτι το οποίο προσφέρει πολλές δυνατότητες παρακίνησης των 

εργαζομένων, μέσω διαφορετικών μορφών παροχών με βάση την εξοικονόμηση που γίνεται με 

αυτόν τον τρόπο (Schuler, Jackson & Tarique, 2011). Οι εργαζόμενοι αποδέχονται όλες τις μορφές 

παροχών ως ένδειξη σημαντικής φροντίδας από τους προϊσταμένους τους, κάτι που μπορεί να 

αποτελέσει πρόσθετο παράγοντα παρακίνησης για μελλοντική καλύτερη απόδοση. Η διέγερση 

των εργαζομένων μέσω διαφορετικών μορφών παροχών οδηγεί στην ακόλουθη υπόθεση: Η 

εισαγωγή διαφορετικών μορφών παροχών για τους εργαζομένους είναι μια αποδεκτή φροντίδα 

των εργοδοτών προς εκείνους. Πολυάριθμες θεωρίες κινήτρων, που καθορίζουν στοιχεία 

κινήτρων των θέσεων εργασίας στο μέλλον, επισημαίνουν ότι ο εργαζόμενος είναι ένα πολύπλοκο 

άτομο που έχει το σπίτι, την οικογένεια και τους φίλους του, εκτός από τη δέσμευσή του στην 

εταιρεία (Bratton & Gold, 2017).Ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει πλήρης και εκτός της εταιρείας, 

επειδή το νόημα της ζωής του δεν έγκειται μόνο στην εργασιακή του δέσμευση και την 
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επαγγελματική του καριέρα. Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να κατανοήσει αυτές τις ανάγκες 

και να τις λάβει υπόψη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού (ολιστική φροντίδα των εργαζομένων). Αυτό το είδος προσέγγισης μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό κίνητρο και να προσελκύσει την απόλυτη πίστη και αφοσίωση των 

εργαζομένων. Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, σε πολλές εταιρείες, αυτό το πρόβλημα δεν 

εξετάστηκε όσο θα έπρεπε, ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις (Sparrow, Brewster & Chung, 2016). 

Αυτό οδήγησε στην αποθάρρυνση των εργαζομένων στο να παραμείνουν αφοσιωμένοι στους 

στόχους τους και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους. Η δυσκολία στην  αποκατάσταση των αξιών 

των κινήτρων έγκειται στο φόβο ότι η αποζημίωση έχει ιδιαίτερη σημασία στη μεταβατική 

οικονομία. Το επαρκές σύστημα αποζημίωσης στην εταιρεία επιτρέπει την επίτευξη 

ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου, το οποίο αναβαθμίζει την ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής 

ζωής των εργαζομένων και της εργασίας του. Το σύστημα αποζημίωσης υποστηρίζει την υλική 

ικανοποίηση των εργαζομένων (Scullion & Collings, 2011). Αυτή είναι μια από τις χαμηλότερες 

ιεραρχικές ανάγκες των εργαζομένων, η οποία οδηγεί στην ακόλουθη υπόθεση: Το κατάλληλο 

σύστημα αποζημίωσης επηρεάζει θετικά την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής ζωής και της 

εργασίας των εργαζομένων (ισορροπία εργασίας / ζωής). Η φροντίδα των υπαλλήλων 

αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στο χώρο εργασίας. Ο 

Herzberg  το 1959 κατά την ανάπτυξη της θεωρίας του για τα κίνητρα, επισημαίνει ότι οι συνθήκες 

στο χώρο εργασίας είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες ψυχολογικού κινήτρου, κάτι το 

οποίο αποδείχθηκε σε μεταγενέστερες έρευνες (Armstrong & Taylor, 2020). Σε μεγάλες εταιρείες, 

που λειτουργούν σε ανεπτυγμένα οικονομικά συστήματα, δίνεται μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια 

της εργασίας και την εργονομία του χώρου εργασίας, κυρίως σύμφωνα με τους νομικούς 

κανονισμούς. Πρόσφατα, με την εισαγωγή συστημάτων ποιότητας ISO και OHSAS 18002, αυτές 

οι απαιτήσεις είναι ιδιαιτέρως στο επίκεντρο αυτό το διάστημα (Σύστημα διαχείρισης υγείας και 

ασφάλειας). Οι Cardon και Stivens (2004) επεσήμαναν τις διαφορές που σχετίζονται με την 

πρακτική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε μικρές εταιρείες από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές (Cascio, 2015). Οι εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, με λιγότερους από 500 εργαζομένους 

θεωρούνται μικρές, όπου στην Ευρώπη ο αριθμός αυτός είναι κάτω των 250 και στην Αυστραλία, 

σύμφωνα με την «επίσημη» εθνική ταξινόμηση, αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι λιγότερος από 

20 υπαλλήλους.Μια εταιρεία που δηλώνεται ως «μικρή» συνήθως δεν μεγαλώνει (Mayson and 

Barrett, 2006). Σε χώρες με μεταβατική οικονομία, αυτή η ταξινόμηση μικρών εταιρειών δεν έχει 
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ακόμη δημιουργηθεί. Συνήθως, θεωρείται ότι η εταιρεία είναι μικρή, αν απασχολεί λιγότερα από 

100 άτομα. Σε αυτές τις εταιρείες, οι συνθήκες εργασίας συχνά παραμελούνται, επειδή δεν 

υπάρχουν νομικές απαιτήσεις, σε εθνικό επίπεδο ή εάν υπάρχουν, σπάνια εφαρμόζονται (Jackson, 

Schuler & Jiang, 2014). Όσον αφορά την αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία των 

εργαζομένων, η διοίκηση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες εργασίας κατά τη 

δημιουργία κατάλληλου συστήματος και τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία στις μικρές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών 

στο χώρο εργασίας, θα μπορούσαν να προταθούν η ακόλουθη υπόθεση: Οι κατάλληλες συνθήκες 

στο χώρο εργασίας επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία οι 

απασχολούμενοι (Lengnick-Hall, Lengnick-Hall & Rigsbee, 2013). 

 

3.3.2. Ασφάλεια και κοινωνική ασφάλιση 

   Η φροντίδα και η προσοχή είναι ισχυροί παράγοντες παρακίνησης, δημιουργώντας την αίσθηση 

ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων που τους δίνει τη δυνατότητα να επικεντρώσουν την προσοχή 

τους στις εργασίες τους. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μία μορφή ψυχολογικής σύμβασης μεταξύ 

των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρείας. Η φροντίδα για τους εργαζομένους, ως μέρος 

της πρακτικής του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αντικατοπτρίζει την οργάνωση 

της εργασίας. Αποτελείται από κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων των εταιρειών, με 

σεβασμό στα κοινωνικά, ψυχολογικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 

μετά την αλλαγή της οργάνωσης εργασίας (Boxall & Purcell, 2011). Η ικανοποίηση των 

εργαζομένων με τη στάση και τη φροντίδα των ανωτέρων τους δημιουργεί ψυχολογική ασφάλεια 

μεταξύ τους και πίστη απέναντι στην εταιρεία. Αυτό έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική 

στρατηγική ανάπτυξης του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η ασφάλεια των 

εργαζομένων και η κοινωνική συνιστώσα είναι σημαντικά στοιχεία της κοινωνικής τους 

ασφάλισης καθώς και η προσαρμοστικότητα στις συνεχιζόμενες αλλαγές της οργάνωσης 

εργασίας, το οποίο είναι το αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου (Noe et al., 2017). Ορισμένες 

έρευνες αποκαλύπτουν τη δημιουργία θετικού οργανωτικού κλίματος, μετά από ορισμένα 

περιοριστικά μέτρα, με τους υπαλλήλους να συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους στην ίδια εταιρεία 

λόγω θετικών σχέσεων, προσοχής και φροντίδας από τους ανωτέρους τους. Η ακόλουθη υπόθεση 
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μπορεί να προβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω:. Οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας έχουν 

θετική επίδραση στους υπαλλήλους, εάν οι εργοδότες φροντίζουν τα συναισθήματά τους. Οι 

άνθρωποι που έχουν εξαιρετικές προσωπικές αξίες έχουν, επίσης, υψηλούς στόχους που 

προσπαθούν να ολοκληρώσουν την επιχειρηματική και ιδιωτική τους ζωή (Ehnert, 2009). Οι 

εργαζόμενοι έχουν τη φιλοδοξία να ολοκληρώσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες μέσω της 

εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους και συχνά θέτουν υψηλότερους στόχους. Η συμπεριφορά των 

ανθρώπων κατά τη δημιουργία ισορροπίας μεταξύ της εργασίας και της ζωής τους, εξαρτάται 

κυρίως από τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Έχοντας υπόψη ότι η επιθυμία για βελτίωση της 

σταδιοδρομίας είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων ανθρώπων, θα μπορούσε να 

προταθεί η ακόλουθη υπόθεση: Ότι η ισορροπία εργασίας και ζωής επηρεάζει θετικά τη φιλοδοξία 

για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων (DeCenzo, Robbins & Verhulst, 2016). Υπό 

τις σύγχρονες συνθήκες πολλές εταιρείες, ιδίως οι εταιρείες παραγωγής, αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με την επίτευξη ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και τη μείωση του αριθμού 

των τραυματισμών κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς και την αναβαθμισμένη προστασία του 

περιβάλλοντος. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες αυτά τα θέματα ρυθμίζονται αυστηρά από το νόμο, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερος αριθμός προβλημάτων και βελτιωμένη εργασιακή 

ικανοποίηση που σχετίζεται με αυτό το μέρος της πρακτικής του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού (Renwick, Redman & Maguire, 2013). Η έννοια της ικανοποίησης από την εργασία 

προτάθηκε αρχικά από το Hoppock το 1935. Θεώρησε ότι η ικανοποίηση από την εργασία 

βασίστηκε στην ικανοποίηση των εργαζομένων με το εργασιακό περιβάλλον και στους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων σωματικά και ψυχολογικά. Αυτοί 

οι παράγοντες σχετίζονται κυρίως με τις υποκειμενικές αντιδράσεις των εργαζομένων στις 

συνθήκες του εργασιακού τους περιβάλλοντος (Vioreletal., 2009). Σύμφωνα με το σύστημα της 

οργανωτικής μάθησης μέσα σε μία εταιρεία δημιουργούνται πολλές πτυχές της οργάνωσης της 

ανθρώπινης και κοινωνικής εργασίας η οποία στο τέλος, επιτρέπει τη δημιουργία ενός καλύτερου 

περιβάλλοντος του χώρου εργασίας. Η συνεχής βελτίωση του συστήματος κατάρτισης οδηγεί σε 

αναβαθμισμένες συνθήκες εργασίας. Έτσι, οι συνθήκες εργασίας επηρεάζονται θετικά με ένα 

επαρκές σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα σε μία  επιχείρηση ή έναν οργανισμό 

(Progoulaki&Theotokas, 2010). 



36 

 

3.3.3. Αποδοχές και φιλοδοξίες εξέλιξης 

   Η φυσική επιθυμία του ικανοποιημένου εργαζομένου είναι να προαχθεί στην εταιρεία του. 

Επίσης, ο ικανοποιημένος υπάλληλος ταυτίζεται με τους στόχους της εταιρείας για την οποία 

δουλεύει. Αυτό το παράδειγμα είναι εμφανές σε όλες σχεδόν τις συμπεριφοριστικές θεωρίες που 

ορίστηκαν στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ανάμεσα στα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων εντοπίζεται η φιλοδοξία τους για προώθηση μέσα στον οργανισμό στον οποίο 

δραστηριοποιούνται, κάτι που μπορεί να αναγνωριστεί στα περισσότερα άτομα και εργαζομένους 

(Biswas,  2008). Εάν αυτές οι δυνατότητες ενεργοποιηθούν μέσω των εταιρειών και των τμημάτων 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, τότε αποδεικνύεται η ακόλουθη υπόθεση: Πως η δημιουργία 

δυνατοτήτων για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας (προώθησης) στην εταιρεία συσχετίζεται 

θετικά με την φροντίδα των εργαζομένων από τα στελέχη της επιχείρησης. Υπό αυτές τις συνθήκες 

της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και της οικονομίας, η γνώση γίνεται βασικός πόρος για τις 

καλύτερες επιδόσεις των εταιρειών. Με γνώμονα τη μεταβατική οικονομία, ο μετασχηματισμός 

της αγοράς προωθείται από τους δικούς του μηχανισμούς, ενώ ο προγραμματισμένος 

κυβερνητικός προσανατολισμός της αγοράς δεν υπάρχει. Αυτό αναγκάζει τα διοικητικά στελέχη 

να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους πόρων που είναι υποχρεωμένα με βάση τις συνθήκες της 

αγοράς (Wangetal., 2012). Στον σύγχρονο κόσμο, η ανθρώπινη γνώση είναι κυρίαρχος πόρος που 

προοδευτικά αυξάνει την απόδοση παραγωγής της εταιρείας, κάτι το οποίο διέπεται κυρίως από 

το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, από τις συνθήκες που προκύπτουν από τις 

οργανωτικές αλλαγές, η εκπαίδευση που οργανώνεται εντός της εταιρείας (οργανωτική μάθηση), 

ως μέρος της στρατηγικής του τμήματος, παρέχει πολύ καλύτερα πρακτικά αποτελέσματα. Ο 

σχηματισμός των οργανωτικών συστημάτων μάθησης είναι μια στρατηγική διαδικασία για 

μελλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Rajput, Bali & Kesharwani, 2013). Η ατομική 

μάθηση δεν μπορεί να αποφευχθεί, ωστόσο θα πρέπει να προκύπτει από την οργανωτική μάθηση 

ως η κύρια στρατηγική του συστήματος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών. Η 

πρακτική της οργανωτικής μάθησης δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εταιρεία ή τον 

οργανισμό. Μέσω του συστήματος της οργανωτικής μάθησης, ως τρόπος φροντίδας των 

εργαζομένων της εταιρείας, δημιουργείται η αίσθηση ότι ανήκει στην εταιρεία. Οι διαδικασίες 

αυτές δημιουργούν μια τέτοια ατμόσφαιρα μεταξύ των εργαζομένων με τη γενική τους άποψη ότι 

η εξέλιξη της σταδιοδρομίας εντός της εταιρείας είναι μόνο δυνατή με νέες γνώσεις που 
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αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων (McInerney, 2008). Πολλές έρευνες δείχνουν 

ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της οργανωτικής μάθησης που πραγματοποιείται μέσω του 

συστήματος που εφαρμόζει το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και των οικονομικών 

αποτελεσμάτων της εταιρείας. Όταν η εταιρεία επιτυγχάνει θετικά οικονομικά αποτελέσματα 

λόγω της γνώσης των εργαζομένων, οι δυνατότητες για την προαγωγή τους και την απόκτηση 

καλύτερων θέσεων είναι υψηλότερες, γεγονός που οδηγεί στην ακόλουθη υπόθεση: Πως η 

φιλοδοξία για την προώθηση, βελτίωση και ανοδική πορεία επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη του 

συστήματος κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων (Wang, Lang & Busemeyer, 2011). 

 

3.3.4. Αυτοπραγματοποίηση 

   Η συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φροντίδα και 

την προσοχή των ανωτέρων τους, καθώς οι συνεχιζόμενες οργανωτικές αλλαγές περιλαμβάνουν 

πάντα συναισθήματα. Για να αυξηθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων ως προς την εταιρεία τους 

και την εργασία τους, η διοίκηση θα πρέπει να επιδεικνύει συνεχώς φροντίδα και προσοχή στους 

υπαλλήλους της μαζί με την κατανόηση των αναγκών τους (Deci & Ryan, 2012). Αυτές οι ανάγκες 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους εργζομένους που θέτουν στους εαυτούς τους υψηλούς 

προσωπικούς στόχους και έχουν φιλοδοξίες για τον εαυτό τους και για αυτοπραγματοποίηση και 

αυτοολοκλήρωση εντός της εταιρείας το οποίο οδηγεί στην ακόλουθη υπόθεση: Πως η ανώτερη 

φροντίδα των εργαζομένων επηρεάζει θετικά τη συνολική ικανοποίησή τους από την εταιρεία και 

το αίσθημα ότι ανήκουν σε αυτήν (Smithetal.,2015). Το σύστημα κατάρτισης και εκπαίδευσης 

των εργαζομένων έχει στρατηγική σημασία για τις εταιρείες που τείνουν να αυξάνουν τα 

ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στην αγορά. Η δημιουργία της δομής της οργάνωσης που 

επιτρέπει τη συνεχή μάθηση εντός της εταιρείας με αποτέλεσμα την επίτευξη του στόχου πως η 

εταιρεία «μαθαίνει» και συμβαδίζει πλήρως με την αγορά είναι ζωτικής σημασίας για την 

απόκτηση ταυτόχρονων πλεονεκτημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (Kearns, 

2012). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταβατική οικονομία τείνουν 

να αποκτούν πλεονεκτική θέση στην αγορά. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την 

προσπάθεια των εργαζομένων, εάν έχουν κίνητρο να λάβουν νέες γνώσεις και με αυτόν τον τρόπο 

να εξακριβώσουν τη θέση τους στην εταιρεία. Η πρακτική του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου 



38 

 

δυναμικού  δείχνει  ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν κίνητρα να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται σε 

νέες τέχνες και γνώσεις και να αυξάνουν την απόδοσή τους μόνο, εάν είναι ικανοποιημένοι με την 

επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Είναι προφανές ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του συστήματος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ικανοποίησης των εργαζομένων με την εταιρεία τους. Αυτό 

οδηγεί στην ακόλουθη υπόθεση: Πως το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων 

επηρεάζει θετικά τη συνολική ικανοποίησή τους από την εταιρεία και δημιουργεί το αίσθημα του 

ανήκειν (Scarapicchiaetal., 2013).  

 

  



39 

 

4. Μεθοδολογία Έρευνας 

4.1 Στόχος της έρευνας 

   Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διαπιστωθεί το κατά πόσο ικανοποιημένοι είναι οι 

εργαζόμενοι από την διεθνή εταιρεία τους και κατά πόσο έχουν κίνητρα να εργαστούν ώστε να 

γίνουν αποδοτικότεροι. Επιπρόσθετα διερευνείται ο  τρόπος με τον οποίον η εταιρεία θα μπορούσε 

να διεγείρει τα κίνητρα των εργαζομένων. Πιο αναλυτικά στόχος είναι η διεξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με το πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να γίνουν αποδοτικότεροι σε 

συνάρτηση των κινήτρων τους.  

 

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης μελέτης διατυπώνονται παρακάτω ως εξής: 

1) Πρώτο ερευνητικό ερώτημα που θα απαντηθεί είναι τι απόψεις έχουν οι υπάλληλοι των 

επιχειρήσεων σχετικά με την αμοιβή τους και πώς αυτή αποτελεί παράγοντας παρακίνησης 

2) Ποιες ενέργειες της επιχείρησης είναι εκείνες οι οποίες αποτελούν το καλύτερο κίνητρο 

4.3 Δείγμα 

 Το δείγμα αποτελείται από 130 εργαζόμενους, που δουλεύουν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις 

και στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες. Ως προς την ηλικία ήταν όλοι από 63 ετών με μέσο όρο 

τα 31 χρονιά, οι έγγαμοι ήταν το 30% οι άγαμοι το 70% ενώ τα χρόνια προϋπηρεσίας κατά μέσο 

όρο 7 χρόνια. 

4.4 Ερευνητικό εργαλείο 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, η δεύτερη ο ρόλος του μισθού στην παρακίνηση 

τους και η τρίτη ασχολείται με παράγοντες παρακίνησης.. Συνολικά, η έρευνα περιέχει 42 

μεταβλητές κλειστού τύπου. 
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4.5 Στατιστική επεξεργασία 

 Τα δεδομένα αρχικά κατηγοριοποιήθηκαν στο Excel και κωδικοποιήθηκαν στο SPSSv25, 

μέσω του οποίου έγινε και το κύριο μέρος της ανάλυσης. Το SPSS είναι ένα στατιστικό πακέτο 

της IBM με το οποίο μπορεί κάνεις να πραγματοποιήσει στατιστικές αναλύσεις και να διεξάγει 

συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι της περιγραφικής στατιστικής χρησιμοποιήθηκαν 

πίνακες συχνοτήτων και ποσοστών με κατάλληλα ραβδογράμματα ή μέσες τιμές και τυπικές 

αποκλίσεις για τις διαβαθμιστικές κλίμακες Likert με τα αντίστοιχα γραφήματα. Επιπλέον, στο 

κομμάτι της επαγωγικής στατιστικής, χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι συσχέτισης κατά Pearson 

,μέσω των οποίων αναδείχθηκαν οι πιο σημαντικοί παράγοντες παρακίνησης. 

 

 

5. Περιγραφική στατιστική 

 Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των εργαζομένων της διεθνής 

επιχείρησης σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης  τους και πως αυτό επηρεάζει την παρακίνηση 

τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 3 ενοτήτων, των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων, ο ρόλος του μισθού στην παρακίνηση και τέλος  πιο στοιχείο 

είναι εκείνο που αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα παρακίνησης..  

5.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

   Στον πίνακα 1 αρχικά φαίνονται τα ποσοστά εκπαίδευσης των εργαζομένων και ευκολά 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως το επίπεδο εκπαίδευσης είναι αρκετά υψηλό καθώς αυτοί που 

έχουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση αγγίζουν το 73%. 

Πίνακας 1 
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Συνεχίζοντας με τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν την βαθμίδα θέσης που έχει ο 

εργαζόμενος. Το 78% είναι υπάλληλος, το 20% είναι προϊστάμενος και το 2% είναι διευθυντής 

Πίνακας 2 

 

Αφού, λοιπόν ολοκληρώθηκε το μέρος με τα δημογραφικά στοιχεία η εργασία θα ασχοληθεί  με 

την πρώτη φάση ερωτήσεων προς διερεύνηση που αναφέρεται στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων σε ό,τι αφορά την εργασία τους μέσα στην εταιρία. 
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Στον πίνακα 3 παρατηρείται πως η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι κατά 66% ευχαριστημένοι 

από το αντικείμενο εργασίας που ασκούν στην εταιρία ενώ το υπόλοιπο 34% δηλώνει διαφωνία. 

Πίνακας 3 

 

Εν συνεχεία, ακολουθούν οι απαντήσεις στην ερώτηση κατά ποσό οι εργαζόμενοι είναι 

ικανοποιημένοι με τις συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα οι απαντήσεις δεν είναι και τόσο σαφείς 

καθώς τα ποσοστά εκείνων που συμφωνούν με εκείνων που διαφωνούν είναι περίπου στα ιδιά 

επίπεδα, ενώ ο παρακάτω πίνακας ποσοστών αποδεικνύει την παραπάνω πρόταση 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Πίνακας 4 

 

Προχωρώντας στον πίνακα 5, όπου απαντάται η ερώτηση σχετικά με το αν στους εργαζομένους 

δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Σε αυτή την περίπτωση το 44% 

συμφωνεί, το 21% συμφωνεί απολυτά, ενώ το 25% διαφωνεί και το 9% διαφωνεί απόλυτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Πίνακας 5 

 

 

 

Ακολούθως, μια πολύ σημαντική ερώτηση που θα βοηθήσει στα συμπεράσματα της εργασίας 

είναι, αν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με τις αποδοχές. Σε αυτή τη περίπτωση το 56% 

διαφωνεί ενώ το 44% συμφωνεί. Παρακάτω στην επαγωγική στατιστική θα ελεγχθούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις απαντήσεις. 

Πίνακας 6 
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   Σε αυτό εδώ σημείο η ερευνά περνάει στο τρίτο μέρος της που αφορά την παρακίνηση των 

εργαζομένων για εργασία και από τι επηρεάζεται. Παρουσιάζονται οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες δέχονται απαντήσεις από το 1 έως το 5 (1-Διαφωνω απόλυτα. 2-

Διαφωνω, 3-Ουδέτερα, 4-Συμφωνω, 5-Συμφωνω απόλυτα). Στους περισσότερους πίνακες και τα 

αντίστοιχα γραφήματα έγινε χρήση μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων, με την αύξηση του 

μέσου όρου να ταυτίζεται με αύξηση της συμφωνίας των ερωτηθέντων ως προς την εκάστοτε 

δήλωση. Σε αυτό, λοιπόν, το σημείο απαντάται το ερώτημα: Ποιος από τους παρακάτω τρόπους 

θα σας παρακινούσε να εργαστείτε με περισσότερο ζήλο; Οι απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα 

δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 7. Με μπλε συμβολίζεται ο μέσος ορός, ενώ με πορτοκαλί η 

τυπική απόκλιση. 

    Οι ερωτηθέντες μεταξύ των απαντήσεων έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην δυνατότητα 

εξέλιξης με μέσο όρο συμφωνίας 4,5 και  ύστερα στην αύξηση αποδοχών με 4,3 και ευχάριστο 

περιβάλλον πάλι με 4,3. Εκείνο, λοιπόν, που θα παρακινούσε περισσότερο τους εργαζομένους να 

εργαστούν θα ήταν τα προαναφερθέντα, ενώ η πρόσθετη άδεια και η φιλοφρόνηση περνούν σε 

πιο αδιάφορα επίπεδα (βλ. πίνακα 7) 

Πίνακας 7 
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   Εκτός όμως των παραπάνω απαντήσεων, στο ερωτηματολόγιο θίχτηκε και ο παράγοντας τον 

οποίο θεωρούν σημαντικό οι εργαζόμενοι για παρακίνηση εργασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

εντοπίστηκε στην απάντηση της προσωπικής εξέλιξης με 50%, δεύτερο κατά σειρά η ανάδειξη 

προσωπικών ικανοτήτων με ποσοστό 25%, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις που 

παρατηρούνται στον παρακάτω πίνακα. Γενικότερα οι εργαζόμενοι έχουν την ανάγκη να δείχνουν 

ότι μπορούν να αποδώσουν αλλά ταυτόχρονα έχουν την επιθυμία και τη θέληση να εξελιχθούν 

μέσα στην επιχείρηση και σε επίπεδο βαθμίδας αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. 

Πίνακας 8 

4,3

4,5

4,3

3,4

3,5

0,9

0,8

0,9

1,1

1,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Αύξηση αποδοχών

Δυνατότητα εξέλιξης

Ευχάριστο περιβάλλον

Μια φιλοφρόνηση - επιβράβευση

Πρόσθετη άδεια

Τ.Α. Μ.Ο.
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    Σε αυτό, λοιπόν, το σημείο παρατίθενται οι πιθανοί λόγοι και αίτιες που θα ήταν ικανοί να 

δώσουν κίνητρο στον εργαζόμενο της εταιρίας. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η απάντηση της 

σύνδεσης αποδοχών - παραγωγικότητας με μέσο όρο συμφωνίας 4,3. Ακλουθεί η αξιολόγηση 

προσωπικού με 3,7, η εκπαίδευση υπάλληλων και το ευέλικτο ωράριο με μέσο όρο  3,6.  

Πίνακας 9 

 

3,6

4,3

3,7

3,3

3,6

2,7

3,2

3,4

1,0

0,8

1,0

1,2

1,1

1,3

1,1

1,1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

εκπαίδευση υπάλληλων

Σύνδεση αποδοχών - παραγωγικότητας

Αξιολόγηση πεοσωπικού

Δημιουργία καθηκοντολόγιου

Καθιέρωση ευέλικτου ωραρίου εργασίας

Καθιέρωση ατομικών βραβείων επιδόσεων

Δημιουργία ομάδων εργασίας

Εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Τ.Α. Μ.Ο.
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   Εντούτοις, όμως, παρατηρώντας τον πίνακα 10 γίνεται κατανοητό πως οι εργαζόμενοι δεν είναι 

και τόσο σίγουροι ότι οι απαντήσεις που έδωσαν στον πίνακα 7,8,9 προσφέρονται από την εταιρία 

στην οποία δουλεύουν, κάτι το οποίο ίσως η εταιρία να έχει παραλείψει να πετύχει. Αυτό 

αποδεικνύεται από γεγονός πως το 35% απάντησαν στην ερώτηση  ουδέτερα, το 22% συμφωνεί, 

ενώ το 20% διαφωνεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Πίνακας 10 

 

 

 

Επιπρόσθετα, στον πίνακα 11 παρατηρείται πως μάλλον η εταιρία του εργαζομένου δεν παρέχει 

υψηλό επίπεδο παρακίνησης εργασίας στους υπαλλήλους της, καθώς το συντριπτικό 70% 

απαντάει ότι το επίπεδο είναι χαμηλό έως πολύ χαμηλό ενώ το 30% συμφωνεί. 
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Πίνακας 11 

 

 

Στον πίνακα 12 απαντάται το ερώτημα, αν οι εργαζόμενοι νιώθουν ανασφάλεια ως προς την 

διατήρηση της θέσης τους. Το 30% απάντησε πως συμφωνεί , το 28% συμφωνεί απολυτά, ενώ το 

41% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. Ίσως, λοιπόν, η ασφάλεια μονιμότητας να ήταν ένα αρκετό 

καλό κίνητρο για τους εργαζομένους. Βέβαια τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν κάποια 

αποτελέσματα που είναι ενδιαφέροντα σχετικά με την ασφάλεια διατήρησης θέσης. 

Πίνακας 12 
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   Παρατηρώντας τον πίνακα 13 απαντάται η ερώτηση <<Τι θα μπορούσε να σας παρακινήσει 

πέρα των οικονομικών κινήτρων;>>.Πρώτη απάντηση κατά μέσο ορό εντοπίζεται η αίσθηση 

ασφάλειας και μονιμότητας που προσφέρει η θέση εργασίας με μέσο όρο 4,2. Συνεπως οι 

εργαζόμενοι επιζητούν μια εργασίας στην οποία θα μείνουν μόνιμοι και θα αποφύγουν τα 

αποτελέσματα της κρίσης όπου είναι η ανεργία. Επίσης ( όπως παρατηρήθηκε  και παραπάνω), η 

εξέλιξη του εργαζομένου και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανεξάρτητης σκέψης και πράξης  έρχονται 

δεύτερες με μ.ο. 4. Τέλος, ακολουθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις με τους μέσους ορούς συμφωνίας 

να φαίνονται στην πίνακα 13.  

Πίνακας 13 
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   Ακολουθούν κάποια γραφήματα σχετικά με τις ανταμοιβές των εργαζομένων. Παρατηρώντας 

στον πίνακα 14, το 64,8% απάντησε ότι διαφωνεί ή διαφωνεί απολυτά με την ερώτηση  

‘’Αισθάνομαι ότι οι ανταμοιβές μου (οικονομικές και μη) από την εργασία που προσφέρω είναι 

ανάλογες με αυτή’’. Αντίθετα το 35,2% απάντησε πως συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την 

ερώτηση. 

Πίνακας 14 

3,3

4,0

4,0

3,2

3,9

3,3

4,2

3,5

2,6

3,4

0,8

0,8

0,9

1,1

1,0

0,9

0,9

1,0

1,2

1,1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Οι σχέσεις εργασίας μου που μπορώ να αναπτύξω με τους …

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέας γνώσης στα πλαίσια της εργασίας

Ευκαιρία για ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης , έκφρασης και πράξης

Να είμαι αποδεκτός από τους άλλους

Αίσθηση αυτοεκτίμησης

Ανάπτυξη στενών φιλικών κοινωνικών σχέσεων

Αίσθηση ασφάλειας και μονιμότητας που προσφέρει η θέση εργασίας

Ευκαιρία που μου προσφέρει για να βοηθάω τους συνανθρώπους μου.

Φιλοπατρία, ανάγκη να νιώσω ότι βοηθάω την χώρα μου από την …

Εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας θέσης

Τ.Α. Μ.Ο.
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   Η επόμενη ερώτηση είναι η εξής:’’ Αν συγκρίνω τις ανταμοιβές μου (οικονομικές και μη) με 

βάση την εργασία μου, με τις αμοιβές συναδέλφων μου, που κάνουν ανάλογη ή ίδια εργασία με 

την δική μου στον ίδιο οργανισμό θα έλεγα ότι είναι:’’To 45,1% απάντησε ιδίες, το 33,8% 

χαμηλότερες το 12,7% υψηλότερες , το 7% πολύ χαμηλότερες και τέλος το 1,4% πολύ 

υψηλότερες. 

Πίνακας 15 
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   Ακολουθεί η ερώτηση ‘’θεωρώ ότι οι σημερινές ανταμοιβές μου (οικονομικές και μη) με τις 

αντίστοιχες των ατόμων με ίδια προσόντα και ειδικότητα στον τομέα’’. Το 40% των ερωτηθέντων 

απάντησε ίδιες, το 36,6% χαμηλότερες, το 11,3% πολύ χαμηλότερες ενώ μόλις το 9,9% πολύ 

υψηλότερες. 

Πίνακας 16 
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   Τελευταία ερώτηση είναι αν ‘’ Πιστεύετε ότι η παρακίνηση είναι ανεξάρτητη από όλα τα 

παραπάνω αφού εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το ίδιο το άτομο το οποίο ανεξάρτητα από 

τις συνθήκες θα παρακινείται και θα αποδίδει με τον ίδιο τρόπο;’’ Σαφώς σε αυτό το σημείο 

παρατηρείται πως το 68,6% διαφωνεί με την ερώτηση κάτι το οποίο και ήταν αναμενόμενο, ενώ 

το 31,4% συμφωνεί. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι κατά πλειοψηφία πιστεύουν ότι ο βαθμός 

παρακίνησής τους εξαρτάται από την εταιρία και τις πολιτικές της. 

Πίνακας 17 
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6. Επαγωγική στατιστική 

 Στην παρούσα ενότητα, έγινε μια προσπάθεια απάντησης των ερευνητικών ερωτημάτων, 

τα οποία διατυπώνονται ως εξής: 

• Πρώτο ερευνητικό ερώτημα που θα θέλαμε να απαντήσουμε είναι τι απόψεις έχουν οι 

υπάλληλοι των επιχειρήσεων σχετικά με την αμοιβή τους και πώς αυτή αποτελεί 

παράγοντας παρακίνησης 

• Ποιες ενέργειες της επιχείρησης είναι εκείνες οι οποίες αποτελούν το καλύτερο κίνητρο 

 

   Για την απάντηση του 1ου ερευνητικού ερωτήματος, έγινε χρήση των γραφημάτων της 

περιγραφικής στατιστικής καθώς και μη παραμετρικών ελέγχων Kruskal-Wallis. 

Τέλος, για την απάντηση ερευνητικού ερωτήματος 2, χρησιμοποιήθηκε επίσης και ο συντελεστής 

γραμμικής συσχέτισης Pearson. Ο συγκεκριμένος δείκτης, δέχεται τιμές από το -1 έως το 1, και 

καθώς πλησιάζει κατά απόλυτη τιμή το 1, τόσο πιο ισχυρή θεωρείται η συσχέτιση μεταξύ των 2 

υπό μελέτη μεταβλητών. Πιο αναλυτικά, αν η τιμή του συντελεστή Pearson είναι από -1 έως 0 

τότε υπάρχει μια αρνητική γραμμική συσχέτιση. Αντίθετα εάν η τιμή αυτή είναι από το 0 έως 1 

τότε η συσχέτιση είναι γραμμικά θετική. 

 

 

 

1ο ερευνητικό ερώτημα 

«Τι απόψεις έχουν οι εργαζόμενοι για τις αποδοχές τους και πώς αποτελεί παράγοντας 

παρακίνησης.» 

   Αρχικά, η ερώτηση ήταν, αν η αύξηση αποδοχών θα σας έκανε να εργάζεστε με περισσότερο 

ζήλο. Η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή το 80,55%  απάντησε πως συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα με το ερώτημα, ενώ μόλις το 4,17% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα . (βλέπε πίνακα 19) 

Άρα, λοιπόν, θα μπορούσε να σημειωθεί πως μια αύξηση μισθού θα επηρέαζε θετικά τους 

εργαζομένους ως προς το βαθμό παρακίνησης. 

 

Πίνακας 18 
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    Το φαινόμενο της διαφωνίας ως προς την αύξηση αποδοχών φάνηκε να εντοπίζεται στην 

κατηγορία των υψηλά ιστάμενων θέσεων. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να αναφερθεί πως είναι 

αναμενόμενο, καθώς οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν αρκετά κάλους μισθούς. 

Πίνακας 19 
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   Ο παραπάνω πίνακας μπορεί να αποδειχθεί και με το Kruskal-WallisTest. Παρατηρώντας τον 

πίνακα 20 και 21 παρατηρείται πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις 

σχετικά με του μισθούς ανάλογα την θέση. Παρατηρείται πως οι διευθυντές είναι πολύ πιο 

ικανοποιημένοι σε αποδοχές από ότι οι υπάλληλοι , ενώ ταυτόχρονα είναι εκείνοι που επιθυμούν 

λιγότερο μια αύξηση αποδοχών σε σύγκριση με τους υπολοίπους. 

 
 

 

Πίνακας 20                                                                                           Πίνακας 21 

 

 Θέσηεργασίας Mean Rank 

Είστε ικανοποιημένος/η 

από τις αποδοχές σας; 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 33,06 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 44,82 

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ 53,88 

Total  

Αύξηση αποδοχών ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 39,43 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 32,68 

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ 10,38 

 

 

Είστε 

ικανοποιημένο

ς/η από τις 

αποδοχές σας; 

Αύξηση 

αποδοχών 

Kruskal-Wallis H 7,409 9,853 

Asymp. Sig. ,025 ,007 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Θέσηεργασίας 
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Total  

 

   Επιπρόσθετα, παρατηρώντας τους πίνακες 22 και 23 οι εργαζόμενοι φαίνεται να είναι κάπως 

αρνητικοί ως προς το μισθό που λαμβάνουν, ενώ δεν είναι ικανοποιημένοι ως προς αυτόν. 

Παρακάτω συμπεραίνεται πως το αρκετά μεγάλο ποσοστό 83.33% επιθυμεί ο μισθός να είναι 

αναλόγος των εργασιών. Επιπρόσθετα το 63.89% δεν συμφωνεί ότι οι αμοιβές των εργαζομένων 

είναι ανάλογες με την εργασία τους. 

 

Πίνακας 22 

 
Πίνακας 23 
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2οερευνητικόερώτημα 

• «Ποιες ενέργειες της επιχείρησης είναι εκείνες οι οποίες αποτελούν το καλύτερο κίνητρο.» 

 

 Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης Pearson. Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί πως για να ελεγχθεί ο παράγοντας που 

επηρεάζει περισσότερο την παρακίνηση θα χρησιμοποιηθεί η ερώτηση ‘’η οποία θα ληφθεί σαν 

μια μεταβλητη και θα συσχετιστεί με τις υπόλοιπες που φαίνονται στο ακόλουθο πίνακα. Γενικά, 

αισθάνεστε ότι το επίπεδο της ατομικής σας παρακίνησης στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας 

είναι’’ .Ανάλογα με τις απαντήσεις της ερώτησης αυτής , κατασκευάστηκαν οι σχέσεις της με τις 

υπόλοιπες ερωτήσεις. Ωστόσο, σωστό πρέπει να υπογραμμισθεί σε αυτό το σημείο πως οι 

απαντήσεις που δέχεται αυτή η ερώτηση είναι οι κάτωθι. 

4=πολύ υψηλό 

3=υψηλό  
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2=χαμηλό 

1=πολύ χαμηλό. 

   Επιπρόσθετα, για να γίνει αποδεκτή κάποια γραμμική σχέση θα πρέπει το p-value(sig) να είναι 

μικρότερο του 0.05, ώστε να μην απορρίψουμε την υπόθεση ύπαρξης κάποιας είδους σχέσης. 

Αφού, λοιπόν, έγιναν έλεγχοι στο spss , πραγματοποιήθηκε συλλογή των σημαντικότερων 

παραγόντων στους παρακάτω πίνακες. Ο συγκεκριμένος δείκτης, δέχεται τιμές από το -1 έως το 

1, και καθώς πλησιάζει κατά απόλυτη τιμή το 1, τόσο πιο ισχυρή θεωρείται η συσχέτιση μεταξύ 

των 2 υπό μελέτη μεταβλητών. Πιο αναλυτικά αν η τιμή του συντελεστή Pearson είναι από -1 έως 

0 τότε υπάρχει μια αρνητική γραμμική συσχέτιση. Αντίθετα εάν η τιμή αυτή είναι από το 0 έως 1 

τότε η συσχέτιση είναι γραμμικά θετική. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όσο μεγαλύτερος κατά απολυτή 

τιμή ο συντελεστής Pearson τόσο πιο ισχυρή (αρνητική ή θετική) η σχέση μεταξύ δυο 

ερωτημάτων. 

 

 

Πινακας 22 

Α. Γενικά, αισθάνεστε ότι το επίπεδο της ατομική σας 

παρακίνησης στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας είναι: 

4=πολύ υψηλό 

3=υψηλό  

2=χαμηλό 

1=πολύ χαμηλό 

1.Νιώθετε ικανοποιημένος /η από 

τις συνθήκες εργασίας σας; 

Pearson 

Correlation 

,374** 

Sig. (2-tailed) ,001 

  

2.Είστε ικανοποιημένος /η από το 

αντικείμενο εργασίας σας; 

Pearson 

Correlation 

,335** 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 72 

3.Δυνατότητα εξέλιξης Pearson 

Correlation 

,242* 

Sig. (2-tailed) ,041 

  

4.Αισθάνεστε ανασφάλεια ως 

προς την διατήρηση της θέσης 

σας; 

Pearson 

Correlation 

,263* 

Sig. (2-tailed) ,025 
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5.Θεωρώ ότι οι σημερινές 

ανταμοιβές μου (οικονομικές και 

μη) με τις αντίστοιχες των ατόμων 

με ίδια προσόντα και ειδικότητα 

στον τομέα είναι. 

Pearson 

Correlation 

,306** 

Sig. (2-tailed) ,009 

  

 

6.Ευκαιρία για ανάπτυξη 

ανεξάρτητης σκέψης , έκφρασης 

και πράξης 

Pearson 

Correlation 

,251* 

Sig. (2-tailed) ,034 

  

7.Ενθαρρύνεστε από τους 

ανωτέρους σας για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών; 

Pearson 

Correlation 

-,241* 

Sig. (2-tailed) ,041 

  

   Δίνονται οι τρεις πιο έντονες σχέσεις που εντοπίστηκαν (με κόκκινα). Πιο αναλυτικά 

πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ της ερώτησης Α που εντοπίζεται στα μπλε πλαίσια και 

εκείνων στα κίτρινα(1 έως 7). Αρχικά, όσο κάποιος εργαζόμενος είναι μη ικανοποιημένος με τις 

συνθήκες εργασίας του τόσο θα νιώθει ότι το επίπεδο παρακίνησης είναι χαμηλό. Αυτό συμβαίνει 

διότι οι απαντήσεις της  ερώτησης κωδικοποιήθηκαν ως εξής:  

Νιώθετε ικανοποιημένος /η από τις συνθήκες εργασίας σας; 

1=διαφωνώ απόλυτα 

2=διαφωνώ 

3=συμφωνώ 

4=συμφωνώ απόλυτα 

Άρα όταν οι απαντήσεις  στην ερώτηση 1 του πίνακα 22 τείνουν προς την συμφωνία (δηλαδή προς 

την απάντηση 4=συμφωνώ απολυτά) τόσο οι απαντήσεις της Α του πίνακα 22 τείνουν προς υψηλή 

παρακίνηση (δηλαδή προς 4=υψηλό επίπεδο παρακίνησης) 

Ο συντελεστής του Pearson εντοπίστηκε 0.374 και μας δίνει πως όσο κάποιοι συμφωνούν απόλυτα 

με την ερώτηση 1 τόσο το επίπεδο παρακίνησης θα είναι υψηλό. 

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ότι η ‘’Ευκαιρία για ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης, έκφρασης και 

πράξης’’(ερώτηση 6) επηρεάζει το επίπεδο παρακίνησης, καθώς όσο στον εργαζόμενο δίνεται η 

ευκαιρία να εξελιχθεί σε προσωπικό αλλά και σε εργασιακό επίπεδο τόσο εκείνος θα εργάζεται 

με περισσότερό ζήλο . Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ο συντελεστής του Pearson ο οποίος λαμβάνει 

τιμή 0.251. 
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   Επίσης, μια παρατήρηση σε αυτόν τον πίνακα 22 είναι πως ο εργαζόμενος όσο νιώθει 

δικαιοσύνη ως προς τον μισθό που παίρνει σε σύγκριση με τους συνάδελφους (ερώτηση 5) του 

τόσο το επίπεδο παρακίνησης που νιώθει θα αυξάνεται διότι το επίπεδο συσχέτισης των δυο 

μεταβλητών είναι 0.306. Επιπρόσθετα όσο .οι απαντήσεις στην ερώτηση 2 ‘’Είστε 

ικανοποιημένος /η από το αντικείμενο εργασίας σας;’’ είναι θετικές τόσο αυξάνεται και το επίπεδο 

παρακίνησης του εργαζομένου και φαίνεται αν παρατηρηθεί ο συντελεστής συσχέτισης που 

εντοπίζεται να είναι 0.335. Τέλος, όσο ο εργαζόμενος νιώθει ασφάλεια διατήρησης της θέσης 

(ερώτηση 4) τόσο θα αισθάνεται το επίπεδο παρακίνησής του να μεγαλώνει( επίπεδο συσχέτισης 

263) . Με λίγα λόγια, από τα άνωθεν ο εργαζόμενος επιζητά κυρίως να είναι ικανοποιημένος από 

τις συνθήκες εργασίας και από το αντικείμενο εργασίας . Αν δεν επιτευχθεί  κάτι τέτοιο, τότε ίσως 

να απογοητευτεί και να παραιτηθεί από νωρίς, ή να εργάζεται εξαναγκαστικά. 
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7. Συμπεράσματα 

   Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ομόφωνα αποδεκτός ορισμός της έννοιας της ικανοποίησης από 

την εργασία. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, όπως φαίνεται από τον Harpaz (1983), κάθε 

συγγραφέας έχει δημιουργήσει έναν νέο ορισμό για την ανάπτυξη της δικής του έρευνας. Το 

παραδοσιακό μοντέλο ικανοποίησης από την εργασία επικεντρώνεται σε όλα τα συναισθήματα 

που έχει ένα άτομο για την εργασία του (Locke, 1976; Smith, Kendall, & Hulin, 1969). Ωστόσο, 

αυτό που καθιστά μια εργασία ικανοποιητική ή μη ικανοποιητική εξαρτάται όχι μόνο από τη φύση 

της εργασίας αλλά και από τις προσδοκίες που έχει ένα άτομο για το τι πρέπει να προσφέρει η 

δουλειά του. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη, οι Herzberg, Mausner και Snyderman 

(1959) ανέπτυξαν τη θεωρία δύο παραγόντων για να μετρήσουν την ικανοποίηση από την εργασία. 

 

   Οι συγγραφείς διερεύνησαν την εργασιακή ικανοποίηση 200 μηχανικών και λογιστών, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «κρίσιμων περιστατικών» του Flanagan (1954). Τα αποτελέσματά 

τους έδειξαν ότι ορισμένοι παράγοντες συσχετίζονταν κανονικά με την υψηλή ικανοποίηση από 

την εργασία, ενώ άλλοι σχετίζονται με υψηλότερη συχνότητα δυσαρέσκειας στην εργασία. Μια 

λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι, γενικά, οι πτυχές που δημιούργησαν 

ικανοποίηση σχετίζονται με τη δυνατότητα ανάπτυξης, τις ευκαιρίες αναγνώρισης, την ικανότητα 

να ξεπεραστούν οι προκλήσεις, τη δυνατότητα έκφρασης της δημιουργικότητας, τις ευκαιρίες 

ανάληψης των ευθυνών και των καθηκόντων της δουλειάς κάποιου εργαζομένου, πιθανότητες να 

εργαστούν αυτόνομα και να κερδίσουν διάφορες απολαβές. Αυτά τα στοιχεία που σχετίζονται με 

το περιεχόμενο της εργασίας ονομάστηκαν «κίνητρα» ή εγγενείς παράγοντες. Όσον αφορά τις 

πτυχές ή τα «περιστατικά» που προκαλούν δυσαρέσκεια στην εργασία στους εργαζομένους που 

πήραν συνέντευξη, οι συγγραφείς τόνισαν τον μισθό, την ασφάλεια της εργασίας, τη σχέση με 

τους συναδέλφους, τις συνθήκες εργασίας, τις πολιτικές διοίκησης της εταιρείας και τις τεχνικές 

πλευρές της εποπτείας. Αυτά τα στοιχεία που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον 

ονομάστηκαν «υγιεινά» ή εξωγενείς παράγοντες. 

 

   Επομένως, αντί να θεωρεί την ικανοποίηση από την εργασία ως ένα συνεχές που πηγαίνει από 

την πλήρη δυσαρέσκεια στην πλήρη ικανοποίηση, ο Herzberg πρότεινε δύο ανεξάρτητες 

διαστάσεις που προκαλούν, με διαφορετικούς τρόπους, την ικανοποίηση από την εργασία και τη 



66 

 

δυσαρέσκεια. Έτσι, η παρουσία παραγόντων παρακίνησης θα προκαλούσε ικανοποίηση και 

αδιαφορία απουσίας τους, ενώ η παρουσία παραγόντων υγιεινής θα δημιουργούσε αδιαφορία και 

δυσαρέσκεια απουσίας τους. 

 

   Η οργανωτική δέσμευση είναι ένας ενεργός τομέας έρευνας και τα περισσότερα από τα 

ευρήματα παρέχουν πληροφορίες για τις στάσεις και τις συμπεριφορές που εμφανίζονται στην 

εκάστοτε πολυεθνική εταιρεία. Μερικοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η οργανωτική δέσμευση 

παρατηρείται μέσω των συμπεριφορών υπαλλήλων όπως η απουσία στην εργασία, η αναζήτηση 

εργασίας και η κοινωνική συμπεριφορά (Gellatly, 1995; Morrow, 1993; O'Reilly & Chatman, 

1986; Somers, 1993; Steers, 1977). Άλλοι διαπίστωσαν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν συμπεριφορές 

όπως υψηλά κίνητρα, συμμετοχή στη δουλειά, απόδοση κατά τη διάρκεια της εργασίας και 

ικανοποίηση από την εργασία (Farrell & Rusbult, 1981; Gregson, 1992). Επιπλέον ορισμένοι 

ερευνητές τόνισαν την σημασία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της εργασίας όπως η ευελιξία, 

η ευθύνη και η σύγκρουση ρόλων, ενώ άλλοι έδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε μεταβλητές όπως η 

ηλικία, το φύλο και η διάρκεια παραμονής στην εταιρεία (Bateman & Strasser, 1984; Mathieu & 

Zajac, 1990). 

 

   Όσο αφορά το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας σχετικά με την αμοιβή των 

εργαζομένων, η ικανοποίηση των αμοιβών μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στα 

συναισθήματα ενός εργαζομένου για το επίπεδο αμοιβής του. Οι Porter and Lawler (1968) ορίζουν 

την ικανοποίηση των αμοιβών ως τα συναισθήματα ή τις συναισθηματικές αντιλήψεις που βιώνει 

ένα άτομο σε σχέση με το υπάρχον σύστημα αμοιβών. Η ικανοποίηση των αμοιβών λειτουργεί 

επίσης ως έκφραση σύγκρισης μεταξύ του τι υπάρχει και του αναμενόμενου (Locke, 1969; Porter, 

1961). Οι Graham και Messner (1998) περιέγραψαν την ικανοποίηση των αμοιβών ως μια 

διαδοχική αντίδραση που δείχνει αρνητικές και θετικές αξίες. Αυτές οι αρνητικές και θετικές αξίες 

δείχνουν πώς αισθάνεται ένα άτομο για τη δουλειά του (Miceli & Lane, 1991). 

 

   Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, οι Wang, Hyde και Hsieh (2010) διαπιστώνουν ότι οι αξίες 

εργασίας, η ικανοποίηση των αμοιβών και η οργανωτική δέσμευση από κοινού και ατομικά έχουν 

σημαντική επίδραση στα κίνητρα των εργαζομένων. Διαπίστωσαν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι 

άνθρωποι σχετίζονται με άλλους διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις κινεζικές εταιρείες τις 
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οποίες μελέτησαν. Επίσης, διαπίστωσαν ότι, όταν η διοίκηση μιας εταιρείας υποστηρίζει τα 

συστήματα αξιών των υπαλλήλων της, οι εργαζόμενοι έτειναν να έχουν μεγαλύτερη δέσμευση 

στον οργανισμό. Όσον αφορά τις εργασίες στον ελληνικό χώρο, μία χαρακτηριστική μελέτη είναι 

η Papadaki & Papadaki (2006), η οποία, όμως, μελετάει την ικανοποίηση των κοινωνικών 

λειτουργών στην Ελλάδα κα δεν ασχολείται καθόλου με την περίπτωση των διεθνών οργανισμών. 

 

   Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η παρούσα μελέτη διαφέρει από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, όσον αφορά την εφαρμογή κινήτρων σε εταιρείες με διεθνή συμφέροντα που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ οι περισσότερες από τις εργασίες που έχουν αναφερθεί 

ασχολούνται με εταιρείες της εκάστοτε χώρας ή αν αναφέρονται στον ελλαδικό χώρο, 

ασχολούνται με διαφορετικό κλάδο. 

 

   Από την παραπάνω έρευνα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ερευνά κινείται στα πλαίσια και 

συμβαδίζει σε αποτελέσματα με προηγούμενες έρευνες. Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι 

οι συνεργάτες της εκάστοτε επιχείρησης αποζητούν την ικανοποίηση από την εργασία τους μέσω 

κινήτρων και συστημάτων επιβράβευσης. Όπως και σε προηγούμενές έρευνες, προκύπτει ένας 

αριθμός παραγόντων που ξεχωρίζουν. Αυτοί μπορούν να χωριστούν σε παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με τις συνθήκες εργασίας, με τη δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και αυτό-ολοκλήρωσης 

μέσω της εργασίας, της εργασιακής ασφάλειας που μπορεί να προσφέρει ή όχι μόνο η θέση εντός 

της εταιρείας αλλά και η ίδια η εταιρεία. Τέλος όπως ήταν αναμενόμενο, οι οικονομικές απολαβές 

σε σχέση με τις απολαβές του κλάδου, για την ίδια θέση εργασίας, παίζουν και αυτές πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των εργαζομένων. 

  

   Ενώ υπάρχει η τάση για την ανακάλυψη μιας πιο κερδοφόρας αγοράς για τις μελλοντικές 

λειτουργίες μίας εταιρείας, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού είναι μια από τις λειτουργικές διαστάσεις και διαδικασίες μίας εταιρείας και οι 

άνθρωποι είναι ένας από τους κύριους και σημαντικότερους πόρους ενός οργανισμού. Επομένως, 

το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να θεωρείται ως σημείο αναφοράς για διεθνή 

θέματα και διαδικασίες ειδικότερα όταν γίνεται λόγος για οργανισμούς παγκοσμίου βεληνεκούς. 

Σύμφωνα με τη διεθνή έννοια, το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να γνωρίζει τις 

στρατηγικές εισόδου στην αγορά που χρησιμοποιεί η εταιρεία, ενώ οι αποφάσεις για την 
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διεθνοποίηση θα πρέπει να λαμβάνονται με τη συμμετοχή των διευθυντών του τμήματος (HR). 

Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς, όπως ο τύπος της αγοράς, τα οικονομικά, πολιτικά και νομικά 

της θέματα είναι τα σημεία συζήτησης για τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και τα ανώτερα 

στελέχη των διεθνών επιχειρήσεων. Οι κύριες δραστηριότητες του τμήματος ανθρώπινου 

δυναμικού είναι ο προγραμματισμός, η στελέχωση προσωπικού, η κατάρτιση και η ανάπτυξη, η 

απόδοση, η αποζημίωση και η διοίκηση του εργασιακού περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι 

δραστηριότητες έχουν έναν μεγάλο στόχο, δηλαδή να παρέχουν στην εταιρεία τους καλύτερους 

υπαλλήλους με όλες τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για τη λειτουργία της 

εταιρείας. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων που περιλαμβάνουν εξωτερικές 

προκλήσεις όπως πολιτιστικά, νομικά, πολιτικά, οικονομικά και ηθικά ζητήματα. Μαζί με τα 

εσωτερικά οργανωτικά ζητήματα, ωθούν το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού να χτίζει 

διαδικασίες και στρατηγικές με πιο περίπλοκο και διεθνώς προσανατολισμένο τρόπο. 

Κοιτάζοντας το μέλλον, ο ρόλος του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται 

περισσότερο με την δημιουργία μίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τους εργαζόμενους σε 

μία εταιρεία ή έναν οργανισμό. Όλες οι διαδικασίες του τμήματος σίγουρα θα αλλάξουν και θα 

συνεχίζουν να αλλάζουν σύμφωνα με τη νέα τεχνολογική ανάπτυξη και τον αυξανόμενο ρόλο 

ολοκλήρωσης. Συνοψίζοντας, το θεωρητικό μέρος της διατριβής παρέχει κατανόηση σχετικά με 

βασικά θέματα διεθνοποίησης, στρατηγικής διοίκησης του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και 

του διεθνούς αντίστοιχου τμήματος για εταιρίες που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. 

 

   Στην παραπάνω έρευνα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εργαζομένων για την εργασία τους  και 

η επίδραση τους στα επίπεδα παρακίνησης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν συνολικά 

130 ερωτηθέντες,  η πλειοψηφία των οποίων ήταν γυναίκες. 

   Συνεχίζοντας, παρουσιάζονται οι απόψεις των εργαζομένων . Αναλυτικότερα, οι ερωτηθέντες 

φαίνεται να θεωρούν την παρακίνηση να εξαρτάται από τις πολιτικές της εταιρίας. Στην εργασία 

όμως φάνηκε πως η εταιρία του εργαζομένου δεν έχει ανταπεξέλθει σε αυτό το αίτημα με 

αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην είναι αρκετά ικανοποιημένοι ως προς τις γενικές συνθήκες 

εργασίας, να επιζητούν ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον και να γίνεται αξιολόγηση προσωπικού, 

ώστε να αποφεύγονται οι συναδελφικές παρεξηγήσεις.  

Μέσω του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, διαπιστώθηκε ότι ένας σίγουρα σημαντικός 

παράγοντας είναι ο μισθός. Στην εργασία εντοπίστηκε πως η αύξηση αποδοχών θα ανέβαζε τα 
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επίπεδα παρακίνησης των υπάλληλων. Το γεγονός αυτό εντοπίζεται και στο θεωρητικό πλαίσιο 

της εργασίας στο κεφάλαιο 3.3 παράγραφος 3.3.1 σελίδα 31.  Σε εκείνο, όμως, που πρέπει να δοθεί 

σημασία είναι ότι πρέπει να δίνεται προσοχή στον τρόπο με τον οποίο δίνεται ο μισθός. Οι 

εργαζόμενοι επιθυμούν να δίνεται δίκαιος μισθός ανάλογα με την εργασία ή και την 

παραγωγικότητα τους. Συνεπώς μπορεί να αναφερθεί ότι η ερευνά συμβαδίζει με προηγούμενες 

έρευνες καθώς οι εργαζόμενοι επιθυμούν από την διοίκηση να κατανοούνται τα προβλήματα τους 

καθώς και οι ανάγκες τους. Η ανάγκη αυτή είναι ο σωστός καταμερισμός μισθού. 

Τέλος, από το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αποδεικνύεται πως οι εργαζόμενοι έχουν ως κύριους 

παράγοντες για την αύξηση των επίπεδων παρακίνησης: 

1) Ικανοποίηση των συνθήκων εργασίας 

2) Ο εργαζόμενος να νιώθει ότι υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης 

3) Ο εργαζόμενος να αισθάνεται ασφάλεια ως προς την διατήρηση της θέσης 

4) Ο εργαζόμενος να θεωρεί ότι οι σημερινές ανταμοιβές του (οικονομικές και μη) με τις 

αντίστοιχες των ατόμων με ίδια προσόντα και ειδικότητα στον τομέα είναι ίδιες. 

Τέλος, εκείνο στο οποίο που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι εργαζόμενος 

επιθυμεί να προσφέρει και να νιώθει χρήσιμος. Επιζητάει την εξέλιξη, την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης, έκφρασης και πράξης. 

Από τις απαντήσεις του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος μπορεί να αποδειχθούν πως 

συμφωνούνε απόλυτα με την θεωρία κίνητρων όσο αφορά την αποδοχή και την 

αυτοπραγματοποιηση παράγραφος 3.3.3 και 3.3.4 .Εντούτοις όμως μια αδυναμία η οποία 

εντοπίστηκε και θα πρέπει να μελετηθεί είναι πως στην εργασία δεν φάνηκαν πουθενά οι 

απόψεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το 

θεωρητικό πλαίσιο και την ερευνά συμπεραίνεται πως η παρακίνηση επηρεάζεται από τις 

πολίτικες της διοίκησης αλλά και το κατά πόσο δίνουν σημασία στις ανάγκες των 

εργαζομένων. Όσο αφορά όμως την ασφάλεια κρίνεται άξιο να γίνει ένας μελλοντικός 

στόχος ερευνάς ώστε να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τις απόψεις των εργαζομένων. 

Τέλος μια υπόθεση η οποία τείνει προς διερεύνηση είναι: τι αποτελέσματα θα είχε η έρευνα 

αν είχε μεγαλύτερο δείγμα; Συνεπώς η εργασία δεν είναι τόσο ικανή να εξάγει 

αποτελέσματα που ίσως να αφορούσαν όλο τον πληθυσμό (προσωπικό) των επιχειρήσεων 

οι οποίες είναι διεθνείς και έχουν στο δυναμικό τους προσωπικό από πολλές χώρες.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

1. ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ               ΓΥΝΑΙΚΑ .  

2. Ηλικία * 

3. Οικογενειακή κατάσταση * 

Άγαμος 

Έγγαμος 

Άλλο: 

 

4. Επίπεδο σπουδών * 

Υποχρεωτική εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

Τεχνολογική εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

5. Χρόνια προϋπηρεσίας * 

 

6. Θέση εργασίας * 

Υπάλληλος 

Προϊστάμενος 

Διευθυντής 

7. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την κλίμακα από 1 έως 4 ως 

εξής. 

1=Καθόλου 2=Λίγο 3=Πολύ 4=Απόλυτα 

Είστε ικανοποιημένος /η από το αντικείμενο εργασίας σας; * 

1 2    3   4    

Νιώθετε ικανοποιημένος /η από τις συνθήκες εργασίας σας; * 

1 2    3   4    

Ενθαρρύνεστε από τους ανωτέρους σας για την ανάληψη πρωτοβουλιών; * 

1  2    3   4    
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Είστε ικανοΝοιημένος/η από τις αποδοχές σας; * 

1 2    3   4    

8. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους θα σας παρακινούσε να εργαστείτε με περισσότερο 

ζήλο; 

1=Καθόλου 2=Λίγο 3=Μερικώς 4=Πολύ 5=Απόλυτα 

Αύξηση αποδοχών * 

1 2    3   4   5 

Δυνατότητα εξέλιξης * 

1  2    3   4   5 

Ευχάριστο περιβάλλον * 

1  2    3   4   5 

Μια φιλοφρόνηση - επιβράβευση * 

1  2    3   4   5 

Πρόσθετη άδεια * 

1 2    3   4   5 

9. Σε ποιο βαθμό ότι οι παρακάτω τεχνικές θα μπορούσαν να σας παρακινήσουν; 

1=καθόλου 2=ελάχιστα 3=μερικώς 4=πολύ 5=απόλυτα 

Εκπαίδευση υπάλληλων * 

1 2    3   4   5 

Σύνδεση αποδοχών - παραγωγικότητας * 

1 2    3   4   5 

 

Αξιολόγηση προσωπικού * 

1 2    3   4   5 

Δημιουργία καθηκοντολόγιου * 

1  2    3   4   5 

Καθιέρωση ευέλικτου ωραρίου εργασίας * 

1  2    3   4   5 

 

Καθιέρωση ατομικών βραβείων επιδόσεων * 

1  2    3   4   5 
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Δημιουργία ομάδων εργασίας * 

1 2    3   4   5 

 

Εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας * 

1 2    3   4   5 

10. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε πιο σημαντικό παράγοντα παρακίνησης για εσάς; 

(διαλέξτε ένα) * 

εκπαίδευση 

ανάληψη πρωτοβουλιών 

αλλαγή θέσης εργασίας 

αξιολόγηση προσωπικού 

δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης 

Ανάδειξη προσωπικών ικανοτήτων 

11. Κατά μέσο όρο σε τι βαθμό σας προσφέρει τα παραπάνω ο φορέας σας; * 

Καθόλου 1 2    3   4   5 απόλυτα 

12. Ποια είναι η διαφορά της τωρινής σας οικονομικής κατάστασης σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος; * 

Πολύ χειρότερη 1 2    3   4   5  Πολύ καλύτερη 

13. Αισθάνεστε ανασφάλεια ως προς την διατήρηση της θέσης σας; * 

Καθόλου   1  2    3   4   5   πολύ 

14. Γενικά, αισθάνεστε ότι το επίπεδο της ατομική σας παρακίνησης στο συγκεκριμένο 

χώρο εργασίας είναι: * 

Πολύ χαμηλό 

Χαμηλό 

Υψηλό 

Πολύ υψηλό 

15. Τι θα μπορούσε να σας παρακινήσει πέρα των οικονομικών κινήτρων; 

1=Καθόλου 2=Λίγο 3=Μερικώς 4=Πολύ 5=Απόλυτα 

Οι σχέσεις εργασίας μου που μπορώ να αναπτύξω με τους συναδέλφους μου * 

1   2    3   4   5 
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Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέας γνώσης στα πλαίσια της εργασίας * 

1   2    3   4   5 

 

Ευκαιρία για ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης , έκφρασης και πράξης * 

1 2    3   4   5 

Να είμαι αποδεκτός από τους άλλους * 

1 2    3   4   5 

Αίσθηση αυτοεκτίμησης * 

1 2    3   4   5 

Ανάπτυξη στενών φιλικών κοινωνικών σχέσεων * 

1 2    3   4   5 

Αίσθηση ασφάλειας και μονιμότητας που προσφέρει η θέση εργασίας * 

1 2    3   4   5 

Ευκαιρία που μου προσφέρει για να βοηθάω τους συνανθρώπους μου. * 

1 2    3   4   5 

Φιλοπατρία, ανάγκη να νιώσω ότι βοηθάω την χώρα μου από την θέση μου εν καιρώ κρίσης 

1 2    3   4   5 

Εξουσία που συνδέεται με την κατοχή μιας θέσης * 

1  2    3   4   5 

16. Αισθάνομαι ότι οι ανταμοιβές μου (οικονομικές και μη) από την εργασία που προσφέρω 

είναι ανάλογες με αυτή. * 

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

17. Αν συγκρίνω τις ανταμοιβές μου (οικονομικές και μη) με βάση την εργασία μου,με τις 

αμοιβές συναδέλφων μου, που κάνουν ανάλογη ή ίδια εργασία με την δική μου στον ίδιο 

οργανισμό θα έλεγα ότι είναι. * 

Πολύ χαμηλότερες 

Χαμηλότερες 

Ίδιες 
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Υψηλότερες 

Πολύ υψηλότερες 

18. Θεωρώ ότι οι σημερινές ανταμοιβές μου (οικονομικές και μη) με τις αντίστοιχες των 

ατόμων με ίδια προσόντα και ειδικότητα στον τομέα είναι. * 

Πολύ χαμηλότερες 

Χαμηλότερες 

Ίδιες 

Υψηλότερες 

Πολύ υψηλότερες 

19. Πιστεύετε ότι η παρακίνηση είναι ανεξάρτητη από όλα τα παραπάνω αφού εξαρτάται 

αποκλειστικά και μόνο από το ίδιο το άτομο το οποίο ανεξάρτητα από τις συνθήκες θα 

παρακινείται και θα αποδίδει με τον ίδιο τρόπο; * 

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

 

 


