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Περίληψη

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετασθεί ο βαθμός
επίδρασης της επιβράβευσης στην παρακίνηση των εργαζομένων. Αρχικά, επιχειρείται μία
προσπάθεια να ορίσουμε τι εννούμε με τον όρο παρακίνηση. Στην συνέχεια, αναφέρονται και
αναλύονται βασικές θεωρίες που σχετίζονται με την παρακίνηση.
Πολύ βασικό στοιχείο στην παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί η εργασιακή
ικανοποίηση. Για τον λόγο αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται ορισμοί για την έννοια
της εργασιακής ικανοποίησης και πως αυτή σχετίζεται με την παρακίνηση και κατά συνέπεια
με την απόδοση των εργαζομένων. Παρουσιάζονται, ακόμα, παραδείγματα για τους τρόπους
που παρακινούν το προσωπικό τους, δύο κορυφαίες στον τομέα τους, πολεθνικές εταιρίες.
Στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα είδη των ανταμοιβών
των εργαζομένων.
Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της
ποσοτικής έρευνας. Οι παραγοντες που επιλέχθηκαν προς εξέταση για το κατά πόσο και αν
επηρεάζουν την παρακίνηση είναι ο μισθός, τα οφέλη (επιδόματα), η σχέση με τον
προϊστάμενο, η επαγγελματική ανέλιξη, η φύση της εργασίας και η εκπαίδευση. Η ανάλυση
των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 19.
Στο τέλος της έρευνας γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων, από τα οποία
προκύπτουν συμπεράσματα για τον βαθμό που επηρεάζει ο κάθε παράγοντας την παρακίνηση
του εργαζομένου. Επίσης, μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να δωθεί ένα
βήμα για τη δημιουργία προτάσεων για μελλοντικές έρευνες.

Λέξεις Κλειδιά : επιβράβευση, παρακίνηση
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Abstract

The purpose of this dissertation thesis is to examine the effect of reward on employee
motivation. Firstly, an attempt is made to define what we mean by the term motivation. Then,
they are mentioned and analyzed the basic theories that are related to motivation.
Job satisfaction is a key element in motivating employees. For this reason, the second
chapter sets out definitions of the concept of job satisfaction and how it relates to motivation
and therefore to employee performance. They are, also, presented examples of how motivate
their staff two leading in their field companies. At the end of the second chapter, there is an
extensive reference to the types of employee rewards.
In the third chapter, they are presented the methodology and results of the
quantitative research. The factors are selected for consideration as to whether they affect
motivation are salary, benefits, relationship with superior, career development, nature of work
and training. The results are analyzed by SPSS 19 statistical package.
At the end of the survey, the results are commented on, and conclusions are drawn
about the extent to which each factor influences employee motivation. In addition, this
research could provide a step towards making proposals for future research.

Key Words : reward, motivation
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Εισαγωγή

Στην σύγχρονη εποχή, ο αέναος ανταγωνισμός έχει ωθήσει τις επιχειρήσεις να
ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
τους. Ο παράγοντας που έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην
προσπάθεια αυτή, είναι η παρακίνηση των εργαζομένων. Πριν αναλύσουμε τον όρο
παρακίνηση, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα οφέλη που επιφέρει η εργασία. Μία από τις
έμφυτες ανάγκες του ατόμου είναι να δημιουργήσει και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής
του. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης αποτελεί η εργασία η οποία συντελεί στην
δημιουργία και στην εξέλιξη του πολιτισμού. Με τον όρο εργασία εννούμε τη συνειδητή
καταβολή υλικής ή πνευματικής προσπάθειας του ανθρώπου που έχει ως απώτερο σκοπό την
ικανοποιήση των υλικών και πνευματικών του αναγκών. Η εργασία παρέχει στο άτομο τη
δυνατότητα να εξασφαλίσει όλα εκείνα τα αναγκαία στοιχεία που συμβάλλουν στην
διαβίωσή του. Η εργασία καλύπτει βασικές ανάγκες όπως είναι η τροφή, η ένδυση και η
κατοικία. Επίσης, μπορεί να καλύψει και δευτερεύουσες ανάγκες όπως η διασκέδαση και η
ψυχαγωγία. Παράλληλα η εργασία συντελεί στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου.
Διευρύνονται οι γνωστικοί ορίζοντες του και οξύνεται η κριτική του ικανότητα. Ακόμη, η
εργασία ευαισθητοποιεί και εξευγενίζει εσωτερικά τον άνθρωπο, καθώς νιώθει ψυχική
ικανοποίηση και εκφράζει τις δημιουργικές του ικανότητες. Πολύ σημαντική είναι η
συνεισφορά της εργασίας στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας του ατόμου. Ο άνθρωπος
μαθαίνει να αποδέχεται τον συνάνθρωπο του και να συνεργάζεται με αυτόν[1].
Από τη μεριά τους οι επιχειρήσεις καλύπτουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις βασικές
ανάγκες των εργαζομένων τους, ωστόσο η παρακίνηση για την βελτίωση της απόδοσής τους
και επομένως της αύξησης της παραγωγικότητας, θα προέλθει κυρίως από την ικανοποίηση
της πλειοψηφίας των αναγκών του ατόμου. Σύμφωνα με τον Baron(1983), η παρακίνηση
είναι μία συσσώρευση ποικίλων πρακτικών, οι οποίες επηρεάζουν και καθοδηγούν την
συμπεριφορά του ατόμου, έτσι ώστε να επιτύχει την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου
στόχου. Είναι σαν μία δραστηριότητα στην σημερινή εποχή όπου παράγει και ενσωματώνει
μία αισιόδοξη επιρροή στην εργασία. Η παρακίνηση βασίζεται σε συγκεκριμένα ενδογενή και
εξωγενή χαρακτηριστικά τα οποία συνεργάζονται, έχοντας θετικά αποτελέσματα σε απόλυτα
αφοσιωμένους εργαζόμενους. Τα κίνητρα και οι ανταμοιβές είναι οι πιο σημαντικοί
παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση των εργαζομένων (Board 2007). Η ατομική και
μοναδική επιβράβευση, παρακίνηση και εργασιακή ικανοποίηση συντελούν στην δημιουργία
μοναδικών (Boxall and Purcell 2003) και αξιοσημείωτων ικανοτήτων που βοηθούν στην
ανταγωνιστικότητα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα (Cappelliand CrockerHefner 1999). Τα κίνητρα, οι ανταμοιβές και η αναγνώριση του έργου είναι οι κυριότερες
πτυχές που επηρεάζουν την εργασιακή παρακίνηση. Στην σημερινή εποχή οι εργαζόμενοι
εμπλέκονται σε εργασιακές δραστηριότητες οι οποίες είναι προς όφελος τους και τους
προσφέρουν ενδογενή παρακίνηση στις συμπεριφορές τους, αρκεί οι δραστηριότητες αυτές
να προσφέρουν διασκέδαση και ικανοποίηση(Vansteenkiste 2005).
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Κεφάλαιο 1ο : Θεωρίες Παρακίνησης

1.1

: Ορισμός της παρακίνησης

Πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων στην σύχρονη εποχή είναι η αύξηση της
παραγωγικότητας. Το σπουδαιότερο γρανάζι σε αυτήν την προσπάθεια είναι ο ανθρώπινος
παράγοντας. Έχει αποδειχθεί ότι όσο περισσότερο παρακινείται το άτομο να πετύχει ένα
εργασιακό στόχο, τόσο πιθανότερο είναι να αυξηθεί η απόδοσή του και επομένως η
παραγωγικότητα της επιχείρησης για την οποία εργάζεται. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται
απαραίτητο να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «παρακίνηση». Έχουν διατυπωθεί πολλοί
ορισμοί για το τι είναι η παρακίνηση, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί πλήρως. Η
λέξη παρακίνηση προέρχεται από την λατινική λέξη «movere», η οποία σημαίνει «να
κινηθείς ή να κουβαλήσεις». Η παρακίνηση είναι η δύναμη που ωθεί διαρκώς το άτομο να
κινείται και να αναλαμβάνει δραστηριότητες.
Μια από τις πιο πρακτικές εξηγήσεις έχει έλθει από έναν κοινωνιολόγο επιστήμονα,
όπου η παρακίνηση χαρακτηρίζεται ως μια ψυχολογική διαδικασία από την οποία
προέρχεται το κίνητρο, η κατεύθυνση και η επιμονή της συμπεριφοράς (Luthans2005).
Ως παρακίνηση ορίζεται η διεργασία που εξηγεί την ένταση, την κατεύθυνση και την
επιμονή των προσπαθειών του ατόμου για την επίτευξη του στόχου(Robbins & Judge,2011).
Ένταση είναι το επίπεδο που βρίσκεται η προσπάθεια του ατόμου, κατεύθυνση η διεύθυνση
που διοχετεύεται η προσπάθεια και επιμονή το χρονικό διάστημα που προσπαθεί το άτομο
μέχρι πετύχει τον στόχο του.
Συμφωνα με τον Pinder (1998) η παρακίνηση στο χώρο της εργασίας είναι ένα
σύνολο δυνάμεων ενέργειας που προέρχονται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του
ατόμου, είναι ικανές να επηρεάσουν τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την εργασία και να
καθορίσουν την μορφή, την κατεύθυνση, την ένταση και τη διάρκεια της προσπάθειας για
την επίτευξη ενός στόχου.
Η παρακίνηση είναι μία διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπου το άτομο επιλέγει με
την δική του θέληση να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ακολουθώντας την κατάλληλη
συμπεριφορά για να τα πετύχει (Andrezei Huczynsk, 1996).
Μία ακόμα πολύ πετυχημένη πρόσεγγιση είναι του Λεωνίδα Χυτήρη(2001) , όπου η
παρακίνηση ορίζεται ως το σύνολο των ενεργειών από την πλευρά της διοίκησης με στόχο να
προκαλέσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον του εργαζόμενου για την εργασία, κάνοντάς τον
να συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο.
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1.2 : Οντολογικές Θεωρίες Παρακίνησης
1.2.1 : Θεωρία του Maslow
Η θεωρία του Maslow, η οποία αφορά την Ιεράρχηση των Αναγκών του ανθρώπου
αποτελεί ίσως την πιο γνωστή προσέγγιση . Η θεωρία αυτή δημοσιεύτηκε στο έργο του
Θεωρία των Ανθρώπινων Κινήτρων (A Theory of Human Motivation) το 1943. Αφορά την
κατάταξη των αναγκών του ατόμου σε μία πυραμίδα, ξεκινώντας από τις βασικές ανάγκες.
Υπάρχει σημαντικός λόγος που υπάρχει η συγκεκριμένη ιεράρχηση, αφού η κάθε κατηγορία
αποτελεί κίνητρο για το άτομο σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί η αντίστοιχη ανάγκη.
Βασική προϋπόθεση για να θελήσει το άτομο να ικανοποιήσει την επόμενη σε ιεραρχία
ανάγκη είναι να έχει ικανοποιήσει την προηγούμενη.
Όσον αφορά τις φυσιολογικές ή βιολογικές ανάγκες εννοούμε την ανάγκη για
σίτηση, ένδυση κλπ., οι οποίες αποτελούν την βάση για την ανθρώπινη ύπαρξη. Σε
περίπτωση που δεν έχουν εκπληρωθεί αυτές οι ανάγκες το άτομο δεν είναι σε θέση να
εκπληρώσει καμμία από τις επόμενες. Οι αμέσως επόμενες είναι οι ανάγκες ασφάλειας. Το
άτομο επιζητά την σταθερότητα, καθώς μια μόνιμη εργασία βοηθάει στη ενίσχυση του
συναισθήματος της σιγουριάς και καθιστά το άτομο αυτόνομο και ανεξάρτητο. Μία έμφυτη
ανάγκη του ατόμου είναι η ανάγκη για κοινωνικοποίηση. Οι κοινωνικές ανάγκες βρίσκονται
στην τρίτη θέση της πυραμίδας και οδηγούν το άτομο να ενταχθεί σε κοινωνικές ομάδες,
ώστε να νιώσει αποδεκτός και να μοιραστεί συναισθήματα και ανησυχίες. Η ανάγκη να
αναγνωριστεί το έργο του και να ικανοποιηθεί η εγωκεντρικότητα του ατόμου, τοποθετούν
τις ανάγκες εκτίμησης ή αναγνώρισης προτελευταίες στην πυραμίδα. Τέλος, το άτομο
αρέσκεται στο να κάνει όνειρα και να έχει κάποια οράματα για το πως βλέπει τον εαυτό του
μελλοντικά. Οι ανάγκες ολοκλήρωσης ωθούν το άτομο να επιλέξει αυτό που θεωρεί ιδανικό
για τον εαυτό του.
Η ιεράρχηση που έχουμε αναφέρει παραπάνω παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα :

Σχήμα 1.
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1.2.2 : Θεωρία ERG (Alderfer)

Μία προσέγγιση που πλησιάζει πολύ την πρόσσέγγιση του Maslow είναι αυτή του
Alderfer. Υποστήριξε ότι οι κατηγόριες των αναγκών μπορούν να περιοριστούν από πέντε
στον αριθμό, σε τρείς.
Αυτές είναι οι ανάγκες ύπαρξης(existence), οι ανάγκες
σχέσης(relatedness) και οι σχέσεις ανάπτυξης(growth). Η ονομασία της συγκεκριμένης
θεωρίας προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων (Existence-Relatedness-Growth). Στις
ανάγκες ύπαρξης ανήκουν οι βιολογικές και οι ανάγκες ασφάλειας, στις σχέσης ανήκουν οι
κοινωνικές και οι υπόλοιπες δύο ανήκουν στην τρίτη κατηγορία. Η διαφοροποίηση του
Alderfer είναι ότι δεν υπόστηρίζει την αυστηρή ιεαράρχηση του Maslow, καθώς λαμβάνει
υπόψιν την υποκειμένικότητα και την διαφορετικότητα του χαρακτήρα των ατόμων. Ακόμα,
αναγνωρίζει την αντίθετη πορεία στην κάλυψη των αναγκών από την ανώτερη στην
κατώτατη κλίμακα, στην περίπτωση ματαίωσης μετά από επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες
προσπάθειες ικανοποίησής τους(Κάντας, 1998).

Σχήμα2.

1.2.3 : Θεωρία Παρακίνησης-Υγιεινής (Herzberg)
Στην θεωρία του ο Herzberg προσπαθεί να συνδέσει τα κίνητρα εργασίας με την
εργασιακή ικανοποίηση. Στην προσπάθεια αυτή διακρίνει δύο κατηγορίες παραγόντων που
επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους παράγοντες
παρακίνησης, στους οποίους ανήκουν τα επιτεύγματα, η αναγνώριση, η ανάπτυξη, οι
ευθύνες, οι επαγγελματικές ευκαιρίες, οι προκλήσεις και η συμμετοχή στην λήψη
αποφάσεων. Στην άλλη κατηγορία είναι οι παράγοντες υγιεινής, στους οποίους ανήκουν οι
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εργασιακές συνθήκες, ο μισθός, τα επιδόματα, η ασφάλεια, οι πολιτικές της εταιρίας, οι
σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους.
Οι παράγοντες παρακίνησης όπως η αμοιβή και η επιβράβευση είναι γνωστό ότι
δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες και προκαλούν ενθουσιασμό στους εργαζόμενους, ώστε να
επιτελέσουν όσον δυνατόν καλύτερα τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, η έλλειψη αυτών των
παραμέτρων δεν συνεπάγεται και την άρνηση των εργαζομένων στο να ολοκληρώσουν την
εργασία τους. Από την άλλη μεριά, οι παράγοντες υγιεινής δεν μπορούν από μόνοι τους να
παρακινήσουν. Η ύπαρξη τους κρίνεται αναγκαία, καθώς μετριάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό
την δυσαρέσκεια. Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως οι εργαζόμενοι, που εργάζονται σε
εταιρίες που δεν προσφέρουν κίνητρα παρακίνησης, παρά μόνο βασικές παροχές, έχουν
χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.

1.2.4 : Θεωρία των Επιτευγμάτων (McClelland)
Η συγκεκριμένη θεωρία παρακίνησης αφορά την κάλυψη των επίκτητων αναγκών
του ατόμου. Το άτομο εξελλίσεται μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζεί, έχοντας ως
στόχο να καλύψει ανάγκες που σχετίζονται με την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων
(affiliation), την ανάγκη για εξουσία (power) και επιτεύγματα (achievement). Όσον αφορά
τα επιτεύγματα, το άτομο ενδιαφέρεται περισσότερο για την ολοκλήρωση της αποστολής και
του στόχου, χωρίς να δίνει μεγάλη βάση στην αναγνώριση και στην ανταμοιβή. Η εξουσία
και η δύναμη οδηγούν το άτομο στο να θέλει να επιβάλλεται στους υπολοίπους και να
επιζητά την αναγνώριση και ένα υψηλό κοινωνικό status. Η ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις,
δημιουργεί την επιθυμία για ένταξη σε κοινωνικές ομάδες, με στόχο να απολαμβάνει τον
σεβασμό και την αποδοχή από τα άτομα της ομάδας. Το άτομο αρέσκεται στο να δουλεύει
ομαδικά και να συνεργάζεται, αποφεύγοντας το ρίσκο και την αβεβαιότητα.

1.2.5 : Θεωρία Χ και Υ (McGregor)
Η διπολική θεωρία του McGregor αναφέρεται σε δύο θεωρίες Χ και Υ. Στην πρώτη
θεωρία υποστηρίζει ότι το άτομο τείνει να αποστρέφεται την ιδέα της εργασίας. Η μοναδική
κινητήριος δύναμη είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών. Δεν είναι θετικός στην ανάληψη
πολλών ευθυνών και γενικά επιζητά μονοτονία στις εργασίες που αναλαμβάνει. Η
αντιδιαμετρική θεωρία Υ υποστηρίζει ότι το άτομο αντιλαμβάνεται την εργασία ως το μέσο
για να καλύψει τις ανάγκες του για αυτοπραγμάτωση. Εφόσον οι συνθήκες εργασίας είναι οι
κατάλληλες ο εργαζόμενος επιζητά την ανάληψη ευθυνών, την οργάνωση και κύριο μέλημα
τους είναι η επίτευξη στόχων. Γίνονται δημιουργικοί και οδηγούνται σε αυξημένα επίπεδα
εργασιακής ικανοποίησης και απόδοσης (Carson, 2005).
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1.3
1.3.1

: Μηχανιστικές Θεωρίες Παρακίνησης
: Θεωρία της Ισότητας (Adams)

Σύμφωνα με τον Adams η αίσθηση της δικαιοσύνης επηρεάζει την εργασιακή
ικανοποίηση του εργαζομένου. Εξετάζοντας τη σχέση αυτού που του προσφέρεται προς αυτό
που προσφέρει, προχωρά στη σύγκριση της ανταμοιβής του σε σχέση με την προσπάθεια που
κατέβαλε και στη σύγκριση της ανταμοιβής του με τις ανταμοιβές των άλλων. Όταν νιώσει
πως αδικείται θα ελαττώσει την απόδοσή του, ενώ όταν υπάρχει αίσθηση δικαιοσύνης θα
επιδιώξει να επιτύξει τους στόχους του, αυξάνοντας την απόδοσή του. η ισότητα συνεπάγεται
ικανοποίηση, ενώ η ανισότητα οδηγεί στη δυσαρέσκεια (Montana & Charnov, 2008).
Η ποσοτικοποίηση της σύγκρισης μεταξύ των δύο σχέσεων γίνεται με τον τύπο :

𝛰𝜌
⁄𝛪𝜌

=

𝛰𝜊⁄
𝛪𝜊

, όπου Oρ είναι οι αμοιβές που λαμβάνει το άτομο (output), το Ιρ είναι αυτά που προσφέρει
το άτομο στην εργασία του (input), το Οο είναι η αμοιβή που λαμβάνει το άλλο άτομο της
σύγκρισης (output) και Ιο (input) είναι η προσφορά του. Σε περίπτωση που έχουμε ισότητα
των δύο λόγων, βρισκόμαστε σε κατάσταση δικαιοσύνης. Ενώ η ανισότητα μας φένει σε
κατάσταση υπέρ της μίας ή της άλλης μεριάς.
Η συνθήκη της ανισότητας οδηγεί στην ψυχολογική ένταση και τη μείωση τόσο της
επαγγελματικής ικανοποίησης, όσο και της επαγγελματικής απόδοσης, με αποτέλεσμα το
άτομο να αναλαμβάνει δράση με σκοπό τη μείωσή της έντασης. Το άτομο κάτω από αυτές τις
συνθήκες αναπτύσσει έξι εναλλακτικές τακτικές για να επιτύχει την μείωση της αδικίας και
να οδηγηθεί σε μια επιθυμητή κατάσταση γνωστικής ισορροπίας: 1. Προσφέρει λιγότερα,
προκειμένου να επιτύχει ισότητα με το πρόσωπο σύγκρισης.2 Προσπαθήσει να αποκομίσει
περισσότερα (αύξηση αμοιβών), ώστε πάλι να επιτύχει ισότητα με το πρόσωπο (ή μέτρο)
σύγκρισης. 3. Διαστρεβλώνει γνωστικά τα δεδομένα, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπει τα
πράγματα, ώστε να πάψει να βλέπει την ενοχλητική ανισότητα. 4. Εγκαταλείπει τη σχέση ή
τη δουλειά που του προκαλεί αίσθημα ανισότητας και αδικίας. 5. Προβαίνει σε ενέργειες που
μεταβάλουν τα εισερχόμενα ή τα εξερχόμενα του άλλου προς τον οποίο κάνει τη σύγκριση
(κάνει τον άλλο ή να προσφέρει περισσότερα ή να παίρνει λιγότερα). 6. Αλλάζει το πρόσωπο
αναφοράς προς το οποίο κάνει τη σύγκριση και επιλέγει κάποιο άλλο πρόσωπο με το οποίο η
σύγκριση δεν του προκαλεί αισθήματα ανισότητας και αδικίας (Κάντας, 1998; Montana &
Charnov, 2008; Κουτούζης, 1999).
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1.3.2

: Θεωρία της Προσδοκίας (Vroom)

Η Θεωρία της Προσδοκίας δίνει έμφαση στις ανάγκες για τον οργανισμό να συνδέσει
άμεσα τις αμοιβές με τα επίπεδα απόδοσης και να εξασφαλίσει ότι θα είναι αντίστοιχες με
αυτές που προσδοκούν οι εργαζόμενοι. Επίσης, η θεωρία εξηγεί πώς οι στάσεις ενός ατόμου
μπορούν να αλλάξουν, βοηθώντας τους να αναγνωρίσουν τη θετική σχέση μεταξύ
προσπάθειας, απόδοσης και αποτελεσμάτων.
Το μοντέλο που ακολουθείται στην συγκεκριμένη θεωρία βασίζεται σε τρεις
μεταβλητές. Το σθένος (valence), την συντελεστικότητα (instrumentality) και την
προσδοκία (expectancy). Με τον όρο σθένος εννοούμε τον βαθμό προτίμησης που έχει ένα
άτομο για ένα αποτέλεσμα. Η προσέγγιση είναι υποκειμενική, αφορά το αναμενόμενο
επιπεδο ικανοποίησης και όχι το πραγματικό που θα βιώσει το άτομο, όταν επιτύχει τον
σκοπό του. Η συντελεστικότητα, σχετίζεται με το βαθμό που ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα
θεωρείται από το άτομο ότι οδηγεί στην επίτευξη άλλων αποτελεσμάτων (σύνδεση μέσου και
στόχου). Η προσδοκία, αφορά την εκτίμηση του ατόμου της πιθανότητας μιας ενέργειας να
επιφέρει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παράγοντες όπως, η αυτοεκτίμηση και η σωστή
πληροφόρηση έχουν άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο της προσδοκίας.
Motivation = Valence × Expectancy × Instrumentality

Σχήμα 3.
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1.3.3

: Θεωρία της Προσδοκίας (Porter and Lawler)

Όπως αναφέραμε παραπάνω, σύμφωνα με το μοντέλο του Vroom, η προσπάθεια που
καταβάλλει το άτομο καθορίζεται από την εκτίμηση που κάνει ότι οι κόποι του και οι
ενέργειες του θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Porter και ο Lawler πρόσθεσαν ότι
η επαγγελματική ικανοποίηση δεν απότελεί μόνο κίνητρο παρακίνησης, αλλά και
προσδιοριστικό παράγοντα. Για τον λόγο αυτό προσθέτονται και κάποιες επιμέρους
μεταβλητές, όπως οι ικανότητες και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ανάλογα με την
προσπάθεια που θα καταβάλλει το άτομο, θα έχει και την ανάλογη απόδοση. Σε περίπτωση
υψηλής απόδοσης, επέρχονται δύο είδη αμοιβών. Οι εσωγενείς, οι οποίες ικανοποιούν τις
ανώτερες στην βαθμίδα ανάγκες και οι εξωγενείς, οι οποίες είναι η χρηματική κυρίως
επιβράβευση που συνοδεύεται με την ολοκλήρωση του έργου. Αν οι αμοιβές είναι ανίστοιχες
της προσδοκίας του ατόμου, τότε επέρχεται ικανοποίηση του ατόμου από την εργασία.

1.3.4

: Θεωρία της Στοχοθέτησης (Locke)

Στην θεωρία του Locke αναφέρεται ότι η παρακίνηση του ατόμου βρίσκεται σε
άμεση συνάρτηση με τους στόχους που θέτονται. Είναι σημαντικό οι στόχοι να ορίζονται με
σαφήνεια και να είναι συγκεκριμένοι. Σημαντικό είναι, ο εργαζόμενος να συμμετέχει στην
στοχοθέτηση, να του γνωστοποιούνται όλοι οι παράμετροι και να δίνει την συγκατάθεσή του
στο αν θα είναι εφικτοί για αυτόν οι συγκεκριμένοι στόχοι. Ο άλλος παράγοντας που
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο είναι η αντίληψη του ατόμου. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι
γνώσεις του και κυρίως η εκαίδευση που έχει λάβει, καθώς με αυτά τα εφόδια θα είναι σε
θέση να γνωρίζει από μόνος του αν είναι εφικτό να επιτύχει τον στόχο. Επίσης, όσο
υψηλότερο είναι το επίπεδο δυσκολίας των στόχων, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η απόδοση,
αρκεί να καθίσταται εφικτή η υλοποίησή του. Σύμφωνα με την κεντρική παραδοχή της
θεωρίας, για να οδηγηθούν τα άτομα σε μια συμπεριφορά πρέπει να αλλάξουν τα
χαρακτηριστικά των στόχων προκειμένου να καταστούν ελκυστικότεροι. Το σύγχρονο
μάνατζμεντ στηριζόμενο σ’ αυτό, δίνει έμφαση στη διατύπωση σαφών, ρεαλιστικών και
αποδεκτών από τους υφισταμένους, στόχους, ενισχύοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων
στην διαμόρφωσή τους (Locke & Latham, 1990).

1.3.5

: Μοντέλο των Χαρακτηριστικών της Εργασίας
(Hackman & Oldam)

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η εργασιακή ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα της
παρουσίας τριών ψυχολογικών καταστάσεων, της βιωμένης σημασίας της εργασίας, της
βιωμένης υπευθυνότητας και της επίγνωσης των αποτελεσμάτων. Το πρώτο αφορά την
κατανόηση από τον εργαζόμενο της αξίας και του νοήματος της εργασίας, το δεύτερο είναι η
αναγνώριση των ευθυνών του εργαζομένου σχετικά με τις αρμοδιότητές του και το τρίτο η
επίγνωση των αποτελεσμάτων που φέρνει σε καθημερινή βάση. Βασική προϋπόθεση για την
δημιουργία των παραπάνω καταστάσεων είναι η ύπαρξη πέντε βασικών χαρακτηριστικών.
Αυτά είναι, ο βαθμός δυσκολίας και η σπουδαιότητα της επιμέρους διαδικασίας που
αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας, η αυτονομία, ο αριθμός δεξιοτήτων και το feedback που
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λαμβάνει ο εργαζόμενος μετά την ολοκλήρωση ενός έργου. Το άτομο επιλέγει να
ακολουθήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με βάση την αμοιβή που προσδοκάει. Η
παρακίνηση, οι συμπεριφορές και και η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζονται από το
εργασιακό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων. Η διαφορά μεταξύ των
μοντέλων έγκειται στην έμφαση που δίνει ο κάθε εργαζόμενος σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες και στην σημασία που έχουν οι αμοιβές και η εργασιακή
ικανοποίηση.

Κεφάλαιο 2Ο : Εργασιακή Ικανοποίηση και Κίνητρα

2.1

: Η εργασιακή ικανοποίηση και η συμβολή της στην απόδοση

Η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να ορισθεί ως: «Η ολική επίδραση του ατόμου
απέναντι στην εργασία του». (Arnold and Feldman, 1986). Είναι μία περίληψη της
αντίληψης του εργαζομένου απέναντι σε μία πολύπλευρη εργασία (Beck, 1983). Ο Sempane,
ο Rieger και ο Roodt (2002), περιγράφουν την εργασιακή ικανοποίηση ως την σχέση της
εκτίμησης ενός ατόμου για την δουλειά του ενάντια στα θέματα και τις ανησυχίες που τον
απασχολούν. Τα συγκεκριμένα συναισθήματα, θα επηρεάσουν σημαντικά την συμπεριφορά
του ατόμου σε σχέση με την εργασία του. Ο όρος εργασιακή ικανοποίηση, αναφέρεται στον
τρόπο που αντιμετωπίζει το άτομο την δουλειά του και τα συναισθήματα που του
δημιουργούνται. Θετική και ευνοϊκή στάση απέναντι στη δουλειά δείχνει ικανοποίηση από
την εργασία, ενώ αρνητική και δυσμενής στάση δείχνει δυσαρέσκεια (Armstrong, 2006). Η
εργασιακή ικανοποίηση είναι η συλλογή των αισθήσεων και των πεποιθήσεων που έχουν οι
άνθρωποι για την τρέχουσα δουλειά τους. Τα επίπεδα ικανοποίησης μπορούν να κυμαίνοντα
από την τεράστια ικανοποίηση έως την τεράστια δυσαρέσκεια. Επίσης, οι άνθρωποι μπορούν
να έχουν διάφορες συμπεριφορές σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εργασίας τους, ανάλογα
με το είδος της δουλειας, τους συναδέλφους, τους προϊστάμενους και τα επίπεδα αμοιβών
(George et al., 2008).
Η σημασία της ικανοποίησης από την εργασία έρχεται στην επιφάνεια, ειδικά αν
συλλογιστούμε τις συνέπειες της αποσταθεροποίησης από την έλλειψη πίστης από τον
εργαζόμενο, την αυξημένη αποχή, την αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων κ.α. Ο Spector
(1997) απαριθμεί τρία σημαντικά χαρακτηριστικά της εργασιακής ικανοποίησης. Πρώτον, οι
επιχειρήσεις πρέπει να είναι οργανώσεις που καθοδηγούνται από ανθρώπινες αξίες. Οι
οργανισμοί θα πρέπει να προσανατολίζονται στο να δρουν με δικαιοσύνη και σεβασμό
απέναντι στους εργαζόμενους. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας καλός
δείκτης για την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Δεύτερον, η συμπεριφορά των
εργαζομένων θα επηρεάσει την λειτουργία της επιχείρησης ανάλογα το βαθμό ικανοποίησής
τους από την εργασία. Αυτό συνεπάγεται ότι η ικανοποίηση από την εργασία θα οδηγήσει σε
θετική συμπεριφορά και αντίστροφα, η δυσαρέσκεια από την εργασία θα οδηγήσει σε
αρνητική συμπεριφορά των εργαζομένων. Τρίτον, η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να
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χρησιμεύσει ως δείκτης αποδοτικότητας των οργανωτικών δραστηριοτήτων. Μέσω της
αξιολόγησης της εργασιακής ικανοποίησης, μπορούν να καθοριστούν τα επίπεδα
ικανοποίησης σε διαφορετικές οργανωτικές μοναδές. Το αποτέλεσμα είναι να εντοπίζονται
πιο εύκολα οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις οργανωτικές μονάδες , ενισχύοντας με
αυτόν τον τρόπο την απόδοση.
O Christen, o Iyer και ο Soberman (2006) παρουσίασαν το παρακάτω μοντέλο που δείχνει τη
σύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης με την απόδοση.

Σχήμα 4.

Οι McCloy, Campbell και Cudeck (1994) ορίζουν την εργασιακή απόδοση ως «οι
σμπεριφορές ή οι ενέργειες που σχετίζονται με τους στόχους του οργανισμού». Ο Campbell
(1990) θεωρεί την απόδοση ως μία καθοδηγούμενη συμπεριφορά, η οποία αξιολογείται με
βάση την απόδοση των λειτουργικών επιδόσεων, τον κύκλο εργασιών, τον όγκο των
πωλήσεων, το εισόδημα και μέρισμα, καθώς και την ποιότητα και την ποσότητα της
υπηρεσίας. Επομένως, η απόδοση της εργασίας δεν είναι μια ενιαία έννοια, αλλά μια έννοια
με πολλές πλευρές που περιέχουν περισσότερους από έναν τύπους συμπεριφοράς. Για
παράδειγμα, οι υπηρεσίες των βιομηχανιών που παράγουν άϋλα αγαθά, προβλέπονται και
εξαρτώνται άμεσα από την απόδοση των υπαλλήλων που προσφέρουν τις συγκεκρομένες
υπηρεσίες. Το συμπέρασμα είναι ότι η εργασιακή απόδοση είναι μια διαδικασία πο προκύπτει
από τις προσπάθειες των εργαζομένων.
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Οι διευθυντές μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα την επίδοση, δημιουργώντας ένα
περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά. Είναι σε θέση
να αναπτύξουν μια κατάλληλη φιλοσοφία που βοηθά στην ενίσχυση της δέσμευσης των
εργαζομένων στους οργανωτικούς στόχους και στην στρατηγική της εταιρίας (Avery, 2004).
Επιπλέον, οι Brown και Leigh (1996) επιβεβαιώνουν ότι το οργανωτικό κλίμα αναμένεται να
έχει άρρηκτους δεσμούς με την ικανοποίηση των εργαζομένων, την ικανοποίηση του πελάτη,
τις οικονομικές επιδόσεις και τον κύκλο εργασιών του προσωπικού. Οι Blanchard και Witts
(2009) υποστηρίζουν ότι όταν οι εταιρείες αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν και να
ανταμείψουν τις καλές επιδόσεις, η επιθυμία για εργασία αποδυναμώνεται με κάθε μη
αναγνωρισμένο θρίαμβο. Η ανατροφοδότηση της απόδοσης παρακινεί την επιθυμία των
εργαζομένων να αυξήσουν την απόδοσή τους. Ο Agarwal (2008) υποστηρίζει ότι όταν οι
εργαζόμενοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και συμμετέχουν στην εκτέλεση
μετασχηματισμών που τους επηρεάζουν, πραγματοποιούν γρηγορότερα υψηλότερες
επιδόσεις σε σύγκριση με τους εργαζόμενους που απλά ενημερώνονται για το
μετασχηματισμό και τις αλλαγές που θα γίνουν. Ομοίως, το Across (2005) υποστηρίζει ότι οι
εργαζόμενοι δεν έχουν υψηλή απόδοση σε συνθήκες όπου η αυτονομία δεν είναι εγγυημένη,
ιδιαίτερα όταν οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορούν
εργαστούν ανεξάρτητα.

2.2

: Σύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης με την παρακίνηση

Θεωρείται ότι υπάρχει μία θεμελιώδης συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής
παρακίνησης και της ικανοποίησης. Όσο περισσότερο αυξάνεται το ένα μέλος, τόσο
αυξάνεται και το άλλο, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερη ποιότητα και πιο αφοσιωμένο
εργατικό δυναμικό που οδηγεί σε βελτιωμένη απόδοση και κερδοφορία των εταιριών. Στην
θεωρία του Vroom (1964), προτείνεται ότι ο κάθε εργαζόμενος διαθέτει τις δικές του
ατομικές ανάγκες, που με τον σωστό τρόπο μπορούν να ικανοποιηθούν. Οπότε, είναι σε
θέση να προσαρμόσει την συμπεριφορά του απέναντι στην εργασία ή την αποστολή που του
έχει ανατεθεί με βάση την προσδοκία του για ένα ορισμένο αποτέλεσμα. Τα ατομικά
προσωπικά κίνητρα δεν πρέπει να θεωρούνται ως η μόνη αιτιολόγηση των εργασιακών
συμπεριφορών ενός εργαζόμενου μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον
συνδυασμό των διαδικασιών που διέπουν την επιχείρηση και τον περιβάλλοντα χώρο
(Luthan, 1977). Η ικανοποίηση από την εργασία είναι μία σύνθετη και πολύπλευρη έννοια
που μπορεί να έχει διαφορετική σημασία σε διαφορετικούς ανθρώπους. Η εργασιακή
ικανοποίηση συνδέεται συνήθως με τα κίνητρα, αλλά η φύση αυτής της σχέσης δεν είναι
ξεκάθαρη. Η ικανοποίηση δεν αποτελεί την ίδια έννοια με την παρακίνηση. Η εργασιακή
ικανοποίηση είναι κάτι παραπάνω από μία στάση απέναντι στην εργασία. Θα μπορούσε να
σχετίζεται με το συναίσθημα που δημιουργεί μία επιτυχία και μπορεί να μετρηθεί ποιοτικά ή
ποσοτικά (Mullins, 2005).
Ο Olbert και ο Moen (1998) προσπάθησαν να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ της
παρακίνησης και της ικανοποίησης από την εργασία και των επιδόσεων ενός ατόμου. Το
συμπέρασμα είναι ότι αν η ομάδα διαχείρισης κατανοεί τις περίπλοκες σχέσεις, μόνο τότε θα
μπορεί να τοποθετήσει τα σωστά κίνητρα σε συγκεκριμένα άτομα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η
αγάπη τους για τη δουλειά και να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοσή τους.
Οι μελέτες σχετικά με την ανθρώπινη ψυχολογία και τα χαρακτηριστικά δεν θα μπορούσαν
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να παραληφθούν σχετικά με το τι παρακινεί τους εργαζόμενους, ώστε να ακολουθήσουν τη
σωστή συμπεριφορά για να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Lawler (2003)
επανέλαβε το ίδιο και πίστευε ότι οι εργαζόμενοι θα ήταν τελικά ο αποφασιστικός
παράγοντας για το εάν η εταιρεία θα ευημερούσε μακροπρόθεσμα. Οι Roberts (2005) και
Rutherford (2002) δήλωσαν επίσης ανεξάρτητα ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να έχουν μια
συστηματική διαδικασία που θα ενσωματώνει τις πολιτικές ή τις πρακτικές της εταιρείας και
θα δημιουργεί το περιβάλλον που συνεχώς θα προωθεί και θα εφαρμόζει τον σωστό
παρακινητικό καταλύτη στους εργαζομένους. Το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας,
είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της δημιουργικότητας των εργαζομένων.

2.3 : Παραδείγματα παρακίνησης των εργαζομένων

KPMG

Η KPMG αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες ελεγχτικές,
εισπρακτικές και συμβουλευτικές εταιρίες. Στην προσπάθειά της να παρακινήσει τους
εργαζομένους της θέλησε να τους εμφυσήσει το αίσθημα ότι η εργασία τους σχετίζεται με
έναν ανώτερο σκοπό. Έχει εισπράξει την υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων της, αφού το
80%, δηλαδή 29.000 επαγγελματίες της, θεωρούν ότι είναι ο ιδανικός χώρος εργασίας. Η
εταιρία όμως θέλησε να αντιληφθεί τι είναι αυτό που κινητοποιεί αυτό το συναίσθημα.
Η ετήσια έρευνα ανάλυσης των εργαζομέων της, αποκάλυψε ότι ένα πράγμα
κινητοποιέι την δέσμευση, την παραμονή και την υπερηφάνεια τους. «Αισθάνομαι ότι η
εργασία μου έχει ιδαίτερη σημασία και δεν είναι απλά μια δουλειά». Αυτό το πόρισμα
οδήγησε την ηγεσία να διερευνήσει την αξία της εργασίας που κινείται με γνώμονα τον
«σκοπό». Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι που πιστεύουν πως η εργασία τους
προσφέρει κοινωνικό αντίκτυπο, είναι δύο φορές πιο ευχαριστημένοι από εκείνους που δεν
έχουν αντίστοιχα πιστεύω. Για αυτόν τον λόγο θέλησαν να τους κάνουν να μιλήσουν για τον
σκοπό, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα κεντρικό αφήγημα που θα συνδέει τους
εργαζόμενους με την ιστορία της εταιρίας, σχετικά με την εργασία που έχει ως κινητήρια
δύναμη της τον σκοπό. Για να επιτύχουν τα παραπάνω ξεκίνησαν να συλλέγουν αφηγήσεις
των εργαζομένων τους, δίνοντας βαρύτητα στην αποτελεσματική εργασία που είχε ήδη γίνει
και διδάσκοντας τους leaders με ποιον τρόπο να μιλάνε για την έννοια του σκοπόυ στους
υπαλλήλους.
Όπως περιγράφεται συνοπτικά σε ένα Harvard Business Review article, η KPMG
διενήργησε εκατοντάδες συνεντεύξεις στο προσωπικό της, θέτωντας ερωτήσεις όπως , «πως
λειτουργεί η εταιρία όταν είμαστε στα καλύτερά μας;» ή «τι θεωρείς πως είναι μοναδικό στην
κουλτούρα της εταιρίας μας;». Στην συνέχεια οι προϊστάμενοι ανέλυσαν τα ποιοτικά
δεδομένα που προέκυψαν από τις ερωτήσεις διαμέσω μιας εκτεταμένης διαδικασίας
κωδικοποίησης των σχολίων. Από τα λίγα που προέκυψαν, είχαμε μία νέ δήλωση σκοπού
«Ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Ενδυνάμωσε την αλλαγή». Βέβαια οι προϊστάμενοι της KPMG
γνώριζαν πως έπρεπε να κάνουν κάτι παραπάνω από το να ανακοινώσουν απλά τον νέο
σκοπό. Ήθελαν να το αισθανθούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
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Το 2014, οι προϊστάμενοι αποκάλυψαν την πρωτοβουλία του Υψηλότερου Σκοπού,
μία προσπάθεια να ενδυναμώσουν την τιμή, την αφοσίωση και το συναισθηματικό δέσιμο με
την εταιρία, ενθαρρύνοντάς τους να ανγνωρίσουν και να απολαύσουν την σημασία του να
λαμβάνεις θετικό αντίκτυπο από την δουλειά σου. Η πρωτοβουλία αυτή, αρχικά ξεκίνησε
αναρτώντας post, αφίσες και δημιουργώντας ένα βίντεο «Εμείς διαμορφώνουμε την ιστορία».
Όλα αυτά δημιούργησαν το εξής ερωτημα : «Τι κάνετε στην KPMG;». Σύντομα όμως η
εταιρία προσκάλεσε τους εργαζόμενους από όλα τα μήκη και τα πλάτη να μοιραστούν τις
ιστορίες τους σχετικά με την εργασία που καθοδηγείται από το κίνητρο. Τα αποτελέσματα
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Η εταιρία είχε ξεκινήσει με στόχο να συγκεντρώσει τουλάχιστον
10000 ιστορίες και κατέληξε με περισσότερες από 40000 από τους 29000 υπαλλήλους της.
Στην συνέχεια αυτές οι ιστορίες δημοσιεύτηκαν διαμέσω μιας καμπάνιας που περιελάμβανε
κανάλια, εκτυπώσεις, καθώς ψηφιακές και ζωντανές επικοινωνίες.

Σχήμα 5.

Xerox
Η Xerox είναι μία αμερικάνικη πολυεθνική επιχείρηση που παράγει εκτυπωτές και προϊόντα
εγγράφων , περέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερες από 160 χώρες. Συγκαταλέγεται στις top
500 εταιρίες σύμφωνα με το Fotune. Το Δεκέμβριο του 2016, η Xerox διαχώρισε τις
λειτουργίες εξυπηρέτησης επιχειρησιακών διεργασιών με την εξαγορά της Affiliated
Computer Services, δημιουργώντας μία καινούργια εταιρία εισαγμένη στο χρηματιστηρίο,
την Conduent.
Ένα από τα βασικά κομμάτια της φιλοσοφίας της εταιρίας, όσον αφορά τους εργαζόμενους,
είναι ότι όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν την διαφορά σε έναν
οργανισμό, έχουν περισσότερα κίνητρα και είναι πιο αποδοτικοί στην δουλειά τους. Για τον
λόγο αυτό οι πρεσβύτερες ομάδες της εταιρίας διενεργούν έρευνες σχετικά με το πως
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αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι την εργασία τους και το πως γενικά αντιδρούν στα
ερεθίσματα που δέχονται από τον περιβάλλον τους. Μέσα στις υποσχέσεις της εταιρίας είναι
η καλλιέργια της ελεύθερης επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων και της διοίκησης, καθώς
και η ενθάρρυνση των κατιδίαν συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Επιπλέον, γίνεται
τακτική εξέταση των εργαζομένων με σκοπό την συλλογή δεδομένων για την βελτίωση των
διαδικασιών τηε εταιρίας.
Σε μία πρόσφατη έρευνα VOE (voice of the employee survey) που δημοσιεύτηκε τον
Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2015 δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα από 61 χώρες σε 20
διαφορετικές γλώσσες. Συμμετείχαν 66 εργαζόμενοι από κάθε τομέα, κάθε επίπεδο και κάθε
είδους απασχόληση, οι οποίοι μοιράστηκαν την σκέψη και την γνώση τους. Το αντικείμενο
της έρευνας είχε ως σκοπό την αξιολόγηση της δύναμης της σχέσης ομαδικής εργασίας και
μάνατζερ. Μέσα από την μελέτη των αποτεσμάτων ενδυναμώθηκε η σχέση των υπαλλήλων
με την εταιρία και δημιουργήθηκε ένα πιο αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον.
Η έρευνα αποτελείται από 4 κατηγορίες:
«η δουλειά μου», η οποία αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με την εργασία, τα
αποτελέσματα, τις γνωστικές ευκαιρίες και την ικανότητα του ατόμου να παίρνει συνειδητά
ρίσκα και ικανοποίηση από την προσωπική του εργασία.
«ο διευθυντής μου», η οποία αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με την συμπεριφορά των
διευθυντών, τις προσδοκίες τους, την επικοινωνία, την δημιουργία συλλογικού κλίματος και
την αντίληψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την ηγεσία τους.
«η ομάδα μας», η οποία αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με το πως δουλεύουν συλλογικά
οι συνάδελφοι και πως αντιλαμβάνονται την έννοια της συνεργασίας.
«η εταιρία μας», η οποία αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά την στρατηγική και την
κατεύθυνση της Xerox.
Επιπρόσθετα, υπήρχαν δύο ερωτήσεις ανάπτυξης. Η πρώτη σχετίζεται με το ποιο είναι το
χαρακτηριστικό που βρίσκεται υψηλότερα στις προτιμήσεις των εργαζομένων και συντελεί
στην αύξηση της επιθυμίας τους να εργαστούν για την επιχείρηση, ενώ η δεύτερη έχει
σχετίζεται με το πως μπορεί να βελτιωθεί η ίδια η εταιρία.
Στο τέλος της έρευνας 4573 προϊστάμενοι έλαβαν μια εξατομικευμένη αναφορά. Επιπλέον,
δημιουργήθηκαν 2847 συγκεντρωτικές αναφορές για τμήματα, επιχειρησιακές μονάδες,
ομάδες εργασίες και γραμμές επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας συζητήθηκαν με
την διοίκηση της Xerox. Οι προϊστάμενοι από όλες τις επιχειρήσεις έλαβαν σοβαρά υπόψιν
τους, τις προτάσεις των εργαζομένων τους και δημιουργήθηκαν επικοινωνιακά προγράμματα
όπου συζητούνται τα θέματα που αναδείχθηκαν από την έρευνα.

2.4

: Κίνητρα και επιβράβευση

Η ανταμοιβή, είναι μία ευρεία δομή, η οποία θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει
οτιδήποτε έχει αξία για τον εργαζόμενο και ο εργοδότης είναι πρόθυμος να το προσφέρει ως
αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών και την συνεισφορά του (Chiang and Birtch, 2008). Η
έλλειψη ανταμοιβών μπορεί να δημιουργήσει ένα δυσάρεστο περιβάλλον, μειώνοντας έτσι
την προσπάθεια των εργαζομένων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και την εργασιακή
απόδοση. Για αυτό τον λόγο είναι πολύ σηματική η ύπαρξη των ανταμοιβών. Οι κύριοι
στόχοι της επιβράβευσης είναι να προσελκύει και να διατηρεί την παρακίνηση των
εργαζομένων, να τους παροτρύνει να αυξήσουν τα επίπεδα απόδοσής τους και να τους
προτρέπει να προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους με βάση την κουλτούρα της επιχείρησης.

21

Είναι συχνό φαινόμενο οι οργανισμοί να χρησιμοποιούν την οικονομική ανταμοιβή για να
αποτρέψουν την δυσαρέσκεια και να ενισχύσουν την παρακίνηση των εργαζομένων. Ωστόσο,
τα χρήματα μπορεί να μην είναι το καλύτερο κίνητρο για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα
(Mossbarger and Eddington, 2003).
Τα συστήματα ανταμοιβών αποτελόυνται από δύο είδη ανταμοιβών, τις οικονομικές
και τις μη οικονομικές. Επίσης, τα δύο συγκεκριμένα είδη μπορούν να χαρακτηριστούν
εξωτερικές και εσωτερικές επιβραβεύσεις αντίστοιχα. Στις εξωτερικές ανήκουν τα μετρητά,
τα οποία έχουν επίσημη αναγνώριση, τα επιδόματα, οι πληρωμές τύπου κινήτρων, η αμοιβή
και η προώθηση. Ενώ στα εσωτερικές ανήκουν τα αισθήματα επίτευξης,η αναγνώριση, η
ικανοποίηση από την εργασία και η ανάπτυξη (Clifford,1985).
Οι οργανισμοί τείνουν να δείχνουν περισσότερη προσοχή στις οικονομικές
ανταμοιβές, ενώ οι μη οικονομικές όλο και περισσότερο αγνοούνται και δεν δίνεται έμφαση
από τους αρμόδιους. Τα συστήματα ανταμοιβών χρησιμοποιούνται συχνά μέσα στους
οργανισμούς ως βασικό εργαλείο διαχείρησης που μπορεί να συμβάλει στην
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης επηρεάζοντας την ατομική συμπεριφορά και
υποκινώντας τους εργαζόμενους στην εργασία (Khalid, Salim and Loke, 2011). Σύμφωνα με
τον Wang (2004), σε πολλούς οργανισμούς οι ανταμοιβές διαδραματίζουν ιδιαίτερα
σημαντικο ρόλο στην δημιουργία και στην διατήρηση της δέσμευσης για καλύτερη επίδοση
των υπαλλήλων, γεγονός που οδηγεί στην εργασιακή ικανοποίηση. Όταν οι υπάλληλοι
επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δημιουργείται το αίσθημα της εργασιακής
ικανοποίησης μέσα από αυτό το επίτευγμα (Brief & weiss, 2002). Η θετική συσχέτιση
μεταξύ των ανταμοιβών και των επιδόσεων, οδηγεί σε εργασιακή ικανοποίηση. Η
ικανοποίηση από την εργασία δημιουργεί το θετικό συναίσθημα της επιτυχίας και της
επίτευξης. Συνδέεται, επίσης με την αύξηση της παραγωγικότητας και την αύξηση της
προσπάθειας από τους εργαζόμενους, συμβάλλοντας στην ευτυχία, τον ενθουσιασμό και στο
αίσθημα της αυτολοκλήρωσης (Kaliski, 2007). Οι ανταμοιβές προάγουν την ευτυχία και την
ικανοποίηση από την εργασία σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη του (Boehm &
Lyubomirsky, 2008).
Σύμφωνα με την έρευνα του Andrew & Kent (2004), όλοι οι εργαζόμενοι δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στις ανταμοιβές και στην αναγνώριση, γεγονός που δείχνει ότι και οι δύο
αυτές πτυχές έχουν μεγάλη σημασία. Ένα καλό σύστημα ανταμοιβών συμβάλλει στη
διατήρηση υψηλών επιδόσεων στην επιχείρηση, έτσι ανταμοιβές πρέπει να είναι ανάλογες
των επιδόσεων (Carraher, Gibson, & Buckley, 2006). Ο Bishop (1987) εξήγησε ότι η αμοιβή
σχετίζεται με την παραγωγικότητα και το σύστημα ανταμοιβής με το μέγεθος της
επιχείρησης. Οι νομισματικές και μη χρηματικές ανταμοιβές παρακινούν τους εργαζομένους
οποιουδήποτε οργανισμού και έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερη ανάπτυξη και
παραγωγικότητα (Reio & Callahon, 2004). Οι οργανισμοί στο σημερινό περιβάλλον
επιδιώκουν να καθορίσουν τη λογική ισορροπία μεταξύ της δέσμευσης των εργαζομένων και
της απόδοσης του οργανισμού. Τα προγράμματα ανταμοιβής και αναγνώρισης χρησιμεύουν
ως ο πιο καταλυτικός παράγοντας για τη διατήρηση της αυτοεκτίμησης των εργαζομένων.
Oosthuizen (2001) δήλωσε ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των καθηκόντων των διευθυντικών
στελεχών να κινητοποιούν τους εργαζόμενους με επιτυχία και να επηρεάζουν τη
συμπεριφορά τους για να επιτύχουν μεγαλύτερη οργανωτική αποδοτικότητα. Ο La Motta
(1995) είναι της άποψης ότι η εργασιακή απόδοση είναι αποτέλεσμα της ικανότητας και των
κινήτρων. Η ικανότητα διτυπώνεται μέσω της εκπαίδευσης, του εξοπλισμού, της κατάρτισης,
της εμπειρίας, του επιπέδου των γνώσεων και δύο τύπων δυνατοτήτων, της πνευματικής και
σωματικής. Η αξιολόγηση των επιδόσεων και οι ανταμοιβές είναι οι συνδετικοί παράγοντες
των προγραμμάτων αξιολόγησης της απόδοσης.
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2.4.1 : Οικονομικές ανταμοιβές

Αμοιβές ονομάζονται τα συστήματα πληρωμών που θεωρούν οι εργαζόμενοι ως
δίκαια και ανάλογα με τις δεξιότητές τους και την προσδοκία τους. Η προσφορά οικονομικής
επιβράβευσης αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση στην διαχείρηση ανθρωπίνων πόρων. Η
αμοιβή πρέπει να συνδέεται με τις επιδόσεις. Οι εργαζόμενοι κάνουν ότι καλύτερο μπορούν
όταν θεωρούν λογική την αμοιβή τους, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Μία επαρκής και
δίκαια χρηματική αμοιβή κάνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι εκτιμώνται οι
υπηρεσίες τους από τον εργοδότη. Τα χρήματα κατατάσσονται στην κορυφή για την
δημιουργία κινήτρων επειδή οι άνθρωποι μέσω αυτών εκπληρώνουν τις βασικές τους
ανάγκες (Rynes Sara L., Barry Gerhart and Kathleen A. Minette ,2004). Άλλοι πιστεύουν ότι
τα χρήματα συνδέονται με την εκπλήρωση των μη νομισματικών αναγκών όπςς η εξουσία, η
τάξη και η κτητικότητας. Υπάρχει μία αντίληψη ότι οι άνθρωποι με περισσότερα χρήματα
είναι πιο ισχυροί σε σχέση με αυτούς που έχουν λιγότερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
τα χρήματα θεωρούνται σημάδι προσωπικού επιτεύγματος (Bohlander, G. and S. Snell,
2004).
Επίδομα ορίζεται το όφελος που δίνεται στο εργατικό δυναμικό με την εργασία του
εκτός από την αμοιβή. Το κίνητρο των εργαζομένων επηρεάζεται από την διαθεσιμότητα των
επιδομάτων. Η παροχή επιδομάτων θα δημιουργήσει ένα αισιόδοξο, παρακινησιακό
περιβάλλον εργασίας και θα αυξήσει την παραγωγή και τις πωλήσεις. Το κίνητρο του
εργατικού δυναμικού θα οδηγήσει σε οργανωσιακή αριστεία, ευημερία, άριστη ποιότητα και
καλύτερο έλεγχο κόστους. Στην πραγματικότητα, τα επιδόματα παίζουν σημαντικό ρόλο
στην παρακίνηση των εργαζομένων επειδή τους αναγκάζουν να καταβάλλουν επιπλέον
προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα του χρήματος για την εκπλήρωση των
αναγκών τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα χρήματα είναι ένας μεγάλος παράγοντας για την
παρακίνηση, ωστόσο και τα επιδόματα έχουν μεγάλη σημασία (Wiley, C., 1997). Η διοίκηση
θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου
προγράμματος παροχών, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

2.4.2 : Μη οικονομικές ανταμοιβές

Ένα καλύτερο περιβάλλον στο χώρο εργασίας οδηγεί σε αυξημένη δέσμευση και
παραγωγικότητα των εργαζομένων. Αυξάνει το κίνητρο των εργαζομένων και βελτιώνει την
παραγωγικότητα. Ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι έχει λόγους
να απολαύσει την εργασία του παρακινεί τον εργαζόμενο. Σε συνθήκες εργασίας όπου οι
εργαζόμενοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, εργαλεία, κατάρτιση, λογισμικό και προμήθειες,
οδηγούνται στην μη παρακίνηση και σε μικρότερη παραγωγικότητα (Huges, J., 2007). Ένας
χώρος εργασίας με έλλειψη προστασίας της ιδιωτικής ζωής και επικοινωνίας μειώνει το
κίνητρο και την παραγωγικότητα. Ένας υγιής χώρος εργασίας που γίνεται με εργονομικά
έπιπλα και αξεσουάρ, ωραίο φωτισμό και λειτουργικό σχεδιασμό θα μειώσει την αγωνία και
θα βελτιώσει την παραγωγή. Η έλλειψη επαίνεσης, αναγνώρισης και προώθησης στο
περιβάλλον εργασίας επηρεάζουν αρνητικά τα κίνητρα των εργαζομένων. Η παρουσία
ενοχλητικών και αρνητικών υπαλλήλων επηρεάζει αρνητικά τη σχέση του υπαλλήλου με
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τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των απουσιών παραμένει
αυξημένος και είναι λιγότερο πιθανό οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν τη δουλειά τους.
(Roeloelofsen, P., 2002).
Η έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης επηρεάζει τα κίνητρα και τις
επιδόσεις. Οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται πολύτιμοι, εάν τους προσφέρονται ευκαιρίες για
ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Η παρακίνηση είναι μία συμπεριφορά, ο οποία αποσκοπεί
στην επίτευξη ενός στόχου. Σύμφωνα με αυτή την έννοια, οι εργαζόμενοι μπορούν να
κινητοποιηθούν εάν οι προσδοκίες τους σχετικά με την επίτευξη του στόχου συνδέονται με
τις συγκεκριμένες ενέργειες της διοίκησης. Ως εκ τούτου, το κίνητρο των εργαζομένων θα
αυξηθεί με την συνειδητοποίηση ότι η πορεία δράσης δεν θα οδηγήσει μόνο στην επίτευξη
των στόχων, αλλά σε μεγαλύτερες πιθανότητες για τις προαγωγές τους (Armstrong, M.,
2001). Οι οργανισμοί δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη των υπαλλήλων τους και
στην ενίσχυση των παρακινητικών τους πτυχών, όπως η αυτοεκτίμηση. Έτσι, μπορούν να
επιτύχουν καλύτερη απόδοση των εργαζομένων. Οι ίσες ευκαιρίες για την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας, το "δίκαιον" σύστημα πληρωμών και η κατάρτιση μπορούν να αυξήσουν το
κίνητρο των εργαζομένων.
Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και των κινήτρων των
εργαζομένων (Withey, M. and W. Cooper, 1989). Η πρόβλεψη μελλοντικών οικονομικών
οφελών, προαγωγών και αναγνώρισης παρακινεί τον εργαζόμενο να προσαρμόσει νέες
δεξιότητες και τεχνολογία στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εξετάζεται ένα πρόγραμμα
κατάρτισης που ξεκινά με μια εκτίμηση αναγκών και στην πορεία εντοπίζει την διαφορά
μεταξύ της πραγματικής και της τυπικής απόδοσης του ασκούμενου. Αργότερα επιτυγχάνεται
ο στόχος της κατάρτισης. Μετά από τον καθορισμό για το ποιος χρειάζεται εκπαίδευση και τι
είδους εκπαίδευση θα πρέπει να δοθεί, ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος. Το τελευταίο
βήμα της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων
εκπαίδευσης. Η κατάρτιση έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζομένων. Η έλλειψη
εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην άγνοια του διαχειριστή σχετικά με τις δεξιότητες, τις
ικανότητες και τις γνώσεις που είναι καθοριστικές για τη βελτίωση της απόδοσης και την
παρακίνηση. Οι οργανισμοί εκτελούν εκπαιδευτικά προγράμματα λόγω δυναμικών αλλαγών
στο επιχειρηματικό περιβάλλον, γεγονός που αυξάνει το κίνητρο των εργαζομένων. Ως
αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι προάγονται λόγω της κατάρτισης που τους παρέχεται (Roscoe,
J., 2002). Οι επιχειρήσεις που δαπανούν περισσότερα για την κατάρτιση του εργαζομένου
είναι πιο ανεπτυγμένες καθώς η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ενισχύει
περισσότερο την παραγωγικότητα από οποιονδήποτε άλλο πόρο (Khattak, M.A., F. Bashir
and T.M. Qureshi, 2010). Το συμπέρασμα είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν παρακινούνται στο
να εκπαιδευτούν επειδή προβλέπουν αύξηση του επιπέδου αυτοπεποίθησης και
αυτοεκτίμησης τους (Murphy, C., C. Cross and D. McGuire, 2006). Η κατάρτιση και η
ανάπτυξη φέρνουν περισσότερες μελλοντικές ευκαιρίες ανέλιξης. Η συμμετοχή των
εργαζομένων στον καθορισμό του προγραμμάτος εκπαίδευσης προσθέτει αξία στην απόδοση.
Η μη χρηματικήοικονομική αναγνώριση είναι μια μέθοδος ταυτοποίησης είτε
μεμονωμένων υπαλλήλων είτε ομάδων για μία ενέγεια που επιφέρει έπαινο. Το μέγεθος, το
πεδίο εφαρμογής και η διατύπωση των προϋποθέσεων της μη χρηματοοικονομικής
αναγνώρισης ποικίλουν. Όσον αφορά τον ορισμό, η μη οικονομική αναγνώριση μπορεί να
θεωρηθεί ως ένα να μη χρηματικό έπαθλο που χορηγείται ως αναγνώριση ενός υψηλού
επιπέδου ολοκλήρωσης ή απόδοσης όπως η φροντίδα του πελάτη ή η υποστήριξη σε
συναδέλφους, η οποία δεν εξαρτάται από την επίτευξη ενός προκαθορισμένου στόχου (Rose
1998).
Το σημαντικότερο μέρος αυτού του ορισμού αφορά τον όρο «μη χρηματικό». Είναι
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σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η έννοια της μη χρηματοοικονομικής αναγνώρισης δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι η αναγνώριση που παρέχεται δεν πρέπει να έχει οικονομική αξία,
σημαίνει απλώς ότι οτιδήποτε προσφέρεται, δεν πρέπει να είναι μόνο χρήματα. Τα χρήματα
σίγουρα εκτιμώνται, ωστόσο, όπως συζητήθηκε νωρίτερα, ο αντίκτυπός τους στα εγγενή
κίνητρα είναι περιορισμένος στην καλύτερη περίπτωση. Μια έκθεση του IDS (2002)
υποστηρίζει ότι είναι η ίδια η πράξη αναγνώρισης και η εκτίμηση που ενισχύει την
παρακίνηση των εργαζομένων από τη μη χρηματοοικονομική αναγνώριση. Επιπλέον, αυτή η
μέθοδος αναγνώρισης του έργου είναι επίσης πιθανότατα πολύ πιο αποδοτική από μια
χρηματική αποζημίωση, η οποία απλώς υπάγεται σε μισθό υπαλλήλου. Αντίθετα, σε
συστήματα μη οικονομικής αναγνώρισης, ο οργανισμός μπορεί να προσφέρει ένα δώρο, μια
εμπειρία ή τα μέσα για την αγορά υλικών αγαθών της επιλογής του εργαζομένου.
Οι προσδοκίες των εργαζομένων είναι πολύ υψηλότερες την σύγχρονη εποχή. Με αυτόν τον
τρόπο, τα συστήματα μη οικονομικής αναγνώρισης προσφέρουν στους εργαζόμενους κάτι
απτό που μπορούν να θυμούνται: μια ξεχωριστή μέρα ή ένα μεγάλο γεύμα μπορεί να επιφέρει
ένα πολύ πιο θετικό αποτέλεσμα από ένα χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε τραπεζικό
λογαριασμό, καθαρό από φόρους και εθνική ασφάλιση .
Τα συστήματα μη χρηματοοικονομικής συμβάλλουν στην ενίσχυση των μηνυμάτων
που δέχονται οι διαχειριστές στην εκπαίδευση της διαχείρησης των ανθρωπίνων πόρων
σχετικά με τις τεχνικές των κινήτρων. Τα οφέλη για το προσωπικό πρέπει να είναι προφανή :
«Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο πόσο καλά έχουν επιτύχει τους στόχους τους ή
κάνουν το έργο τους, αλλά και ότι τα επιτεύγματά τους είναι ευπρόσδεκτα» (Armstrong,
1999).
Υπάρχει πραγματική ανάγκη οι οργανισμοί να επανεξετάζουν τακτικά τα μη
χρηματοοικονομικά τους συστήματα αναγνώρισης και να τα επικαιροποιούν, όταν
χρειάζεται, για να εξασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά. Ο κίνδυνος
είναι ότι οι εργαζόμενοι χάνουν το ενδιαφέρον τους. Η έκθεση IDS (2002) δείχνει ότι
σε γενικές γραμμές, τα επιτυχή προγράμματα αναγνώρισης των εργαζομένων θα πρέπει να
θεωρούνται ως συνεχή σχέδια. Υπάρχουν πάντα νέοι και καινοτόμοι τρόποι για τον
εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη διατήρηση των συμφερόντων των εργαζομένων. Τα
συστήματα αναγνώρισης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Σε σχέση με αυτό, ο
Tahmincioglu (2004) υποστηρίζει ότι τα προγράμματα αναγνώρισης που επικεντρώνονται
στα βραβεία δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά μακροπρόθεσμα, αν και μπορεί να
δημιουργούν θετικά συναισθήματα για μικρό χρονικό διάστημα.
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Κεφάλαιο 3Ο : Μεθοδολογία

3.1 Ποσοτική έρευνα

Η ύπαρξη ενός προβληματισμού δημιουργεί τις συνθήκες για τον ερευνητή, ώστε να
ακολουθήσει την κατάλληλη ερευνητική διαδικασία. Σκοπός του είναι να απαντήσει σε ένα
συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα, ακολουθώντας την μεθοδολογία η οποία θα ταιριάξει στο
πεδίο και το θέμα που θα εξετάσει. Η μεθοδολογία της έρευνας αφορά τις παραμέτρους που
χρησιμοποιεί ο ερευνητής, οι οποίες σχετίζονται με τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους, τα μέσα
και με τις διαδικασίες που επιλέγονται για την διεξαγωγή της έρευνας
(Δημητρόπουλος,2004). Η μεθοδοδολογία της έρευνας αφορά την κατανόηση της
επιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας για το πως θα σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί
μία έρευνα. Η έρευνα διακρίνεται σε ποσοτική και ποιοτική. Η ποσοτική έρευνα έχει ώς
σκοπό την εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφορών παραγόντων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί
στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. Δημιουργείται με
αυτόν τον τρόπο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων που έχει ως στόχο την
γενίκευση σε έναν μεγαλύτερο πληθυσμό. Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιεί συνήθως
δομημένα πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων. Η
ποιοτική έρευνα συνήθως λειτουργεί συμπληρωματικά της ποσοτικής. Στοχεύει περισσότερο
στη κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, απαντώντας σε ερωτήματα όπως στο «γιατί»
και το «πώς». Χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο την διερευνητική μέθοδο(exploratory). Μέσα
από την ποιοτική έρευνα έχουμε, κυρίως, την δημιουργία νέων θεωρητικών μοντέλων και όχι
την επαλήθευση κάποιας υπόθεσης. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία της έρευνας είναι οι
συνεντεύξεις. Το είδος της έρευνας που επέλεξα να ακολουθήσω είναι η ποσοτική.
Τα στάδια της ποσοτικής έρευνας διακρίνονται στην βιβλιογραφική ανασκόπηση,
στην δημιουργία και διατύπωση της υπόθεσης που πρόκειται να ελεγχθεί, στον σχεδιασμό και
στην διεξαγωγή της έρευνας, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, στην εξέταση
εναλλακτικών εξηγήσεων, στην αναφορά κατά πόσο η υπόθεση μπορεί να απαντήσει στα
ερωτήματα της έρευνας και στην εξέταση κατά πόσο μπορεί να γίνει γενίκευση των
ευρημάτων (Cohen, Manion and Morrison, 2011).

3.2 Δειγματοληψία
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 άτομα, στα οποία διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια που
περιείχαν ερωτήσεις σχετικά με τους παράγοντες που τους οδηγούν στην επαγγελματική
παρακίνηση. Οι ερωτηθέντες εργάζονται σε ασφαλιστικές εταιρίες απασχολούνται σε
διάφορες θέσεις και επίπεδα. Οι ερωτήσεις αφορούν οικονομικές και μη οικονομικές
επιβραβεύσεις. Ως κλίμακα μέτρησης έχει χρησιμοποιηθεί η κλίμακα Likert 1-5. Για την
ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατισικό πακέτο SPSS 1
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3.3 Μοντέλο- Παρακίνηση των εργαζομένων
Το μοντέλο της έρευνας παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Στο κέντρο βρίσκεται η
ανεξάρτητη μεταβλητή Παρακίνηση και γύρω από αυτήν απεικονίζονται οι ανεξάρτητες
μεταβλητές (Μισθός, Οφέλη, Σχέση με προϊστάμενο, Επαγγελματική ανέλιξη, Φύση της
εργασίας, Εκπαίδευση).

Σχήμα 6.

3.4 Μεταβλητές
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί ο βαθμός που επηρεάζεται η
παρακίνηση του εργαζομένου από έξι παράγοντες. Οι παράγοντες-μεταβλητές είναι ο μισθός,
τα οφέλη (επιδόματα, παροχές κ.α.), η σχέση με προϊστάμενο, η επαγγελματική ανέλιξη, η
φύση της εργασίας και η εκπαίδεση.

Εξαρτημένη μεταβλητή
Παρακίνηση του εργαζόμενου : Πολλές μελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη συσχέτισης
μεταξύ του κίνητρου των εργαζομένων και της εργασιακής ικανοποίησης. Επίσης, η
παρακίνηση θα μπορούσε να συνδεθεί με τις εργασιακές επιδόσεις στο πλαίσιο διαφορετικού
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περιβάλλοντος και πολιτισμού στο χώρο εργασίας (Fried and Ferris, 1987). Η παρακίνηση
αποτελείται από τρεις (3) προτάσεις (The McKinsey Quarterly, 2006). Επίσης, οι
συγκεκριμένες προτάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και στην έρευνα του Chang and Chen
(2008). Οι εργαζόμενοι δείχνουν την συμφωνία ή την διαφωνία τους με την κάθε πρόταση σε
μία κλίμακα Likert 1-5.
Αισθάνομαι προσωπική ικανοποίηση όταν κάνω σωστά την δουλεια μου.
Αισθάνομαι δυσαρέσκεια όταν τα αποτελέσματα της δουλειά μου δεν είναι τα επιθυμητά.
Προσπαθώ να σκέφομαι τρόπους για να κάνω αποτελεσματικά την δουλειά μου.

Ανεξάρτητητες μεταβλητές

Μισθός : για την μελέτη του παράγοντα Μισθός χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) προτάσεις
(Spector,1985). Οι εργαζόμενοι δείχνουν την συμφωνία ή την διαφωνία τους με την κάθε
πρόταση σε μία κλίμακα Likert 1-5.
Αισθάνομαι ότι δεν αμοίβομαι δίκαια με βάση την προσπάθεια που καταβάλλω.
Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η με τις προοπτικές αύξησης της μισθοδοσίας μου.
Η αύξηση του μισθού είναι μικρή και μεσολαβεί μεγάλο διάστημα για να επέλθει.
Το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων της εταιρίας είναι μικρό.
Αισθάνομαι ότι αμοίβομαι δίκαια για την δουλειά που κάνω.
Αισθάνομαι ότι η επιχείρηση δεν με εκτιμά όταν αναλογίζομαι το ύψος του μισθού μου.

Επιπλέον οφέλη (επιδόματα, παροχές κ.α) : για την μελέτη του παράγοντα Οφέλη
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (4) προτάσεις (Spector,1985). Οι εργαζόμενοι δείχνουν την
συμφωνία ή την διαφωνία τους με την κάθε πρόταση σε μία κλίμακα Likert 1-5.
Δεν είμαι ευχαριστημένος/η με τα οφέλη που λαμβάνω από την εταιρία μου.
Υπάρχουν οφέλη που δεν τα λαμβάνει ο εργαζόμενος στην εταιρία, ενώ θα έπρεπε.
Το σύνολο των οφελών που λαμβάνω είναι επαρκές.
Τα οφέλη που λαμβάνω είναι αντίστοιχα με των άλλων επιχειρήσεων.

Σχέση με προϊστάμενο : για την μελέτη του παράγοντα Σχέση με προϊστάμενο
χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) προτάσεις (Spector,1985). Οι εργαζόμενοι δείχνουν την
συμφωνία ή την διαφωνία τους με την κάθε πρόταση σε μία κλίμακα Likert 1-5.
Όταν κάνω σωστά την δουλειά μου λαμβάνω την αναγνώριση που μου αναλογεί.
Ο προϊστάμενός μου δεν δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ψυχολογία των εργαζομένων.
Αισθάνομαι ότι ο προϊστάμενός μου είναι άδικος με εμένα.
Ο προϊστάμενός μου είναι πολύ απαιτητικός σε αυτά που ζητάει.
Δεν αισθάνομαι ότι η δουλειά που κάνω αναγνωρίζεται από τον προϊστάμενο.
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Επαγγελματική ανέλιξη : για την μελέτη του παράγοντα Επαγγελματική ανέλιξη
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (4) προτάσεις (Spector,1985). Οι εργαζόμενοι δείχνουν την
συμφωνία ή την διαφωνία τους με την κάθε πρόταση σε μία κλίμακα Likert 1-5.
Η πιθανότητα προαγωγής μου στην εργασία είναι μικρή.
Οι εργαζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχημένα την εργασία τους έχουν μεγάλη πιθανότητα για
προαγωγή.
Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η με τις προοπτικές ανέλιξης που έχω.
Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση που δουλεύω παίρνουν προαγωγή σε αντίστοιχα χρονικά
διαστήματα όπως σε άλλες επιχειρήσεις.

Φύση της εργασίας : για την μελέτη του παράγοντα Φύση της εργασίας
χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) προτάσεις (Spector,1985). Οι εργαζόμενοι δείχνουν την συμφωνία
ή την διαφωνία τους με την κάθε πρόταση σε μία κλίμακα Likert 1-5.
Είμαι ικανοποιημένος/η από την ποιότητα των ανθρώπων που εργάζομαι μαζί.
Μου αρέσει το αντικείμενο εργασίας μου.
Έχω πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας.
Η επικοινωνία με τους συναδέλφους είναι ικανοποιητική.
Υπάρχουν πολλές εντάσεις στον χώρο εργασίας μου.
Η εργασία μου είναι ευχάριστη.

Εκπαίδευση : για την μελέτη του παράγοντα Εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (4)
προτάσεις (Chiaburu and Tekleab, 2005). Οι εργαζόμενοι δείχνουν την συμφωνία ή την
διαφωνία τους με την κάθε πρόταση σε μία κλίμακα Likert 1-5.
Δουλεύοντας σε αυτήν την εταιρία θα ωφελήσει στο να αποκτήσω καινούργιες γνώσεις.
Η εταιρία μου δίνει την δυνατότητα να αναπτύξω τις δεξιότητές μου.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποκτήσω νέες γνώσεις στην εταιρία που εργάζομαι.
Η εταιρία μου προγραματίζει συχνά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους
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Κεφάλαιο 4Ο : Αποτελέσματα

4.1 Δημογραφικά Στοιχεία
Τα δημογραφικά στοχεία που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο
της έρευνας είναι το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η προϋπηρεσία και οι οικονομικές
αποδοχές των ερωτηθέντων.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατηρούμε ότι από το σύνολο του
δείγματος (Ν=60), το 55% είναι Αντρες.Το 38,3% του δείγματος αποτελείται από άτομα
ηλικίας έως 30 χρονών. Η κατηγορία αυτή είναι η κυρίαρχη, ενώ στην δεύτερη θέση
βρίσκονται τα άτομα ηλικίας 46 και άνω με ποσοστό 35%. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
με ποσοστό 45% είναι κάτοχοι προπτυχικού διπλώματος, γεγονός που φανερώνει πως
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση σε μία εταιρία. Πολύ υψηλό είναι και
το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακού με 30%, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρίες δίνουν
ιδιαίτερη σημασία στην εξειδίκευση. Όσον αφορά τα έτη προϋπηρεσίας, υπάρχει μία
ομοιόμορφη κατανομή ανάμεσα στις κατηγορίες. Μία μικρή υπεροχή υπάρχει στην
κατηγορία έως 3 έτη που αποτελεί το 28,3% του συνολικού δείγματος. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των εργαζόμενων ανήκει στην δεύτερη μισθολογική βαθμίδα. Συγκεκριμένα το
38,3% λαμβάνει μισθό μεταξύ 1001-1500 €.

ΦΥΛΟ

Σχήμα 7.
Πίνακας 1.

SPSS 19
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ΗΛΙΚΙΑ

Σχήμα 8.
Πίνακας 2.

SPSS 19

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχήμα 9.
Πίνακας 3.

SPSS 19
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Προϋπηρεσία

Σχήμα 10.

Πίνακας 4.

SPSS 19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Σχήμα 11.

Πίνακας 5.

SPSS 19
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4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την μέση τιμή, την τυπική απόκλιση και την διακύμανση
της κάθε μεταβλητής.

Πίνακας 6.

Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Variance

Salary

60

3,6000

,54995

,302

Benefits

60

3,4778

,56371

,318

Relat_super

60

2,8600

,77617

,602

Growth

60

3,4389

,54025

,292

Nature_of_work

60

4,0800

,59055

,349

Training

60

2,9750

,71263

,508

Motivation

60

3,8333

,66525

,443

Valid N (listwise)

60

4.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
Είναι σημαντικό για την ανάλυση των δεδομένων, εκτός από τη παρουσίαση των μέσων
τιμών, των τυπικών απολίσεων και των διακυμάνσεων, να παρουσιάσουμε τα ποσοστά των
απαντήσεων που έχουν δοθεί για κάθε ερώτηση.
Στα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνονται τα ποσοστά των όλων των απαντήσεων των
ερωτηθέντων για κάθε ερώτηση.
Γραφήματα 1-32
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34

35
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4.4 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Με βάση τα αποτελέσματα των γραφημάτων που παρουσιάζονται στα γραφήματα
1-32, παρατηρούμε ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων συμφωνεί το 42,2% με τις προτάσεις
(οι απαντήσεις είναι συμφώνω ή συμφωνώ πλήρως). Ουδετέροτητα έχει εκφράσει το 37,6%
του συνόλου, ενώ το οι υπόλοιποι διαφωνούν με τις προτάσεις του ερωτηματολογίου.
Όσον αφορά τις ερωτήσεις που ανήκουν στην κατηγορία μισθός, συμφωνεί με τις
προτάσεις του ερωτηματολογίου το 55,5% των ερωτηθέντων. Είναι σημαντικό να σταθούμε
στο γεγονός ότι το 63% συμφωνεί με το ότι η αύξηση των αποδοχών του είναι μικρή και όχι
τόσο συχνή. Οι ερωτηθέντες συμφωνούν με ποσοτό 43,3% στις προτάσεις του παράγοντα
οφέλη(επιδόματα). Η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι ικανοποιημένη με τα επιδόματα που
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περάχονται από τις εταιρίες στις οποίες εργάζονται. Στην σχέση με τον προϊστάμενο
κυριαρχεί η ουδετερότητα με ποσοτό 56%, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει ένος
ισοκαταμερισμός των απόψεων των εργαζομένων για τους προϊστάμενούς τους. Στην
κατηγορία επαγγελματική συμφωνεί το 41,6% με τις προτάσεις. Στην διατύπωση ότι η
πιθανότητες για προαγωγή είναι μικρή συμφωνεί το 46,6% και στην πρόταση για το αν ο
εργαζόμενος είναι ευχαριστημένος προοπτικές εξέλιξής του, συμφωνεί μόνο το 23%. Το
γεγονός αυτό δείχνει μία συνέπεια μεταξύ των απαντήσεων. Το 37, 5% είναι ουδέτερο
σχετικά με την φύση της εργασίας του. Το 31,6% των εργαζομένων είναι ευχαριστημένο με
το αντικείμενο εργασίας του, ενώ 85% δηλώνει ότι έχει μεγάλο φόρτο εργασίας Το 66,6%
έχει καλή επικοινωνία με τους συναδέλφους του. Το σημαντικότερο κομμάτι που πρέπει να
σταθούμε είναι ότι μόνο το 13,3% θεωρεί ευχάριστη την εργασία του. Από το
ερωτηματολόγιο μαθαίνουμε ότι οι εταιρίες δεν προσφέρουν συχνά εκπαιδευτικά
προγράμματα, καθώς μόνο το 12% απαντά θετικά σε αυτήν την πρόταση. Στην κατηγορία
παρακίνηση συμφωνεί το 59,4% με τις προτάσεις του ερωτηματολογίου.

4.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας
Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (internal consistency reliability) εκτιμά τη
συνέπεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων στα στοιχεία ενός ερωτηματολογίου, εκτιμά
δηλαδή εάν οι συμμετέχοντες απαντούν με παρόμοιο τρόπο στα στοιχεία του
ερωτηματολογίου. Όταν οι απαντήσεις αποτελούνται από δύο κατηγορίες, χρησιμοποιείται ο
συντελεστης Kuder-Richardson, ενώ στην περίπτωση που έχουμε περισσότερες ο
συντελεστής εσωτερικής συνέπειας εκτιμάται με τον συντελεστή Cronbach’s Alpha.
Αμφώτεροι και οι δύο συντελεστές μπορούν να πάρουν τιμές από 0 έως 1. Για να υπάρξει η
δυνατότητα να γίνουν αποδεκτές οι τιμές πρέπει να υπερβαίνουν το 0,7.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται και χαρακτηρίζονται τα διαστήματα που χωρίζονται
οι τιμές που μπορούν να πάρουν οι συντελεστές. Για την έρευνα μας θα επιλέξουμε τον
συντελεστή Cronbach’s Alpha, καθώς ταιριάζει με την δομή των απαντήσεων (κλίμακα
Likert 1-5). Οι υπερβολικά υψηλές τιμές του συντελεστή κρίνονται μη αξιόπιστες, καθώς
αυτό το γεγονός σημαίνει ότι πολλές ερωτήσεις επαναλαμβάνονται και προσφέρονται
καινούργιες πληροφορίες για την έρευνά μας. Σε περίπτωση που οι τιμές είναι μη αποδεκτές,
επιδιώκουμε να τις αυξήσουμε, αφαιρώντας ή τροποποιώντας τις ερωτήσεις που αφορούν τον
παράγοντα που μελετάμε.
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Πίνακας 7.

Από την ανάλυση μας προέκυψαν οι παρακάτω δείκτες αξιοπιστίας για την κάθε
κατηγορία ερωτήσεων. Η πρώτη κατηγορία που αποτελείται από έξι ερωτήσεις και μελετάει
τον παράγοντα μισθό, λαμβάνει τιμή 0,62, η οποία είναι οριακά αποδεκτή. Για την δεύτερη
κατηγορία που αφορά τον παράγοντα οφέλη, στην αρχική προσπάθεια να μετρήσουμε την
τιμή του συντελεστή, δεν καταφέραμε να έχουμε κάποια αποδεκτή τιμή. Για τον λόγο αυτό,
επιλέχθηκε η αφαίρεση μίας ερώτησης, της οποίας ο μέσος όρος είχε μεγάλη απόκλιση σε
σχέση τους μέσους όρους των υπολοίπων της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, αφαιρέσαμε την
ερώτηση no.10, με αποτέσμα ο συντελεστής να αυξηθεί και να πάρει την τιμή κοντά στο
0,66. Η κατηγορία σχέση με προϊστάμενο έχει συντελεστή αξιοπιστίας 0,837, τιμή η οποία
είναι καλή. Στην κατηγορία επαγγελματική ανέλιξη, όπως στην δεύτερη κατηγορία, η πρώτη
μελέτη του συντελεστή δεν μας επέτρεψε να κάνουμε δεκτή την τιμή. Επομένως, αφαιρέσαμε
την ερώτηση no.18, της οποίας ο μέσος όρος απέκλινε από τους υπόλοιπους, αυξάνοντας με
αυτόν τον τρόπο τον Cronbach’s Alpha. Οι φύση της εργασίας παίρνει την τιμή 0,638, ενώ η
εκπαίδευση και η παρακίνηση παίρνουν αρκετά υψηλές τιμές.

Μεταβλητή Μισθός.

Σχήμα 12.

Μεταβλητή Οφέλη.

Σχήμα 13.
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Μεταβλητή Σχέση με
Προϊστάμενο.

Μεταβλητή Επαγγελματική
Εξέλιξη.

Σχήμα 14.

Σχήμα 15.

Μεταβλητή Φύση της
εργασίας

Μεταβλητή Εκπαίδευση

Σχήμα 16.

Σχήμα 17.

Μεταβλητή Παρακίνηση

Σχήμα 18.

4.6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
Είναι πολύ σημαντικό για την έρευνα μας να μελετήσουμε τις συσχετίσεις μεταξύ
των μεταβλητών. Ο συντελεστής που χρησιμοποείται ευρέως είναι ο συντελεστής συσχέτισης
Pearson, ο οποίος έχει το όνομα του από τον Karl Pearson. Ο συγκεκριμένος «παραμέτρικος»
στατιστικός δείκτης αξιολογεί την συνάφεια μεταξύ δύο ή περεισσότερων μεταβλητών. Για
να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο παραμετρικός, πρέπει να τηρούνται ορισμένες
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προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που δεν τηρούνται, στρεφόμαστε σε διαφορετικούς μη
παραμετρικούς δείκτες. Οι προϋποθέσεις για την χρήση του δείκτη Pearson είναι :
1) οι μεταβλητές πρέπει να είναι συνεχείς και να ακολουθούν κανονική κατανομή
2) να υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών.

Κανονικότητα
Για να υπάρχει εγκυρότητα των αποτελεσμάτων θα πρέπει να υπάρχει ομοιόμορφη
κατανομή των παρατηρήσεων. Πρέπει η πλειοψηφία των των παρατηρήσεων να κινείται
γύρω από τον μέσο όρο. Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω διάγραμμα συχνοτήτων, τηρείται
το κριτήριο της κανονικότητα, καθώς το περίγραμμα του αριθμού των περιπτώσεων
σχηματίζει «καμπάνα».

Σχήμα 19.

Γραμμικότητα
Για να μπορέσουμε να διακρίνουμε την γραμμικότητα, χρησιμοποιούμε το
διάγραμμα σκεδασμού. Παρατηρούμε ότι τα δεδομένα κινούνται πάνω ή κοντά σε μία ευθεία
γραμμή. Επομένως, υπάρχει μια γραμμική σχέση και πιο συγκεκριμένα μία θετική συσχέτιση.

Σχήμα 20.
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Συντελεστής συσχέτισης Pearson
Όπως παρατηρήσαμε παραπάνω, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να
χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη Pearson. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι στατικός ανήκει στην
κατηγορία των σταθμισμένων δεικτών. Μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να εξάγουμε
πληροφορίες, χωρίς την απαραίτητη χρήση επιπέδων σημαντικότητας και άλλα. Έχει
συγκεκριμένο εύρος από -1 έως 1. Το μηδέν μας δείχνει ότι δεν υπάρχει καθόλου συσχέτιση
μεταξύ των μεταβλητών, ενώ όσο πλησιάζουμε στη μονάδα, τόσο περισσότερη συσχέτιση
εντοπίζεται. Η συσχέτιση μπορεί να είναι ανάλογα το πρόσημο θετική ή αρνητική. Πιο
συγκεκριμένα μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες κατά απόλυτη τιμή :







0 - 0,02
0,21 - 0,4
0,41 - 0,6
0,61 - 0,8
0,81 – 1

: καθόλου συσχέτιση
: μικρή συσχέτιση
: μέτρια συσχέτιση
: ισχυρή συσχέτιση
: απόλυτη συχέτιση

Πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση, τόσο διευκολύνεται
η έρευνα μας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε υπό κανονικές συνθήκες συσχετίσεις
που είναι κοντά στην μονάδα, δηλαδή τέλειες συσχετίσεις. Χρησιμοποιώντας και σε αυτήν
την περίπτωση το SPSS, προέκυψαν τα αποτελέσματα που φανερώνονται στον παρακάτω
πίνακα.
Η μεταβλητές που παρουσίασαν την μεγαλύτερη, θετική και στατιστικά σημαντική
σε επίπεδο σημαντικότητας α = 1% συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή παρακίνηση,
είναι η εκπαίδευση, η σχέση με προϊστάμενο και ο μισθός, με 0,456 , 0,442 και 0448
αντίστοιχα.
Πίνακας 8
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4.7 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Στο στάδιο αυτό θα ακολουθήσει η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.
Οι εκτιμήσεις μας είναι αξιόπιστες, καθώς όπως έχει αποδειχθεί παραπάνω, πληρούνται οι
προϋποθέσεις κανονικότητας και ομοσκεδαστικότητας. Το γραμμικό μοντέλο αποτελείται
από μία εξαρτημένη μεταβλήτή Υ και από έξι ανεξάρτητες μεταβλητές Χ1-6.
Επομένως, το μοντέλο της έρευνας είναι της μορφής :
Υ = α + β1Χ1+ β2Χ2+ β3Χ13+ β4Χ4+ β5Χ5+ β6Χ6 + ε
Όπου,
Το Χ είναι η τιμή που παίρνει κάθε μεταβλητή.
Το β είναι ο μη κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης που μας δείχνει την
μεταβολή της μεταβλητής Υ, όταν η μεταβλητή Χ μεταβληθεί κατά μία μονάδα.
Το ε είναι τα κατάλοιπα.
Το α είναι μία σταθερά που παίρνει την Υ όταν όλα τα Χ είναι μηδέν.

Παρατηρούμε, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 10 (πίνακας Anova), ότι ο δείκτης F
του μοντέλου παλινδρόμησης παίρνει την τιμή 5,565 και είναι στατιστικά σημαντικός σε
επίπεδο σημαντικότητας α=1%.
Στον πίνακα 9 που μας δείχνει την περίληψη του μοντέλου ο συντελεστής
συσχέτισης R2 παίρνει την τιμή 0,386. Αυτό σημαίνει, ότι το αποτέλεσμα της εξίσωσης
παλινδρόμησης εξηγεί την εξαρτημένη μεταβλητή παρακίνηση κατά 38,6%.
Η στατιστική Durbin-Watson (DW) χρησιμοποείται για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης.
Συγκεκριμένα, μας δείχει αν τα σφάλματα είναι αυτοσυσχετιζόμενα ή όχι. Η τιμή της
κυμαίνεται από 1 έως 3. Στο μοντέλο μας έχει την τιμή 1,89, η οποία είναι πολύ κοντά στην
ιδανική τιμή 2.
Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης, σύμφωνα με τον πίνακα 11, είναι τα εξής:







Η μεταβλητή μισθός παρουσιάζει μία θετική και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας α= 1% συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή παρακίνηση.
(β=0,451)
Η μεταβλητή οφέλη (επιδόματα) παρουσιάζει μία θετική και στατιστικά μη
σημαντική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή παρακίνηση. (β=0,058)
Η μεταβλητή σχέση με προϊστάμενο παρουσιάζει μία θετική και στατιστικά μη
σημαντική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή παρακίνηση. (β=0,019)
Η μεταβλητή επαγγελματική εξέλιξη παρουσιάζει μία θετική και στατιστικά μη
σημαντική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή παρακίνηση. (β=0,150)
Η μεταβλητή φύση της εργασίας παρουσιάζει μία θετική και στατιστικά μη
σημαντική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή παρακίνηση. (β=0,005)
Η μεταβλητή εκπαίδευση παρουσιάζει μία θετική και στατιστικά σημαντική σε
επίπεδο σημαντικότητας α= 5% συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή
παρακίνηση. (β=0,326)
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Η τελική εξίσωση παλινδρόμησης γίνεται :

Υ = 0,445 + 0,451*Μισθός +0,058*Οφέλη + 0,019*Σχέση με προϊστάμενο +
0,150*Επαγγελματική εξέλιξη + 0,005*Φύση της δουλειάς + 0,326*Εκπαίδευση

Το τελικό μοντέλο της έρευνας αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα.

*P < 0,05
**p < 0,01

Σχήμα 21.
F = 5,565
R2 = 0,386

Παρατηρούμε ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή μισθός έχει μία πολύ σημαντική επίδραση στην
παρακίνηση με συντελεστή 0,451 (στατιστικα σημαντική σε α = 0,01). Επιπλέον,
παρατηρούμε ότι η προοπτική για απόκτηση νέων γνώσεων μέσω της εκπαίδευσης έχει
μεγάλη επιρροή στην παρακίνηση του εργαζομένου με συντελεστή 0,326 (στατιστικά
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σημαντική σε α = 0,05). Σημαντική επίδραση με 0,15 έχει η επαγγελματική εξέλιξη, χωρίς
ωστόσο να είναι στατιστικά σημαντική.

Πίνακας 9
Model Summaryb
Model

R

1

,622

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

,386

,317

Durbin-Watson

,54978

1,890

a. Predictors: (Constant), Training, Benefits, Nature_of_work, Salary, Growth, Relat_super
b. Dependent Variable: Motivation

Πίνακας 10

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

10,092

6

1,682

Residual

16,019

53

,302

Total

26,111

59

F

Sig.

5,565

,000

b

a. Dependent Variable: Motivation
b. Predictors: (Constant), Training, Benefits, Nature_of_work, Salary, Growth, Relat_super

Πίνακας 11
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

,445

,869

Salary

,451

,157

Benefits

,058

,141

Coefficients
Beta

t

Sig.
,512

,611

,373

2,879

,006

,050

,415

,680
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a.

Relat_super

,019

,154

,022

,123

,902

Growth

,150

,151

,122

,993

,325

Nature_of_work

,005

,127

,005

,040

,968

Training

,326

,157

,349

2,078

,043

Dependent Variable: Motivation

Πίνακας 12
Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

2,9337

4,8428

3,8333

,41358

60

-1,05002

1,24247

,00000

,52107

60

Std. Predicted Value

-2,175

2,441

,000

1,000

60

Std. Residual

-1,910

2,260

,000

,948

60

Residual

a. Dependent Variable: Motivation

4.8 Συζήτηση - Συμπεράσματα

Η παρακίνηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο ενισχύει την θέληση του
εργαζομένου για την βελτίωση της εργασιακής του απόδοσης, καθώς και την διατήρησή της
σε υψηλά επίπεδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα (Bartol και Martin, 1998). Το κίνητρο
είναι μία εσωτερική προσπάθεια να ικανοποιηθεί μία ανεκπλήρωτη ανάγκη, οδηγώνταςτο
άτομο στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Είναι, επίσης, μία διαδικασία που ξεκινά
από μία φυσιολογική ή ψυχολογική ανάγκη που διεγείρει την απόδοση του εργαζομένου. Η
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για τον οργανισμό. Ο Kalimullah (2010) προτείνει πως ένας υπάλληλος με
κίνητρο έχει στόχους ευθυγραμμισμένους με αυτούς της επιχείρησης και κατευθύνει τις
προσπάθειές του προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ένα δυναμικό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητο για κάθε
εταιρεία που θέλει να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση του πελάτη. Σε αυτό
το πλαίσιο, το κίνητρο σημαίνει την προθυμία ενός ατόμου να κάνει προσπάθειες και να
αναλάβει δράση, με στόχο την επίτευξη των οργανωτικών στόχων Η πρόκληση για κάθε
διευθυντή είναι να βρει τα μέσα για να δημιουργήσει και να διατηρήσει τα κίνητρα των
εργαζομένων. Από τη μία πλευρά, οι διαχειριστές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μείωση
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της δυσαρέσκειας του εργαζομένου για την εργασία (εργασία συνθήκες, μισθός, εποπτεία,
σχέση με τους συναδέλφους), ενώ από την άλλη πρέπει να βρουν τους κατάλληλους τρόπους
για να παρακινήσουν όπως η επίτευξη, η αναγνώριση και η ευθύνη.
Οι ανταμοιβές, χρηματικές και μη, αποτελούν έναν από τα βασικότερους παράγοντες
βελτίωσης της εργασιακής ικανοποίησης και ταυτόχρονα της παρακίνησης του εργαζόμενου.
Η προσφορά ικανοποιητικών ανταμοιβών από τους εργοδότες, οδηγεί το άτομο στην
βελτίωση της εργασιακής του απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα έρευνα έγινε
προσπάθεια να μελετηθούν 6 παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
παρακίνηση.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πριν την διεξαγωγή της έρευνας, θεωρούσαμε
ότι, λογικά, οι χρηματικές αμοιβές, και συγκεκριμένα ο μισθός, θα ήταν ο βασικότερος
παράγοντας παρακίνησης του εργαζόμενου. Αυτό επαληθεύτηκε στην έρευνα, αφού ο μισθός
βρίκεται στη κορυφή των παραγόντων παρακίνησης. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η έρευνα έγινε
στην Ελλάδα την περίοδο οικονομικής ύφεσης, πρέπει να εστιάσουμε στην ερμηνεία του
αποτελέσματος που αφορα τον παράγοντα μισθό. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην
Ελλάδα δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις οικονομικές του απολαβές, θέλωντας να
ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Η κρίση οδήγησε τους ανθρώπους στο να
επικεντρώνονται μόνο στην λήψη του μισθού, αφήνοντας στη άκρη άλλες ανάγκες, όπως
ανάγκες αναγνώρισης ή ανάγκες αυτοολοκλήρωσης.
Ο παραμερισμός αυτός ενισχύεται από την ουδετερότητα που έδειξαν οι εργαζόμενοι
για το πως βλέπουν την σχέση τους με τον προϊστάμενό τους. Οι εργαζόμενοι επιθυμούν
μόνο να έχουν μία τυπική σχέση στα πλαίσια της εργασίας με τους ανώτερους, χωρίς να
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση του έργου τους. Η φύση της εργασίας δεν έχει
ιδιαίτερη σημασία για τον εργαζόμενο στην Ελλάδα το έτος 2019. Αυτό διαβάζεται ως
αδιαφορία για τις συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι συμβιβάζονται μόνο με την διατήρηση
της θέσης εργασίας τους, με οποιοδήποτε κόστος για την προσωπική τουυς ευτυχία. Ο άλλος
παράγοντας που κρίθηκε στατιστικά σημαντικός και με μεγάλη συσχέτιση με την
παρακίνηση είναι η εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται λογικό, αν αναλογιστούμε ότι
το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποτελείται από νέους εργαζόμενους. Επιδιώκουν μέσα
από την εργασία τους, να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις που θα τους οδηγήσουν στην
εξέλιξή τους ως εργαζόμενοι, αλλά και ως κονωνικά όντα. Προβληματισμό πρέπει να
προκαλέσει το γεγονός της απουσίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την πληθώρα
των επιχειρήσεων. Οι επιχείρησεις στην Ελλάδα προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν
τα έξοδά τους, επιτυγχάνοντάς το, με τον λαθασμένο τρόπο, της μη διεξαγωγής περαιτέρω
εκπαιδετικών προγραμμάτων. Η διαδικασία της εκπαίδευσης έχει υψηλό κόστος, ωστόσο
μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Ένα ακόμα αρνητικό
συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν λαμβάνουν υποψιν τους τα
επιδόματα ως παρακινησιακό παράγοντα. Αυτό, ίσως, να οφείλεται στο γεγονός ότι ελάχιστες
επιχειρήσεις επιβραβεύουν τους εργαζόμενους με επιπλέον παροχές. Οπότε, στο μυαλό του
Έλληνα εργαζόμενου η ύπαρξη επιδομάτων δεν είναι συνυφασμένη με την έννοια της
εργασιακής ικανοποίησης.
Ενδείκνυται οι ελληνικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο όσον
αφορά τα επιδόματα, την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανέλιξη. Τα επιδόματα και οι
κοινωνικές παροχές θεωρούνται δεδομένα για ένα εργαζόμενο και δεν είναι στην κρίση της
επιχείρησης αν θα τα προσφέρει. Επιπλέον, η άρτια εκπαίδευση των εργαζομένων είναι
καταλυτικός παράγοντας στην επιτυχία του οργανωτικού μοντέλου μίας επιχείρησης, καθώς
προσφέρει μία ομοιογένεια στον τροπο που λειτουργούν οι εργαζόμενοι. Ακόμα, πρέπει να
δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στον εργαζόμενο για επαγγελματική ανέλιξη, δίνοντας του
του δικαίωμα να διεκδικήσει μία ανώτερη θέση με περισσότερες ευθύνες και μεγαλύτερες
οικονομικές απολαβές.
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4.9 Περιορισμοί έρευνας

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με περιορισμένο δείγμα ερωτηθέντων που
εργάζονται σε ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή της
Αττικής. Οικονομικοί και άλλοι λόγοι κατέστησαν δύσκολη την συλλογή δεδομένων από ένα
ευρύτερο παγκόσμιο δείγμα. Έγινε μία προσπάθεια να μελετηθεί ο βαθμός που επηρρεάζουν
συγκεκριμένοι παράγοντες την εργασιακή παρακίνηση. Προτείνεται να επεκταθεί η έρευνα
σε μία μεγαλύτερη κλίμακα με την προσθήκη περισσότερων παραγόντων, που θα μπορούσε
να δώσει ακόμα πιο ακριβέστερα αποτελέσματα. Οι προτάσεις που ανεφέρθηκαν παραπάνω
θα μπορούσαν να γίνουν η βάση για μελλοντικές έρευνες.
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Παράρτημα 1

Σχήμα 1. https://slideplayer.gr/slide/11198287/
Σχήμα 2. https://www.businesstopia.net/human-resource/erg-theory-motivation
Σχήμα 3. http://knowledgegrab.com/learners-zone/study-support/performance-managementreview/framework-introduction-to-hrm/vrooms-expectancy-theory
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Παράρτημα 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η παρακίνηση των εργαζομένων είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και την
σταθερότητα κάθε εταιρίας. Όταν η ικανοποίηση των εργαζομένων βρίσκεται σε υψηλά
επίπεδα, είναι πολύ πιθανό οι εργαζόμενοι να έχουν την θέληση να προσφέρουν περισσότερα
για τον οργανισμό, στον οποίο απασχολούνται. Η αύξηση της απόδοσης τους, θα οδηγήσει
την επιχείρηση στην μείωση των κόστων της και στην αύξηση των κερδών της.
Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να διερευνηθούν κατά πόσο και αν επηρεάζουν
ορισμένοι παράγοντες την παρακίνηση των εργαζομένων.
Θα ήταν πολύ σημαντικό, κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, να
λάβετε υπόψιν δικές σας εμπειρίες μέσα από τον εργασιακό σας χώρο και να τις αποτυπώσετε
μέσω των απαντήσεων που θα δώσετε.
Όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην συγκεκριμένη έρευνα
και σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα, χωρίς να γίνει έκθεση προσωπικών
δεδομένων.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Με εκτίμηση,
Νικολάου Δημήτριος
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Συμπληρώστε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας την κλίμακα από 1-5.
5 : Είμαι απολύτως σύμφωνος
4 : Είμαι σύμφωνος
3 : Είμαι ουδέτερος
2 : Είμαι αντίθετος
1 : Είμαι απολύτως αντίθετος
Κυκλώστε την επιλογή που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα.
Είναι σημαντικό πριν απάντησετε να λάβετε υπόψιν σας αντίστοιχες εμπειρίες που έχετε βιώσει στο
εργασιακό σας περιβάλλον.

Ερώτησεις
Μισθός
1. Αισθάνομαι ότι δεν αμοίβομαι δίκαια με βάση την
προσπάθεια που καταβάλλω.

1

2

3

4

5

2. Αιθάνομαι ικανοποιημένος/η με τις προοπτικές
αύξησης της μισθοδωσίας μου.

1

2

3

4

5

3. Η αύξηση του μισθού είναι μικρή και μεσολαβεί
μεγάλο διάστημα για να επέλθει.

1

2

3

4

5

4. Το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων της
εταιρίας είναι μικρό.

1

2

3

4

5

5. Αισθάνομαι ότι αμοίβομαι δίκαια για την δουλειά
που κάνω.

1

2

3

4

5
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6. Αισθάνομαι ότι η επιχείρηση δεν με εκτιμά όταν
αναλογίζομαι το ύψος του μισθού μου.

1

2

3

4

5

Επιπλέον οφέλη (επιδόματα, παροχές κ. α.)

7. Δεν είμαι ευχαριστημένος/η με τα οφέλη
που λαμβάνω από την εταιρία μου.

1

2

3

4

5

8. Υπάρχουν οφέλη που δεν τα λαμβάνει ο
εργαζόμενος στην εταιρία, ενώ θα έπρεπε.

1

2

3

4

5

9. Το σύνολο των οφελών που λαμβάνω είναι
επαρκές.

1

2

3

4

5

10. Τα οφέλη που λαμβάνω είναι αντίστοιχα
με των άλλων επιχειρήσεων.

1

2

3

4

5

11.Όταν κάνω σωστά την δουλειά μου λαμβάνω
την αναγνώριση που μου αναλογεί.

1

2

3

4

5

12. Ο προϊστάμενός μου δεν δίνει μεγάλη
βαρύτητα στην ψυχολογία των εργαζομένων.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Σχέση με προϊστάμενο

13.Αισθάνομαι ότι ο προϊστάμενός μου είναι
άδικος με εμένα.
14. Ο προϊστάμενός μου είναι πολύ απαιτητικός
σε αυτά που ζητάει.
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15. Δεν αισθάνομαι ότι η δουλειά που κάνω
αναγνωρίζεται από τον προϊστάμενο.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

22. Έχω πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας.

1

2

3

4

5

23. Η επικοινωνία με τους συναδέλφους είναι
ικανοποιητική.

1

2

3

4

5

Επαγγελματική εξέλιξη

16. Η πιθανότητα προαγωγής μου στην εργασία
είναι μικρή.

17. Οι εργαζόμενοι που ολοκληρώνουν
επιτυχημένα την εργασία τους έχουν μεγάλη
πιθανότητα για προαγωγή.
18. Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η με τις
προοπτικές ανέλιξης που έχω.
19. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση που
δουλεύω παίρνουν προαγωγή σε αντίστοιχα
χρονικά διαστήματα όπως σε άλλες επιχειρήσεις.
Φύση της εργασίας
20. Είμαι ικανοποιημένος/η από την ποιότητα των
ανθρώπων που εργάζομαι μαζί.

21. Μου αρέσει το αντικείμενο εργασίας μου.
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24. Υπάρχουν πολλές εντάσεις στον χώρο
εργασίας μου.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

26. Δουλεύοντας σε αυτήν την εταιρία θα
ωφελήσει στο να αποκτήσω καινούργιες γνώσεις.

1

2

3

4

5

27. Η εταιρία μου δίνει την δυνατότητα να
αναπτύξω τις δεξιότητές μου.

1

2

3

4

5

28. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποκτήσω
νέες γνώσεις στην εταιρία που εργάζομαι.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. Αισθάνομαι δυσαρέσκεια όταν τα
αποτελέσματα της δουλειά μου δεν είναι τα
επιθυμητά.

1

2

3

4

5

32.Προσπαθώ να σκέφομαι τρόπους για να κάνω
αποτελεσματικά την δουλειά μου.

1

2

3

4

5

25. Η εργασία μου είναι ευχάριστη.
Εκπαιδευση

29. Η εταιρία μου προγραματίζει συχνά
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους
εργαζομένους.
Παρακίνηση
30. Αισθάνομαι προσωπική ικανοποίηση όταν
κάνω σωστά την δουλεια μου.
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Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, βάζοντας Χ στα κουτάκια.

Δημογραφικά Στοιχεία

Φύλο :

Άνδρας

Ηλικία :

έως 30

31-45

Εκπαίδευση :

Λύκειο

Προπτυχιακό

Έτη
Προϋπηρεσίας : έως 3 έτη

Οικονομικές
Αποδοχές ( € ) : έως 1000

Γυναίκα

4-10 έτη

1001-1500

46 και άνω

Μεταπτυχιακό

11-15 έτη

1501-3000

16 έτη και άνω

3001 κα άνω
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