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Εςσαπιζηίερ 
 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ζηε «Δηεζλή Δηνηθεηηθή ησλ Επηρεηξήζεσλ» ηνπ Σκήκαηνο Δηνίθεζεο 

Επηρεηξήζεσλ ηνπ Α.Ε.Ι. Πεηξαηά Σερλνινγηθνύ Σνκέα.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο, θαη ηελ νινθιήξσζε θνίηεζεο ζην πξόγξακκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

κηα ζεηξά από αλζξώπνπο πνπ ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία εθπόλεζεο θαη ζπγγξαθή 

ηεο εξγαζίαο απηήο.  

Σνλ Επηβιέπνληα Καζεγεηή ηεο εξγαζίαο, Δξ. Δηνλύζε Γηαλλαθόπνπιν, γηα ηελ θαίξηα ζπλεηζθνξά 

ηνπ ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα, από ηελ αξρηθή ηδέα κέρξη ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ, θαη γηα ηα 

νπζηαζηηθά ζρόιηα πνπ παξείρε ζε δεηήκαηα ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά.  

Σνλ Δηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη Καζεγεηή, Δξ. Παλαγηώηε Κπξηαδόπνπιν, 

πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζώ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηα 

εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά κνπ ελδηαθέξνληα, θαη πνπ βνήζεζε, κε ηελ παξαγσγηθή θξηηηθή 

ηνπ, ζηε βειηίσζε θαη ηελ αξηηόηεηα ηεο εξγαζίαο.  

Σν ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπ Σκήκαηνο 

Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Α.Ε.Ι. Πεηξαηά Σ.Σ. πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ 

ζπνπδώλ θαη ηελ αμία ησλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ πνπ ιακβάλνπκε θαηά ηε θνίηεζε.  

 Σνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην Δήκν Χατδαξίνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζα ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ηε γεληθόηεξε ππνζηήξημε 

ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα κνπ απηή.  

Καη, βέβαηα, ηελ νηθνγέλεηα κνπ. Πνπ είλαη δίπια κνπ ζε θάζε βήκα, θαη πνπ κε ζηεξίδεη κε θάζε 

ηξόπν.  
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Πεξίιεςε  

θνπόο:    Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία  επηρεηξεί λα εμεηάζεη δχν έλλνηεο θεληξηθέο ζηε 

κειέηε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο: ηελ εξγαζηαθή παξαθίλεζε, απφ ηε κία πιεπξά, θαη ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, απφ ηελ άιιε.  πγθεθξηκέλα , εμεηάδεη ηηο δχν έλλνηεο  απηέο, 

ηνπνζεηψληαο ηεο ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ Διιάδα, φπνπ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ελψ έρεη ήδε μεθηλήζεη λα πινπνηνχληαη αιιαγέο 

θαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ αιιάδνπλ ην κνληέιν εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε εξγαζία εμεηάδεη  θαη ην 

πψο νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο, εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί, επεξεάδνπλ ην επίπεδν εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο.  Αιιά θαη πψο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδνπλ 

ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ ζεσξνχλ σο  ζεκαληηθφηεξνπο, θαη ην επίπεδν εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο.  

Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε: Η δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  είλαη ην απνηέιεζκα εθηεηακέλεο θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη 

ζχλζεζεο δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ ζηε βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηε βηβιηνγξαθία θαη πνπ βαζίδεηαη ζηε Θεσξία ησλ Γχν 

Παξαγφλησλ (Two-Factor Theory) ηνπ Herzberg. Δπίζεο, απφ ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο παξαθίλεζεο ζην Γεκφζην, ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ελαιιαθηηθέο απφςεηο: ε ‘αιηξνπηζηηθή’ πξνζέγγηζε, πνπ ζεσξεί πψο νη 

εξγαδφκελνη ζην δεκφζην έρνπλ ηζρπξή εζσηεξηθή παξαθίλεζε πνπ δηακνξθψλεη ηελ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαη ε  ‘νξζνινγηθή/σθειηκηζηηθή’ πξνζέγγηζε, πνπ ππνζηεξίδεη πσο νη 
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εξγαδφκελνη ζην δεκφζην παξαθίλνπληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, 

φπσο ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη νη θαιέο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

ρεδηαζκόο/Μεζνδνινγία: Η εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ έγηλε εζηηάδνληαο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν, θαη ζεκαληηθφ, ππνζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα: ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθε σο κειέηε πεξίπησζεο έλαο Οξγαληζκφο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζεσξείηαη σο αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ ζπλφινπ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ: ν Γήκνο Υατδαξίνπ. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ 

έγηλε κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ, εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ψζηε λα θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο 

θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Απφ ην ζχλνιν 150 εξγαδφκελσλ εληφο ηνπ 

Γεκαξρείνπ, ζπιιέρζεθαλ 83 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα (αληαπφθξηζε 55,3%).  

Δπξήκαηα: Οη εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ ζεσξνχλ ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο σο εμίζνπ ζεκαληηθνχο. Σα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνθχπηεη πσο δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ηεξαξρήζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, κε εμαίξεζε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Μεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε νη ζρεηηθνί κε ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ζην Γεκφζην (ε αίζζεζε αζθάιεηαο, νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη 

πξντζηακέλνπο, θαη νη θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο). Απφ ηελ άιιε, δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο. Σέινο, αλ 

θαη ν ζπλδπαζκφο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο εμεγεί κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ε παξνπζία ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηείλεη λα κεηψλεη 

ηελ επίδξαζε ησλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ηθαλνπνίεζε. 
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Πξσηνηππία/Αμία: Η παξνχζα εξγαζία είλαη απφ ηηο ιίγεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Διιάδα θαη εμεηάδνπλ ζπλδπαζηηθά ηελ εξγαζηαθή παξαθίλεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. Δπίζεο, 

είλαη κία απφ ηηο ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ππνζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ. Σα επξήκαηα ηεο έρνπλ ελδηαθέξνλ 

απφ ζεσξεηηθή πιεπξά, θαη ηδηαίηεξα νη ελδείμεηο γηα χπαξμε θαηλνκέλνπ ‘εθηφπηζεο’ ηεο 

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο απφ ηελ εμσηεξηθή. Δπίζεο, ηα επξήκαηα ηεο έρνπλ πξαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γεκφζην θαη απφ φζνπο 

αζθνχλ δηνίθεζε θαη ραξάζζνπλ δεκφζηα πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο παξαθίλεζεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, ηελ απφδνζε ηνπο. Σέινο, ε εξγαζία θηινδνμεί, κέζσ ησλ επξεκάησλ ηεο, λα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ ζα επεθηείλεη ηε γλψζε καο γχξσ απφ ηα 

δεηήκαηα απηά.  
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Abstract 

Purpose: The present dissertation attempts to examine two notions and concepts that are central 

in the study of behavior at the workplace: employee motivation, on the one hand, and employee 

satisfaction, on the other. In particular, the dissertation examines these two concepts, placing 

them in the broader context of the Public Sector in Greece, where there is currently great debate 

taking place around how productivity and efficiency can be improved, and quality of public 

services can be enhanced. Furthermore, changes and reforms have already been implemented 

that transform the current model of employment in the Public Sector. The dissertation explores 

how extrinsic and intrinsic factors of motivation impact on employee satisfaction, and also how 

the demographic characteristics of employees impact on the motivators they consider to be more 

important, and on their level of satisfaction from their jobs.  

Theoretical Approach: The formulation of research questions and research hypotheses, in the 

present dissertation, is the product of extensive critical reading and synthesis between different 

theories and approaches found in the literature. In particular, the distinction between extrinsic 

and intrinsic motivation factors is employed; a well-known argument in the literature, drawing 

from the Two-Factor Theory of Herzberg. Moreover, two alternative views developed within the 

broad literature on motivation in the Public Sector are employed in this dissertation: the 

‘altruistic’ view, assuming strong intrinsic motivation of public sector employees that defines 

their behavior at the workplace, and the ‘rational/utilitarian’ view,  assuming that public sector 

employees are primarily motivated through extrinsic factors, such as the security of their work 

and the good conditions in the working environment.  
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Research Design/Methodology: The empirical inquiry of the aforementioned issues took place 

through focusing in an important subset of the broader Public Sector in Greece: Local 

Government as an administrative division. In particular, as case study of the dissertation the 

Municipality of Chaidari was selected. The particular Municipality was considered to be 

representative of the whole, due to its population size and its number of employees. To gather  

information, a questionnaire was used, using validated multi-item instruments for capturing and 

measuring the motivation factions employees consider to be important, and their levels of 

satisfaction from their job. From the population of 150 employees, which are working in the 

central administrative headquarters of the Municipality, a sample of 83 completed questionnaires 

was obtained, with a response rate of 55,3%.  

Findings: Through analysis of the data, it was found that employees in the Municality of 

Chaidari consider extrinsic and intrinsic motivation factors as being of equal importance. Their 

demographic characteristics, with the exception of education level, we could not identify a 

statistically significant impact on extrinsic and intrinsic motivators. Looking into extrinsic 

motivation factors, only those related with the working environment in the Public Sector were 

found to positively and significantly impact employee motivation: security from the job, 

relationships of cooperation with colleagues and supervisors, and good working conditions. On 

the other hand, positive and significant relationships between intrinsic motivation factors and 

satisfaction could not be verified. Finally, although the combination of extrinsic and intrinsc 

motivators explains a larger fraction of overall employee satisfaction, as was hypothesized, the 

presence of extrinsic motivators tends to diminish the influence of intrinsic motivation on 

satisfaction. 
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Originality/Value: The present dissertation is one of the very few that have been conducted in 

Greece and are examining motivation together with employee satisfaction. In addition, it is one 

of the very few studies focusing in the area of Local Government and Municipalities, an 

important subset of the broader Public Sector. The dissertation’s findings have theoretical 

relevance; in particular the finding of a possible ‘crowding-out’ effect of extrinsic motivation on 

intrinsic motivation. The dissertation’s findings have also practical relevance, and can be used 

both from Public Sector employees, and also from managers in the Public Sector and from public 

policy decision-makers, which can use the findings in order to design motivation systems that 

would enhance the satisfaction of employees and, consequently, their job performance. To 

conclude, the dissertation aspires, through its findings, to provide the basis for further research 

that would extend our knowledge around the issues of interest.  

 



Μέζνδνη παξαθίλεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο ΄΄Δήκνο 
Φατδαξίνπ΄΄ 

 

9 
 

 

Περιεχόμενα 
Δπραξηζηίεο ................................................................................................................................................... 2 

Πεξίιεςε ...................................................................................................................................................... 3 

Abstract ......................................................................................................................................................... 6 

1. Δηζαγσγή ................................................................................................................................................ 11 

1.1 εκαληηθφηεηα ζέκαηνο θαη εξεπλεηηθφ πξφβιεκα .......................................................................... 11 

1.2 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ....................................................................... 13 

1.2.1 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξαθίλεζε ............................................................ 13 

1.2.2 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.......................................... 16 

1.3 Αληηθείκελν κειέηεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ........................................................................... 18 

1.4 θνπφο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ................................................................................................ 20 

1.4.1. Θεσξεηηθνί ηφρνη .................................................................................................................... 21 

1.4.2. Δξεπλεηηθνί ηφρνη ................................................................................................................... 22 

1.5 Γηαηχπσζε Δξεπλεηηθψλ Δξσηεκάησλ ............................................................................................ 22 

1.6 Γνκή ηεο εξγαζίαο ............................................................................................................................ 23 

2. Παξαθίλεζε θαη Ιθαλνπνίεζε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο .................................................................... 25 

2.1 Θεσξεηηθή Δπηζθφπεζε θαη χλζεζε .............................................................................................. 25 

2.1.1 Δξγαζηαθή Παξαθίλεζε ............................................................................................................. 25 

2.1.2 Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε ............................................................................................................ 30 

2.1.3 Η ζρέζε Παξαθίλεζεο θαη Δξγαζηαθήο Ιθαλνπνίεζεο ............................................................. 34 

2.1.4 Παξαθίλεζε θαη Ιθαλνπνίεζε ζηνλ Γεκφζην Σνκέα ................................................................. 36 

2.2 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο...................................................................................................................... 38 

3. Μειέηεο γηα ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζην Γεκφζην .......................................................... 41 

3.1 Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ Παξαθίλεζε ζην Γεκφζην .................................................................... 41 

3.2 Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε ζην Γεκφζην ................................................. 44 

3.3 Δκπεηξηθέο κειέηεο παξαθίλεζεο/ηθαλνπνίεζεο ζην Διιεληθφ Γεκφζην ......................................... 46 

4. Μεζνδνινγία Έξεπλαο ............................................................................................................................ 49 

4.1 Φηινζνθία ηεο Έξεπλαο .................................................................................................................... 49 

4.2 Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε ................................................................................................................... 52 

4.3 Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή .................................................................................................................... 53 



Μέζνδνη παξαθίλεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο ΄΄Δήκνο 
Φατδαξίνπ΄΄ 

 

10 
 

4.4 Δίδνο Έξεπλαο ................................................................................................................................... 55 

4.5 Μέζνδνο Έξεπλαο ............................................................................................................................. 56 

4.5 Γνκή θαη ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ .................................................................................... 57 

4.6 Μέζνδνο Γεηγκαηνιεςίαο ................................................................................................................. 60 

4.7 Σερληθέο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο ....................................................................................................... 61 

5. Απνηειέζκαηα ......................................................................................................................................... 63 

5.1 Αλάιπζε Γεκνγξαθηθψλ ηνηρείσλ ................................................................................................. 63 

5.2 Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο ....................................................................................................................... 65 

5.3 Αλάιπζε Δγθπξφηεηαο ..................................................................................................................... 74 

5.4 Αλάιπζε ησλ Παξαγφλησλ Δμσηεξηθήο θαη Δζσηεξηθήο Παξαθίλεζεο .......................................... 76 

5.5 Αλάιπζε ηεο Δξγαζηαθήο Ιθαλνπνίεζεο .......................................................................................... 83 

5.6 Αλάιπζε ηεο ζρέζεο Παξαθίλεζεο-Δξγαζηαθήο Ιθαλνπνίεζεο ...................................................... 89 

5.7 Έιεγρνο Δξεπλεηηθψλ Τπνζέζεσλ ................................................................................................... 99 

6. πκπεξάζκαηα ...................................................................................................................................... 101 

6.1 πδήηεζε – Θεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο έξεπλαο ............................................................................... 101 

6.2 Πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο Έξεπλαο .............................................................................................. 103 

6.3 Δξεπλεηηθνί Πεξηνξηζκνί ................................................................................................................ 106 

6.4 Καηεπζχλζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα .......................................................................................... 107 

Βηβιηνγξαθία ............................................................................................................................................ 109 

Παξάξηεκα ............................................................................................................................................... 121 

Έθζεκα 1 ............................................................................................................................................... 121 

Έθζεκα 2 ............................................................................................................................................... 125 

 

 

 

 



Μέζνδνη παξαθίλεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο ΄΄Δήκνο 
Φατδαξίνπ΄΄ 

 

11 
 

1. Δηζαγσγή 

1.1 εκαληηθόηεηα ζέκαηνο θαη εξεπλεηηθό πξόβιεκα  

H παξνρή απνηειεζκαηηθψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απνηειεί 

ζηαζεξά πξφθιεζε γηα θάζε ζχγρξνλν θξάηνο. Οη απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη νη 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πξφζζεηεο πηέζεηο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, θαη 

ηαπηφρξνλα γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δαπαλψλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Απηφ γίλεηαη 

ηδηαίηεξα εκθαλέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νπφηε είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξεο νη πηέζεηο γηα πεξηθνπέο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ειιεηκκάησλ θαη 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο ρψξεο/νηθνλνκίεο ζε φινλ ηνλ θφζκν.  

ε απηφ ην πεξηβάιινλ είλαη απμεκέλεο νη αλάγθεο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Denhardt & Denhardt, 2000; Simpson, 2009; Osborne & Strokosch, 

2013). Οη αλάγθεο απηέο κεηαθηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ζην πψο νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ νη 

νξγαληζκνί παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πψο παξάγνπλ θαη παξέρνπλ δεκφζηεο ππεξεζίεο. Η 

θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ δελ ζα κπνξνχζε λα παξαβιέςεη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζηε ιεηηνπξγεία ησλ νξγαληζκψλ απηψλ νη κηθξφηεξεο κνλάδεο ηνπο: νη εξγαδφκελνη. Δίλαη νη 

άλζξσπνη εθείλνη πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Οη 

άλζξσπνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ε πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ην θξάηνο θαη ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα απηνχ «πεξλάεη» πξνο ηνπο πνιίηεο (Lipsky, 2010). Αιιά, θαη νη άλζξσπνη κέζα απφ 

ηνπο νπνίνπο «πεξλάλε» πξνο ηα πάλσ ηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ, νη αλάγθεο θαη ηα παξάπνλα 

ηνπο, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζηάζεηο ηνπο (Thomas, 2013).  
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 H βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηνπο παξαθηλνχλ θαη ηνπο θηλεηνπνηνχλ είλαη θξίζηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε φηαλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ζχλδεζε ηεο αληακνηβήο κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν κηαο ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ πνπ, ππφ ηνλ ηίηιν 

«Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη», επηρείξεζαλ λα εηζάγνπλ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηνηρεία 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Hood, 1991; Dunleavy & Hood, 1994; Moon 

2000; Moynihan, 2010; Perry, Hondeghem & Wise, 2010; Bozeman & Su, 2015).  

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξεί λα εμεηάζεη ζε βάζνο ην ηη παξαθηλεί ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηνπνζεηψληαο ην εξψηεκα απηφ 

ζην επξχηεξν πιαίζην εμειίμεσλ ζε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο 

(Micklethwait & Wooldridge, 2015), ηα φξηα κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (Laegreid & 

Christensen, 2013), αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην πψο παξάγνληαη θαη παξέρνληαη νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη πνηα ε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο (Bryson, 

Crosby & Bloomberg, 2014). Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαδεηθλχεηαη ε εμήο ζρεηηθή 

αληίθαζε: απφ ηε κία πιεπξά, εληείλνληαη νη πηέζεηο γηα έιεγρν ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα (Ladi, 2014), πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (Lodge & Hood, 2012), βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν ππεξεζηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν 

νξγαληζκψλ θαη εξγαδνκέλσλ (McKinsey, 2011). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, ε θξίζε, νη 

πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο (ηδηαίηεξα ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο) θαη νη αιιαγέο ζην πθηζηάκελν 

κνληέιν απαζρφιεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα απμάλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, 

κεηψλνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο αζθάιεηα (Καξαθηνπιάθε θαη ζπλεξγάηεο, 2014) θαη έρνπλ 

άκεζεο επηπηψζεηο ζηηο επηδφζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  
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Τπφ ην πξίζκα ηεο αληίθαζεο απηήο, ε παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο 

παξαθίλεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη δχν απηέο έλλνηεο 

(«παξαθίλεζε» θαη «ηθαλνπνίεζε») ζρεηίδνληαη άκεζα, θαη αλαθέξνληαη ζπλδπαζηηθά ζε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο, εκπεηξηθέο έξεπλεο θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή ξεηνξηθή 

ζηειερψλ δηνίθεζεο, εξγαδνκέλσλ θαη εηδηθψλ ζε δεηήκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Μέζα ζην 

επξχηεξν πιαίζην εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη επξχηεξσλ εμειίμεσλ 

ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο νη αιιαγέο επεξεάδνπλ 

ηελ εξγαζία ζην δεκφζην θαη, κέζσ απηήο, ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα πνηνηηθφηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Γηα ηελ εκπεηξηθή κειέηε ησλ δεηεκάησλ απηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κειέηε πεξίπησζεο (case study) ν Γήκνο Υατδαξίνπ, θαζψο νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηεινχλ θνκβηθφ ππνζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ 

Διιάδα θαη βξίζθνληαη θαη απηνί, φπσο θαη νη νξγαληζκνί θαη θνξείο ηνπ «ζηελφηεξνπ» 

δεκνζίνπ, ζε ζπλερείο πηέζεηο γηα αλαδηάξζξσζε θαη βειηίσζε. 

1.2 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 

1.2.1 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξαθίλεζε 

Η παξαθίλεζε (motivation) είλαη κεηαμχ ησλ πιένλ γλσζηψλ ελλνηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηφζν ζε επίπεδν αηφκσλ φζν θαη ζε επίπεδν 

νκάδσλ. Γηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα πνπ έρνπλ κειεηήζεη ην δήηεκα ηεο 

παξαθίλεζεο (γλσζηηθή ςπρνινγία, θνηλσληθή ςπρνινγία, νξγαλσζηαθή ζεσξία) έρνπλ 

πξνηείλεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ έλλνηα απηή, νδεγψληαο ζε κία 

πιεζψξα ηφζν νξηζκψλ φζν θαη ελαιιαθηηθψλ (ζεσξεηηθψλ) πξνζεγγίζεσλ θαη κνληέισλ 
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θαηαλφεζεο θαη εμήγεζεο ησλ ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Έλαο απφ ηνπο πην πεξηεθηηθνχο νξηζκνχο, 

θαη κε κεγαιχηεξε πηνζέηεζε ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, είλαη ε 

παξαθίλεζε σο ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ/δηαδηθαζηψλ πνπ εμεγνχλ ηελ έληαζε, ηελ 

θαηεχζπλζε θαη ηελ επηκνλή ησλ πξνζπαζεηψλ ελφο αηφκνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ (Robbins & Judge, 2011). Πξνζαξκφδνληαο ηελ έλλνηα απηή ζην 

νξγαλσζηαθφ ή εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη κε ππνθείκελν ελδηαθέξνληνο ηνλ εξγαδφκελν, ε 

εξγαζηαθή παξαθίλεζε (employee motivation) κπνξεί λα νξηζζεί σο ε εζσηεξηθή δηαδηθαζία 

πνπ σζεί ηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ (Μπνπξαληάο, 2015). Αληίζηνηρα, απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ, ε παξαθίλεζε κπνξεί λα θαηαλνεζεί σο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνρσξάεη ε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ (Υπηήξεο, 2013; Μπνπξαληάο, 2015).  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, γηα ηελ παξαθίλεζε έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο 

ζεσξηψλ, κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νπηηθέο. Οη δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο δηαθξίλνληαη ζε 

δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηηο ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ θαη ηηο ζεσξίεο δηαδηθαζηψλ. Οη ζεσξίεο 

πεξηερνκέλνπ εμεηάδνπλ ηε θχζε ηεο παξαθίλεζεο, ηνπο παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ηειεπηαίσλ, θαζψο θαη πψο ηεξαξρνχληαη θαη θαιχπηνληαη νη 

αλάγθεο απηέο. Μεηαμχ ησλ ζεσξηψλ πεξηερνκέλνπ, νη πιένλ γλσζηέο είλαη ε Θεσξία 

Ιεξάξρεζεο Αλαγθψλ ηνπ Maslow (1943), ε Θεσξία ησλ Γχν Παξαγφλησλ Παξαθίλεζεο ηνπ 

Herzberg (Herzberg et al., 1959), ε Θεσξία Υ θαη Φ ηνπ McGregor (1960), ε Θεσξία Ύπαξμεο-

ρέζεσλ-Αλάπηπμεο (Existence-Relations-Growth, ERG) ηνπ Alderfer (1969) θαη ε Θεσξία ησλ 

Αλαγθψλ ηνπ McClelland (1961). Όπσο ζρνιηάδνπλ νη Robbins θαη Judge (2011), νη ζεσξίεο 
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απηέο δελ έρνπλ ηχρεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εκπεηξηθήο επηβεβαίσζεο, σζηφζν γλψξηζαλ 

ζεκαληηθή δηάδνζε θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε πνιιψλ κεηαγελέζηεξσλ ζεσξηψλ, αιιά θαη ηε 

βάζε ησλ ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Οη ζεσξίεο δηαδηθαζηψλ, αληίζεηα, εμεηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα δηακφξθσζε θαη 

δηαηήξεζε ηεο παξαθίλεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εζσηεξηθέο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ θαηεγνξία 

απηή εληάζζνληαη ε Θεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom (1964) θαη ην εθιεπηπζκέλν κνληέιν 

πνπ παξνπζίαζαλ ζηε ζπλέρεηα νη Porter θαη Lawler (1968), ε Θεσξία ηεο Ιζφηεηαο ηνπ Adams 

(1963), ε Θεσξία ηεο ηνρνζέηεζεο ηνπ Locke (1968) θαη ε Θεσξία ηνπ Απηνθαζνξηζκνχ ή ηεο 

Απηνδηάζεζεο πνπ αλέπηπμαλ νη Deci θαη Ryan (1975, 1985). Οη ζεσξίεο απηέο έρνπλ ειεγρζεί 

εκπεηξηθά ζε δηαθνξεηηθά νξγαλσζηαθά πεξηβάιινληα, αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα, θαη αξθεηέο απφ απηέο έρνπλ βξεζεί λα εξκελεχνπλ θαηά ζεκαληηθφ ηξφπν ηελ 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά (Robins & Judge, 2011; Βι. Κεθάιαην 2 γηα πεξηζζφηεξα). 

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνιιψλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζεσξηψλ παξαθίλεζεο λα εξκελεχζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηδηαίηεξν 

ρψξν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο (ζηε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο Public Service Motivation). Σε βηβιηνγξαθία απηή μεθίλεζαλ νη 

Perry θαη Wise (1990), πνπ πξφηεηλαλ έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ παξαθίλεζε 

ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

(Vandenabeele, 2007; Wright & Christensen, 2010),  άιιεο ηε ζρέζε κεηαμχ παξαθίλεζεο θαη 

απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη ζηα εξγαζηαθά ηνπο 

θαζήθνληα (Andersen, Heinesen  & Pedersen, 2014) θαη άιιεο ηε ζρέζε κεηαμχ παξαθίλεζεο 
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θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ε ζπλέρηζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα (γηα κηα πξφζθαηε πεξηεθηηθή 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο βι. Ritz, Brewer & Neumann, 2016). Η παξαθίλεζε 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζεσξείηαη, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζρεηηθψλ ζπλεηζθνξψλ, σο έλα 

δπλακηθφ ζηνηρείν, πνπ επεξεάδεηαη απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ηηο αιιαγέο ζε απηφ, 

θαζψο θαη απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο θαη εθηφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

1.2.2 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (ή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία) είλαη κηα ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε έλλνηα ζηελ έξεπλα θαη ζηελ πξαθηηθή. Χζηφζν, είλαη θαη κηα έλλνηα αξθεηά 

ζχλζεηε θαη πνιχπινθε, θαη άκεζα ζρεηηδφκελε κε ηελ εμίζνπ ζχλζεηε έλλνηα ηεο εξγαζίαο, 

νπφηε δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο νξηζκνχο έρεη 

δνζεί απφ ηνλ Locke (1976), φπνπ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη σο «κία επράξηζηε ή 

ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο θάπνηνπ 

ή ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ εκπεηξηψλ» (p. 1304). Πην πξαθηηθά, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε έρεη 

νξηζηεί σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ αξέζεη ζε θάπνηνλ ε δνπιεηά ηνπ ή φρη (Spector, 1997) ή σο ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίνλ θάπνηνο είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά ηνπ θαη πξφζπκνο λα 

απνδψζεη ζην κέγηζην δπλαηφ επίπεδν (Hoffman-Miller, 2013).  

Δπεηδή ε έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηή ηεο εξγαζηαθήο 

παξαθίλεζεο, αξθεηέο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο κίαο έλλνηαο έρνπλ 

εθαξκνγή θαη ζηε κειέηε ηεο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ηε Θεσξία ηεο Ιζφηεηαο ν 

Adams (1963) πξφηεηλε πψο αλάινγα κε ην πψο αμηνινγεί θάζε εξγαδφκελνο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθίλεζε (πιηθέο θαη άπιεο ακνηβέο, θίλεηξα θ.ν.θ.) κπνξεί λα 

είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, θαη αληίζηνηρα λα 
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πξνζαξκφδεη ην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη θαη ηελ απφδνζε ηνπ. O Vroom 

(1964), επεθηείλνληαο ηε Θεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ, ππνζηήξημε πσο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

πξνθχπηεη σο ζπλάξηεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ) ηνπ εξγαδφκελνπ ζε 

ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδεηαη (πεξηζζφηεξα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα-κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θαη αληίζηξνθα).   

Μία απφ ηηο πξψηεο πεξηεθηηθέο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ήηαλ ε Θεσξία ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δξγαζίαο ησλ Hackman θαη Oldham 

(1976; γηα κηα κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηεο ζεσξίαο απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο βι. Hackman & 

Oldham, 2005). Οη δχν ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ πψο ηα απνηειέζκαηα ζε πξνζσπηθφ θαη 

εξγαζηαθφ επίπεδν (φπσο ε ηθαλνπνίεζε, αιιά θαη ε παξαθίλεζε, ε απφδνζε θαη ε παξακνλή 

ζηελ παξνχζα ζέζε) είλαη πξντφληα νξηζκέλσλ θεληξηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζίαο (πνηθηιία 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη, ηαχηηζε κε εξγαζία, ζεκαζία αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, απηνλνκία, 

ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο) θαη νξηζκέλσλ θξίζηκσλ ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ (βησκέλν λφεκα 

εξγαζίαο, βησκέλε εμαηνκηθεπκέλε επζχλε γηα ηα απνηειέζκαηα, γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ). 

Δπίζεο, ην κνληέιν ησλ Hackman θαη Oldham πεξηιάκβαλε ηξεηο κεηαβιεηέο/παξάγνληεο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαζηαθψλ δηαζηάζεσλ, ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ: ηελ ηζρχ ηεο αλάγθεο ελφο εξγαδφκελνπ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη επίηεπμε 

ζηφρσλ (Growth-Need-Strength), ην επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ θαηέρεη ν 

εξγαδφκελνο (competence) θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ην επξχηεξν πιαίζην εξγαζίαο (context).  

Άιιεο ζεσξίεο επηρείξεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

θαη απφδνζεο ζε αηνκηθφ, ζπιινγηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν. Ο Spector (1997) πξφηεηλε ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηθαλνπνίεζεο, ζηε ινγηθή απηή: α) νξγαληζκνί πνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα θαη κε ζεβαζκφ ζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ ζηνπο 
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θφιπνπο ηνπο πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη απηνί λα εξγάδνληαη πην 

απνηειεζκαηηθά, β) ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ ζην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ απφδνζε ηνπ ζε απηφ, γ) ε ζπιινγηθή 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (ζε έλαλ νξγαληζκφ ή έλα ππνζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ, π.ρ. ηκήκα) είλαη 

δείθηεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ζε ζπιινγηθφ/νξγαλσζηαθφ επίπεδν. 

ηε βηβιηνγξαθία κπνξεί λα βξεη θαλείο έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ 

εμεηαζηεί σο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Alegre, Mas-Machuca & Berbegal-Mirabent, 2016), 

ηηο ζρέζεηο εξγαδφκελνπ-νξγαληζκνχ, ηηο ζρέζεηο εξγαδφκελνπ-πξντζηακέλνπ θαη ηηο ζρέζεηο 

εξγαδφκελνπ-ζπλαδέιθνπ. Μηα ζεηξά απφ πξφζθαηεο επηζθνπήζεηο θαη κεηα-αλαιχζεηο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο έρνπλ εμεηάζεη ζπλνιηθά ηνπο πηζαλνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο ζε αηνκηθφ, ζπιινγηθφ, 

νξγαλσζηαθφ, αιιά θαη επξχηεξν θνηλσληθφ, επίπεδν (βι. ελδεηθηηθά Bowling, Eschleman & 

Wang, 2010; Edmans, 2012; Judge, Hulin & Dalal, 2012; Millan et al., 2013; Wilkin, 2013; 

Homberg, McCarthy & Tabvuma, 2015; Koh, Shen & Lee, 2016; Pacheco & Webber, 2016).  

1.3 Αληηθείκελν κειέηεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ο Γεκφζηνο Σνκέαο ζηελ Διιάδα δηαθξίλεηαη ζε δχν ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα αθνξά 

ηνλ «ζηελφ» δεκφζην ηνκέα, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε (Τπνπξγεία θαη 

θεληξηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο), ε Γηθαηνζχλε, ε Γεκφζηα Σάμε θαη ε Άκπλα. Σν δεχηεξν 

ηκήκα αθνξά ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεκνζίνπ ραξαθηήξα 

νξγαληζκνί θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε δεκφζην ραξαθηήξα 

(Μαθξπδεκήηξεο & Πξαβίηα, 2012).  ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ δεκνζίνπ εληάζζνληαη θαη νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ζπζηήλνληαη ζε 
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ζπγθεθξηκέλεο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ (χληαγκα ηεο Διιάδνο, Άξζξν 102). Η απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ βξίζθνληαλ δηαρξνληθά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιεληθήο 

Πνιηηείαο, φπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ην χληαγκα φζν θαη ηνλ φγθν ηεο ζρεηηθήο 

λνκνπαξαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η ηξέρνπζα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο 

δηακνξθψζεθε απφ ην ζχζηεκα ηνπ «Καιιηθξάηε», πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1
ε
 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2011 θαη πξνέβιεπε ηε ρσξηθή θαη πιεζπζκηαθά αλαζπγθξφηεζεο ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. ην ζεκεξηλφ ράξηε ηεο 

απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη 325 Γήκνη σο Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ (απφ ζπλελψζεηο/ζπγρσλεχζεηο 914 Γήκσλ θαη 120 Κνηλνηήησλ), 13 

Πεξηθέξεηεο σο Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Β’ Βαζκνχ (απφ ζπλελψζεηο/ζπγρσλεχζεηο 

47 Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη 7 Γηεπξπκέλσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνίθεζεο), θαζψο θαη 

7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (απφ ζπλελψζεηο/ζπγρσλεχζεηο δεθαηξηψλ).  

Η παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηεί σο αληηθείκελν γηα κειέηε πεξίπησζεο (case study) 

έλαλ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην Γήκν Υατδαξίνπ. Ο 

ρψξνο ηεο απηνδηνίθεζεο αληηκεησπίδεη ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ην θεληξηθφ δεκφζην, ηηο ίδηεο 

πηέζεηο γηα πεξηθνπέο δαπαλψλ, ηηο ίδηεο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ κνληέιν θαη ηηο ίδηεο αλάγθεο 

γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη  απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δθηηκάηαη, θαηά ζπλέπεηα, πψο ε 

απηνδηνίθεζε απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ ππνζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηα 

αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο, εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε).  

Σν αληηθείκελν κειέηεο πνπ επηιέρζεθε, αληίζηνηρα, εθηηκάηαη πσο απνηειεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα ηνπ ρψξνπ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
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Απηνδηνίθεζεο (ζην εμήο, Ο.Σ.Α.) γεληθφηεξα. Ο Γήκνο Υατδαξίνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ πιεζπζκηαθά ζηε ρψξα (ζπγθεθξηκέλα 71
νο

 κεγαιχηεξνο ζηνπο 325). ηνλ Ο.Σ.Α. 

ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ απαζρνινχληαη 291 ηαθηηθνί ππάιιεινη, θαζψο επίζεο θαη ππάιιεινη 

Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Ι.Γ.Ο.Υ.) κε δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ 

δηέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (π.ρ. κίζζσζε έξγνπ, νθηάκελε ζχκβαζε, ππεξεζίεο 

ππξαζθάιεηαο θ.ι.π.).  Δπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα έλαλ Ο.Σ.Α. ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, νπφηε θαη κε 

ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί απφ ηελ νπηηθή ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηφλ.  

1.4 θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη θαη λα θαηαλνήζεη δχν 

έλλνηεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εξγαζία, θαη ελ γέλεη κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά: ηελ 

παξαθίλεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε, θαζψο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Μάιηζηα, ηνπνζεηεί ηηο 

έλλνηεο απηέο ζην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε έλα επξχηεξν πιαίζην δηαξθψλ αιιαγψλ, πηέζεσλ γηα πεξηθνπέο 

δαπαλψλ θαη ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο, θαη αλάγθεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηα δεηήκαηα ηεο παξαθίλεζεο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη θαίξηα θαη ελδηαθέξνληα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Αιιά θαη ελδηαθέξνληα 

απφ πιεπξάο πξαθηηθήο. Η άζθεζε δηνίθεζεο ζην δεκφζην, ε ιήςε απνθάζεσλ γηα δεηήκαηα 

πξνζσπηθνχ θαη ζηειέρσζεο, αιιά θαη γηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα φπσο ν ζρεδηαζκφο ησλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο (job design; Wright & Hassan, 2013), ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ ακνηβψλ θαη 

θηλήηξσλ (Mostafa, Gould‐Williams & Bottomley, 2015) θαη ε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο (Speklé & Verbeeten, 2014; Arnaboldi, Lapsley & Steccolini, 2015), πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

ηνπο θαηεπζχλνπλ ζε απνδνηηθή εξγαζία. Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο πψο ε παξνχζα εξγαζία 
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επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ηφζν ζηε δηεχξπλζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο γχξσ απφ ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα, φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο. ηηο αθφινπζεο δχν ππφ-ελφηεηεο 

παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηηθνί θαη νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο.  

1.4.1. Θεσξεηηθνί ηόρνη 

Οη ζεσξεηηθνί ζηφρνη κίαο έξεπλαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνζαθήληζε ηνπ γεληθφηεξνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζθνπνχ απηήο, θαζψο θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ απφ ηα νπνία ε 

έξεπλα αληιεί ζηνηρεία θαη ζηα νπνία επηζπκεί λα ζπκβάιιεη (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 

2011). Η παξνχζα εξγαζία ρηίδεη πάλσ ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ζηε βηβιηνγξαθία πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ κία ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε ζηε κειέηε ηεο εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο: 

ηε δηάθξηζε κεηαμχ εμσηεξηθψλ (extrinsic) θαη εζσηεξηθψλ (intrinsic) παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, 

πνπ απνηειεί επέθηαζε ηεο Θεσξίαο ησλ Γχν Παξαγφλησλ ηνπ Herzberg (Herzberg et al., 1959). 

Μέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ζεσξεηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα 

θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηελ έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο (Deci, Koestner & Ryan, 1999; Lepper & 

Henderlong, 2000; Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014) θαη ηελ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

(Bowling, Eschleman & Wang, 2010; Judge, Hulin & Dalal, 2012), θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ. Δπίζεο, επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο απηέο θαη ηε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε ηνπνζεηψληαο ηεο ζην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, επεθηείλνληαο ηε 

ζρεηηθή γλψζε θαη βηβιηνγξαθία πνπ έρεη αλαπηπρζεί (Bozeman & Su, 2015; Homberg, 

McCarthy & Tabvuma, 2015). πλεπψο, ν ζεσξεηηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο δηαηππψλεηαη σο 

εμήο: 

Θ.1 Θεσξεηηθή κειέηε ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 
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1.4.2. Δξεπλεηηθνί ηόρνη 

Η παξνχζα εξγαζία, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηεί ην Γήκν Υατδαξίνπ 

σο κειέηε πεξίπησζεο, γηα λα δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηελ παξαθίλεζε, ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα πεδίνπ κε 

δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ ζα απεπζχλεηαη πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

Γήκνπ θαη ζα θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο. Καηά 

ζπλέπεηα, νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο δηαηππψλνληαη σο εμήο: 

Δ.1 Να δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ ηεξαξρνχληαη σο ζεκαληηθφηεξνη απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γήκν Υατδαξίνπ. 

Δ.2 Να δηεξεπλεζεί ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ. 

Δ.3 Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζην επίπεδν ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ. 

Δ.4 Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Γήκν Υατδαξίνπ ζηελ παξαθίλεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο.  

1.5 Γηαηύπσζε Δξεπλεηηθώλ Δξσηεκάησλ 

Μεηά ηελ απνζαθήληζε ηνπ γεληθφηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζθνπνχ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, θαη ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη κέζα απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο, κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, σο εμεηδηθεχζεηο ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαζνδεγνχλ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη 

αλάιπζε, ψζηε απηή λα εζηηάδεη ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηε βηβιηνγξαθία, 

θαζψο θαη ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ 
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εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Δπνκέλσο, ηα εξσηήκαηα γηα ηελ παξνχζα εξγαζία δηαηππψλνληαη σο 

εμήο: 

ΔΡ.1.α Πνηνχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηεξαξρνχλ σο πην ζεκαληηθνχο νη 

εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ;  

ΔΡ.1.β Πψο ζρεηίδνληαη ηα δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γήκν 

Υατδαξίνπ κε ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ ηεξαξρνχλ σο πην ζεκαληηθνχο;  

ΔΡ.2.α Πνηνχο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηεξαξρνχλ σο πην ζεκαληηθνχο νη 

εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ;  

ΔΡ.2.β Πψο ζρεηίδνληαη ηα δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γήκν 

Υατδαξίνπ κε ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ ηεξαξρνχλ σο πην ζεκαληηθνχο;  

ΔΡ.3.α Πψο ζρεηίδνληαη/επηδξνχλ νη εμσηεξηθνί θαη νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ;  

ΔΡ.3.β Πψο επηδξνχλ ηα δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γήκν 

Υατδαξίνπ ζηo επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπο; 

1.6 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Σν ππφινηπν θείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηαξζξψλεηαη σο εμήο. ην 

Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο, πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ 

θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηε ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ. Δπίζεο, ζην ίδην θεθάιαην εμεηδηθεχνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ (βι. ελφηεηα 1.5) ζε εκπεηξηθά ειέγμηκεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Σν 

Κεθάιαην 3 ζπγθεληξψλεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξηθέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζην ίδην (θαηά 

πξνζέγγηζε) ζέκα κε απηφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη ζρνιηάδεη ηα επξήκαηα ηνπο. Σν 
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Κεθάιαην 4 αλαιχεη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, θαη 

επηκέξνπο δεηήκαηα φπσο ε εξεπλεηηθή θηινζνθία, ν εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε 

κεζνδνινγία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηα εξγαιεία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζπδεηνχληαη ππφ ην πξίζκα ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σέινο, ζην Κεθάιαην 6 ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο, θαζψο θαη νη 

εξεπλεηηθνί πεξηνξηζκνί, θαη πξνζδηνξίδνληαη θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  
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2. Παξαθίλεζε θαη Ιθαλνπνίεζε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο  

ε απηφ ην Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε 

ζρέζε κε ηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Λφγσ ηνπ φηη νη ζρεηηθέο είλαη 

ηδηαίηεξα εθηελείο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο θαη ζπδήηεζεο ησλ πην ζρεηηθψλ κε ην 

ζέκα ηεο εξγαζίαο ζεσξηψλ θαη απφςεσλ. πγθεθξηκέλα, ε ελφηεηα 2.1 παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά 

ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πίζσ απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο, θαζψο θαη ηελ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ην πψο απηή κπνξεί λα 

εμεηαζηεί σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο παξαθίλεζεο. ηελ ελφηεηα 2.2 δηαηππψλνληαη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, σο εμεηδίθεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ θαη εξσηεκάησλ.  

2.1 Θεσξεηηθή Δπηζθόπεζε θαη ύλζεζε  

2.1.1 Δξγαζηαθή Παξαθίλεζε 

Η εξγαζηαθή παξαθίλεζε είλαη έλα απφ ηα πιένλ ζπδεηεκέλα αληηθείκελα ζηηο 

νξγαλσζηαθέο ζπνπδέο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Χο αληηθείκελν ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη κε εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο θαη 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, ε παξαθίλεζε επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί ην θάζε άηνκν. Παξά ηελ πιεζψξα ζρεηηθψλ ζεσξηψλ θαη απφςεσλ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί, θακία πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ηεο εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο δελ έρεη θαηνξζψζεη  

κέρξη ζήκεξα λα πξνζθέξεη κηα ηθαλνπνηεηηθή νιηζηηθή εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ (Latham, 

2012), νπφηε λα αλαδεηρζεί ζε ελνπνηεκέλε ζεσξία (grand theory).  

Όληαο ε παξαθίλεζε κηα θπξίσο «εζσηεξηθή» ςπρνινγηθή δηαδηθαζία, ε παξαηήξεζε 

θαη κέηξεζε ηεο είλαη δχζθνιε. Όπσο επηζεκάλζεθε απφ ηνπο Denhardt, Denhardt θαη 
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Aristigueta (2015), νχηε ε παξαθίλεζε σο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο νχηε νη 

εζσηεξηθνί κεραληζκνί πνπ ηελ πξνθαινχλ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη λα κειεηεζνχλ, παξά 

κφλν νη αλαπξνζαξκνγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε δηαθνξεηηθνχο εμσηεξηθνχο-παξαηεξήζηκνπο 

παξάγνληεο (π.ρ. πιηθέο θαη άπιεο ακνηβέο). Γηα ηνλ ίδην ιφγν, νη ζπγγξαθείο ππνζηήξημαλ πψο ε 

δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία παξαθίλεζεο, αιιά φρη λα ηελ 

ειέγμεη ζε βάζνο. Δπηπιένλ, ηφληζαλ ηε δηαθνξά κεηαμχ παξαθίλεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο, φπνπ ε 

πξψηε αθνξά κειινληηθέο πξάμεηο (‘παξαθίλεζε πξνθεηκέλνπ λα’) θαη ε δεχηεξε θαηαζηάζεηο 

θαη ζπκβάληα πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί (‘ηθαλνπνίεζε απφ’). Η ηειεπηαία επηζήκαλζε 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, φπνπ εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο κίαο έλλνηαο 

(παξαθίλεζε) ζηελ άιιε (ηθαλνπνίεζε).  

Θεωπίερ Πεπιεσομένος και Θεωπίερ Διαδικαζίαρ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή (ελφηεηα 1.2), ε έξεπλα γχξσ απφ ηελ παξαθίλεζε 

βαζίζηεθε δηαρξνληθά ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ζεσξηψλ πεξηερνκέλνπ θαη ζεσξηψλ δηαδηθαζίαο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία (ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ – content theories), εμεηάδεηαη ε θχζε ηεο 

παξαθίλεζεο: πνηεο είλαη νη βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο, πψο ηεξαξρνχληαη, πψο 

ηθαλνπνηνχληαη, πψο επηδξά ε ηθαλνπνίεζε ηνπο (ή ε κε-ηθαλνπνίεζε ηνπο) ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. ηηο ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

παιαηφηεξεο θαη πην γλσζηέο ζεσξίεο ζηε κειέηε ηεο παξαθίλεζεο. Όπσο ε Θεσξία Ιεξάξρεζεο 

ησλ Αλαγθψλ ηνπ Maslow (1943), ε Θεσξία ησλ Γχν Παξαγφλησλ Παξαθίλεζεο ηνπ Herzberg 

(Herzberg et al., 1959), ε Θεσξία Υ θαη Φ ηνπ McGregor (1960), θαη ε Θεσξία ησλ Αλαγθψλ 

ηνπ McClelland (1961).  

Οη ζεσξίεο δηαδηθαζηψλ, αληίζεηα, εμεηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ παξαθίλεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. ηελ θαηεγνξία απηή 
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εληάζζνληαη ε Θεσξία ησλ Πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom (1964) θαη ην εθιεπηπζκέλν κνληέιν πνπ 

παξνπζίαζαλ ζηε ζπλέρεηα νη Porter θαη Lawler (1968), ε Θεσξία ηεο Ιζφηεηαο ηνπ Adams 

(1963), ε Θεσξία ηεο ηνρνζέηεζεο ηνπ Locke (1968) θαη ε Θεσξία ηνπ Απηνθαζνξηζκνχ ή ηεο 

Απηνδηάζεζεο πνπ αλέπηπμαλ νη Deci θαη Ryan (1975, 1985).  

Ιζηοπική και Θεωπηηική Εξέλιξη ηηρ Εξωηεπικήρ και Εζωηεπικήρ Παπακίνηζηρ  

Έλα κεγάιν ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηελ εξγαζηαθή παξαθίλεζε έρεη 

αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ εμσηεξηθήο (extrinsic) θαη εζσηεξηθήο (intrinsic) 

παξαθίλεζεο. Η εμσηεξηθή είλαη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ νλνκαζία ηεο, «εμσηεξηθή» σο 

πξνο ην άηνκν (πψο εξγάδεηαη, πφζν πξνζπαζεί θιπ), θαη αθνξά ηε δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ζπλδένληαο ηελ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν (θαη επηζπκεηφ απφ 

ηνλ εξγαδφκελν) φθεινο (Ryan & Deci, 2000). H εζσηεξηθή παξαθίλεζε, απφ ηελ άιιε, 

πξνθχπηεη απφ εζσηεξηθέο, ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο κέζσ 

ηεο εξγαζίαο (Ryan & Deci, 2000).  

Απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο παξαθίλεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ, ε δηάθξηζε εμσηεξηθήο-

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο ζρεηίδεηαη πην ζηελά κε ηελ ηεξάξρεζε αλαγθψλ πνπ παξνπζίαζε ν 

Maslow (1943). ηελ πεξηβφεηε «ππξακίδα» ηνπ, ν Abraham Maslow βάζηζε ηελ άπνςε πψο 

βαζηθφο εξκελεπηηθφο παξάγνληαο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη νη αλάγθεο πνπ επηζπκεί 

λα ηθαλνπνίεζεη ην θάζε άηνκν. Δηδηθφηεξα, ε ηεξάξρεζε αλαγθψλ ζπκπεξηιακβάλεη: α) ηηο 

βηνινγηθέο/θπζηνινγηθέο αλάγθεο (νμπγφλν, λεξφ, ηξνθή, ζηέγε, έλδπζε), β) ηελ αλάγθε γηα 

αζθάιεηα (απφ θηλδχλνπο ζην πεξηβάιινλ, απφ θφβν θαη άιια αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα), γ) ηελ 

αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» (ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο), δ) ηελ αλάγθε γηα 

απηνεθηίκεζε θαη αλαγλψξηζε (εθηίκεζε απφ ηνπο άιινπο), θαη ε) ηελ αλάγθε γηα νινθιήξσζε 

(γηα απηνπξαγκάησζε, γηα εθπιήξσζε νλείξσλ θαη επηδηψμεσλ, γηα ηειεηνπνίεζε). Η ηεξάξρεζε 
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ησλ αλαγθψλ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε θαηεγνξία-επίπεδν. Η 

ηθαλνπνίεζε θάζε θαηεγνξίαο νδεγεί ζηελ επφκελε, θαη θάζε θαηεγνξία αλαγθψλ απνηειεί ηε 

βαζηθή (ζηε δεδνκέλε ζηηγκή) παξαθηλεηηθή δχλακε.  

Δπεθηείλνληαο ηηο απφςεηο απηέο, ν Herzberg (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959; 

Herzberg, 1987) παξνπζίαζε ηελ ηδηαίηεξα επηδξαζηηθή Θεσξία ηνπ ησλ Γχν Παξαγφλησλ 

(Two-Factor Theory). Βαζηθφ επηρείξεκα ήηαλ πψο ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ παξαθίλεζεο: α) νη παξάγνληεο πγηεηλήο (hygiene factors) ή εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

(extrinsic factors), πνπ δελ παξαθηλνχλ απφ κφλνη ηνπο γηα θαηαβνιή πξνζπάζεηα, αιιά πνπ ε 

απνπζία ηνπο δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη, θαη’ επέθηαζε, κεησκέλε απφδνζε, θαη β) 

νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο (motivation factors) ή εζσηεξηθνί παξάγνληεο (intrinsic factors), πνπ 

δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθή επηζπκία θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηα θαη λα δηακνξθψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (ελψ ε απνπζία ηνπο δελ 

δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα).  

ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο εληάζζνληαη νη ακνηβέο, ηα πξφζζεηα 

θίλεηξα (ζπλδεδεκέλα κε ηελ απφδνζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα), νη επθαηξίεο γηα ηεξαξρηθή 

εμέιημε, νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα 

θαη νη γεληθφηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, αληίζηνηρα, 

εληάζζνληαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο, ε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο, ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ε αλαγλψξηζε 

ηεο πξνζπάζεηαο (έζησ θαη άηππα) θαη ε απνδνρή θαη εθηίκεζε απφ ηνπο άιινπο.  

Εξωηεπικοί και Εζωηεπικοί Παπάγονηερ Παπακίνηζηρ και η ζσέζη μεηαξύ ηοςρ 

Απφ ηηο εξγαζίεο ησλ Lepper, Greene & Nisbett (1973) θαη Deci (1971), μεθίλεζε ε 

δηεξεχλεζε ηνπ πψο νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο επεξεάδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο, θαη 
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αληηζηξφθσο. πγθεθξηκέλα, ζηηο εξγαζίεο απηέο εληνπίζηεθε ε πηζαλή αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

εμσηεξηθήο ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, άπνςε πνπ έγηλε γλσζηή σο ην θαηλφκελν ηεο 

‘εθηφπηζεο’ (crowd-out effect). O Schwartz (1982) ππνζηήξημε πψο ηα εμσηεξηθά θίλεηξα 

ιεηηνπξγνχλ σο πεξηνξηζκφο ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, αθνχ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα κφλν 

κέρξη ην επίπεδν εθείλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θηλήηξνπ θαη ηελ πινπνίεζε 

ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο. Αληίζηνηρα, ν Amabile (1996) έδεημε πσο ηα εμσηεξηθά θίλεηξα 

ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε εζσηεξηθνχο παξαθίλεζεο, φπσο ε αλάγθε γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη γηα 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Πξνρσξψληαο ηε ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία πεξαηηέξσ, ν Kohn 

(1993) ππνζηήξημε πσο φηαλ κία ζπκπεξηθνξά ηαπηηζηεί κε ηελ απνθφκηζε ζπγθεθξηκέλνπ 

νθέινπο, ηφηε είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί φηαλ ε παξνρή ηνπ νθέινπο εθιείςεη. Αλαιχνληαο 

ηα επξήκαηα 128 δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, νη Deci, Koestner θαη Ryan (1999) θαηέιεμαλ ζε 

αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα.   

Μηα άιιε ζεηξά εξεπλψλ, φκσο, έδεημαλ πσο δελ είλαη αδηακθηζβήηεηεο νη ελδείμεηο γηα 

ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο εμσηεξηθήο ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε (Lepper, 

Henderlong & Gingras, 1999). Κάπνηνη ζπγγξαθείο, κάιηζηα, ππνζηήξημαλ πσο ηα εμσηεξηθά 

θίλεηξα, ππφ πξνυπνζέζεηο, εκθαλίδνληαη λα επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε 

(Eisenberg, Pierce & Cameron, 1999; Gagne & Deci, 2005). Βέβεηα, νη εμσηεξηθνί θαη νη 

εζσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηείλνπλ λα ζπλππάξρνπλ – αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

αλαινγίεο – ζηα πεξηζζφηεξα νξγαλσζηαθά πεξηβάιινληα (Gerhart, Rynes & Fulmer, 2009; 

Fang & Gerhart, 2012). Η ζρεηηθή έξεπλα έρεη δείμεη, άιισζηε, πψο κηα ηζνξξνπεκέλε 

πξνζέγγηζε κεηαμχ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πξνζέγγηζεο έρεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα 

απφ πιεπξάο παξαθίλεζεο θαη εξγαζηαθήο απφδνζεο (Barnes et al., 2011; Cerasoli, Nicklin & 

Ford, 2014; Gerhart & Fang, 2015; Zhang et al., 2016).  
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2.1.2 Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε 

Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κία έλλνηα εμίζνπ γλσζηή θαη κειεηεκέλε ζην ρψξν ησλ 

νξγαλσζηαθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπνπδψλ. Παξά ηελ επξεία ζεσξεηηθή/βηβιηνγξαθηθή 

παξαγσγή, θακία πξνζέγγηζε ή άπνςε δελ  έρεη θαηαθέξεη λα εξκελεχζεη φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο 

πιεπξέο κηαο ηφζν ζχλζεηεο έλλνηαο, φπσο ε ελ ιφγσ (Judge, Hulin & Dalal, 2012). Οη Hulin θαη 

Judge (2003) ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ πνπ ππνγξάκκηζαλ πσο ε ηθαλνπνίεζε είλαη κηα 

πνιπεπίπεδε θαη πνιπδηάζηαηε ςπρνινγηθή αληίδξαζε ελφο αηφκνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ, 

ε νπνία (αληίδξαζε) έρεη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά.   

Θεωπίερ για ηην Επγαζιακή Ικανοποίηζη 

Με δεδνκέλν πψο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε έρεη έληνλα ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά 

ζηνηρεία, δελ είλαη ηπραίν φηη πνιιέο ζεσξίεο γχξσ απφ απηήλ πξνήιζαλ απφ ην επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο. Όπσο, ε Θεσξία ηνπ Δχξνπο ησλ πλαηζζεκάησλ (Range of Affect 

Theory) ηνπ E. Locke (1976), κε βαζηθφ επηρείξεκα πψο ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ απφθιηζεο κεηαμχ ηνπ επηζπκεηνχ (ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία) θαη 

ηνπ πξαγκαηηθνχ. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηελ ηεξάξρεζε επηκέξνπο πιεπξψλ (facets) ηεο 

εξγαζάηο (φπσο νη ακνηβέο ή νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο), κηθξέο ή κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο 

απνθιίζεηο κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο είλαη πηζαλφλ λα πξνθαινχλ αληίζηνηρα 

κηθξέο ή κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο.  

Παξφκνηα ήηαλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο Πξνζέγγηζεο ηεο Πξνδηάζεζεο (dispositional 

perspective) ηνπ Staw θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Staw & Ross, 1985; Staw, Bell & Clausen, 

1986; Staw & Cohen-Charash, 2005). Η πξνζέγγηζε απηή παξνπζίαζε ην επίπεδν εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο σο έλα ηδηαίηεξν γλψξηζκα θάζε αηφκνπ, κε ειάρηζηεο κφλν κεηαβνιέο φηαλ ην 

ίδην άηνκα αιιάδεη ζέζε εξγαζίαο ή εξγνδφηε (Staw & Ross, 1985). Οη Steel θαη Rentsch (1997) 
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έδεημαλ πψο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζηαζεξή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ηα 

παξειζνληηθά επίπεδα λα αζθνχλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηα παξνληηθά επίπεδα. ηελ ίδηα 

βάζε, ν Judge θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1998) παξνπζίαζαλ ηε Θεσξία ησλ Θεκειησδψλ Απηφ-

Αμηνινγήζεσλ (Core Self-Evaluations), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη βαζηθέο αληηιήςεηο ησλ 

πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηνπο εαπηνχο ηνπο θαζνξίδνπλ ην πψο αληηκεησπίδνπλ ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ. ε ζεηξά εξεπλψλ (Judge et al., 1998; Judge, Bono & 

Locke, 2000; Judge & Bono, 2001; Bono & Judge, 2003), νη ζεκειηψδεηο απηφ-αμηνινγήζεηο 

βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θαζψο θαη κε ηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε (Wu & Griffin, 2012).  

Οη παξαπάλσ ζεσξήζεηο εμέηαζαλ σο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη Hackman θαη Oldham (1976; 

Oldham & Hackman, 2005), απφ ηελ άιιε, έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εξγαζίαο. Η Θεσξία ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δξγαζίαο (Job Characteristics Theory) αλέδεημε 

ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο (πνηθηιία απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ, 

ηαχηηζε εξγαδφκελνπ κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο, ζεκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, 

απηνλνκία ζηελ εξγαζία, ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο) γηα ην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο αιιειεπηδξνχλ κε ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, θαη απφ 

θνηλνχ επηδξνχλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Η Θεσξία ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Δξγαζίαο έρεη 

εμεηαζηεί εκπεηξηθά ζε δηαθνξεηηθά νξγαλσζηαθά πεξηβάιινληα (Fried & Ferris, 1987; Oldham 

& Hackman, 2010).  Η ζπκβνιή ηεο ζηελ βειηίσζε ηεο γλψζεο ζεσξείηαη αδηακθηζβήηε 

(Oldham & Hackman, 2010), θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (Grant et al., 2010).  
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Πποζδιοπιζηικοί Παπάγονηερ ηηρ Επγαζιακήρ Ικανοποίηζηρ  

Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε έρεη απνηειέζεη ην επίθεληξν κεγάινπ αξηζκνχ ζεσξεηηθψλ 

αλαπηχμεσλ, αιιά θαη εκπεηξηθψλ κειεηψλ. ηελ εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία, έρεη εμεηαζηεί ηφζν 

σο αηηηαθφο παξάγνληαο (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) φζν θαη σο απνηέιεζκα (εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή). ρεηηθά κε ηε δεχηεξε πεξίπησζε, δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο έρνπλ δηεξεπλεζεί σο 

πξνζδηνξηζηηθνί/εξκελεπηηθνί ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο: αηνκηθνί, νκαδηθνί, νξγαλσζηαθνί 

θαη θνηλσληθνί/πνιηηηζκηθνί. Αθνινχζσο, ζα ζπδεηεζνχλ κε ζπληνκία νη δχν θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ κε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία: νη αηνκηθνί θαη νη 

νξγαλσζηαθνί.  

Μεηαμχ ησλ αηνκηθώλ παξαγόλησλ, ε ειηθία έρεη δηεξεπλεζεί εθηεηακέλα. Οη Kacmar 

θαη Ferris (1989) πξφηεηλαλ πσο ε ειηθία επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, 

αιιά φρη θαηά άκεζν ηξφπν. Αληίζεηα, ζεκαληηθφ είλαη ην ζηάδην ζηε ζηαδηνδξνκία θάζε 

αηφκνπ. Γειαδή, λεφηεξνη εξγαδφκελνη πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπο είλαη πηζαλφλ λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ εξγαδφκελνπο κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ. 

Οη ηειεπηαίνη είλαη πην πηζαλφλ λα έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αληίζηνηρα, νη Bedeain, Ferris θαη Kacmar (1992) 

ππνζηήξημαλ πψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηζρπξφηεξα απφ ηελ ειηθία. Απφ ηελ άιιε, έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη κε-γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ 

ειηθίαο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, κε ηε δεχηεξε λα θζίλεη γηα ηηο λεφηεξεο ειηθίεο κέρξη 

ελφο ζεκείνπ, θαη κεηά λα απμάλεηαη (θακπχιε ηχπνπ ‘U’) (Clark, Oswald θαη Warr, 1996;   

Hochwarter et al., 2001).   

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ην θύιν σο πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηνπ επηπέδνπ 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, κε ηα εκπεηξηθά επξήκαηα λα κελ επηβεβαηψλνπλ πψο νη πεγέο 
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ηθαλνπνίεζεο δηαθέξνπλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ (Hodson, 1989; Mason, 1995). Οη 

γπλαίθεο απνδίδνπλ ζεκαζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίααο (Mason, 1995), 

ζηηο πξνζδνθίεο (Clark, 1997), ζηελ επειημία ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

(Bender, Donohue & Heywood, 2005), θαη ζηε δίθαηε αληηκεηψπηζε απφ πιεπξάο πξντζηακέλσλ 

(Sweeney & McFarlin, 1997) θαη ζηελ επθνιία έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Kaiser 2007). 

Αληίζεηα, νη άλδξεο απνδίδνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο, ηελ απφθηεζε 

θχξνπο θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Bender & Heywood, 2006).  

Δμίζνπ ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ν ξφινο θαη ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, κε κεγάιν αξηζκφ 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ λα έρνπλ εληνπίζεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Martin 

& Shehan, 1989; Metle, 2001), θαη κέζα απφ ηε δηακφξθσζε πςειφηεξσλ πξνζδνθηψλ απφ ηελ 

εθάζηνηε ζέζε εξγαζίαο (Belfield & Harris, 2002), πνπ φηαλ επηβεβαηψλνληαη έρνπλ 

πνιιαπιαζηηθή επίδξαζε ζην επίπεδν ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Houston et al., 2006). 

Μεηαμχ ησλ νξγαλσζηαθώλ παξαγόλησλ, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα έρεη αλαδεηρζεί ζε 

θεληξηθφ αηηηαθφ παξάγνληα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Kalleberg, 2012). H αίζζεζε 

αζθάιεηαο απφ ηελ εξγαζία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Hellgren 

et al., 1999), ελψ, αληίζεηα, ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά. Δπίζεο, παξάγνληεο 

ζρεηηδφκελνη κε ηελ εξγαζηαθή (αλ)αζθάιεηα, φπσο ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο (πιήξεο ή κεξηθή 

απαζρφιεζε) θαη νη ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο (δηαθξίζεηο, εληάζεηο, πνιηηηθνπνίεζε) έρνπλ 

βξεζεί λα επηηείλνπλ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλαζθάιεηαο ζηελ ηθαλνπνίεζε.  

Σν αληηθείκελν εξγαζίαο (job content) επεξεάδεη, επίζεο, ζεκαληηθά ην επίπεδν 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Η δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά πνηνηηθά θαιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζεσξείηαη βαζηθή ζπλζήθε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο καθξνρξφληαο, δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο, 

αιιά θαη γηα ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε θαη απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Findlay, Kalleberg & 
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Warhurst, 2013). Αληίζεηα, ζέζεηο εξγαζίαο κε κεησκέλεο απαηηήζεηο ζε πξνζφληα, γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, κε ρακειφ θχξνο θαη κε ςπρνινγηθή θφπσζε ζπλδένληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Feather & Rauter, 2004), ζε άκεζε ζπλάθεηα θαη κε ηε Θεσξία ησλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δξγαζίαο (Grant, 2007).  

Σέινο, θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θαη ζην επξχηεξν 

νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ, έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Άιισζηε, ήδε απφ ην έξγν ηνπ Maslow (1943), ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ, ή ηνπιάρηζηνλ 

αλεθηνχ, πεξηβάιινληνο έρεη επηζεκαλζεί σο βαζηθή αλάγθε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπηκέξνπο πιεπξέο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ε ζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε, ε επάξθεηα πφξσλ, νη ζπλζήθεο 

πγηεηλήο, ην σξάξην θιπ. έρνπλ βξεζεί λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε, είηε απεπζείαο, 

είηε κέζσ παξαγφλησλ φπσο ε κείσζε ηνπ άγρνπο (Fairbrother & Warn, 2003) ή ε αληηιεπηή 

νξγαλσζηαθή ζηήξημε πξνο ηνλ εξγαδφκελν (Laschinger et al., 2004).  

2.1.3 Η ζρέζε Παξαθίλεζεο θαη Δξγαζηαθήο Ιθαλνπνίεζεο 

Όπσο επηζεκάλζεθε ήδε απφ ηελ Δηζαγσγή, νη έλλνηεο ηεο παξαθίλεζεο (job motivation) 

θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (job satisfaction) ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο, ή θαη ζπγρένληαη 

κεηαμχ ηνπο απφ κεγάιν αξηζκφ εξεπλεηψλ θαη ζηειερψλ. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηηο θνηλέο ηνπο ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε ζαθψλ νξηζκψλ ησλ 

δχν ελλνηψλ. Έηζη, ε γλψζε καο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ παξακέλεη ειιηπήο 

(Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic, 2009; Parker, 2014).  

Οη Denhardt, Denhardt θαη Aristigueta (2015), κεηαμχ άιισλ, παξνπζίαζαλ σο βαζηθή 

δηαθνξά κεηαμχ παξαθίλεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ην φηη ε πξψηε έρεη σο ζηφρν κηα κειινληηθή 

ζπκπεξηθνξά ελψ ε δεχηεξε είλαη ην απνηέιεζκα ζπκβάλησλ θαη παξαγφλησλ πνπ έρνπλ ήδε 
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παξαηεξεζεί. Γειαδή, ε παξαθίλεζε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο ην ζχλνιν ησλ αηηηαθψλ 

παξαγφλησλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά (ζηελ πεξίπησζε καο, ηελ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά) πξνο κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, ελψ ε ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηή σο έλα ςπρνινγηθφ απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

έρνπλ ιάβεη ρψξα. Η δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ησλ δχν ελλνηψλ σο αίηην θαη απνηέιεζκα 

αληίζηνηρα, επηηξέπεη θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, φπσο γίλεηαη εδψ.  

Οη πξψηεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο (εμσηεξηθψλ-εζσηεξηθψλ) θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη αξθεηά παιαηέο 

πιένλ (Wernimont, 1966; O’ Reilly & Caldwell, 1980; Mottaz, 1985). Κνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ 

ησλ εξγαζηψλ απηψλ ήηαλ ε ζχλδεζε ηεο ηεξάξρεζεο απφ θάζε άηνκν κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο κε ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ εξγαζία. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ην πφζε ζεκαζία απνδίδεη θάζε εξγαδφκελνο ζηηο ακνηβέο ή 

ηα θίλεηξα ή ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ή ηελ αλάγθε δεκηνπξγηθφηεηα ή ηελ απηνλνκία, ε επίδξαζε 

ηνπ εθάζηνηε παξάγνληα ζηελ ηθαλνπνίεζε είλαη εληνλφηεξε (Ryan & Deci, 2000; Gagné & 

Deci, 2005; Weibel et al., 2010; Cerasoli et al., 2014). Η παξνπζία εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο δεκηνπξγεί αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, ελψ ε παξνπζία εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ κεηψλεη ηα πηζαλά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, νπφηε νη δχν θαηεγνξίεο παξαθηλεηψλ 

ζπλδηακνξθψλνπλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο (Furnham et al., 2009; Gerhart & Fang, 2015).   

Παξ’ φιν πνπ δηαθνξεηηθέο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεηο ηηο επηδξάζεηο δηαθνξεηηθψλ 

παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ειάρηζηεο κφλν έρνπλ εμεηάζεη 

ζπλνιηθά ηνπο δηαθνξεηηθνχο (εμσηεξηθνχο-εζσηεξηθνχο) παξάγνληεο (εμαηξέζεηο απνηεινχλ νη 

εξγαζίεο ησλ Furnham et al., 2009 θαη Morgan, Dill & Kalleberg, 2013). Γηα ην ιφγν απηφ, 

επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία λα εμεηαζηεί ην ζχλνιν παξαθηλεηψλ, εμσηεξηθψλ θαη 
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εζσηεξηθψλ, σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηελ εμέηαζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Λφγσ 

ηνπ φηη ε ηθαλνπνίεζε είλαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε επηινγή 

απηή ζεσξείηαη σο ε θαιχηεξε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ ηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο θαη 

νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, φπσο απνηππψζεθαλ ζηνπο ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο.  

2.1.4 Παξαθίλεζε θαη Ιθαλνπνίεζε ζηνλ Γεκόζην Σνκέα  

ηε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, έρεη επηζεκαλζεί 

απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο πψο ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο (Millan et al., 2013), θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη 

δεκνζίνπ ηνκέα Οη δηαθνξέο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

ηνκέα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο επί έηε (Maidani, 1991; Emmert & Taher, 1992; 

DeSantis & Durst, 1996; Wright & Davis, 2003). Έρεη πξνθχςεη σο αξθεηά ζπρλφ εχξεκα πψο νη 

εξγαδφκελνη ζην δεκφζην ηείλνπλ λα δειψλνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνίεκέλνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθφκα θαη φηαλ θαηέρνπλ ζέζεηο κε αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο θαη 

απνιαβέο. Μηα πηζαλή αηηία απηήο ηεο δηαθνξάο απνηειεί ε δηαθνξεηηθή θχζε ηεο εξγαζίαο ζην 

δεκφζην, πνπ απφ θάπνηνπο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ πξνζθνξά δεκφζησλ θαη θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ (Perry & Wise, 1990). Δλψ έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εξγαζία ζην 

δεκφζην ιφγσ αιηξνπηζκνχ, δηάζεζεο πξνζθνξάο, ή ιφγσ άιισλ αλαγθψλ πςειφηεξεο ηάμεο, 

ην ίδην ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ γξαθεηνθξαηία 

(Wright & Davis, 2003) θαη άθακπηεο δηαδηθαζίεο (Bozeman & Su, 2015), πνιηηηθνπνίεζε 

(Vigoda-Gadot, 2000) θαη δηαθζνξά (Cowley & Smith, 2014), ηείλεη λα δηαςεχδεη ηηο αξρηθέο 

πξνζδνθίεο θαη λα νδεγεί ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε κεησκέλε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Homberg, McCarthy & Tabvuma, 2015).  
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Μία ζεκαληηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα αλαθέξεηαη ζπρλά σο ‘παξαθίλεζε ζε δεκφζηα ππεξεζία’ (Public Service Motivation), 

θαη βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Perry θαη ζπλεξγαηψλ (Perry & Wise, 1990; Perry, 

2000; Perry et al., 2010). Η άπνςε απηή εζηηάδεη ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, ζηνλ αιηξνπηζκφ 

θαη ζηε δηάζεζε πξνζθνξάο ζην θνηλφ κέζσ ηεο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. ηελ 

πξνζέγγηζε απηή, ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε νδεγεί θαη ζε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη απφδνζε, 

ελψ αληίζεηα ε χπαξμε εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο ηείλεη λα κεηψλεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη 

ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο (Taylor, 2014; Bozeman & Su, 2015). Σελ πξνζέγγηζε 

απηή πηνζεηνχλ ζηαδηαθά νη πνιηηηθνί θαη φζνη ραξάζζνπλ πνιηηηθή θαη αζθνχλ δηνίθεζε ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, επηρεηξψληαο λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα δεκνζίνπο ππαιιήινπο κε πςειή 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε, πξνθεηκέλνπ απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (Belle & Ongaro, 2014).  

Τπάξρεη φκσο θαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο σο ππνθείκελα ‘νξζνινγηθά’ θαη ‘σθειηκηζηηθά’. Πνπ επηιέγνπλ ηελ εξγαζία ζην 

δεκφζην επεηδή πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Buurman et 

al., 2012),  ή επεηδή ην ζχζηεκα κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο είλαη ‘ραιαξφηεξν’ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Perry, 1997, 2000). Δπνκέλσο, ε πξνζέγγηζε απηή, αθφκα θαη εάλ 

δελ παξαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο, ζεσξεί βαζηθνχο εμσηεξηθνχο 

παξαθηλεηέο σο εμίζνπ ζεκαληηθνχο γηα ηελ επηινγή γηα απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

(Pfeifer, 2011; Jung, 2014). H πξνζέγγηζε απηή έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κία ‘θπληθή’ πεξηγξαθή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (Bullock, Stritch & Rainey, 2015), αιιά έρεη 

ππνζηεξηρζεί απφ εκπεηξηθά επξήκαηα γηα ηελ ηζρπξή επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαθηλεηψλ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζην δεκφζην (Kim et al., 2013; Meyer et al., 2014).    
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Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο θαίλνληαη σο αληηθξνπφκελεο, σο λα έρνπλ εθαξκνγή ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Χζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη αξθεηά πην 

ζχλζεηε, αθνχ είλαη πηζαλφλ εμσηεξηθνί παξάγνληεο (φπσο ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη νη θαιέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο) λα ζεσξνχληαη εμίζνπ ζεκαληηθνί κε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο (φπσο ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε απηνλνκία) απφ ην ίδην άηνκν, θαη λα ζπκβάιινπλ απφ θνηλνχ ζην 

επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ (Bozeman & Su, 2015; Chen & Hsieh, 2015). Δπίζεο, ε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, νπφηε θαη ε 

παξαθίλεζε ζπλνιηθά, γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο δελ είλαη ζηαζεξή, αιιά δηαθνξνπνηείηαη 

ηφζν απφ θξάηνο ζε θξάηνο θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, φζν θαη εληφο ηνπ ίδηνπ θξάηνποο, 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα  (Ritz et al., 2016). Δπνκέλσο, ππάξρεη 

βάζε γηα ζχλζεζε κεηαμχ ηεο ‘αιηξνπηζηηθήο’ θαη ηεο ‘νξζνινγηθήο/σθειηκηζηηθήο’ 

πξνζέγγηζεο γχξσ απφ ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, γηα ζπλδπαζηηθή 

κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ παξαθηλεηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί θαη ε παξνχζα εξγαζία.  

2.2 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

H δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ απνηειεί βαζηθφ ζηάδην ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. Πξψηνλ, εμεηδηθεχνπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαη απνηππψλνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Γεχηεξνλ, δίλνπλ κηα πιήξε 

εηθφλα φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ εθάζηνηε έξεπλα. Σξίηνλ, ε δηαηχπσζε ηνπο 

απνθαιχπηεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηα πηζαλά εκπεηξηθά επξήκαηα (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 

2011). Γηα ην ιφγν απηφ, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο νθείινπλ λα δηαηππψλνληαη κε ηξφπν πνπ λα 

ηηο θαζηζηά εκπεηξηθά ειέγμηκεο, νπφηε λα κπνξνχλ είηε λα γίλνπλ δεθηέο είηε λα απνξξηθζνχλ.  
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ΔΡ.1.α θαη ΔΡ.2.α έρνπλ πεξηζζφηεξν δηεξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα, θαη επηρεηξνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, εμσηεξηθνχο θαη 

εζσηεξηθνχο αληίζηνηρα, πνπ αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν 

Υατδαξίνπ. Δπνκέλσο δελ ζα αλαπηπρζνχλ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηα εξσηήκαηα απηά. 

Αληίζεηα, ηα εξσηήκαηα ΔΡ.1.β θαη ΔΡ.2.β, εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

βηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο πνπ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφηεξνπο νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ. ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ παξνπζηαζηεί  

αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαη επξήκαηα ζε ζρέζε κε ην πψο επηδξνχλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή παξαθίλεζε (βι. ελδεηθηηθά Perry, 1997; Furnham et al., 2009; 

Morgan et al., 2013). Γηα ην ιφγν απηφ, αλαπηχζζνληαη εδψ ππνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε (ή κε-

χπαξμε) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο 

ηεξαξρήζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, ψζηε ζε δεχηεξν επίπεδν λα δηεξεπλεζεί θαη 

ην πξφζεκν ησλ επηδξάζεσλ (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ). Οπφηε:  

Η1: Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: a) ειηθία, b) θχιν, c) επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ηνπο παξάγνληεο εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο πνπ αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο νη 

εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ.  

Η2: Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: a) ειηθία, b) θχιν, c) επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ηνπο παξάγνληεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο πνπ αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο νη 

εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ.  

Οκνίσο, απφ ηελ εξψηεζε ΔΡ.3.β αλαπηχζζεηαη ε αθφινπζε ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζην επίπεδν ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Όπσο 

ζπδεηήζεθε ζηελ ππνελφηεηα 2.1.2, δελ ππάξρνπλ ζαθή ζπκπεξάζκαηα ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην 

πσο αθξηβψο επηδξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. πλεπψο, ε 



Μέζνδνη παξαθίλεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο ΄΄Δήκνο 
Φατδαξίνπ΄΄ 

 

40 
 

αθφινπζε ππφζεζε δηαηππψλεηαη ψζηε λα εμεηαζηεί αξρηθά ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνπνίεζεο, θαη ζε δεχηεξν επίπεδν λα 

ειεγρζεί θαη ην πξφζεκν ησλ ζρέζεσλ απηψλ.  

H3: Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία: a) ειηθία, b) θχιν, c) επίπεδν εθπαίδεπζεο, d) ρξφληα 

εξγαζίαο/πξνυπεξεζία, ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ.  

Σν εξψηεκα EΡ.3.α αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο (εμσηεξηθψλ-

εζσηεξηθψλ) θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, κηα ζρέζε πνπ ε βηβιηνγξαθία έρεη εμεηάζεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. ε δηαθνξεηηθέο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο κπνξεί θαλείο λα βξεη δηαθνξεηηθά 

επηρεηξήκαηα γηα ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο θαη 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (βι. ελδεηθηηθά Furnham et al., 2009; Cerasoli et al., 2014). ηελ 

παξνχζα εξγαζία, ζεσξνχκε πσο θαη ε εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε είλαη πηζαλφλ λα 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θαη απηφ δηαηππψλεηαη θαη ζηηο αθφινπζεο δχν 

ππνζέζεηο. Δπηπιένλ, δηακνξθψλεηαη κηα αθφκα ππφζεζε, πεξί ηεο ζεηηθήο ζπλδπαζηηθήο 

επίδξαζεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαθηλεηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε, πηνζεηψληαο ηελ 

ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία αξθεηψλ ζπγγξξαθέσλ (Cerasoli et al., 2014; Gerhart & Fang, 2015). 

Η4: Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο, πνπ αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο νη 

εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ, ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπο.  

Η5: Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο, πνπ αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο νη 

εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ, ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπο.  

Η6: Η ζπλδπαζηηθή επίδξαζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ είλαη ζεηηθή.  
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3. Μειέηεο γηα ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζην Γεκόζην  

ην Κεθάιαην απηφ επεθηείλεηαη ε ζπδήηεζε πνπ μεθίλεζε ζην πξνεγνχκελν, θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο ππνελφηεηεο 2.1.3 θαη 2.1.4. πγθεθξηκέλα, ζπλνςίδνληαη θαη ζπδεηνχληαη 

επξήκαηα δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή παξαθίλεζε θαη ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Έηζη, ζηελ ελφηεηα 3.1 παξνπζηάδνληαη εκπεηξηθά επξήκαηα γηα ηελ παξαθίλεζε ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη ζηελ ελφηεηα 3.2 γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, αιιά θαη γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

παξαθίλεζε. ηελ ελφηεηα 3.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηέιεζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ γηα ην 

Γεκφζην θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα. Λφγσ ηνπ φηη νη δεκνζηεπκέλεο εκπεηξηθέο 

κειέηεο γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα πνιπάξηζκεο, έκθαζε δίλεηαη ζε απηέο πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε πςειήο πνηφηεηαο δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

3.1 Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ Παξαθίλεζε ζην Γεκόζην  

Όπσο ζπδεηήζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην, ην δήηεκα ηεο εξγαζηαθήο 

παξαθίλεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα έρεη πξνζειθχζεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ εξεπλεηέο, αιιά 

θαη απφ φζνπο ραξάζζνπλ δεκφζηα πνιηηηθή θαη αζθνχλ δεκφζηα δηνίθεζε. Η πξνζπάζεηα 

παξνπζίαζεο ηεο παξαθίλεζεο ζην Γεκφζην σο κηα δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ 

παξαθίλεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ ηελ νπνία πξνήιζε ε έλλνηα ηεο ‘παξαθίλεζεο ζε δεκφζηα 

ππεξεζία’ (Public Service Motivation; Perry, 1990; Wright, 2001), έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο βηβιηνγξαθίαο, κε πνιιέο λέεο ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο εξγαζίεο λα έρνπλ 

εμεηάζεη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ (Bozeman & Su, 2015; Perry & 

Vandenabeele, 2015).  
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Σε δεθαεηία ηνπ 1980 μεθίλεζε ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηδησηηθψλ 

θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε δεηήκαηα εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο Rainey (1982), 

εμεηάδνληαο ηηο αληηιήςεηο κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα 

γχξσ απφ ηηο ακνηβέο ηνπο, εληφπηζε κηα δηαθνξνπνίεζε, ζρεηηθή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

‘ιεηηνπξγήκαηνο’ πνπ απνδίδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο νη δεκφζηνη ππάιιεινη. Αξγφηεξα, έδεημε 

εκπεηξηθά πψο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ρακειφηεξε ζεκαζία 

ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα, θαη πςειφηεξε ζηελ απηνλνκία πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία θαη ηνπο 

ζαθείο νξγαλσζηαθνχ ζηφρνπο (Rainey, 1983). Οη Hammer θαη Van Tassell (1983), απφ ηελ 

άιιε, εληφπηζαλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθφηεξνη κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ. Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ην 

εχξεκα ηνπο πψο νη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην δελ απνδίδνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ 

εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη κηθξφηεξε ζηα επηηεχγκαηα απ’ φηη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

Δηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο ‘παξαθίλεζεο ζε δεκφζηα ππεξεζία’ (Public Service 

Motivation), νη Perry θαη Wise (1990) έδσζαλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, φπνπ απνηππψζεθε θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ‘αιηξνπηζηηθήο’ θαη ηεο 

‘νξζνινγηθήο/σθειηκηζηηθήο’ πξνζέγγηζεο. Ο Khojasteh (1993) βξήθε πψο ε ακνηβή θαη ε 

αζθάιεηα (εμσηεξηθνί παξάγνληεο) είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο γηα ηνπο 

ηδησηηθνχο ππαιιεινχο, ελψ νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηελ 

αλαγλψξηζε (εζσηεξηθφο παξάγνληαο). O Crewson (1997) ππνζηήξημε πψο νη δηαθνξέο ζηελ 

παξαθίλεζε κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ππαιιήιισλ είλαη ζηαζεξέο θαη κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ, θαζψο θαη πψο ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε ηείλεη λα ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξε 

απφ/γηα ηνπο πξψηνπο. Αληίζηνηρν είλαη ην ζπκπέξαζκα ησλ Jurkiewicz, Massey θαη Brown 

(1998) θαη ησλ Naff θαη Crum (1999).  



Μέζνδνη παξαθίλεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο ΄΄Δήκνο 
Φατδαξίνπ΄΄ 

 

43 
 

Η έξεπλα γηα ηελ παξαθίλεζε ζην δεκφζην ζπλερίζηεθε θαη κεηά ην 2000. Η 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα, ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο κεγάισλ δεηγκάησλ θαη νη 

ζχγρξνλεο ηερληθέο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ηελ εκπεηξηθή κειέηε ησλ 

ζρεηηθψλ δεηεκάησλ, εκπινπηίδνληαο ηε γλψζε καο γχξσ απφ απηά. Υξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα απφ κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλεο γλψκεο, ν Houston (2000) επηβεβαίσζε επξήκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εξγαδφκελνη ζην 

δεκφζην ηνκέα ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, θαη ζηε κεγαιχηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη 

εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηηο ακνηβέο θαη ηα σξάξηα, αληίζηνηρα. Οη Alonso θαη Lewis 

(2001), αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο 35000 ππαιιήισλ ζην δεκφζην ησλ Η.Π.Α., εληφπηζαλ πσο 

απνδίδεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζεο, αιιά κε-ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο παξαθίλεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε. Ο Boyne (2002) έδεημε πψο ηα ζηειέρε ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα ηείλνπλ λα θέξνληαη ιηγφηεξν ‘πιηζηηθά’ ζε ζρέζε κε ηα ζηειέρε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, αιιά θαη πψο έρνπλ ρακειφηεξνπο βαζκνχο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Αληίζηνηρα 

επξήκαηα πξνέθπςαλ απφ ηηο εξγαζίεο ησλ Frank θαη Lewis (2004), πνπ έδεημαλ πσο νη 

εξγαδφκελνη ζην δεκφζην ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε αιιά θαη ηελ 

εξγαζηαθή αζθάιεηα,  θαη ησλ Buelens θαη Van der Broeck (2007), πνπ έδεημαλ πσο νη 

εξγαδφκελνη ζην δεκφζην απνδίδνπλ ζεκαζία ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε αιιά θαη ηηο θαιέο 

ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Δμεηάδνληαο ζπλδπαζηηθά ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο, νη Weibel, Rost θαη Osterloh (2010) έδεημαλ πψο νη ακνηβέο θαη ηα πξφζζεηα 

θίλεηξα επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε. Οη Georgellis, Iossa θαη Tabvuma 

(2011) εληφπηζαλ πψο νη πςειέο εμσηεξηθέο ακνηβέο κπνξνχλ θαη λα απνηξέςνπλ άηνκα κε 

πςειή εζσηεξηθή παξαθίλεζε λα εξγαζηνχλ ζην δεκφζην (θαηλφκελν ‘εθηφπηζεο- crowd-out 
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effect). Σελ παξνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ‘εθηφπηζεο’ επηβεβαίσζαλ θαη νη Jacobsen, Hvitved 

θαη Andersen (2014), κε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 3000 δαζθάινπο, θαη νη 

Dur θαη Zoutenbier (2015), πνπ αλέιπζαλ ζπγθξηηηθά δείγκαηα Γεξκαλψλ δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ ππαιιήισλ.  

3.2 Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε ζην Γεκόζην  

Η θχζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζην Γεκφζην, νη αηηηαθνί παξάγνληεο θαη νη 

κεραληζκνί πνπ ηελ δηακνξθψλνπλ παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλεμεξεχλεηνη (Wright & 

Davis, 2003). Απηή ε πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ εξεπλψλ κπνξεί λα απνδνζεί ζε 

δηαθνξεηηθέο αηηίεο, φπσο ζηε δπζθνιία πξνζέγγηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζε έξεπλεο, θαη ζηε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ θαη κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Μία απφ ηηο παιαηφηεξεο ζρεηηθέο εξγαζίεο εθπνλήζεθε απφ ηνπο Koch θαη Steers 

(1978), πνπ έδεημαλ πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήιισλ, θαη κάιηζηα ζε κεγάιπηεξν βαζκφ απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Με δείγκα 3500 εξγαδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ 

δεκνζίνπ ζηηο Η.Π.Α. (Γεκνηηθφ, Δπαξρηαθφ, Πνιηηεηαθφ), νη Katz θαη Van Maanen (1977) 

εληφπηζαλ πσο ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη νξγαλσζηαθνί θαλφλεο θαη πνιηηηθέο. Οη 

Kalleberg θαη Loscocco (1983) επεζήκαλαλ πψο ε ειηθία επεξεάδεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αιιά ε επίδξαζε ηεο είλαη δηαθνξεηηθή ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ειηθίαο. Οη Lee θαη Wilbur (1985) εληφπηζαλ επίζεο ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη 

ηθαλνπνίεζεο, αιιά  θαη πψο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λεφηεξσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ επηδξνχλ 

ειάρηζηα νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Σε θζίλνπζα ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο εμέηαζαλ νη Rusbult θαη Lowery (1985), εληνπίδνληαο σο 
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βαζηθνχο αηηηαθνχο παξάγνληεο ηηο ζρέζεηο κε πξντζηακέλνπο θαη ζπλαδέιθνπο, ηελ χπαξμε (ή 

κε-χπαξμε) θαιψλ ελαιιαθηηθψλ απαζρφιεζεο θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Αληίζεηα, νη 

Steel θαη Warner (1990) έδεημαλ πψο νη δεκφζηνη ππάιιεινη ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο, θάηη πνπ επηβεβαίσζαλ θαη 

νη Maidani (1991), Emmert θαη Taher (1992) θαη Schneider θαη Vaught (1993).  

ε κία απφ ηηο πην γλσζηέο θαη επηδξαζηηθέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, νη Wright θαη Davis 

(2003) θαηαζθεχαζαλ θαη ππνζηήξημαλ εκπεηξηθά έλα κνληέιν θαηαλφεζεο ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο αιιειεπηδξνχλ 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσζηαθνχ/εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη απφ θνηλνχ 

επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Η εκπεηξηθή κειέηε έδεημε πσο ην κνληέιν απηφ 

εξκελεχεη πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θαη 

πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε πιαίζην. 

ην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη πψο κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθή κε ηελ 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ζην Γεκφζην αθνξά έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο Η.Π.Α. ή 

ζηα κεγάια Δπξσπατθά θξάηε (Γαιιία, Γεξκαλία, Ηλσκέλν Βαζίιεην). Μεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

θξαηψλ, φκσο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, πνπ νδεγνχλ θαη ζε δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη απφδνζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηνπο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

απηέο, θαη λα επηιέγνπλ ηηο κεζφδνπο εθείλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηεξεχλεζε 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ.   
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3.3 Δκπεηξηθέο κειέηεο παξαθίλεζεο/ηθαλνπνίεζεο ζην Διιεληθό Γεκόζην  

ηελ πεξίπησζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα, ππάξρνπλ ιίγεο ζρεηηθέο έξεπλεο, 

πνπ φκσο απνηεινχλ θαιή βάζε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε δεηεκάησλ εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε κηα κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηηο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ παξαθίλεζεο θαη θηλήηξσλ 

θαη ζηελ θαζηέξσζε κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο (Ladi, 2014; 

Καξαθηνπιάθε θαη ζπλεξγάηεο, 2015; Tsekos, 2015; ηνγγάξε & Σζέθνο, 2016).  

  Μία απφ ηηο πην παιηέο έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

πξαγκαηνπνίεζεθε απφ ηνπο Bourantas θαη Papalexandris (1999), πνπ ζπγθέληξσζαλ δεδνκέλα 

απφ εξγαδφκελνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηνπ δεκνζίνπ (Κεληξηθή Κπβέξλεζε θαη Τπνπξγεία, 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ΓΔΚΟ) θαη εμέηαζαλ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο 

απφδνζεο. Μεηαμχ άιισλ, εληνπίζαλ πψο ζην δεκφην ππάξρνπλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί 

κεραληζκνί παξαθίλεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ακνηβέο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

παξαθίλεζε θαη ηελ απφδνζε, ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ απφδνζε. Οη ζπγγξαθείο 

ζπκπέξαλαλ πψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηείλνπλ λα 

απνζαξξχλνπλ λεφηεξνπο ειηθηαθά θαη πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλνπο απφ ην λα επηιέμνπλ ηελ 

απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, νπφηε αλαλεψλεηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη αλαπαξάγνληαη ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο. 

Οη Antoniou, Davidson θαη Cooper (2003) εμέηαζαλ δείγκα 335 λεαξήο ειηθίαο ηαηξψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςε πψο ε 

ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία δέρεηαη κηα ζεηξά πηέζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε ρακειφηεξε 
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εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αλάγθε γηα εμέιημε, νη θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ε αλάγθε γηα ηζνξξνπία επαγγεικαηηθήο-νηθνγελεηαθήο δσήο. 

Μειεηψληαο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

νη Koustelios θαη Tsigilis (2005) έδεημαλ πσο ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

θπζηθήο/ςπρνινγηθήο εμάληιεζεο απφ ηελ εξγαζία (burnout) θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, νη ζρέζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν θαη νη ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ βξέζεθαλ λα θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, ελψ νη εζσηεξηθνί 

παξαθηλεηέο βξέζεθαλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ εμάληιεζε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο. 

Ο Manolopoulos (2007, 2008) δεκνζίεπζε δχν απφ ηηο πην γλσζηέο εξγαζίεο γηα ηελ 

παξαθίλεζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Υξεζηκνπνηψληαο δείγκα 454 ππαιιήισλ ΓΔΚΟ, εληφπηζε 

πψο ε εμσηεξηθή παξαθίλεζε έρεη κεγαιχηεξε παξνπζία απφ ηελ εζσηεξηθή, αθφκα θαη αλ ε 

εζσηεξηθή έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ εξγαζηαθή απφδνζε. Δπίζεο, έδεημε πψο ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο ηεξαξρήζεηο ηνπο 

γηα ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο (Manolopoulos, 2007), θαη πσο ε επίδξαζε ηνπο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Manolopoulos, 

2008). Αιιά έδεημε θαη πψο, παξ’ φιν πνπ ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε έρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ απφδνζε, νη εξγαδφκελνη ζηνλ δεκφζην ηνκέα παξαθηλνχληαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην ζπλδπαζκφ ακνηβψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ (Manolopoulos, 2008).  

ην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο εζηίαζαλ δχν εξγαζίεο ησλ Kontodimopoulos, Niakas 

θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο (Kontodimopoulos, Paleologou & Niakas, 2009; Gaki, Kontodimopoulos 

& Niakas, 2013). ηελ πξψηε εξγαζία (Kontodimopoulos et al., 2009), εμεηάζηεθαλ ηξεηο 

θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία: ηαηξψλ (354 

άηνκα), λνζειεπηψλ (581 άηνκα) θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ (418 άηνκα). Tα επξήκαηα 
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έδεημαλ πψο νη θαηψηεξεο θαηεγνξίεο αλαγθψλ, θαηά Maslow, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

θαιπθζνχλ πξηλ ηηο πςειφηεξεο θαηεγνξίεο αλαγθψλ. Η αλάγθε γηα νινθιήξσζε αμηνιφγεζε 

σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο παξαθίλεζεο, κε ηελ αλάγθε γηα ζρέζεηο θαη ηηο ακνηβέο λα 

αθνινπζνχλ. Δπίζεο, νη εξγαδφκελνη ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία βξέζεθαλ λα αμηνινγνχλ φινπο 

ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο σο ζεκαληηθφηεξνπο απ’ φηη νη εξγαδφκελνη ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία. ηε δεχηεξε εξγαζία (Gaki et al., 2013), εμεηάζηεθε ε παξαθίλεζε γηα ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ελφο δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ, απφ φπνπ πξνέθπςε πσο ε αλάγθε γηα 

νινθιήξσζε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο παξαθίλεζεο, κε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαθίλεζε ησλ λνζειεπηψλ.  

Σέινο, νη Grammatikopoulos θαη ζπλεξγάηεο (2013) κειέηεζαλ ηνπο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο πνπ ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο νη εξγαδφκελνη ζε κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο. 

Δπηβεβαηψλνληαο πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ε αλάγθε γηα νινθιήξσζε θαη γηα αλαγλψξηζε  

βξέζεθαλ λα απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξαθηλεηέο, κε ηηο ακνηβέο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο λα αθνινπζνχλ. Δπίζεο, εξγαδφκελνη ζε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο αμηνινγνχλ ηηο ακνηβέο σο ζεκαληηθφηεξν παξαθηλεηή απφ φηη νη ππφινηπνη, θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηεξάξρεζε κεηαμχ παξαθηλεηψλ.  

πλνιηθά, δηαπηζηψλνπκε πσο ππάξρεη ζεκαληηθφ πεδίν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε γχξσ 

απφ ηα δεηήκαηα ηεο παξαθίλεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη επξχηεξα ηεο εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα επεθηείλεη ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε, λα ηελ εκπινπηίζεη, θαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κειινληηθή έξεπλα πνπ 

ζα εμεηάζεη ηα δεηήκαηα απηά θαη ζα εκβαζχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε γλψζε ζρεηηθά κε απηά.  
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4. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

Η εξεπλεηηθή κεζνδνινγία αθνξά ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ελφο εξσηήκαηνο (ή πεξηζζφηεξσλ) ζε ζρέζε κε έλα ζχλνιν 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ θαη αληηθεηκεληθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). Έρνληαο απνζαθελήζεη ην εχξνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζην παξψλ 

Κεθάιαην αλαιχνληαη δεηήκαηα εξεπλεηηθήο θηινζνθίαο θαη πξνζέγγηζεο, εξεπλεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη κεζνδνινγίαο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δείγκαηνο θαη επηινγήο ησλ ηαθηηθψλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.  

4.1 Φηινζνθία ηεο Έξεπλαο  

ηελ καθξνρξφληα ηζηνξηθή πνξεία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θηινζνθίαο, πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο αλαπηχρζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε γλψζε, ηε θχζε ηεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίνλ ηελ πξνζεγγίδνπκε, ηελ θαηαλννχκε θαη ηελ αληηιακβαλφκαζηε. Πνιιέο απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζε δηαθξηηά θηινζνθηθά ξεχκαηα, θάζε έλα απφ 

ηα νπνία παξνπζίαδε ηε δηθή ηνπ δηαθξηηή πξνζέγγηζε. Ο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ηνπνζέηεζε 

ελφο εξεπλεηή ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο, επεξεάδεη άκεζα θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηνπ. Πξηλ πξνζδηνξηζηεί ε εξεπλεηηθή θηινζνθία ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, κηα ζπλνπηηθή παξνπζία ησλ βαζηθψλ ξεπκάησλ είλαη ρξήζηκε.  

Ο Θεηηθηζκόο (Positivism) έρεη ζηε βάζε ηνπ ηελ ηδέα πεξί χπαξμεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο, απνζπλδεδεκέλεο απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη 

ππαγφκελεο ζηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο. Βαζηθνί εθπξφζσπνη ηνπ ζεηηθηζηηθνχ ξεχκαηνο 

ππήξμαλ ν Κνλη (Comte), ν Καξηέζηνο (Descarte), ν πηλφδα θαη ν Λάηκπληηδ. Οη ζεηηθηζηέο 
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απέξξηςαλ ηε κεηαθπζηθή, θαη ππνζηήξημαλ πψο κφλνο ζηφρνο ηεο επηζηήκεο είλαη ε θαηαλφεζε 

ηεο θχζεο ησλ πξαγκάησλ. Η θχζε ησλ πξαγκάησλ θαηαλνείηαη κφλν κέζσ ηεο παξαηήξεζεο 

θαη ηνπ πεηξάκαηνο, θαη φρη κέζσ ησλ ππνθεηκεληθψλ αληηιήςεσλ θαη αηζζήζεσλ ησλ 

αλζξψπσλ. Η επηζηεκνληθή κέζνδνο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (πνπ γηα ην ιφγν απηφ 

αλαθέξνληαη θαη σο «ζεηηθέο επηζηήκεο») είλαη ε ελδεδεηγκέλε γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, 

θαη πξέπεη λα πηνζεηείηαη θαη απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). 

Χο παξαθιάδη ηνπ ζεηηθηζκνχ αλαπηχρζεθε ην θίλεκα ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ (logical 

positivism), πνπ πξφηεηλε ηελ πηνζέηεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ινγηθήο ζθέςεο σο 

απαξαίηεησλ εξγαιείσλ θαηαλφεζεο θαη εμήγεζεο ηνπ θφζκνπ γχξσ καο.  

πγγελέο κε ηνλ ζεηηθηζκφ ππήξμε ην ξεχκα ηνπ Εκπεηξηζκνύ (Empiricism), κε βαζηθνχο 

εθπξνζψπνπο ηνπο Bacon, Locke θαη Hume. H βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εκπεηξηζκνχ θαη ηνπ 

ζεηηθηζκνχ είλαη πσο ν πξψηνο απνξξίπηεη ηελ ηδία πεξί χπαξμεο γεληθψλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε 

θχζε ησλ πξαγκάησλ, θαη πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν κέζσ ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

ρξήζεο καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ. Αληίζεηα, ν εκπεηξηζκφο βάδεη ζην επίθεληξν ηελ αληίιεςε θαη 

ηελ εκπεηξία, πνπ απνηεινχλ βαζηθή πεγή ηεο γλψζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο. Καη πξφηεηλε πψο 

ε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ απαηηεί πξνζεθηηθή παξαηήξεζε, ζπιινγή παξαηεξήζεσλ θαη 

εμαγσγή απφ απηέο γεληθεχζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαθξάδνληαη ζε 

πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ (ηαιίθαο, 2011). Πξνέθηαζε ηνπ εκπεηξηζκνχ είλαη πσο δελ κπνξεί 

λα ππάξρεη κία απφιπηε αιήζεηα θαη γλψζε γηα ηα θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, αθνχ 

ππάξρνπλ φξηα ζηηο αληηιεπηηθέο θαη αλαιπηηθέο καο ηθαλφηεηεο, αθφκα θαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ηζρπξφηεξεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο έξεπλαο θαη θαηαλφεζεο.  

Η Φαηλνκελνινγία (Phenomenology) εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 Αηψλα. Βαζηθή 

ηεο αξρή ήηαλ πψο ηα θαηλφκελα κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο έρνπλ, ρσξίο πξνεγνχκελεο 
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ππνζέζεηο θαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, αιιά κέζα απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη ηα 

ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία (αληηιήςεηο, κλήκεο, ζθέςεηο θαη πξάμεηο). Άξα, ζε αληίζεζε κε ην 

δηαρσξηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ απηά γίλνληαη αληηιεπηά, πνπ 

ππνζηήξημε ν ζεηηθηζκφο, ε θαηλνκελνινγία ππνζηεξίδεη πσο ην αληηθείκελν (ππφ παξαηήξεζε) 

δελ κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ην ππνθείκελν (ηνλ παξαηεξεηή). Σν ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν φρη 

κφλν δελ ζεσξείηαη σο πξνβιεκαηηθφ γηα ηελ έξεπλα κέζα απφ κία θαηλνκελνινγηθή 

πξνζέγγηζε, αιιά αληίζεηα ζεσξείηαη σο βαζηθφ πξίζκα γηα ηελ θαηαλφεζε φζσλ ζπκβαίλνπλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη έξεπλεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ θαηλνκελνινγία σο εξεπλεηηθή θηινζνθία 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο φπσο νη νκάδεο εζηίαζεο, νη ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο, αιιά θαη ε 

παξαηήξεζε ζε θπζηθά πεξηβάιινληα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθνληαη νη εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ 

θαη ηα δηαθνξεηηθά θαηλφκελα φπσο ηα βηψλνπλ ηα άηνκα (ηαιίθαο, 2011).  

Σέινο, ν Ρεαιηζκόο απνδέρεηαη ηελ χπαξμε ελφο αληηθεηκεληθνχ θφζκνπ, κηαο 

αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο, αλεμάξηεηεο απφ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε θαη 

εκπεηξία. Πξνζζέηεη, φκσο πσο ε γλψζε δελ είλαη κία ζηαηηθή έλλνηα, αιιά αλαπξνζαξκφδεηαη 

δπλακηθά αλάινγα κε ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα θάζε επνρήο (Κπξηαδφπνπινο & 

ακαληά, 2011). Αληίζηνηρα, νη επηζηεκνληθέο αξρέο, παξαδνρέο θαη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαλνεζνχλ δηαθνξεηηθά θαηλφκελα κεηαβάιινληαη ζπλερψο, θαη ζε 

θάπνην βαζκφ κεηαβάιινπλ θαη ηα ίδηα ηα θαηλφκελα ηα νπνία επηρεηξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ.  

Η παξνχζα εξγαζία επηιέγεη σο εξεπλεηηθή θηινζνθία ηνλ ζεηηθηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ππάξρεη κία αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κε ηε βνήζεηα 

ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο φζσλ ζπκβαίλνπλ. Δπνκέλσο, ε παξαηήξεζε, ε 

ζχγθξηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ε αλάιπζε ηνπο ζεσξνχληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθήο γλψζεο γχξσ απφ έλα θαηλφκελν. ην πιαίζην 
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απηφ ε ππάξρνπζα γλψζε (ζεσξία, βηβιηνγξαθία) έρνπλ απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα (ζηελ πεξίπησζε καο, έλλνηα 

απφ ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά) θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σα εξσηήκαηα απηά 

εμεηδηθεχηεθαλ πεξαηηέξσ κε ηε δηαηχπσζε εκπεηξηθά ειέγμηκσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, πνπ 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ ή λα απνξξηθζνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ δεδνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο, αλαπηχζζνληαη 

θαη ειέγρνληαο ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα γχξσ απφ ηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο.  

4.2 Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε  

ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία ππάξρνπλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

δεκηνπξγία λέαο γλψζεο. Η πξψηε είλαη ε παξαγσγηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ε βάζε είλαη κηα 

πθηζηάκελε ζεσξία (ή έλα ζχλνιν ζεσξηψλ), ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζε ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη 

κε ηε βνήζεηα εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί εάλ ηζρχνπλ ή φρη. Η 

δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξαγσγηθήο κεζφδνπ, θαη ν 

εξεπλεηήο κέζα απφ κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαιείηαη λα απνδερζεί ή 

λα απνξξίςεη ηηο ππνζέζεηο απηέο. Η δεχηεξε είλαη ε επαγσγηθή πξνζέγγηζε, φπνπ δελ ππάξρνπλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο ή ππνζέζεηο, αιιά κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηακνξθψλνληαη γεληθέο αξρέο θαη ζπκπεξάζκαηα, αθφκα θαη ζεσξίεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαγσγηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Έηζη, 

αλαπηχρζεθαλ, κέζα απφ ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ηεο ζεσξίαο θαη ηε δηακφξθσζε ινγηθψλ 

επηρεηξεκάησλ, ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο, ε νξζφηεηα ησλ νπνίσλ ζα ειεγρζεί κε ηε 

ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ (δεδνκέλσλ), πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

ζα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ απφ ην κεξηθφ (ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ην νπνίν δηεξεπλάηαη) ζην 

γεληθφ (φιεο νη πεξηπηψζεηο) (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011).   
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4.3 Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή  

Η εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή (research strategy) αθνξά ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία 

ζπιιέγνληαη ζπζηεκαηηθά παξαηεξήζεηο (δεδνκέλα), απνζεθεχνληαη θαη αλαιχνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ζε βάζνο έλα θαηλφκελν ή/θαη λα εμαθξηβσζεί ε εξκελεπηηθή ηζρχο 

κηαο ζεσξίαο ή/θαη εμεηαζηεί ε θχζε κηαο ζρέζεο. Η επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εξεπλεηηθή θηινζνθία θαη ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, 

θαζψο θαη κε ην γεληθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). Αθνινχζσο, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη πην 

δηαδεδνκέλεο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλαληνχληαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, πξνηνχ 

απνζαθεληζηεί πνηα απφ απηέο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.   

Η Πεηξακαηηθή Έξεπλα (Experimental Research) πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο νκνίσλ ή νκνεηδψλ 

ππνθεηκέλσλ (αηφκσλ ή νκάδσλ) ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ εξεπλεηή (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο). Μεηαβάιινληαο ηηο ζπλζήθεο θαη 

θαηαγξάθνληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, κπνξνχλ λα επαιεζεπζεί (ή λα απνξξηθζεί) ε 

χπαξμε αηηηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη. Οη πεηξακαηηθέο 

κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο ζεηηθηζηηθήο θηινζνθίαο θαη ηεο 

παξαγσγηθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο, αθνχ κέζα απφ ην πείξακα δηαηππψλνληαη ζεσξεηηθέο 

πξνηάζεηο γχξσ απφ ηα αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο.  

Η Θεκειησκέλε Θεσξία (Grounded Theory) ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο πνηνηηθέο 

κεζφδνπο έξεπλαο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ζεσξίαο θαη ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ κέζα 

απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011).  
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Η Εζλνγξαθία (Ethnography) έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνπο θιάδνπο ηεο αλζξσπνινγίαο θαη 

ηεο εζλνινγίαο. ηφρνο ηεο είλαη φρη λα ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ, αιιά 

λα θαηαλνήζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηηο ζθέςεηο, αληηιήςεηο θαη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζην νπνίν απηέο αλαπηχζζνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη (Κπξηαδφπνπινο 

& ακαληά, 2011). πλήζσο, ν ίδηνο ν εξεπλεηήο εκπιέθεηαη ζην πεδίν έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα θαηαγξάςεη έλλνηεο θαη γεγνλφηα θαη λα εληνπίζεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. ηε 

ζπλέρεηα, απφ ην εκπεηξηθφ πιηθφ εμάγνληαη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο, θαη κέζα απφ απηέο 

πξνθχπηνπλ ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο.  

Η Μειέηε Πεξίπησζεο (Case Study) αθνξά ηελ εηο βάζνο κειέηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ (γηα παξάδεηγκα, ελφο νξγαληζκνχ, κηαο νκάδαο αηφκσλ, κηαο ρψξαο ή κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ) πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν έλα ζεσξεηηθφ επηρείξεκα ή κία 

ζεσξεηηθή πξφηαζε. Χο ζηξαηεγηθή, ε κειέηε πεξίπησζεο πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ (ή πεξίπησζεο, case), ηνλ εληνπηζκφ κεηαβιεηψλ 

θαη ζρέζεσλ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γεληθεχζηκσλ γηα έλαλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ ή κηα επξχηεξε θαηεγνξία θαηλνκέλσλ/γεγνλφησλ (Cohen et al., 1994).  

H Πεξηγξαθηθή Έξεπλα (Descriptive Research) έρεη σο ζηφρν ηελ πεξηγξαθή 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη φρη ηελ εξκελεία ηνπο ή ηε ζχλδεζε 

ηνπο κε ηε ζεσξία θαη ηε βηβιηνγξαθία. Η δηεμαγσγή κηαο ηέηνηαο έξεπλαο αθνινπζεί ζπλήζσο 

κηα πξνεπηιεγκέλε δνκή, κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, θαη ν εξεπλεηήο ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπν 

νπδέηεξν απέλαληη ζην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηεο έξεπλαο, ρσξίο λα εηζάγεη ην δηθφ ηνπ 

θξηηήξην ή λα πξνζπαζεί λα εμεγεζεί γηαηί ηζρχεη θάηη πνπ παξαηεξείηαη.  

Η Έξεπλα Επηζθόπεζεο (Survey) πεξηιακβάλεη ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ γχξσ απφ ηηο 

ζθέςεηο, αληηιήςεηο, πξνηηκήζεηο θαη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηελ απεπζείαο επαθή καδί 
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ηνπο (ζπλέληεπμε, ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ θιπ.). Έηζη, κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνληαη κε 

ζρεηηθά άκεζν ηξφπν πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην πψο αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη έλα δήηεκα, 

θαη λα αλαιχνληαη πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζεί ή φρη κηα ζεσξία. Σαπηφρξνλα, φκσο, απηφο ν 

ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη θαη πξνβιήκαηα, αθνχ νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ κπνξεί λα έρνπλ ζηνηρεία πξνθαηάιεςεο ή ειιηπνχο γλψζεο.  

Η παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηεί σο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ηε κειέηε πεξίπησζεο (case 

study), κε αληηθείκελν κειέηεο ην Γήκν Υατδαξίνπ. Όπσο ζπδεηήζεθε ζηελ Δηζαγσγή, ν Γήκνο 

Υατδαξίνπ είλαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ πιεζπζκηαθά ζηε ρψξα, θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ηνπ απαζρνιείηαη κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ. πλεπψο, πξφθεηηαη γηα έλα 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γειαδή, πην ζπγθεθξηκέλα, λα 

εμεηαζηνχλ ηα θαηλφκελα ηεο παξαθίλεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη ε 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο, 

επηιέρζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ζε βάζνο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα, θαη κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζην ζχλνιν (ζπλνιηθά ην 

Γεκφζην ζηελ Διιάδα).  

4.4 Δίδνο Έξεπλαο  

ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, ππάξρνπλ ηξία βαζηθά είδε έξεπλαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηε θχζε ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: ε δηεξεπλεηηθή έξεπλα 

(exploratory), ε πεξηγξαθηθή έξεπλα (descriptive) θαη ε αηηηνινγηθή έξεπλα (causal). Η 

δηεξεπλεηηθή έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ελφο αληηθεηκέλνπ γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη 

πξνεγνχκελε γλψζε, ηελ εμνηθείσζε κε απηφ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ βαζηθψλ δεηεκάησλ θαη 
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κεηαβιεηψλ. πλδέεηαη κε εξσηήκαηα πνπ εμεξεπλνχλ ην «ηί;» πίζσ απφ έλα θαηλφκελν, 

γεγνλφο ή θαηάζηαζε. Η πεξηγξαθηθή έξεπλα απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ελφο αληηθεηκέλνπ, θαη 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. πλδέεηαη κε εξσηήκαηα 

πνπ εμεηάδνπλ ην «πψο;» θαη ην «πνηνο» πίζσ απφ έλα θαηλφκελν, γεγνλφο ή θαηάζηαζε. Σέινο, 

ε αηηηνινγηθή έξεπλα επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

κεηαβιεηψλ, θαη ζπλδέεηαη κε εξσηήκαηα ηχπνπ «γηαηί;». ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε 

έξεπλα είλαη πεξηγξαθηθή, αθνχ επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαη 

ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Η έξεπλα, φκσο, έρεη θαη ζηνηρεία 

ηνπ αηηηνινγηθνχ ηχπνπ, αθνχ επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε θαη κία ζρέζε (κεηαμχ παξαθίλεζεο 

θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο). Δπνκέλσο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο 

θαη ηα εξσηήκαηα, ε εξγαζία θηλείηαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ βαζηθψλ ηχπσλ έξεπλαο.   

4.5 Μέζνδνο Έξεπλαο  

ηελ παξνχζα εξγαζία αθνινπζείηαη ε πνζνηηθή δηεξεχλεζε. ην πιαίζην ηεο 

ζεηηθηζηηθήο θηινζνθίαο θαη ηεο παξαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, ζπιιέγνληαη ζπζηεκαηηθά δεδνκέλα 

πνπ ζπλδένληαη κε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία αλαιχνληαη 

κε ηε βνήζεηα πνζνηηθψλ/ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ. ηφρνο ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη λα ειεγρζνχλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, αιιά 

θαη λα παξαρζνχλ αληηθεηκεληθέο εξκελείεο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα αίηηα θαη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελδηαθέξνληνο (ηαιίθαο, 2011; Bryman & Bell, 2015). Μεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εδψ επηιέγεηαη ε ρξήζε ηνπ δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή γηα πξσηνγελή έξεπλα 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011) θαη δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ειεπζεξία λα ξπζκίζεη ην είδνο, ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη (Creswell, 2013). ηελ παξνχζα 
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εξγαζία, ε ηερληθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκάηαη πσο επηηξέπεη ηελ άληιεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

δπλαηνχ φγθνπ δεδνκέλσλ απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο (ην Γήκν Υατδαξίνπ), πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο θαη λα παξαρζνχλ γεληθεχζηκα ζπκπεξάζκαηα. Σαπηφρξνλα, εθηηκάηαη 

σο επηινγή ζπκβαηή κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο (θηινζνθία, πξνζέγγηζε, ζηξαηεγηθή).  

Έλα εξεπλεηηθφ εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

αλάινγα κε ηηο επηδηψμεηο ηεο έξεπλαο θαη ηνπ εξεπλεηή: γηα παξάδεηγκα, κε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε, κε απνζηνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ, κε απνζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ή κε αλάξηεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία θ.ν.θ. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ηα εξσηεκαηνιφγην ζπγθεληξψζεθαλ κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ Γεκαξρείνπ 

ηνπ Υατδαξίνπ, φπνπ ζηεγάδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

κεραληζκνχ. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ δηα δψζεο, απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, θαη 

ζπγθεληξψζεθαλ πάιη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, ε ζεηξά δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ηπραία, ελψ ε 

ζπκπιήξσζε ιάκβαλε ρψξα ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζηνλ ίδην ρψξν.  

4.5 Γνκή θαη ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

δηακνξθψζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληιεί απφ ηνπο εξσηψκελνπο (εδψ, ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζην Γήκν Υατδαξίνπ) πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο (εζσηεξηθνχο 

θαη εμσηεξηθνχο) πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξνπο θαη κε ην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γλσζηέο θαη απνδεθηέο απφ ηε βηβιηνγξαθία 

θιίκαθεο κέηξεζεο. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο θιίκαθεο απηέο κεηαθξάζηεθαλ ζηελ 

Διιεληθή, θαη αλαδηαηππψζεθαλ ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηέο. Δπίζεο, φιεο νη 
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εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ σο πνιιαπιήο επηινγήο, θαη σο ηχπνπ Likert 5 ζεκείσλ, φπνπ ε 

απάληεζε ηνπ θάζε εξσηψκελνπ ππνδεηθλχεη ηελ ηεξάξρεζε ηνπ γηα ην εθάζηνηε δήηεκα.  

Έηζη, γηα ηε κέηξεζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εξσηήζεηο πνπ αλέπηπμε ν Manolopoulos (2007, 2008), θαη πνπ έρνπλ 

ειεγρζεί εκπεηξηθά θαη ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο. Πιενλέθηεκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ εξσηήζεσλ είλαη πψο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζε έξεπλεο γηα ηελ 

παξαθίλεζε ζην Διιεληθφ Γεκφζην, νπφηε γηα ηελ θαηαζθεπή έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ νη 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ. Δπηπιένλ, είλαη απφ ηηο πην γλσζηέο θιίκαθεο ζηε βηβιηνγξαθία 

φπνπ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη αμηνινγνχλ θαη ηεξαξρνχλ ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο (self-

reported measures). Οη εξσηήζεηο ηνπ Manolopoulos βαζίδνληαη ζηνπο παξάγνληεο ‘πγηεηλήο’ 

θαη ‘παξαθίλεζεο’ ηνπ Herzberg (1968), πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο (επηηεχγκαηα, αλαγλψξηζε, θχζε/πεξηερφκελν εξγαζίαο, ππεπζπλφηεηα, 

αλάπηπμε/εμέιημε) φζν θαη ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο (νξγαλσζηαθέο 

πνιηηηθέο, επίβιεςε, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζπλζήθεο εξγαζίαο, θχξνο/ζέζε, ακνηβή, 

αζθάιεηα). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Μanolopoulos παξνπζίαζε ηνπο εμήο παξάγνληεο παξαθίλεζεο: 

1. Παξνρή δίθαηεο ακνηβήο. 

2. Παξνρή πξφζζεησλ θηλήηξσλ. 

3. Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

4. Δπθαηξίεο ηεξαξρηθήο εμέιημεο. 

5. Δξγαζηαθή αζθάιεηα.  

6. πλζήθεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

7. Δπθαηξίεο γηα αλάπηπμε λέαο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ.  

8. Αλάγθε γηα δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εξγαζία.  
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9. Αλάγθε γηα εθηίκεζε θαη θαιή θήκε.  

10. Αλαγλψξηζε εξγαζίαο/πξνζπαζεηψλ.  

11. Αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε.  

12. Δπθαηξίεο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.  

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα, Δθζέκα 1 γηα ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη Έθζεκα 2 γηα ηηο πξσηφηππεο θαη ηηο κεηεθξαζκέλεο εξσηήζεηο) 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη δψδεθα παξάγνληεο παξαθίλεζεο (εμσηεξηθνί 1-6, εζσηεξηθνί 7-12). Η 

αξρηθή εξψηεζε δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Πνηνο παξάγνληεο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνχο 

γηα ηελ παξαθίλεζε ζηελ εξγαζία ζαο; Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε φηη κπνξνχλ λα παξνηξχλνπλ 

εζάο ή/θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ψζηε λα θαηαβάιιεηε πξφζζεηε πξνζπάζεηα;». Οη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηεξαξρφληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 5, 

φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζε «θαζφινπ ζεκαληηθφο» θαη ην 5 ζε «πνιχ ζεκαληηθφο».  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (job satisfaction) ρξεζηκνπνηείηαη ε 

θιίκαθα πνπ αλέπηπμε ν Paul Spector (1985), θαη αλαθέξεηαη σο ‘Job Satisfaction Survey’. Σν 

εξγαιείν απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιπάξηζκεο έξεπλεο, ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο θαη 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Spector, 1997), νπφηε ζεσξείηαη γεληθφηεξα αμηφπηζηε θαη έγθπξε. Η 

αξρηθή κνξθή ηεο θιίκαθαο ζπκπεξηιακβάλεη 36 επηκέξνπο εξσηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ελλέα 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο (facets) ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο: ηηο 

ακνηβέο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο εμέιημεο, ηελ επίβιεςε θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνλ 

πξντζηάκελν, ηα πξφζζεηα νθέιε θαη θίλεηξα, ε αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο, νη 

νξγαλσζηαθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην πεξηερφκελν ηεο 

εξγαζίαο θαη ε επηθνηλσλία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηηο 36 εξσηήζεηο αθαηξέζεθαλ 7, 

ζρεηηθέο κε δεηήκαηα πξφζζεησλ θηλήηξσλ (αθνχ ζην Διιεληθφ Γεκφζην δελ έρνπλ θαζηεξσζεί 
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ηέηνηνπ είδνπο θίλεηξα) θαη ελδν-νξγαλσζηαθήο επηθνηλσλίαο (αθνχ ε επηθνηλσλία ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα αθνινπζεί πξνθαζνξηζκέλεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο). 

Δπνκέλσο, ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 29 εξσηήζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Οη εξσηήζεηο αλαδηαηππψζεθαλ σο θιεηζηνχ ηχπνπ, 

ππφ ηε γεληθή εξψηεζε: «ε ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηελ νπνία θαηέρεηε ηψξα, ζε ηη βαζκφ 

ζπκθσλείηε (ή δηαθσλείηε) κε ηηο παξαθάησ θξάζεηο;». Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ εάλ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθα απφ 1 έσο 5, φπνπ ην 1 

αληηζηνηρεί ζε «δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ζε «ζπκθσλψ απφιπηα».  

ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάξηεκα), ρξεζηκνπνηήζεθε θείκελν πνπ 

πεξηγξάθεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, θαιψληαο ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

δηαζέζνπλ έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο (15-20 ιεπηά) πξνθεηκέλνπ λα ην ζπκπιεξψζνπλ 

θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ζην θείκελν ηνλίζηεθε ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε αλσλπκία ησλ απαληήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή (Cohen et al., 2007). Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία, ε παξνρή απηψλ ησλ 

δηαζθαιίζεσλ, θαζψο θαη ε κε-εκπινθή θαηά ηε ζπκπιήξσζε, εληζρχνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη 

ηελ αμηνπηζηία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ.  

4.6 Μέζνδνο Γεηγκαηνιεςίαο 

ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δείγκαηνο απφ ην νπνίν ζα 

αληιεζνχλ δεδνκέλα ζεσξείηαη θνκβηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. 

Σν βέιηηζην δείγκα, ηφζν ζε φξνπο κεγέζνπο φζν θαη ζε φξνπο ζχλζεζεο, πξνθχπηεη απφ κηα 

ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα, ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο. Δπίζεο, ζεκαζία έρεη θαη 

ε ηερληθή δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί -απιή ηπραία, ζηξσκαηνπνηεκέλε, 

πνζνζηψζεσλ, επθνιίαο, ρηνλνζηηβάδαο/ζθνπηκφηεηαο. Η θάζε ηερληθή νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή 
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ζχλζεζε δείγκαηνο, νπφηε ε επηινγή είλαη ζεκαληηθή θαη ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο, ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηξαηεγηθή, θαη ηε 

κεζνδνινγία ζπγθέληξσζεο θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηείηαη ε δεηγκαηνιεςία πνζνζηψζεσλ (quota 

sampling). πγθεθξηκέλα, απφ ην ζχλνιν 291 εξγαδνκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ (ηαθηηθψλ ππαιιήισλ) επηιέρζεθε ε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα γίλεη ζηνπο 

150 πνπ εξγάδνκαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεκαξρείνπ, φπνπ ζηεγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο θαη ν βαζηθφο δηνηθεηηθφο κεραληζκφο. Καη ζηνπο 150 δηαλεκήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο εξγαζίαο, θαη παξαιήθζεθε ζπκπιεξσκέλν απφ ηνπο 83, νπφηε ε 

αληαπφθξηζε δηακνξθψζεθε ζε πνζνζηφ 55,3%. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαη θξίλεηαη 

επαξθέο κε βάζε αληίζηνηρεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία (ελδεηθηηθά, ζηε κειέηε ηνπ 

Μαλσιφπνπινπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ήηαλ 46%; Manolopoulos, 2007).  

Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηφ πσο πξηλ ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

πξνεγήζεθε πηινηηθή δνθηκή ζε έμη εξγαδφκελνπο ζην Γήκν Υατδαξίνπ, πνπ έρνπλ ζέζεηο 

πξντζηακέλσλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη έθαλαλ 

ζρφιηα ρξήζηκα ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ, κε ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, αιιά θαη κε ην 

ζέκα ηεο έξεπλαο. Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην εξσηεκαηνιφγην, θαη ζπλνιηθά ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.  

4.7 Σερληθέο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο 

Όπσο έγηλε ζαθέο ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ, ε παξνχζα 

εξγαζία έρεη πηνζεηήζεη σο εξεπλεηηθή θηινζνθία ηνλ ζεηηθηζκφ θαη ηελ πνζνηηθή δηεξεχλεζε. 

Δπίζεο, σο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή έρεη επηιεγεί ε κειέηε πεξίπησζεο θαη σο κέζνδνο ζπιινγήο 
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δεδνκέλσλ ην εξσηεκαηνιφγην. Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε δηαδηθαζία 

ησλ εξσηεκαηνινγίψλ ζα αλαιπζνχλ πνζνηηθά, κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ.  

Δηδηθφηεξα, νη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζαξκφδνληαη 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ. Έηζη, γηα ηηο απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηγξαθηθέο ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα θαιή εηθφλα γηα ην ηη ηζρχεη ζρεηηθά κε ηηο δχν 

έλλνηεο απηέο ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. Γηα λα εμεηαζηεί ε 

επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαη ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ην ηεζη ρ
2 

, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαη ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο 

(κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ Pearson). Σέινο, γηα λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο ζην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο 

παιηλδξφκεζεο (απιή θαη πνιιαπιή). Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ απηψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο, θαη είηε λα γίλνπλ δεθηέο είηε λα 

απνξξηθζνχλ. Δπηζεκαίλεηαη εδψ πσο φιεο νη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 23, χζηεξα απφ εηζαγσγή ζην ίδην πξφγξακκα ησλ απνηειεζκάησλ 

απφ φια ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη επεμεξγαζία ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ.  
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5. Απνηειέζκαηα 

5.1 Αλάιπζε Γεκνγξαθηθώλ ηνηρείσλ  

Απφ ηνπο 83 εξγαδφκελνπο ζην Γήκν Υατδαξίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

θαη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη 33 (39,8%) ήηαλ άλδξεο θαη νη 50 (60,2%) γπλαίθεο (βι. 

Πίλαθα 1). Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο (39 άηνκα ή 47%) βξίζθεηαη ζην ειηθηαθφ εχξνο 

45-54 εηψλ, ελά εμίζνπ ζεκαληηθφ κέξνο (34 άηνκα ή 41%) ζην ειηθηαθφ εχξνο 35-44 εηψλ, 

κηθξφ κφλν κέξνο (7 άηνκα ή 8,4%) ζην εχξνο άλσ ησλ 55 εηψλ θαη αθφκα κηθξφηεξν (3 άηνκα 

ή 3,6%) ζην εχξνο έσο 34 εηψλ (βι. Πίλαθα 2) 

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλδξαο 33 39.8 39.8 39.8 

Γπλαίθα 50 60.2 60.2 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

Πίνακασ 1 Κατανομή δείγματοσ ωσ προσ το φφλο 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έσο 34 3 3.6 3.6 3.6 

35-44 34 41.0 41.0 44.6 

45-54 39 47.0 47.0 91.6 

55 εηώλ θαη άλσ 7 8.4 8.4 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

Πίνακασ 2 Κατανομή δείγματοσ με βάςη την ηλικία 
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Μορφωτικό Επίπεδο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ 

δηπιώκαηνο 
4 4.8 4.8 4.8 

Πηπρηνύρνο ΑΕΙ 22 26.5 26.5 31.3 

Πηπρηνύρνο ΑΤΕΙ 18 21.7 21.7 53.0 

Απόθνηηνο Λπθείνπ 39 47.0 47.0 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

Πίνακασ 3 Κατανομή δείγματοσ με βάςη το μορφωτικό επίπεδο 

 

Δμεηάδνληαο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα, πξνθχπηεη πσο έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο (39 άηνκα ή 47%) είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αθνινπζνχλ 

νη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ/ΑΔΙ (22 άηνκα ή 26,5%) θαη νη απφθνηηνη ΣΔΙ (18 άηνκα ή 21,5%), 

ελψ ιηγφηεξνη είλαη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηεο (4 άηνκα ή 4,8%) (βι. Πίλαθα 3). Οη 

εξγαδφκελνη ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ πψο εξγάδνληαη ζην Γήκν Υατδαξίνπ θαηά κέζν φξν επί 

14,39 έηε, κε ηε δηάξθεηα εξγαζίαο ηνπο λα θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 37 έηε, ελψ αλέθεξαλ πσο 

εξγάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο θαηά κέζν φξν επί 9,07 έηε (βι. Πίλαθα 4).  

 

Statistics 

 

Πόζα ρξόληα 

εξγάδεζηε ζην 

Δήκν 

Φατδαξίνπ; 

Πόζα ρξόληα 

εξγάδεζηε ζηελ 

ίδηα ζέζε; 

N Valid 83 83 

Missing 0 0 

Mean 14.39 9.07 

Median 14.00 5.00 

Std. Deviation 9.102 8.033 

Range 36 36 

Minimum 1 1 
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Maximum 37 37 

Πίνακασ 4 Περιγραφικά ςτατιςτικά χρόνου εργαςίασ 

5.2 Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο  

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ νη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη αμηφπηζηεο, δειαδή εζσηεξηθά ζπλεπείο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

ηνπ δείθηε alpha ηνπ Cronbach (Cronbach’s alpha). Ο δείθηεο απηφο απνηειεί απφ ηα πιένλ 

γλσζηά κέηξα ηεο αμηνπηζηίαο κηαο πνιπδηάζηαηεο κεηαβιεηήο, αθνχ εθηηκά ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εξσηήζεσλ πνπ κεηξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη εθηηκνχκε πσο κπνξνχλ 

λα ζπλδπαζηνχλ ζε κία εληαία κεηαβιεηή.  

Έηζη, γηα ηηο 29 επηκέξνπο εξσηήζεηο απφ ηελ θιίκαθα ‘Job Satisfaction Survey’ ηνπ 

Spector (1985), πνπ κεηξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, έρνπκε: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.839 29 

Πίνακασ 5 Δείκτησ εςωτερικήσ ςυνζπειασ τησ εργαςιακήσ ικανοποίηςησ 

Ο δείθηεο alpha ηνπ Cronbach, πνπ δηακνξθψλεηαη ζην επίπεδν ηνπ 0.839, ππνδεηθλχεη 

πσο ππάξρεη απμεκέλε εζσηεξηθή ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ 29 εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κέηξεζε 

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Με δεδνκέλν πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Spector νη αληίζηνηρνη δείθηεο 

αμηνπηζηίαο/εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θπκαίλνληαη απφ 0.70 έσο 0.90, ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα 

(βι. Πίλαθα 5) είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ. Με απηφ ην δεδνκέλν, νη 29 δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο 

κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ ζε κία εληαία κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ην επίπεδν εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο.  
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Υπάξρνπλ ιίγεο 

δπλαηόηεηεο πξναγσγήο 

ζηε δνπιεηά κνπ. 

94.05 213.217 .272 .837 

Ο/Η πξντζηάκελνο/ε κνπ 

είλαη αξθεηά ηθαλόο ζηε 

δνπιεηά ηνπ. 

92.64 217.087 .231 .837 

Δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

από ηα νθέιε πνπ κνπ 

πξνζθέξεη ε παξνύζα 

εξγαζία κνπ. 

93.47 208.959 .412 .832 

Όηαλ θάλσ ηε δνπιεηά κνπ 

ζσζηά, απνθνκίδσ ηελ 

αλαγλώξηζε πνπ ζα 

έπξεπε. 

93.25 204.045 .518 .828 

Πνιινί από ηνπο θαλόλεο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζηνλ 

νξγαληζκό ζηνλ νπνίν 

εξγάδνκαη θάλνπλ ηε 

δνπιεηά κνπ πην δύζθνιε. 

94.20 204.628 .475 .829 

Σπκπαζώ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ από ηε 

δνπιεηά. 

92.59 214.806 .349 .834 

Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη 

όηη ε δνπιεηά κνπ δελ έρεη 

λόεκα 

93.13 202.897 .492 .829 

Απηνί πνπ δηεθπεξαηώλνπλ 

θαιά ηα εξγαζηαθά 

θαζήθνληα ηνπο, έρνπλ 

αξθεηά θαιέο πηζαλόηεηεο 

γηα πξναγσγή. 

94.10 210.210 .368 .833 

Ο/Η πξντζηάκελνο/ε  κνπ 

ζπρλά είλαη άδηθνο καδί κνπ. 
92.80 207.653 .414 .832 
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Τα πξνλόκηα πνπ κνπ 

πξνζθέξεη ε δνπιεηά κνπ 

είλαη αληίζηνηρα κε απηά πνπ 

απνθνκίδνπλ άιινη 

ππάιιεινη αληίζηνηρσλ 

ππεξεζηώλ. 

94.40 215.974 .246 .837 

Δελ αηζζάλνκαη όηη ε 

δνπιεηά κνπ εθηηκάηαη ζην 

βαζκό πνπ πξέπεη. 

93.53 197.862 .634 .823 

Οη πξνζπάζεηεο κνπ λα 

θάλσ ηε δνπιεηά κνπ ζσζηά 

ζπάληα εκπνδίδνληαη από 

γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

93.88 222.766 .018 .845 

Πηζηεύσ πώο πξέπεη λα 

εξγάδνκαη πεξηζζόηεξν ζηε 

δνπιεηά κνπ γηα λα θαιύπησ 

θαη ηηο ειιείςεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ. 

93.52 211.716 .298 .836 

Μνπ αξέζνπλ απηά πνπ 

πξέπεη λα θάλσ ζηε δνπιεηά 

κνπ. 

92.75 213.094 .368 .834 

Οη ζηόρνη πνπ ζέηεη θαηά 

θαηξνύο ν νξγαληζκόο ζηνλ 

νπνίνλ εξγάδνκαη δελ κνπ 

είλαη απόιπηα ζαθείο. 

93.84 201.914 .535 .827 

Οη εξγαδόκελνη εδώ 

κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ 

εμίζνπ γξεγνξά κε εάλ 

δνύιεπαλ αιινύ. 

94.53 219.984 .115 .841 

Ο/Η πξντζηάκελνο/ε δείρλεη 

κηθξό ελδηαθέξνλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ππαιιήισλ. 

93.18 204.223 .449 .830 

Τα πξνλόκηα πνπ κνπ 

πξνζθέξεη ν νξγαληζκόο 

ζηνλ νπνίνλ εξγάδνκαη είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά. 

93.76 211.844 .345 .834 
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Οη πηζαλόηεηεο εζηθήο 

αληακνηβήο γηα θάπνηνλ πνπ 

εξγάδεηαη ζηνλ νξγαληζκό 

καο είλαη ιίγεο. 

93.73 210.685 .332 .835 

Έρσ πνιιά πξάγκαηα λα 

θάλσ ζηε δνπιεηά κνπ 

θαζεκεξηλά. 

94.99 223.305 .041 .841 

Πεξλάσ θαιά κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ. 
92.51 215.351 .371 .834 

Νηώζσ ππεξήθαλνο/ε γηα ηε 

δνπιεηά πνπ θάλσ. 
92.51 218.473 .222 .837 

Υπάξρνπλ πξνλόκηα πνπ 

δελ έρνπκε ελώ ηα 

δηθαηνύκαζηε. 

93.69 211.974 .310 .835 

Σπκπαζώ ηνλ 

πξντζηάκελν/ε κνπ. 
92.59 211.025 .450 .831 

Σηελ δνπιεηά κνπ έρσ 

κεγάιν όγθν γξαθηθήο 

εξγαζίαο. 

94.28 214.105 .222 .839 

Δελ λνκίδσ όηη νη 

πξνζπάζεηεο κνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκό 

πνπ ζα έπξεπε. 

93.73 201.295 .577 .826 

Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε από 

ηηο πξννπηηθέο πνπ 

ππάξρνπλ γηα πξναγσγή. 

94.12 212.522 .324 .835 

Υπάξρνπλ αξθεηνί 

δηαπιεθηηζκνί θαη εληάζεηο 

ζηε δνπιεηά. 

93.19 206.133 .470 .830 

Η δνπιεηά πνπ θάλσ κνπ 

είλαη επράξηζηε. 
92.66 212.397 .369 .833 

Πίνακασ 6 Αξιολόγηςη δεικτϊν alpha των επιμζρουσ ερωτήςεων 

Απφ ηνλ Πίλαθα 6 παξαηεξείηαη πσο ε αθαίξεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο 29 εξσηήζεηο 

κεηαβάιιεη κφλν ζε κηθξφ βαζκφ ηνλ δείθηε alpha, κε ηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο λα ηνλ 

κεηψλνπλ θαη κφλν ιίγεο λα ηνλ απμάλνπλ. Με δεδνκέλν φηη δηακνξθψλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν, δελ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί θάπνηα απφ ηηο εξσηήζεηο. Οπφηε θαη νη 29 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  
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ε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, ζην εξσηεκαηνιφγην ππήξραλ δψδεθα 

εξσηήζεηο γηα αληίζηνηρν αξηζκφ παξαγφλησλ, έμη εμσηεξηθψλ θαη έμη εζσηεξηθψλ. Μηα επηινγή 

ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δψδεθα απηνί παξάγνληεο σο δψδεθα δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. 

Απηφ, φκσο, ζα θαζπζηνχζε αξθεηά πην πνιχπινθε ηελ αλάιπζε, ελψ ζα ρξεηαδφηαλ θαη 

πξφζζεην ρξφλν θαη ρψξν (γηα παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ). Μηα άιιε επηινγή ζα ήηαλ λα 

ελνπνηεζνχλ νη παξάγνληεο ζε δχν κεηαβιεηέο, κία γηα ηελ εμσηεξηθή θαη κία γηα ηελ εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε. Χζηφζν, θαη απηή ε επηινγή παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, αθνχ νη παξάγνληεο 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, αθφκα θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ε ππφζεζε πσο 

κεηξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα. Γηα ην ιφγν απηφ, επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε 

παξαγφλησλ (factor analysis) πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θάηα πφζνλ κέζα απφ ηηο δψδεθα 

εξσηήζεηο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θάπνηνη παξάγνληεο κε δηαθξηηά λνήκαηα κεηαμχ ηνπο. Η 

αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη κηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ηερληθή ζηελ επεμεξγαζία πνιπδηάζηαησλ 

ελλνηψλ, νπφηε θξίζεθε πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.151 34.593 34.593 2.218 18.483 18.483 

2 1.545 12.872 47.465 2.123 17.688 36.170 

3 1.363 11.358 58.823 2.077 17.305 53.476 

4 1.318 10.981 69.804 1.959 16.328 69.804 

5 .721 6.007 75.811    

6 .668 5.569 81.380    

7 .535 4.461 85.841    

8 .454 3.786 89.627    

9 .428 3.566 93.193    

10 .312 2.603 95.797    

11 .274 2.281 98.078    

12 .231 1.922 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Πίνακασ 7 Πίνακασ Ανάλυςησ Διακφμανςησ 
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Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά δηαθχκαλζεο γηα θάζε κεηαβιεηή θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ εμάγνληαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Έηζη, παξνπζηάδνληαη νη 

δηαθπκάλζεηο θαη γηα ηηο δψδεθα κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Μφλν, 

φκσο, γηα ηέζζεξηο απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο ηα eigenvalues (δειαδή ην πνζνζηφ 

δηαθχκαλζεο πνπ εμεγεί θάζε κεκνλσκέλνο παξάγνληαο) είλαη κεγαιχηεξα απφ 1. Απφ ηε ζηήιε 

‘Rotation Sums of Squared Loadings’ πξνθχπηεη πσο νη ηέζζεξηο απηνί παξάγνληεο, αζξνηζηηθά, 

εξκελεχνπλ ην 69,8% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ ψζηε λα ζεσξείηαη 

δηθαηνινγεκέλε ε «εμαγσγή» ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε.  

ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν θάζε κεηαβιεηή «θνξηψλεη» ζε θάζε 

έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ, κπνξεί θαλείο λα εμεηάζεη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο κεηαμχ κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ θαη λα απνθαζίζεη γηα ην 

πνηνη ζπλδπαζκνί είλαη νη θαιχηεξνη, ηφζν κε βάζε ηηο ζπζρεηίζεηο φζν θαη ελλνηνινγηθά.  

Με βάζε ηα απνηέιεζκαηα ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη πψο νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο 

«θνξηψλνπλ» ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (άλσ ηνπ 0.50) ζε έλαλ κφλν απφ ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο 

(κε κφλε εμαίξεζε ηηο «ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο»). Αμηνινγψληαο ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ, αιιά θαη δηαηεξψληαο ηε δηάθξηζε κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, εληνπίζακε ηέζζεξηο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο μερσξηζηέο (θαη λνεκαηηθά δηαθξηηέο) πνιπδηάζηαηεο 

κεηαβιεηέο (νη επηκέξνπο κεηαβιεηέο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ηέζζεξηο πνιπδηάζηαηεο έρνπλ 

επηζεκαλζεί κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ζηνλ Πίλαθα 8). Αθνινχζσο, ζπδεηάηαη θάζε κεηαβιεηή 

μερσξηζηά, θαη παξνπζηάδεη ε αλάιπζε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηεο. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 

Μηζζνινγηθή ακνηβή αλάινγε 

κε ηε ζέζε θαη ηα ρξόληα 

ππεξεζίαο 

-.002 .171 -.050 .867 

Κίλεηξα γηα πξόζζεηε 

πξνζπάζεηα θαη βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο 

.071 .014 .355 .732 

Σρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ 

κπνξώ λα αλαπηύμσ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ ζην ρώξν 

εξγαζίαο 

-.009 .557 .581 .139 

Επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη εμέιημε 
.420 .138 .014 .704 

Αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ κνπ 

πξνζθέξεη ε εξγαζία. 
.033 .744 .138 .176 

Καιέο ζπλζήθεο ζην ρώξν 

εξγαζίαο, ππνζηήξημε από ηα 

αλώηεξα θιηκάθηα θαη κεηαμύ 

ζπλαδέιθσλ. 

.128 .816 .090 -.029 

Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη 

λέαο γλώζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο κνπ. 

.685 .434 .141 .049 

Να είλαη ε δνπιεηά κνπ 

δεκηνπξγηθή. 
.794 -.104 .150 .139 

Να είκαη απνδεθηόο θαη λα κε 

εθηηκνύλ νη ζπλάδειθνη κνπ. 
.169 .131 .882 .040 

Να αλαγλσξίδεηαη ε εξγαζία 

κνπ, αθόκα θαη κε έλαλ θαιό 

ιόγν. 

.217 .059 .857 .095 

Να γίλνκαη θαιύηεξνο ζηε 

δνπιεηά κνπ, πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθόο. 

.827 .181 .171 .087 

Επθαηξίεο πνπ κνπ πξνζθέξεη ε 

εξγαζία γηα αλάιεςε 

πξνζσπηθώλ πξσηνβνπιηώλ. 

.398 .540 -.022 .292 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

Πίνακασ 8 Πίνακασ "φορτϊςεων" μεταβλητϊν ςτουσ παράγοντεσ 

O ηέηαξηνο παξάγνληαο έρεη πςειέο «θνξηψζεηο» (loadings) απφ ηξεηο κεηαβιεηέο, πνπ 

αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο: ηηο ακνηβέο 

(0,867), ηα θίλεηξα γηα πξφζζεηε πξνζπάζεηα (0,732) θαη ηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε 

θαη αλέιημε (0.704). Πξαγκαηνπνηψληαο αλάιπζε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο γηα ηηο ηξεηο απηέο 

κεηαβιεηέο, πξνθχπηεη πσο ν δείθηεο alpha ηνπ Cronbach δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν 0.728. 

Δπνκέλσο, κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο νη ηξεηο απηέο κεηαβιεηέο κεηξάλε ην ίδην πξάγκα 

θαη κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ ζε κία κεηαβιεηή. Η κεηαβιεηή απηή πνπ ζρεκαηίδεηαη πξνθχπηεη 
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απφ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηξηψλ εξσηήζεσλ: πψο αθνξνχλ δεηήκαηα 

ζηαδηνδξνκίαο/θαξηέξαο ηνπ αηφκνπ, ζηα νπνία εληάζζνληαη ηφζν νη ακνηβέο θαη ηα θίλεηξα 

φζν θαη νη δπλαηφηεηεο αλέιημεο. Έηζη, ζρεκαηίδεηαη ε λέα κεηαβιεηή ‘Career’, 

ελζσκαηψλνληαο ηηο ηξεηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.728 .731 3 

Πίνακασ 9 Δείκτησ εςωτερικήσ ςυνζπειασ - Career 

ηνλ δεχηεξν παξάγνληα παξνπζηάδνληαη πςειά loadings απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

εξσηήζεηο, πνπ πάιη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο: ηηο 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο (0,557), ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο (0,744) θαη ηηο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο (0,816). Γηα ηηο ηξεηο απηέο εξσηήζεηο ν δείθηεο alpha ηνπ Cronbach είλαη 0.670, νπφηε 

ππάξρεη ζεκαληηθή εζσηεξηθή ζπλέπεηα κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ζπλδένληαη ελλνηνινγηθά, αθνχ 

φιεο ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ/νξγαλσζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οπφηε κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ ζε κία κεηαβιεηή, ε νπνία νλνκάδεηαη εδψ 

‘Work_Environment’.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.670 .682 3 

Πίνακασ 10 Δείκτησ εςωτερικήσ ςυνζπειασ - Work_Environment 

 Απφ ηνλ πξψην παξάγνληα πξνθχπηνπλ πςειά loadings γηα ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο: ηελ αλάπηπμε λέσλ 
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δεμηνηήησλ θαη λέαο γλψζεο (0,685), ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (0.794), ηελ αλάγθε γηα 

ζπλερή βειηίσζε (0,827) θαη ηηο επθαηξίεο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ (0,398). Η ηειεπηαία 

εξψηεζε έρεη πςειφηεξν loading (0,540) ζηνλ δεχηεξν παξάγνληα, απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςε ε 

κεηαβιεηή Work_Environment. Χζηφζν, επεηδή δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ελλνηνινγηθά, αιιά θαη επεηδή επηιέρζεθε ε δηαηήξεζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, ε εξψηεζε απηή δελ ελνπνηήζεθε κε ηηο άιιεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειά loadings ζηνλ ίδην παξάγνληα. Διέγρνληαο ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ 

ηεζζάξσλ απηψλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ, πξνθχπηεη πσο ππάξρεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, αθνχ ν 

δείθηεο alpha ηνπ Cronbach είλαη 0,743. Οπφηε, νη εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ ζε 

κία θνηλή κεηαβιεηή. Δπηπιένλ, θαη νη ηέζζεξηο εξσηήζεηο αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί θάζε άηνκν: αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ, 

δεκηνπξγηθφηεηα, δπλαηφηεηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, απηνλνκία/αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Έηζη, 

κε βάζε θαη ηε βηβιηνγξαθία πνπ έρεη αλαδείμεη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο σο βαζηθφ 

παξάγνληα εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο, ζρεκαηίδεηαη ε κεηαβιεηή ‘Job_Content’.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.743 .754 4 

Πίνακασ 11 Δείκτησ εςωτερικήσ ςυνζπειασ - Job_Content 

Σέινο, απφ ηνλ ηξίην παξάγνληα πξνθχπηνπλ δχν κεηαβιεηέο, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο, κε πςειέο «θνξηψζεηο»: ε εθηίκεζε θαη απνδνρή (0,882) θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο εξγαζίαο (0,857). Διέγρνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

ζπλέπεηα, πξνθχπηεη δείθηεο alpha ζην επίπεδν ηνπ 0,837 (βι. Πίλαθα 12), πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαη ππνδεηθλχεη πσο νη δχν εξσηήζεηο ζε κεγάιν βαζκφ κεηξνχλ ην ίδην πξάγκα. 



Μέζνδνη παξαθίλεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο ΄΄Δήκνο 
Φατδαξίνπ΄΄ 

 

74 
 

Γεδνκέλνπ φηη νη δχν απηέο εξσηήζεηο αθνξνχλ θάπνηα κνξθή αλαγλψξηζεο (είηε γεληθφηεξα 

εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο είηε εηδηθφηεξα γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη), 

κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ ζε κία κεηαβιεηή, πνπ νλνκάδεηαη εδψ ‘Recognition’.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.837 .838 2 

Πίνακασ 12 Δείκτησ εςωτερικήσ ςυνζπειασ - Recognition 

H αλάιπζε παξαγφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έδσζε σο απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα 

ζρεκαηηζκνχ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ πνπ θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο εμσηεξηθήο θαη 

ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο. Οη κεηαβιεηέο απηέο ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα, ελψ 

ζα εμεηαζηεί θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Δπηπιένλ, ν ζρεκαηηζκφο ησλ 

κεηαβιεηψλ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ βξίζθεηαη 

θαη ζην «πλεχκα» ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ, εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ.  

5.3 Αλάιπζε Δγθπξόηεηαο 

Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εηζξνή απφ απηήλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ σο εθξνή πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή εγθπξφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη νπζηαζηηθή νπνηαδήπνηε ζπλεηζθνξά ζηελ δηεχξπλζε ηεο γλψζεο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο. ηελ ελφηεηα 5.2 ειέγρζεθε ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ησλ θιηκάθσλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ελδηαθέξνληνο, κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (Cronbach’s alpha). H εγθπξφηεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζρεηίδεηαη κε ην ηη πξαγκαηηθά επηρεηξεί κία έξεπλα, ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο. Πξψηνλ, ε 

εγθπξφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ ηπραηφηεηα ηνπ δείγκαηνο, δειαδή απφ ηελ δηαζθάιηζε πσο δελ 
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ππάξρεη πξνθαηάιεςε (bias) ζηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ 

απηνί απάληεζαλ. Γηαλέκνληαο ην εξσηεκαηνιφγην ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (αξηζκφο 150) 

θαη επηηξέπνληαο ηνπο λα ην ζπκπιεξψζνπλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, ην δήηεκα ηεο 

ηπραηφηεο ζεσξείηαη πσο θαιχπηεηαη ζε επαξθή βαζκφ.  

Γεχηεξνλ, ε εγθπξφηεηα πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπψλ (constructs) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γειαδή, απφ ην βαζκφ 

ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ θαη εξγαιείσλ κέηξεζεο ησλ ελλνηψλ απηψλ. 

Δπηιέγνληαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θιίκαθεο θαη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε δηεζλή 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν αξηζκφ εκπεηξηθψλ κειεηψλ 

θαη ζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα θαη πεξηβάιινληα, εθηηκάηαη πσο δηαζθαιίδεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ εγθπξφηεηαο ησλ θιηκάθσλ/εξγαιείσλ κέηξεζεο. Σελ ππφζεζε απηή επηβεβαηψλνπλ θαη 

νη θαινί δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, ηφζν γηα ηελ (εμαξηεκέλε) κεηαβιεηή ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο φζν θαη γηα ηηο (αλεμάξηεηεο) κεηαβιεηέο ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο (φπσο 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ).  

ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο εθηηκάηαη πσο ζπκβάιιεη θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

πηινηηθήο δνθηκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηθξφηεξν δείγκα (έμη άηνκα), πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί θαηά πφζνλ νη εξσηήζεηο είλαη θαηαλνεηέο θαη πσο δηεπθνιχλεηαη ε απάληεζε. Απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή πξνέθπςαλ νξηζκέλεο αλαδηαηππψζεηο εξσηήζεσλ, πνπ βειηίσζαλ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηηο πηζαλφηεηεο ιήςεο νπζηαζηηθψλ απαληήζεσλ απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο. Σν ζηάδην απηφ ήηαλ ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ επεηδή νη εξσηήζεηο 

κεηαθξάζηεθαλ απφ ηα Αγγιηθά ζηα Διιεληθά, νπφηε πξέπεη λα απνδίδνπλ ην λφεκα γηα ην 

νπνίν είραλ αξρηθά θαηαζθεπαζηεί θαη λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαηππψζεσλ ιφγσ ηεο 
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κεηάθξαζεο. Δπίζεο, επηιέρζεθε λα κελ είλαη πνιχ κεγάιν ην εξσηεκαηνινγίν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξσηψκελσλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ιήςε απαληήζεσλ.  

Σέινο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ζεσξείηαη πσο ζπλεηζθέξεη ε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηε ζεσξεηηθή ζχλζεζε θαη 

ηε δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ κέρξη ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη 

απφ ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο κέρξη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπο. Έηζη, ν 

αλαγλψζηεο ζα κπνξεί λα εμεηάζεη επηκέξνπο δεηήκαηα θαη λα απνθαζίζεη αλ κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηα απνηειέζκαηα θαη επξήκαηα ηεο έξεπλαο.  

5.4 Αλάιπζε ησλ Παξαγόλησλ Δμσηεξηθήο θαη Δζσηεξηθήο Παξαθίλεζεο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο 

εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ εξγαδφκελνπο ζην Γήκν Υατδαξίνπ. ηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη νη 

κέζεο ηηκέο ησλ ηεξαξρήζεσλ γηα θάζε παξάγνληα παξαθίλεζεο, αλάινγα κε ηα βαζηθά 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή ην θχιν, ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν.  

Έλα πξψην ζπκπέξαζκα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ Πίλαθα 13 είλαη πσο νη εξγαδφκελνη πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζεσξνχζαλ ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο σο εμίζνπ ζεκαληηθνχο, αθνχ νη κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ηνπο 

θπκαίλνληαη απφ άλσ ηνπ 3 έσο θαη άλσ ηνπ 4,50. Έηζη, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δεκφζην νξγαληζκφ νη εμσηεξηθνί παξαθηλεηέο ζπλππάξρνπλ κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο, ζε αληίζεζε, γηα παξάδεηγκα, κε ηα επξήκαηα ηνπ Manolopoulos (2007), φπνπ 

θπξηαξρνχζαλ νη εμσηεξηθνί παξαθηλεηέο.  
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Παξάγνληεο 

Παξαθίλεζεο 

Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο Παξαθίλεζεο Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο Παξαθίλεζεο 

Φύλο Ex.1 Ex.2 Ex.3 Ex.4 Ex.5 Ex.6 In.1 In.2 In.3 In.4 In.5 In.6 

Άλδξαο 4,09 3,91 4,42 3,91 4,33 4,45 4,12 4,30 4,18 4,18 4,55 4,15 

Γπλαίθα 4,36 4,14 4,16 4,04 4,26 4,50 4,40 4,58 4,28 4,24 4,66 3,96 

Ηλικιακή 

Καηηγοπία 

            

Έσο 34 εηώλ 4,67 4,33 4,67 3,67 4,67 4,33 4,00 3,00 4,33 4,33 4,00 4,33 

35-44 εηώλ 4,21 4,06 4,18 3,97 4,24 4,44 4,18 4,44 4,21 4,18 4,68 3,97 

45-54 εηώλ 4,31 3,95 4,38 4,05 4,44 4,59 4,38 4,56 4,23 4,15 4,59 4,08 

55 εηώλ θαη 

άλσ 

4,00 4,43 3,86 3,86 3,57 4,14 4,43 4,71 4,43 4,71 4,71 4,00 

Εκπαιδεςηικό 

Υπόβαθπο 

            

Απόθνηηνο 

Λπθείνπ 

4,18 3,97 4,51 4,00 4,62 4,59 4,36 4,36 4,38 4,46 4,64 4,05 

Απόθνηηνο ΣΕΙ 4,50 4,33 4,06 4,06 4,08 4,33 4,44 4,83 4,33 4,17 4,72 4,00 

Απόθνηηνο ΑΕΙ 4,09 3,82 3,91 3,82 3,91 4,41 4,05 4,41 3,95 3,95 4,50 4,00 

Κάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνύ 

ηίηινπ 

4,75 4,75 4,75 4,50 4,25 4,50 4,25 4,25 4,00 3,50 4,50 4,25 

Πίνακασ 13 Αξιολογήςεισ εξωτερικϊν και εςωτερικϊν παραγόντων παρακίνηςησ (n=83). Παρατίθονται οι μζςεσ 
τιμζσ των απαντήςεων. Εξωτερικοί Παράγοντεσ: Ex.1 = Αμοιβζσ, Ex.2 = Κίνητρα για πρόςθετη προςπάθεια, Ex.3 = 
Σχζςεισ ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ, Ex.4 = Ευκαιρίεσ προςωπικήσ εξζλιξησ, Ex.5 = Αίςθηςη εργαςιακήσ 
αςφάλειασ, Ex.6 = Συνθήκεσ ςτο χϊρο/περιβάλλον εργαςίασ. Εςωτερικοί Παράγοντεσ: In.1 = Ανάπτυξη νζων 
γνϊςεων και δεξιοτήτων, In.2=Ανάγκη για δημιουργικότητα εργαςίασ, In.3=Ανάγκη για εκτίμηςη και αποδοχή, 
In.4=Αναγνϊριςη τησ εργαςίασ, In.5=Ανάγκη για ςυνεχή βελτίωςη, In.6=Ευκαιρίεσ για ανάληψη πρωτοβουλίων. 

Απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, παξαηεξείηαη πσο νη γπλαίθεο ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφηεξνπο θαηά κέζν φξν ηνπο ηξεηο πνπ εληάρζεθαλ ζηε κεηαβιεηή ‘Career’ απ’ φηη νη 

άλδξεο, δειαδή ηηο ακνηβέο, ηα πξφζζεηα θίλεηξα θαη ηηο επθαηξίεο εμέιημεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

κε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, κε κφλε εμαίξεζε ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

πξσηνβνπιηψλ. 
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ε ζρέζε κε ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, παξαηεξείηαη πσο νη λεφηεξνη εξγαδφκελνη ζην 

Γήκν Υατδαξίνπ (έσο 35 εηψλ) ζεσξνχλ θαηά κέζν φξν ζεκαληηθφηεξνπο ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο, απ’ φηη νη άιιεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζηελ αλάγθε ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία, αιιά 

θαη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Αληίζεηα, 

ζηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο απνδίδεηαη θαηά κέζν φξν κεγαιχηεξε ζεκαζία 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο άλσ ησλ 55 εηψλ. Η ειηθηαθή θαηεγνξία απηή, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο χζηεξα απφ ρξφληα εξγαζίαο (ζπλήζσο), ελδηαθέξεηαη θαη γηα δεηήκαηα 

αλαγλψξηζεο, απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ θαη απηνλνκίαο ζηελ εξγαζία. Οη άιιεο δχν 

ειηθηαθέο θαηεγνξίεο (35-44, 45-54) αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθνχο ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ηνπο πνπ είλαη 

είηε θνληά ζην 4 είηε κεγαιχηεξεο απφ απηφ.  

ε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν: απφ ηε κία 

πιεπξά, νη εξγαδφκελνη πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζεσξνχλ θαηά κέζν φξν 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνπο παξάγνληεο εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο απ’ φηη νη απφθνηηνη 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηφ ίζσο εξκελεχεηαη απφ ηηο πςειφηεξεο 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα δεηήκαηα ακνηβψλ θαη εξγαζηαθψλ πξννπηηθψλ, σο απνηέιεζκα ηνπ 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηεο επέλδπζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ 

εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Λπθείνπ) θαη 

Σερλνινγηθψλ Ιδξπκάησλ (ΣΔΙ/ΑΣΔΙ) παξαηεξείηαη πσο, θαηά κέζν φξν, αμηνινγνχλ σο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην φηη ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο ηνπο (εμσηεξηθή παξαθίλεζε), νπφηε επηδεηνχλ ηθαλνπνίεζε θαη ησλ άιισλ, 
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πςειφηεξεο ηάμεο, αλαγθψλ ηνπο (εζσηεξηθή παξαθίλεζε). Δπίζεο, κπνξεί λα εμεγεζεί σο 

απνηέιεζκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ ελαιιαθηηθψλ απαζρφιεζεο πνπ έρνπλ, νπφηε ζεσξνχλ 

ζεκαληηθή ηε βειηίσζε, ηα επηηεχγκαηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπο ζηελ παξνχζα ζέζε εξγαζίαο 

πνπ θαηέρνπλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, πηζαλψο, νη απφθνηηνη ΣΔΙ/ΑΣΔΙ ηείλνπλ, θαηά κέζν φξν, λα 

ηεξαξρνχλ ηφζν ηνπο εμσηεξηθνχο φζν θαη ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

πςειφηεξα απφ φηη νη απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ/ΑΔΙ.  

πλνιηθά, πξνθχπηεη πσο νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ, κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξνπο ηηο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (θαηά κέζν 

φξν). Καη νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο έρνπλ εληαρζεί ζε κία εληαία κεηαβιεηή 

(‘Work_Environment’), ιφγσ ηνπ φηη ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα, ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηηο ακνηβέο είλαη ρακειφηεξε, θαη αξθεηά 

ρακειφηεξε ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηα πξφζζεηα θίλεηξα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεξαξρηθήο 

εμέιημεο. Αληίζηνηρα, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ (θαηά κέζν 

φξν) ζεκαληηθφηεξνπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, φπσο ε ζπλερήο 

βειηίσζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (νη παξάγνληεο 

απηέο έρνπλ ελνπνηεζεί ζηε κεηαβιεηή ‘Job_Content’). Ληγφηεξν ζεκαληηθή, αληίζεηα, θέξνληαη 

λα ζεσξνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή. Δπηζεκαίλεηαη εδψ πσο απηά ηα ζπκπεξάζκαηα 

αλαπηχζζνληαη κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα, θαη δελ κπνξνχλ κε βεβαηφηεηα λα 

γεληθεπζνχλ ζε φινλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. Χζηφζν, απφ ηηο απαληήζεηο 

πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνπζεο ηάζεηο, άμηεο πεξαηηέξσ ζρνιηαζκνχ θαη δηεξεχλεζεο.  

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο H1 θαη H2, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ΔΡ.1.β θαη ΔΡ.2.β, αθνξνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ απαληήζεσλ 
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ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξνπο. 

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο έρνπλ κεηξεζεί κε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

(categorical variables), φπσο θαη νη ηξεηο δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (θχιν, ειηθηαθή θαηεγνξία, 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν), ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη ρ
2
 (Chi-square test), πνπ εμεηάδεη ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ ηέηνηνπ ηχπνπ. Σα απνηέιεζκαηα ηνπ ηεζη παξαηίζεληαη ζηνλ 

Πίλαθα 14 παξαθάησ. 

Pearson Chi-Square Tests 

 Φύιν Ηιηθία Μνξθσηηθό Επίπεδν 

Μηζζνινγηθή ακνηβή αλάινγε κε ηε ζέζε 

θαη ηα ρξόληα ππεξεζίαο 

Chi-square 4.047 16.498 8.492 

df 4 12 12 

Sig. .400
a,b

 .169
a,b

 .746
a,b

 

Κίλεηξα γηα πξόζζεηε πξνζπάζεηα θαη 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

Chi-square 3.575 8.538 12.189 

df 4 12 12 

Sig. .467
a
 .742

a,b
 .431

a,b
 

Σρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξώ λα 

αλαπηύμσ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην 

ρώξν εξγαζίαο 

Chi-square 3.799 10.543 23.258 

df 4 12 12 

Sig. .434
a,b

 .568
a,b

 .026
a,b,*

 

Επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

εμέιημε 

Chi-square 1.803 5.766 8.259 

df 3 9 9 

Sig. .614
a
 .763

a,b
 .508

a,b
 

Αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ κνπ πξνζθέξεη ε 

εξγαζία. 

Chi-square 7.100 12.084 23.259 

df 3 9 9 

Sig. .069
a,b

 .209
a,b

 .006
a,b,*

 

Καιέο ζπλζήθεο ζην ρώξν εξγαζίαο, 

ππνζηήξημε από ηα αλώηεξα θιηκάθηα θαη 

κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. 

Chi-square 3.630 19.295 5.650 

df 2 6 6 

Sig. .163
a
 .004

a,b,*
 .464

a,b
 

Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέαο 

γλώζεο ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Chi-square 3.985 12.804 6.347 

df 4 12 12 

Sig. .408
a,b

 .383
a,b

 .898
a,b

 

Να είλαη ε δνπιεηά κνπ δεκηνπξγηθή. Chi-square 5.012 31.035 12.515 

df 4 12 12 

Sig. .286
a,b

 .002
a,b,*

 .405
a,b

 

Να είκαη απνδεθηόο θαη λα κε εθηηκνύλ νη 

ζπλάδειθνη κνπ. 

Chi-square 7.304 7.348 26.046 

df 4 12 12 

Sig. .121
a,b

 .834
a,b

 .011
a,b,*
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Να αλαγλσξίδεηαη ε εξγαζία κνπ, αθόκα 

θαη κε έλαλ θαιό ιόγν. 

Chi-square 5.856 6.093 20.024 

df 4 12 12 

Sig. .210
a,b

 .911
a,b

 .067
a,b

 

Να γίλνκαη θαιύηεξνο ζηε δνπιεηά κνπ, 

πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο. 

Chi-square 3.021 8.246 5.954 

df 3 9 9 

Sig. .388
a,b

 .510
a,b

 .745
a,b

 

Επθαηξίεο πνπ κνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία 

γηα αλάιεςε πξνζσπηθώλ πξσηνβνπιηώλ. 

Chi-square 2.703 5.019 4.636 

df 3 9 9 

Sig. .440
a
 .833

a,b
 .865

a,b
 

Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable. 

*. The Chi-square statistic is significant at the .05 level. 

a. More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than 5. Chi-square results may be invalid. 

b. The minimum expected cell count in this subtable is less than one. Chi-square results may be invalid. 

Πίνακασ 14 Αποτελζςματα του Chi-square test για τισ ςχζςεισ μεταξφ παραγόντων παρακίνηςησ και 
δημογραφικϊν μεταβλητϊν. 

Γηα θάζε παξάγνληα παξαθίλεζεο θαη θάζε δεκνγξαθηθή κεηαβιεηή, εμεηάδεηαη ε ζεηξά 

‘Sig’, πνπ αθνξά ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θάζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν παξαγφλησλ. Γηα 

ηηο ακνηβέο, ηα πξφζζεηα θίλεηξα θαη ηηο επθαηξίεο εμέιημεο πξνθχπηεη πσο δελ επεξεάδνληαη 

απφ ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο θαηά ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Οη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο 

επεξεάδνληαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% (Sig = 

0,026<0,05), αιιά φρη απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία. Η εξγαζηαθή αζθάιεηα, 

νκνίσο, επεξεάδεηαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (Sig = 

0,006<0,05) θαη απφ ην θχιν ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10% (Sig=0,069<0.10), αιιά φρη απφ 

ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία. Αληίζεηα, νη θαιέο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνληαη 

απφ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% (Sig=0,004<0,05), 

αιιά φρη απφ ην θχιν θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. πλεπψο, ε ππφζεζε H1 επηβεβαηψλεηαη 

κφλν κεξηθψο, αθνχ δελ επεξεάδνληαη φινη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαηά ηξφπν 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, παξαηεξείηαη απφ ηνλ πίλαθα 14 πσο ε 

αλάπηπμε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε ζπλερήο βειηίσζε θαη νη επθαηξίεο αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ θαλέλαλ δεκνγξαθηθφ παξάγνληα. Η 

δεκηνπξγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (Sig=0,002<0,05), αιιά φρη απφ ην θχιν θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Η 

απνδνρή θαη εθηίκεζε ησλ ζπλαδέιθσλ επεξεάδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (Sig=0,011<0,05), αιιά φρη απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία. Η 

αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο επεξεάδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10% (Sig=0,067<0,10), αιιά φρη απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθηαθή 

θαηεγνξία. Δπνκέλσο, θαη ε ππφζεζε H2 κπνξεί λα γίλεη δεθηή κφλν κεξηθψο, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο παξαγφλησλ παξαθίλεζεο θαη δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

πξνθχπηνπλ σο ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθέο.  

Απφ ηα επξήκαηα απηά δελ κπνξεί λα εμαρζεί θαηά ζαθή ηξφπν εάλ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφηεξνπο νη εξγαδφκελνη. Γη’ απηφ θαη νη δχν ζρεηηθέο ππνζέζεηο δελ κπνξνχλ λα 

επηβεβαησζνχλ παξά κφλν κεξηθψο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο (θάησ απφ 100), πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξεο ηππηθέο απνθιίζεηο. Ή, κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη εηδηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα (θάηη πην ζπάληα, πνπ δελ κπνξεί φκσο λα 

απνθιεηζζεί ηειείσο ζαλ ελδερφκελν). Δάλ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί εδψ έλα αξρηθφ 

ζπκπέξαζκα είλαη πσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε εξγαδνκέλνπ επηδξνχλ ειάρηζηα 

ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ γηα παξάγνληεο εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο. Αληίζεηα, 

ζεκαληηθφηεξεο κπνξεί λα είλαη νη επηδξάζεηο νξγαλσζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθάζηνηε ζέζε εξγαζίαο. Πεξαηηέξσ κειέηε, ζην ίδην ή άιια 

νξγαλσζηαθά πεξηβάιιαληα, ζα κπνξνχζε λα θσηίζεη πεξηζζφηεξν ην δήηεκα απηφ.  

5.5 Αλάιπζε ηεο Δξγαζηαθήο Ιθαλνπνίεζεο 

Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ε κεηαβιεηή ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

(Job Satisfaction), πνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία έρεη ην ξφιν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (dependent 

variable). Γηα ηε κέηξεζε ηεο, φπσο ζπδεηήζεθε παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 29 εξσηήζεηο 

απφ ην εξσηεκαηνιφγην ‘Job Satisfaction Survey’ ηνπ Spector (1985), νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

πνιχ κεγάιε εζσηεξηθή ζπλέπεηα, νπφηε θαη ελνπνηήζεθαλ ζε κία κεηαβιεηή 

(‘Job_Satisfaction’). Γηα ην ιφγν απηφ, αιιά θαη επεηδή ε μερσξηζηή αλάιπζε θάζε εξψηεζεο ζα 

θαηαιάκβαλε ζεκαληηθφ ρψξν θαη ζα απαηηνχζε ζεκαληηθφ ρξφλν, ε αλάιπζε γίλεηαη ζε 

επίπεδν ελνπνηεκέλεο κεηαβιεηήο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

Πίλαθα 15, ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ζηηο 

εξσηήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη 3.34, ελψ ε ειάρηζηε ηηκή είλαη 2 θαη ε κέγηζηε 

5. Απφ απηφ θαίλεηαη πσο, θαηά κέζν φξν, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θπκαίλεηαη ζε επίπεδα άλσ 

ηνπ κεηξίνπ.  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Job_Satisfaction 83 2 5 3.34 .517 

Valid N (listwise) 83     

Πίνακασ 15 Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ τησ μεταβλητήσ τησ εργαςιακήσ ικανοποίηςησ. 

ηνλ Πίλαθα 16 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ 

Υατδαξίνπ γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε αλά θχιν, ειηθηαθή θαηεγνξία θαη εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν. Οη άλδξεο, θαηά κέξν φξν, δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία 
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ηνπο απφ φηη νη γπλαίθεο, αθφκα θαη κε κηθξή δηαθνξά. Μεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ, νη 

εξγαδφκελνη έσο θαη 34 εηψλ δειψλνπλ θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο, κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ θαηεγνξία 45-54 εηψλ λα αθνινπζνχλ. 

Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κεγαιχηεξε ζεκαζία πνπ έρεη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα 

ηνπο λεφηεξνπο, ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο αλεξγίαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο. Αληίζεηα, νη εξγαδφκελνη άλσ ησλ 55 εηψλ δειψλνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη, 

πηζαλφλ επεηδή έρνπλ εθηεζεί θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο εξγαζίαο ζην 

δεκφζην (γξαθεηνθξαηία, αδηαθαλείο ζρέζεηο, εληάζεηο, πνιηηηθνπνίεζε θιπ.). Σν εχξεκα απηφ 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε απφςεηο ζηε βηβιηνγξαθία γηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, γηα ιφγνπο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην θαη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ.  

ε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη πσο νη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο, 

θαηά κέζν φξν, δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, κε ηνπο 

απνθνίηνπο Παλεπηζηεκίνπ/ΑΔΙ λα αθνινπζνχλ. Σν εχξεκα απηφ πηζαλψο λα ζπλδέεηαη κε ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ δηακνξθψλνπλ κε βάζε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ελαιιαθηηθέο εξγαζηαθέο 

πξννπηηθέο ηνπο. Αληίζεηα, νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ πςειφηεξεο 

πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεηεκάησλ θαξηέξαο, αιιά θαη 

πεξηερνκέλνπ) θέξνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηήλ. Καη πάιη, ηα επξήκαηα απηά 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ θπξίαξρε άπνςε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, 

πνπ ζέιεη ηελ ηθαλνπνίεζε λα απμάλεηαη αλαινγηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Λακβάλνληαο 

ππ’ φςηλ, φκσο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην, αιιά θαη ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ 

πξνζδνθηψλ, κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 16.  
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Παξάγνληεο Παξαθίλεζεο Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε 

Φύλο  

Άλδξαο 3,38 

Γπλαίθα 3,32 

Ηλικιακή Καηηγοπία  

Έσο 34 εηώλ 3,55 

35-44 εηώλ 3,34 

45-54 εηώλ 3,37 

55 εηώλ θαη άλσ 3,11 

Εκπαιδεςηικό Υπόβαθπο       

Απόθνηηνο Λπθείνπ 3,46 

Απόθνηηνο ΣΕΙ 3,09 

Απόθνηηνο ΑΕΙ 3,36 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ 3,16 

Πίνακασ 16 Επίπεδο εργαςιακήσ ικανοποίηςησ ανά φφλο, ηλικιακή κατηγορία και εκπαιδευτικό υπόβαθρο.  

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζην επίπεδν 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, φπσο δηαηππψζεθε ζηελ ππφζεζε H3, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. πγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηή ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

(‘Job_Satisfaction’), πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ζηηο 29 εξσηήζεηο 

πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, είλαη ζπλερήο κεηαβιεηή θαη ιακβάλεηαη, εδψ, σο 
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εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Γηα λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ππνβάζξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (Analysis 

Of Variance – ANOVA), κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κε΄ζσλ 

ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο (άλδξεο-γπλαίθεο, λεφηεξνη-κεγαιχηεξνη θιπ.).  

ANOVA 

Job_Satisfaction   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .074 1 .074 .274 .602 

Within Groups 21.872 81 .270   

Total 21.946 82    

Πίνακασ 17 Ανάλυςη Διακφμανςησ: Εργαςιακή Ικανοποίηςη (εξαρτημζνη μεταβλητή) - Φφλο 

ηνλ Πίλαθα 17 παξαηεξείηαη πσο ην F-test, πνπ εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

κέζσλ ησλ δχν νκάδσλ (άλδξεο – γπλαίθεο), έρεη κηθξή ηηκή (0,274) θαη πηζαλφηεηα κεγαιχηεξε 

ησλ ζπκβαηηθψλ επηπέδσλ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (Sig=0,602>0.10). Δπνκέλσο, ην F-test 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, νπφηε ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  

ANOVA 

Job_Satisfaction   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .519 3 .173 .638 .593 

Within Groups 21.427 79 .271   

Total 21.946 82    

Πίνακασ 18 Ανάλυςη Διακφμανςησ: Εργαςιακή Ικανοποίηςη (εξαρτημζνη μεταβλητή) - Ηλικιακή κατηγορία 

 

ηνλ Πίλαθα 18 παξαηεξείηαη πσο ην F-test, πνπ εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

κέζσλ ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ (έσο 34 εηψλ, 35-44 εηψλ, 45-54 εηψλ, 55 εηψλ θαη άλσ), έρεη 

κηθξή ηηκή (0,638) θαη, αληίζηνηρα, πηζαλφηεηα κεγαιχηεξε ησλ ζπκβαηηθψλ επηπέδσλ 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (Sig=0,593>0.10). Δπνκέλσο, ην F-test δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, νπφηε ε ειηθηαθή θαηεγνξία δελ επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  
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ANOVA 

Job_Satisfaction   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.814 3 .605 2.373 .077 

Within Groups 20.132 79 .255   

Total 21.946 82    

Πίνακασ 19 Ανάλυςη Διακφμανςησ: Εργαςιακή Ικανοποίηςη (εξαρτημζνη μεταβλητή) – Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

ηνλ Πίλαθα 19 παξαηεξείηαη πσο ην F-test, πνπ εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

κέζσλ ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ (απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απφθνηηνη ΣΔΙ/ΑΣΔΙ, 

απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ/ΑΔΙ, θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ) έρεη ζρεηηθά κεγάιε ηηκή (2,373) 

θαη πηζαλφηεηα 0.077. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην F-test δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, είλαη φκσο ζεκαληηθφ ζην επίπεδν ηθαλφηεηαο 10%. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

γίλεη δεθηφ, εδψ, πσο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαηά 

ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.  

Δπηπιένλ, ζην εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιάβακε δχν κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα εξγαζίαο ηνπ θάζε αηφκνπ. Η κία αθνξά ηα ρξφληα εξγαζίαο ηνπ ζην Γήκν Υατδαξίνπ 

θαη ε ε δεχηεξα ηα ρξφληα θαηά ηα νπνία ππεξεηεί ζηε ζέζε εξγαζίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ζήκεξα. Με δεδνκέλν πσο θαη νη δχν είλαη ζπλερείο κεηαβιεηέο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο ηνπο κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 20. 

πγθεθξηκέλα, εθηηκήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson, πνπ ππνινγίδεη ην βαζκφ 

γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Όζν πην θνληά ζην 1 είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

Pearson, ηφζν πην έληνλε είλαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Απφ ηνλ Πίλαθα 19 

πξνθχπηεη πσο νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (‘Job_Satisfaction’) κε 

ηηο άιιεο δχν κεηαβιεηέο είλαη ζρεηηθά κηθξνί (0,157 θαη 0,136) θαη πσο νη πηζαλφηεηεο ηνπο 

(0,156 θαη 0,219) είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα ζπκβαηηθά επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (5% 

θαη 10%). Δπνκέλσο, ε ζπζρέηηζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνηήζεο κε ηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο 
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δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, άξα δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο ηα ρξφληα εξγαζίαο 

ζην Γήκν θαη ηα ρξφληα εξγαζίαο ζηελ ίδηα ζέζε επεξεάδνπλ ην επίπεδν εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαηά ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.  

Correlations 

 

Job_Satisfactio

n 

Πόζα ρξόληα 

εξγάδεζηε ζην 

Δήκν 

Φατδαξίνπ; 

Πόζα ρξόληα 

εξγάδεζηε ζηελ 

ίδηα ζέζε; 

Job_Satisfaction Pearson Correlation 1 -.157 -.136 

Sig. (2-tailed)  .156 .219 

N 83 83 83 

Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε ζην 

Δήκν Φατδαξίνπ; 

Pearson Correlation -.157 1 .556
**
 

Sig. (2-tailed) .156  .000 

N 83 83 83 

Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε ζηελ 

ίδηα ζέζε; 

Pearson Correlation -.136 .556
**
 1 

Sig. (2-tailed) .219 .000  

N 83 83 83 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακασ 20 Ανάλυςη Συςχζτιςησ - Συντελεςτζσ Συςχζτιςησ Pearson 

Έηζη, ε ππφζεζε H3 κπνξεί λα γίλεη δεθηή κφλν κεξηθψο, αθνχ κφλν ην εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Σν εχξεκα απηφ, 

αθφκα θαη κε ηνπο δεδνκέλνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ δεδνκέλσλ, έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη απνδνζεί ζηελ εθπαίδεπζε σο πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο, ηεο απφδνζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο γεληθφηεξα (Bright, 2005, 2008; 

Moynihan, 2010). Δπίζεο ην εχξεκα απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε παξαπάλσ 

πεξί πςειφηεξσλ επίπεδσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ρακειφηεξσλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ δηακνξθψλνληαη λα έρεη πηζαλφλ ζεκαληηθφ 

εξκελεπηηθφ ξφιν γηα ηηο δηαθνξέο απηέο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ.  
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5.6 Αλάιπζε ηεο ζρέζεο Παξαθίλεζεο-Δξγαζηαθήο Ιθαλνπνίεζεο  

Έρνληαο πεξηγξάςεη ηηο κεηαβιεηέο ζρεηηθά κε ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνηήζε, θαη ειέγμεη θαηά πφζν επεξεάδνληαη απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ησλ 

εξγαδνκέλσ, κπνξεί λα ειεγρζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε 

παιηλδξφκεο (regression analysis), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή (‘Job_Satisfaction’). Αξρηθά, σο αλεμάξηεηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηέζζεξηο 

κεηαβιεηέο πνπ εμάγακε απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ ζηελ ελφηεηα 5.2 θαη πνπ αληηζηνηρνχλ 

νη δχν ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο (‘Career’, ‘Work_Environment’) θαη νη 

άιιεο δχν ζηνπο εζσηεξηθνχο (‘Job_Content’, ‘Recognition’). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα 

ειεγρζνχλ θαη νη δχν ζρεηηθέο ππνζέζεηο, Η4 θαη Η5. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηαζηνχλ νη 

ζπλδπαζηηθέο επηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαη ε ηειεπηαία ππφζεζε H6.  

Ο Πίλαθαο 21 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη αλεμάξηεηε ηε κεηαβιεηή ‘Career’, πνπ 

ζρεκαηίζηεθε ελνπνηψληαο ηξεηο επηκέξνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο: ηηο ακνηβέο, 

ηα πξφζζεηα θίλεηξα θαη ηηο πξννπηηθέο πξνζσπηθήο εμέιημεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη 

πσο ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζηελ ηθαλνπνίεζε είλαη πνιχ κηθξή θαη αξλεηηθή (-

0.043), αιιά θαη ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή, αθνχ ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ εθηηκεηή είλαη πνιχ 

κηθξφ (Std.Error=0.071) θαη αληίζηνηρα πνιχ κηθξφ είλαη ην t-test ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

(t=-0,607, Sig=0,546>0,10). Δπνκέλσο, ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο Career, θαη ησλ ηξηψλ 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη, ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη 

ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή.  
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.517 .298  11.790 .000 

Career -.043 .071 -.067 -.607 .546 

a. Dependent Variable: Job_Satisfaction 

Πίνακασ 21 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηςη - Εκτιμητήσ μεταβλητήσ 'Career' 

Ο Πίλαθαο 22 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη αλεμάξηεηε ηε κεηαβιεηή 

‘Work_Environment’, πνπ ζρεκαηίζηεθε ελνπνηψληαο ηξεηο επηκέξνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο: ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη ηηο θαιέο ζπλζήθεο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη πσο ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε είλαη ζεηηθή (0.293), αιιά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ην t-test 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη αξθεηά κεγάιν (t=3,294) θαη ε πηζαλφηεηα ηνπ (Sig=0,01) 

κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%. Οπφηε, ε κεηαβιεηή 

‘Work_Environment’ επηδξά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαηά ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε κεηαβνιή θαηά κία κνλάδα ζηε κεηαβιεηή 

‘Work_Environment’ (ζηελ θιίκαθα 1 έσο 5) απμάλεη ην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

θαηά πεξίπνπ 0,30.  Δπηπιένλ, κε βάζε ηα επξήκαηα απηά κπνξεί λα γίλεη κεξηθψο δεθηή ε 

ππφζεζε H4 πεξί ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο θαη εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, αθνχ νη ηξεηο απφ ηνπο έμη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πνπ έρνπλ ελνπνηεζεί ζηε 

κεηαβιεηή ‘Work_Environment’) έρνπλ ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε (αθφκα θαη αλ νη ππφινηπνη ηξεηο δελ επηδξνχλ ζεκαληηθά).  
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.064 .391  5.281 .000 

Work_Environment .293 .089 .344 3.294 .001 

a. Dependent Variable: Job_Satisfaction 

Πίνακασ 22 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηςη - Εκτιμητήσ μεταβλητήσ 'Work_Environment' 

Ο Πίλαθαο 23 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη αλεμάξηεηε ηε κεηαβιεηή 

‘Job_Content’, πνπ ζρεκαηίζηεθε ελνπνηψληαο ηέζζεξηο επηκέξνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο: ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, 

ηελ αλάγθε γηα ζπλερή θαη βειηίσζε θαη ηηο επθαηξίεο γηα ιήςε πξσηνβνπιηψλ. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο πξνθχπηεη πσο ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζεηηθή αιιά πνιχ κηθξή (0.073). Δπίζεο, είλαη ζηαηηζηηθά κε-

ζεκαληηθή, αθνχ ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ εθηηκεηή είλαη πνιχ κηθξφ (Std. Error=0,098), θαη 

αληίζηνηρα κηθξφ είλαη θαη ην t-test ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (t=0,742, Sig=0,460>0,10). 

Δπνκέλσο, ε ππφζεζε πσο ε κεηαβιεηή ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο (‘Job_Content’) 

επηδξά ζεηηθά θαη ζεκαληηθά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή ζε θαλέλα 

απφ ηα ζπκβαηηθά επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο.   

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.023 .430  7.022 .000 

Job_Content .073 .098 .082 .742 .460 

a. Dependent Variable: Job_Satisfaction 

Πίνακασ 23 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηςη - Εκτιμητήσ μεταβλητήσ 'Job_Content' 



Μέζνδνη παξαθίλεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο ΄΄Δήκνο 
Φατδαξίνπ΄΄ 

 

92 
 

Ο Πίλαθαο 24 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη αλεμάξηεηε ηε κεηαβιεηή ‘Recognition, 

πνπ ζρεκαηίζηεθε ελνπνηψληαο δχν επηκέξνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο: ηελ 

αλάγθε γηα απνδνρή θαη εθηίκεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο.  Απφ 

ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη πσο ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζηελ ηθαλνπνίεζε είλαη 

ζεηηθή (0.109). Η επίδξαζε φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αθνχ ην t-test ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο δελ είλαη αξθεηά κεγάιν (t=1,540) θαη ε πηζαλφηεηα ηνπ (Sig=0,127) είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηα ζπκβαηηθά επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (5% θαη 10%). Δπνκέλσο, 

δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο ‘Recognition’, θαη ησλ δχν 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο πνπ ελζσκαηψλεη, ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.877 .306  9.411 .000 

Recognition .109 .071 .169 1.540 .127 

a. Dependent Variable: Job_Satisfaction 

Πίνακασ 24 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηςη - Εκτιμητήσ μεταβλητήσ 'Recognition' 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ παιηλδξνκήζεσλ (Πίλαθεο 23, 24) δελ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη δεθηή ε ππφζεζε H5, αθνχ νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο πξνθχπηεη 

πσο δελ επηδξνχλ θαηά ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Σν εχξεκα 

απηφ πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε πξνζνρή, θαζψο είλαη αξθεηά πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην κέγεζνο 

θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο, θαζψο θαη ζηα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Γελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί, απφ ηελ άιιε, πσο νη εθηηκεηέο ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ (‘Job_Content’ θαη ‘Recognition’) έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν, φπσο είρε δηαηππσζεί 

ζηελ ππφζεζε H5. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ θάπνηεο (έζησ κηθξέο) ελδείμεηο γηα ζεηηθή επίδξαζε 
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ησλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Γήκν Υατδαξίνπ, αθφκα θαη αλ ε ζηαηηζηηθή κε-ζεκαληηθφηεηα δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξάζκαηνο θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο. 

Σέινο, ζα ειεγρζεί ε ππφζεζε H6, ζρεηηθά κε ηε ζπλδπαζηηθή επίδξαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο (εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ) ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

(multiple regression), πνπ επηηξέπεη λα εμεηαζηεί θάηα πφζν ν ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ σο 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εξκελεχεη θαιχηεξε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

(ηθαλνπνίεζε), θαζψο θαη ην πξφζεκν ησλ επηκέξνπο επηδξάζεσλ.  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .344
a
 .118 .107 .489 

2 .390
b
 .152 .130 .482 

3 .436
c
 .190 .115 .486 

4 .468
d
 .219 .123 .484 

a. Predictors: (Constant), Work_Environment 

b. Predictors: (Constant), Work_Environment, Career 

c. Predictors: (Constant), Work_Environment, Career, Job_Content 

d. Predictors: (Constant), Work_Environment, Career, Job_Content, 

Recognition 

Πίνακασ 25 Συντελεςτζσ ςυςχζτιςησ ανά μοντζλο 

ηνλ Πίλαθα 25 παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο R γηα θάζε έλα απφ ηα 

κνληέια πνπ εμεηάζηεθαλ, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Σν πξψην 

απφ απηά, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ππνζεκεηψζεηο ηνπ Πίλαθα, είρε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε 

‘Work_Environment’, πνπ ήηαλ ε κφλε πνπ βξέζεθε παξαπάλσ λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

αλεμάξηεηε. Σν δεχηεξν κνληέιν πξνζζέηεη ηε κεηαβιεηή ‘Career’, πνπ επίζεο πξνθχπηεη απφ 

ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, ην ηξίην πξνζζέηεη ηε κεηαβιεηή ‘Job_Content’ θαη 
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ην ηέηαξην θαη ηε κεηαβιεηή ‘Recognition’. Απφ ηε ζηήιε ‘R Square’ πξνθχπηεη πσο ε 

κεηαβιεηή ‘Work_Environment’, αλ θαη επηδξά θαηά ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, εμεγεί κφλν 

ην 11,8% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο ‘Job_Satisfaction’. Πξνζζέηνληαο ζηαδηαθά ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο, ν ζπληειεζηήο R
2
 απμάλεηαη, θαη ζηελ πεξίπησζε ζπκπεξίιεςεο θαη ησλ 

ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ παξαθίλεζεο, ην κνληέιν εμεγεί ην 21,9% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

‘Job_Satisfaction’. Aπηφ ην πνζνζηφ είλαη κάιινλ κηθξφ, θαη κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κηθξφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηα εξγαιεία/θιίκαθεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αιιά θαη 

ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο σο ςπρνινγηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ 

επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο εθηφο ηεο παξαθίλεζεο. Έλα πξψην ζπκπέξαζκα, είλαη 

πσο, αθφκα θαη αλ ε μερσξηζηή επίδξαζε ηξηψλ απφ ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο παξαθίλεζεο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ζπλδπαζηηθά εμεγνχλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δηαθχκαλζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο.  

ηνλ Πίλαθα 26, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA) γηα ηα ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά κνληέια, θαη ππνινγίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά F, πνπ ειέγρνπλ ηε ζπλνιηθή ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα θάζε κνληέινπ. Απφ ηε ζηήιε F ηνπ Πίλαθα, πξνθχπηεη πσο ηα ζηαηηζηηθά F 

είλαη αξθεηά κεγάια, θαη νη πηζαλφηεηεο ηνπο (ζηήιε ‘Sig’) κηθξφηεξεο απφ ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%. Άξα, απφ ηνλ Πίλαθα 26 πξνθχπηεη πσο θαη ηα ηέζζεξα 

κνληέια πνπ ειέγρζεθαλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 5%, αθφκα θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. πλεπψο, έλα κνληέιν 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε σο εμαξηεκέλε (φπσο ηα κνληέια 3 θαη 4 πνπ 

ειέγρζεθαλ) παξνπζηάδεη ζπλνιηθή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.592 1 2.592 10.849 .001
b
 

Residual 19.354 81 .239   

Total 21.946 82    

2 Regression 3.325 2 1.663 7.142 .001
c
 

Residual 18.621 80 .233   

Total 21.946 82    

3 Regression 3.330 3 1.110 4.710 .004
d
 

Residual 18.617 79 .236   

Total 21.946 82    

4 Regression 3.399 4 .850 3.574 .010
e
 

Residual 18.547 78 .238   

Total 21.946 82    

a. Dependent Variable: Job_Satisfaction 

b. Predictors: (Constant), Work_Environment 

c. Predictors: (Constant), Work_Environment, Career 

d. Predictors: (Constant), Work_Environment, Career, Job_Content 

e. Predictors: (Constant), Work_Environment, Career, Job_Content, Recognition 

Πίνακασ 26 Ανάλυςη Διακφμανςησ 

ηνλ Πίλαθα 27 παξνπζηάδνληαη νη εθηηκεηέο (coefficients) ησλ αλεμαξηήησλ 

κεηαβιεηψλ γηα ηα ηέζζεξα κνληέια, φπσο ππνινγίζηεθαλ κέζσ ηεο αλάιπζεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο. Καη ζηα ηέζζεξα κνληέια, ν εθηηκεηήο ηεο κεηαβιεηήο ‘Work_Environment’ 

είλαη ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν 5%, αθνχ ηα t-ζηαηηζηηθά είλαη αξθεηά 

κεγάια θαη νη αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο (ζηήιε ‘Sig’) πνιχ κηθξέο. Υαξαθηεξηζηηθά, θάζε 

κεηαβνιή θαηά κία κνλάδα ζηε κεηαβιεηή ‘Work_Environment’ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο απφ 0,29 έσο θαη 0,35. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη πσο ε βειηίσζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο, 

αζθάιεηα, θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο) δεκηνπξγεί θαη κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.064 .391  5.281 .000 

Work_Environment .293 .089 .344 3.294 .001 

2 (Constant) 2.351 .418  5.621 .000 

Work_Environment .344 .092 .403 3.723 .000 

Career -.124 .070 -.192 -1.774 .080 

3 (Constant) 2.382 .474  5.031 .000 

Work_Environment .349 .099 .409 3.514 .001 

Career -.120 .074 -.187 -1.620 .109 

Job_Content -.015 .108 -.017 -.144 .886 

4 (Constant) 2.341 .482  4.859 .000 

Work_Environment .332 .105 .389 3.173 .002 

Career -.123 .075 -.191 -1.647 .104 

Job_Content -.026 .110 -.030 -.239 .811 

Recognition .041 .076 .064 .541 .590 

a. Dependent Variable: Job_Satisfaction 

Πίνακασ 27 Ανάλυςη Πολλαπλήσ Παλινδρόμηςησ - Εκτιμητζσ 

Η κεηαβιεηή ‘Career’, πνπ θαιχπηεη ηηο ακνηβέο, ηα πξφζζεηα θίλεηξα θαη ηηο επθαηξίεο 

εμέιημεο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, κε θάζε κεηαβνιή ηεο θαηά κία κνλάδα 

λα κεηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε πεξίπνπ θαηά 0,12. Πξνθχπηεη, επίζεο, απφ ηα t-ζηαηηζηηθά ηεο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο πσο ε επίδξαζε ηεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 10% 

(ζηα κνληέια 3 θαη 4 ε πηζαλφηεηα Sig είλαη κφιηο ιίγν κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν 10%, πνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο). Δπνκέλσο, νη ζπγθεθξηκέλνη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο, πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν δεηήκαηα θαξηέξαο θαη αληακνηβψλ, έρνπλ 

κάιινλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε. Έηζη, κπνξεί λα δηαηππσζεί σο ζπκπέξαζκα πσο 

δελ έρνπλ φινη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηελ ίδηα επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε, 
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αθνχ φζνη ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ επηδξνχλ ζεηηθά θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε, 

ελψ φζνη ζρεηίδνληαη κε ηηο ακνηβέο θαη ηελ θαξηέξα αξλεηηθά θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε.  

Αληίζεηα, νη δχν κεηαβιεηέο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, ‘Job_Content’ θαη 

‘Recognition’, δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Δπηπιένλ, νη εθηηκεηέο ηνπο είλαη 

αξθεηά κηθξφηεξνη απφ ηνπο εθηηκεηέο ησλ κεηαβιεηψλ εμσηεξηθψλ παξαθίλεζεο, θαη γηα ηε 

κεηαβιεηή ‘Job_Content’ ν εθηηκεηήο είλαη αξλεηηθφο. ηηο απιέο παιηλδξνκήζεηο (Πίλαθεο 23-

24), νη δχν απηέο κεηαβιεηέο είραλ ζεηηθνχο εθηηκεηέο θαη αξθεηά κεγαιχηεξα t-ζηαηηζηηθά, 

παξά ηε ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε. Σν εχξεκα απηφ 

πξνθάιεζε ελδηαθέξνλ. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αθφκα αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο, απηή ηε θνξά εηζάγνληαο πξψηα σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο απηέο ηεο 

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο, θαη πξνζζέηνληαο ζηε ζπλέρεηα απηέο ηεο εμσηεξηθήο. Απφ ηνλ 

Πίλαθα 28, πξνθχπηεη πσο έλα κνληέιν κε κεηαβιεηέο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο σο αλεμάξηεηεο 

δίλεη σο απνηέιεζκα ζεηηθνχο εθηηκεηέο θαη γηα ηηο δχν (‘Recognition’ θαη ‘Job_Content’). 

Πξνζζέηνληαο, φκσο, ηηο κεηαβιεηέο εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο, κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη 

πσο κεηψλεηαη ζεκαληηθά (αλ θαη παξακέλεη ζεηηθφο) ν εθηηκεηήο ηεο ‘Recognition’ (απφ 0.109-

0.114 ζε 0.41) θαη κηθξαίλεη αληίζηνηρα ηo t-ζηαηηζηηθφ ηνπ. Δπηπιένλ, ν εθηηκεηήο ηεο 

‘Job_Content’, αιιάδεη πξφζεκν (απφ ζεηηθφ ζε αξλεηηθφ).  

Σν εχξεκα απηφ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε παξνπζηάδεη πεξηνξηζκνχο, κπνξεί λα εθιεθζεί σο κηα πξψηε έλδεημε 

‘εθηνπηζκνχ’ (crowding-out) ησλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο, 

ζε επηβεβαίσζε αξθεηψλ ζπγγξαθέσλ πνπ έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε απηή (Deci, 1971; 

Weibel et al., 2010; Georgellis et al., 2011). Δπνκέλσο, ε ζπλδπαζηηθή παξνπζία εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο δελ επηδξά ζεηηθά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, φπσο 
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ππνζέζακε αξρηθά ζηελ παξνχζα εξγαζία (ππφζεζε H6), αιιά, αληίζεηα, νη εμσηεξηθνί 

παξαθηλεηέο ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ εζσηεξηθψλ. Δπεθηείλνληαο ην απνηέιεζκα 

απηφ, κπνξεί λα δηαηππσζεί ν ηζρπξηζκφο πσο φλησο ε εξγαζία ζην δεκφζην πξνζειθχεη ηφζν 

άηνκα κε πςειφηεξε εζσηεξηθή παξαθίλεζε, φζν θαη άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα κε 

εμσηεξηθνχο παξαθηλεηέο. ε θάζε πεξίπησζε, ην εχξεκα απηφ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, 

θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα αληίζηνηρεο έξεπλεο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.877 .306  9.411 .000 

Recognition .109 .071 .169 1.540 .127 

2 (Constant) 2.805 .457  6.131 .000 

Recognition .104 .077 .160 1.354 .180 

Job_Content .022 .104 .025 .212 .833 

3 (Constant) 2.933 .469  6.253 .000 

Recognition .114 .077 .176 1.486 .141 

Job_Content .070 .112 .079 .623 .535 

Career -.093 .078 -.143 -1.180 .241 

4 (Constant) 2.341 .482  4.859 .000 

Recognition .041 .076 .064 .541 .590 

Job_Content -.026 .110 -.030 -.239 .811 

Career -.123 .075 -.191 -1.647 .104 

Work_Environment .332 .105 .389 3.173 .002 

a. Dependent Variable: Job_Satisfaction 

Πίνακασ 28 Ανάλυςη Πολλαπλήσ Παλινδρόμηςησ - Εκτιμητζσ 
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5.7 Έιεγρνο Δξεπλεηηθώλ Τπνζέζεσλ 

Έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά αλαιχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη είηε λα επηβεβαησζνχλ είηε λα απνξξηθζνχλ, 

ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα λα ζπλνςηζηνχλ ηα επξήκαηα απηά. Ο Πίλαθαο 29 παξνπζηάδεη γηα 

θάζε ππφζεζε ηνλ αληίζηνηρν εξεπλεηηθφ ζηφρν θαη ην αληίζηνηρν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απφ ηα 

νπνία πξνέθπςε, καδί κε ηα απνηειέζκα ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Απφ ηηο πξψηεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο (H1-H3), ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο παξάγνληεο εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο, ηνπο παξάγνληεο 

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο θαη ην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, πξνθχπηεη κφλν κεξηθή 

επηβεβαίσζε. πγθεθξηκέλα, ηξεηο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαη ηξεηο απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ θαλέλαλ δεκνγξαθηθφ 

παξάγνληα, ελψ νη ππφινηπνη παξάγνληεο παξαθίλεζεο επεξεάδνληαη κφλν απφ έλαλ ή δχν 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Αληίζηνηρα, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά κφλν 

απφ έλαλ δεκνγξαθηθφ παξάγνληα. Οκνίσο, κφλν κεξηθψο γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε H4, αθνχ 

κφλν ε κεηαβιεηή ‘Work_Environment’, πνπ αθνξά κηα πιεπξά ηεο εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο, 

βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε. Η ππφζεζε H5 απνξξίπηεηαη, 

αθνχ θακία απφ ηηο δχν κεηαβιεηέο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (αλ θαη νη επηδξάζεηο ηνπο είλαη ζεηηθέο). Σέινο, ε ππφζεζε H6 

απνξξίπηεηαη, αθνχ ε ζπλδπαζηηθή επίδξαζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο δελ βξέζεθε λα είλαη ζεηηθή. Αληίζεηα, ππάξρεη έλδεημε πψο φηαλ ζπλππάξρνπλ 

εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο, νη εμσηεξηθνί ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ εζσηεξηθψλ ζην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, πξνο επηβεβαίσζε ηνπ 

γλσζηνχ ζηε βηβιηνγξαθία επηρεηξήκαηνο πεξί ‘εθηφπηζεο’ (crowd-out effect). 
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Δξεπλεηηθή Τπόζεζε ηαηηζηηθή 

Αλάιπζε/Έιεγρνο 

Απνηέιεζκα 

Διέγρνπ 

Δξεπλεηηθό 

Δξώηεκα 

Δξεπλεηηθόο 

ηόρνο 

Η1: Σα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο εμσηεξηθήο 

παξαθίλεζεο. 

Πεξηγξαθηθέο ηαηηζηηθέο. 

Αλάιπζε ζηαηηζηηθνχ ρ
2
 (Chi 

– square test).  

Γίλεηαη δεθηή 

(κεξηθψο).  

ΔΡ.1.α. 

ΔΡ.1.β. 

Δ.1 

Η2: Σα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο εζσηεξηθήο 

παξαθίλεζεο. 

Πεξηγξαθηθέο ηαηηζηηθέο. 

Αλάιπζε ζηαηηζηηθνχ ρ
2
 (Chi 

– square test). 

Γίλεηαη δεθηή 

(κεξηθψο). 

ΔΡ.2.α. 

ΔΡ.2.β. 

Δ.1 

Η3: Σα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. 

Πεξηγξαθηθέο ηαηηζηηθέο. 

Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο 

(ANOVA). πληειεζηήο 

Pearson γηα αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο.  

Γίλεηαη δεθηή 

(κεξηθψο). 

ΔΡ.3.β. Δ.2 

Η4: Οη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

Αλάιπζε Παιηλδξφκεζεο. Γίλεηαη δεθηή 

(κεξηθψο).  

ΔΡ.3.α Δ.3 

Η5: Οη εζσηεξηθνί 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  

 

Αλάιπζε Παιηλδξφκεζεο.  Απνξξίπηεηαη. ΔΡ.3.α Δ.3 

Η6: Η ζπλδπαζηηθή επίδξαζε 

εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζην 

επίπεδν  εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη ζεηηθή. 

Αλάιπζε Πνιιαπιήο 

Παιηλδξφκεζεο, Έιεγρνο F 

ζπλνιηθήο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο.  

Απνξξίπηεηαη.    

Πίνακασ 29 Πίνακασ Επιςκόπηςησ Υποθζςεων και Αποτελεςμάτων Ελζγχου 
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6. πκπεξάζκαηα 

6.1 πδήηεζε – Θεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθαλ ηα δεηήκαηα ηεο εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηάθξηζε κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη ην πψο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ θαη πψο επεξεάδεη ε πξψηε ηε δεχηεξε. Αθνινπζψληαο ηε ζεηηθηζηηθή εξεπλεηηθή 

θηινζνθία θαη ηελ παξαγσγηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε δηαηππψζεθαλ, κέζα απφ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ππνζέζεηο, ηηο νπνίεο ειέγμακε κε ηε βνήζεηα εκπεηξηθνχ πιηθνχ πνπ πξνήιζε απφ 

κία κειέηε πεξίπησζεο, ην Γήκν Υατδαξίνπ. Αθνινχζσο, ζρνιηάδνληαη ηα επξήκαηα ππφ ην 

πξίζκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζεσξία θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

ηα Κεθάιαηα 2 θαη 3 έγηλε αλαθνξά ζε δχν βαζηθέο ελαιιαθηηθέο απφςεηο πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζρεηηθά κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην. Απφ ηε κία, ε 

‘αιηξνπηζηηθή’ πξνζέγγηζε, ή ‘παξαθίλεζε ζε δεκφζηα ππεξεζία’ (Public Service Motivation), 

ππνζηεξίδεη πψο νη δεκφζηνη ππάιιεινη παξαθηλνχληαη απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, 

ζρεηηδφκελνπο κε ηε δηάζεζε πξνζθνξάο ζην θνηλφ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απηνλνκία. Απφ 

ηελ άιιε, ε ‘νξζνινγηθή/σθειηκηζηηθή’ πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη πψο νη δεκφζηνη ππάιιεινη 

επηιέγνπλ ηελ απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (αλ φρη θπξίσο) ιφγσ ηεο 

εξγαζηαθήο αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεη θαη ησλ επλντθψλ ζπλζεθψλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε έλαο ζπγθεξαζκφο κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. 

Θεσξήζακε, δειαδή, πψο νη δεκφζηνη ππάιιεινη παξαθηλνχληαη ηφζν απφ εμσηεξηθνχο φζν θαη 

απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηα αηνκηθά, 
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νξγαλσζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα πνπ 

κειεηήζεθε πξνέθπςε πσο νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ απνδίδνπλ παξφκνηα βαξχηεηα 

ζηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Απηφ ην εχξεκα ηείλεη λα 

ζπκθσλεί κε απφςεηο πψο κηα ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζπλδπάδεη εμσηεξηθή θαη 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε φξνπο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Cerasoli et al., 2014). Μεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κφλν ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη θαηά ηξφπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη κε 

εμσηεξηθνχο (ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, εξγαζηαθή αζθάιεηα) θαη κε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο (αλάγθε γηα απνδνρή/εθηίκεζε, αλάγθε γηα αλαγλψξηζε εξγαζίαο/πξνζπάζεηαο), 

επηβεβαηψλνληαο επηρεηξήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ παξαθίλεζε κέζσ ηεο 

δηακφξθσζεο πςειφηεξσλ (ή ρακειφηεξσλ) πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε εξγαζίαο. Οκνίσο, 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θαη πάιη 

ζε ζπκθσλία κε επξήκαηα ζηε βηβιηνγξαθία (βι. ππνελφηεηα 2.1.2, ελφηεηα 3.2).  

Δπίζεο, δηαηππψζεθαλ ππνζέζεηο πεξί ηεο χπαξμεο ζεηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εμσηεξηθψλ 

παξαθηλεηψλ θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη εζσηεξηθψλ παξαθηλεηψλ θαη εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Η πξψηε ππφζεζε (H4) βξέζεθε λα επηβεβαηψλεηαη κεξηθψο, αθνχ ηξεηο 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο (εξγαζηαθή αζθάιεηα, ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε 

ζπλαδέιθνπο, χπαξμε θαιψλ ζπλζεθψλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  πνπ ελνπνηήζεθαλ ζηε 

κεηαβιεηή ‘Work_Environment’ χζηεξα απφ αλάιπζε παξαγφλησλ) βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Η δεχηεξε ππφζεζε (H5) 

βξέζεθε λα απνξξίπηεηαη, αθνχ νη δχν κεηαβιεηέο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ ελνπνίεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο δελ βξέζεθαλ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

ηθαλνπνίεζε. Χζηφζν, αθφκα θαη ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθέο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ 
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παξαθηλεηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο βξέζεθαλ λα είλαη ζεηηθέο, θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηελ αξρηθή 

καο ππφζεζε, θαη κε ηελ παξαδνρή γηα επίδξαζε ηφζν ησλ εμσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

Η ηειεπηαία ππφζεζε, πεξί ζεηηθήο ζπλδπαζηηθήο επίδξαζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, απνξξίθζεθε. Απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε, φκσο, αλαιχζεσλ παιηλδξφκεζεο, κε ζηαδηαθή εηζαγσγή φισλ ησλ 

παξαθηλεηψλ πξνέθπςε έλα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα: πψο νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο δηαηεξνχλ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπο φηαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εζσηεξηθνί, ελψ νη εζσηεξηθνί ράλνπλ ζε φξνπο ζεκαληηθφηεηαο ή/θαη ε επίδξαζε ηνπο γίλεηαη 

απφ ζεηηθή αξλεηηθή φηαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εμσηεξηθνί. Απηφ, πξαθηηθά, ζεκαίλεη 

πψο νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη λα ππνδείμεη ηελ πηζαλή χπαξμε 

θαηλνκέλνπ ‘εθηφπηζεο’ ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο απφ ηελ εμσηεξηθή,  πνπ έρεη 

ππνζηεξηρζεί απφ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο (Weibel et al., 2010; Georgellis et al., 

2011). Αθφκα θαη αλ ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο θαη νη εξεπλεηηθνί πεξηνξηζκνί δελ επηηξέπνπλ λα εμαρζεί γεληθεχζηκν ζπκπέξαζκα, 

εληνχηνηο επηζεκαίλεηαη πψο ε παξνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ ‘εθηφπηζεο’ ζηελ παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν θαη ζηελ Διιάδα.  

6.2 Πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο Έξεπλαο 

Η παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί, εθηφο απφ ηε ζπκβνιή ζηε ζρεηηθή έξεπλα θαη ηε 

δηεχξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, λα ζπκβάιιεη θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο. Γειαδή 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά θαη ηεο δηνίθεζεο ζην δεκφζην γεληθφηεξα. 

Πξφθεηηαη γηα δχν ηνκείο φπνπ ε Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε πζηεξεί, ιφγσ δηαρξνληθψλ 
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δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο νη άθακπηεο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, ε έιιεηςε θνπιηνχξαο 

αλαγλψξηζεο θαη βειηίσζεο, ε αλεπαξθήο αμηνιφγεζε, ε αζάθεηα ζηφρσλ θαη αξκνδηνηήησλ, ε 

πνιηηηθνπνίεζε θαη ε δηαθζνξά. Χζηφζν, νη πξνθιήζεηο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, ε αλάγθε γηα 

ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη γηα θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγεία ηνπ θξάηνπο, έρνπλ θέξεη ηα δεηήκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ. Σελ ίδηα ψξα, πνιιέο πξσηνβνπιίεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ επηρεηξήζεη λα εηζαγάγνπλ αιιαγέο ζην κνληέιν 

εξγαζίαο ζην δεκφζην, θπξίσο κε ηελ θαζηέξσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο, ρσξίο 

φκσο νξαηά απνηειέζκαηα κέρξη ηψξα.  

Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηίαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, ηα 

εκπεηξηθά επξήκαηα ηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη πξαθηηθά. Δηδηθφηεξα, πξνέθπςε πσο ηε 

κεγαιχηεξε θαη ζεηηθφηεξε επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ έρνπλ εμσηεξηθνί 

παξαθηλεηέο, θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, νη θαιέο ζπλζήθεο θαη ε εξγαζηαθή αζθάιεηα. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

εχξεκα εάλ αμηνινγεζεί κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο έληνλεο αβεβαηφηεηαο, αλαζθάιεηαο, 

έιιεηςεο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ απαζρφιεζεο, άγρνπο ζρεηηθνχ κε ηελ εξγαζία θαη εληάζεσλ. 

Οπφηε ε θχζε ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην, ε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη θαη ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ δηακνξθψλνπλ ην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Απφ ηελ άιιε, πξνθχπηεη πσο νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν Υατδαξίνπ (ηνπιάρηζηνλ ηα κέιε 

ηνπ δείγκαηνο) ζεσξνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο σο εμίζνπ ζεκαληηθνχο κε 

ηνπο εζσηεξηθνχο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηινγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ παξαθίλεζεο ζα πξέπεη λα 

επηηπγράλεη κηα εμηζνξξφπεζε κεηαμχ εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
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πινπνηήζνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε φξνπο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηελ 

άιιε, ην ελδερφκελν λα ππάξρεη θαηλφκελν ‘εθηφπηζεο’, δειαδή νη εμσηεξηθνί παξαθηλεηέο λα 

κεηψλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ εζσηεξηθψλ είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πην ζπζηεκαηηθά 

ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Καη λα ζρεδηαζηνχλ ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε πςειή εζσηεξηθή παξαθίλεζε, αιιά θαη πνπ ζα αμηνπνηνχλ 

θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ηνπο εμσηεξηθνχο παξαθηλεηέο. Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, ε 

ζεκαζία πνπ έρεη φρη κφλν ε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο, αιιά θαη νη ηαθηηθέο θαη ηα εξγαιεία 

πνπ επηιέγνληαη. Με ηα εμσηεξηθά θίλεηξα λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην, 

νπφηε θαη λα κελ ππάξρεη αληίζηνηρε εκπεηξία, ζα πξέπεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

ζρεηηθά κε ην πψο θαη ζε ηη έθηαζε ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθίλεζε, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δπίζεο, ζεκαζία απνδίδεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζε 

παξακέηξνπο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο: ζηηο θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηηο ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο, νπφηε θαη ζηελ απνθπγή εληάζεσλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ. Απφ ηελ άιιε, θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

(job content), θαη δεηήκαηα φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, νη απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ε 

δπλαηφηεηα γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη νη βαζκνί απηνλνκίαο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ.  

πλνιηθά, πξνθχπηεη πψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ παξαθηλνχληαη νη εξγαδφκελνη ζην 

δεκφζην είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη απφδνζε, γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Σα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ παξαθηλεηψλ, αιιά θαη ηεο κεηαμχ ηνπο εμηζνξξφπεζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα 

ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ πνπ δελ ζα εθηνπίδνπλ ηελ πηζαλή εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά ζα ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη εληζρχνπλ.  
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6.3 Δξεπλεηηθνί Πεξηνξηζκνί 

Όπσο θάζε έξεπλα, έηζη θαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Έηζη, ηα επξήκαηα κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη 

ππφ ην πξίζκα ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ. Πξψηνλ, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (n=83), αθφκα θαη 

εάλ είλαη επαξθέο γηα ηνλ δεδνκέλν εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ (ζχλνιν εξγαδνκέλσλ κε ζπκβάζεηο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκαξρείνπ Υατδαξίνπ), δελ επηηξέπεη κε 

βεβαηφηεηα ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πηζαλφλ λα 

εμεγεί γηαηί πνιιέο απφ ηηο εμεηαδφκελεο ζρέζεηο βξέζεθαλ λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(αθνχ ηα κηθξφηεξα δείγκαηα νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξεο ηππηθέο απνθιίζεηο). Δδψ έρεη ξφιν θαη ε 

επηινγή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο σο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο, αθνχ πεξηφξηζε ηα φξηα ηεο 

κειέηεο ζε έλα ππνζχλνιν (ην Γήκν Υατδαξίνπ). Αθφκα θαη αλ ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ζε βάζνο ηα δεηήκαηα ηεο παξαθίλεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, κειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα επεθηείλνπλ ην 

δείγκα ζε πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, εμεηάδνληαο γηα παξάδεηγκα πεξηζζφηεξνπο Ο.Σ.Α. ή 

πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή ππεξεζίεο.  

Έλαο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηηο 

θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κέηξεζε ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

απηφ-αλαθεξφκελα εξγαιεία (self-report instruments), ηα νπνία ζεσξνχληαη αμηφπηζηα επεηδή ν 

ίδηνο ν εξσηψκελνο απνθαιχπηεη ηηο ζθέςεηο, αληηιήςεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ, νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ απφ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. Η ρξήζε, φκσο, 

ηέηνησλ εξγαιείσλ είλαη πηζαλφλ λα εηζάγεη κεξνιεςία ζηηο απαληήζεηο (bias), αθνχ νη 

εξγαδφκελνη είλαη πηζαλφλ λα δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη, αλάινγα κε ηε 

ζπγθπξία θαη άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαζεκεξηλά. 
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Αληίζηνηρα, κεξνιεςία κπνξεί λα ππάξρεη θαη ζηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηεξαξρήζεηο 

κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη γλσζηφ 

σο πξφβιεκα ηεο θνηλήο κεζφδνπ (common-method bias), αθνχ φιεο νη πιεξνθνξίεο 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ ίδην εξσηψκελν. ε θάπνην βαζκφ ην πξφβιεκα απηφ εθηηκάηαη πσο 

αληηκεησπίζηεθε κε ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ απαληήζεσλ.  

Έλαο ηξίηνο πεξηνξηζκφο είλαη ε δηαζηξσκαηηθή (cross-sectional) θχζε ηεο έξεπλαο, πνπ 

δελ επηηξέπεη ηελ δηεξεχλεζε αηηηαθψλ ζρέζεσλ. Η επίδξαζε ησλ παξαθηλεηψλ ζην επίπεδν ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ρξεηάδεηαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα πινπνηεζεί, θαη νη 

ζεκεξηλέο απαληήζεηο γηα ην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ 

δηακνξθσζεί απφ ηε δηαδηθαζία παξαθίλεζεο πξνγελέζηεξνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ. Δπνκέλσο, ην 

ζηνηρείν ηνπ ρξφλνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε κία ηέηνηα έξεπλα. Ιδαληθά, ζα έπξεπε λα 

έρνπλ εμεηαζηεί ζε κία ρξνληθή ζηηγκή νη ηεξαξρήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο θαη ζε κηα επφκελε ρξνληθή ζηηγκή ε ηθαλνπνίεζε ηνπο. Καζψο, φκσο, κηα ηέηνηα 

έξεπλα έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ρξφλνπ θαη θφπνπ, επηιέρζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία λα 

γίλεη ζε δηαζηξσκαηηθφ επίπεδν. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, εμεηάδνληαο ηηο αλεμάξηεηεο θαη ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (ζε επίπεδν 

εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο) ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. 

6.4 Καηεπζύλζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε, πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε κειινληηθή 

έξεπλα γχξσ απφ δεηήκαηα παξαθίλεζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο γεληθφηεξα, είηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα είηε επξχηεξα. Πξψηνλ, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ, ε έξεπλα πξέπεη λα επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξα ππνζχλνια ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζηελ Διιάδα, φπσο ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε θαη ηα Τπνπξγεία, ε Απηνδηνίθεζε, νη ΓΔΚΟ θαη 
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δεκφζηεο ππεξεζίεο, αθφκα θαη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, εθπαηδεπηηθά θαη αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα. Αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απ’ φπνπ κπνξνχλ επίζεο λα αληιεζνχλ 

ζηνηρεία. Γεδνκέλεο ηεο γεληθεπκέλεο αβεβαηφηεηαο θαη εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, κηα 

ζπγθξηηηθή κειέησλ δεηεκάησλ παξαθίλεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο θαη 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.  

Η κειινληηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη φρη κφλν ηελ παξαθίλεζε, ηελ ηθαλνπνίεζε, 

θαη πψο ε πξψηε επηδξά ζηε δεχηεξε, αιιά θαη πψο θαη νη δχν (μερσξηζηά θαη ζπλδπαζηηθά) 

επηδξνχλ ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Η εξγαζηαθή απφδνζε ζην δεκφζην θαη ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πςεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Δθεί, έλα πηζαλφ πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο. Χζηφζν, κε 

πξνγελέζηεξε πξνεηνηκαζία θαη κειέηε, ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ νη θαηάιιειεο 

κεηαβιεηέο ψζηε λα πξνζεγγηζηνχλ νη ζχλζεηεο θαη ελδηαθέξνπζεο απηέο ζρέζεηο.  

Σξίηνλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ ζε αθφκα κεγαιχηεξν βάζνο ηα δεηήκαηα 

εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ πνιπδηάζηαηα ελλνηνινγηθά κνληέια. 

Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε κία ηέηνηα έξεπλα θαη πξνζσπηθέο/ςπρνινγηθέο 

κεηαβιεηέο, φπσο ε εκπεηξία, ε εμσζηξέθεηα, ην άγρνο θιπ. πνπ είλαη πηζαλφλ λα ηξνπνπνηνχλ 

ηε ζρέζε κεηαμχ παξαθίλεζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ή κεηαμχ παξαθίλεζεο θαη 

απφδνζεο. Αιιά θαη κεηαβιεηέο απφ ην εξγαζηαθφ/νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο ε παξνπζία 

εληάζεσλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνιηηηθψλ ηαθηηθψλ ή ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο. 

Δμεηάδνληαο ζε βάζνο ηε βηβιηνγξαθία κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο πνιιά επηκέξνπο δεηήκαηα, 

γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη έξεπλα πξνθεηκέλνπ ην πνιχπινθν θαηλφκελν 

ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο λα απνθσδηθνπνηεζεί, λα κειεηεζεί θαη λα θαηαλνεζεί.  
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Παξάξηεκα  

Έθζεκα 1 

 
 

 
Δξσηεκαηνιφγην έξεπλαο ζηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  

 
Αγαπεηέ/Αγαπεηή ζπλάδειθε,  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ δηακνξθψζεθε κε ζηφρν λα κειεηεζνχλ θαη λα 

θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νξηζκέλεο πηπρέο ηεο εξγαζηαθήο θαζεκεξηλφηεηαο καο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

ζηνλ νπνίνλ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε.  

 

Σν δήηεκα ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπγθεληξψλεη επί δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο πξαθηηθήο. ε κηα επνρή φπνπ ν επξχηεξνο Γεκφζηνο ηνκέαο, νπφηε θαη ε Απηνδηνίθεζε, 

βξίζθεηα ζην επίθεληξν ζπλερψλ πηέζεσλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, απνθηά πξφζζεηε βαξχηεηα ε θαηαλφεζε ηνπ ηί ιεηηνπξγεί παξαθηλεηηθά γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηί ηνπο παξνηξχλεη λα θαηαβάιινπλ πξφζζεηε πξνζπάζεηα θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ζρεηηθήο έξεπλαο, θαη απεπζχλεηαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη αλψλπκεο θαη απφιπηα εκπηζηεπηηθέο. Η επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζα δηεμαρζεί ζην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαη αθνξά απνθιεηζηηθά επηζηεκνληθνχο θαη 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηεί πεξίπνπ 15-20 ιεπηά. 

 

 

ε επραξηζηψ ζεξκά γηα ην ρξφλν θαη ηε ζπλεξγαζία ζνπ,  

 

 

 

ηαζηλφο Μπεξεδήκαο 

Φνηηεηήο Π.Μ.. «Γηεζλήο Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ» 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

Π.Μ.. «ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ" 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ: 
ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ  

 

 
ΔΝΟΣΗΣΑ Α'  
Παραθαιώ απαληήζηε ζηης παραθάηω ερωηήζεης ποσ αθοιοσζούλ. Οη πιεροθορίες 
ασηές είλαη απαραίηεηες γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάισζε ηωλ δεδοκέλωλ, θαη δελ ζα 
τρεζηκοποηεζούλ γηα θαλέλαλ άιιο ζθοπό εθηός ηες παρούζας έρεσλας. 
 
 
 
 

1. Φύιιο:   Άλδξαο                 Γπλαίθα    
 
 
 
 
2. Ηιηθία: Έσο 34 εηώλ             35-44 εηώλ            45-54 εηώλ             55 εηώλ θαη άλσ  
 
 
 
 
3. Μορθωηηθό επίπεδο:  
 
 
Κάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο               Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο         
 
 
 
 
 
Πηπρηνύρνο ΑΕΙ                       Πηπρηνύρνο ΤΕΙ                     Απόθνηηνο ιπθείνπ            
 
 
 
 
4. Πόζα τρόληα εργάδεζηε ζηο Γήκο Υαϊδαρίοσ;  .................. ρξόληα 
 
 
 
 
 
5. Πόζα τρόληα εργάδεζηε ζηελ ίδηα ζέζε εργαζίας; .................. ρξόληα 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Β'  
Οη ερωηήζεης ποσ αθοιοσζούλ αλαθέροληαη ζε δεηήκαηα ζτεηηθά κε ηελ εργαζία 
ζας, κε ηο πώς αληηιακβάλεζηε ηο ρόιο ζας ζηο τώρο εργαζίας θαη κε ηο πώς 
ιεηηοσργείηε θαη δραζηερηοποηείζηε εληός ασηού. Γελ σπάρτοσλ ζωζηές θαη ιάζος 
απαληήζεης. 
 
 

1. Πνηνύο παξάγνληεο ζεσξείηαη σο πεξηζζόηεξν ζεκαληηθνύο γηα ηελ παξαθίλεζε ζηελ εξγαζία 
ζαο; Πνηνί παξάγνληεο ζεσξείηε όηη κπνξνύλ λα παξνηξύλνπλ εζάο ή/θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 
ζαο λα θαηαβάιιεηε πξόζζεηε πξνζπάζεηα; Ιεξαξρήζηε ηηο παξαθάησ επηινγέο από 1 (θαζόινπ 
ζεκαληηθόο) σο 5 (πνιύ ζεκαληηθόο).  
 

 Καζόιοσ 

ζεκαληηθός 

Ποιύ  

ζεκαληηθός 

Μηζζνινγηθή ακνηβή αλάινγε κε ηε ζέζε θαη ηα ρξόληα 
ππεξεζίαο. 

1 2 3 4 5 

Κίλεηξα γηα πξόζζεηε πξνζπάζεηα θαη βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθόηεηαο.  

1 2 3 4 5 

Σρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξώ λα αλαπηύμσ κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο κνπ ζην ρώξν εξγαζίαο.  

1 2 3 4 5 

Επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε 1 2 3 4 5 

Αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ κνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία. 1 2 3 4 5 

Καιέο ζπλζήθεο ζην ρώξν εξγαζίαο, ππνζηήξημε από ηα αλώηεξα 
θιηκάθηα θαη κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. 

1 2 3 4 5 

Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέαο γλώζεο ζηα πιαίζηα ηεο 
εξγαζίαο κνπ.  

1 2 3 4 5 

Να είλαη ε δνπιεηά κνπ δεκηνπξγηθή.  1 2 3 4 5 

Να είκαη απνδεθηόο θαη λα κε εθηηκνύλ νη ζπλάδειθνη κνπ. 1 2 3 4 5 

Να αλαγλσξίδεηαη ε εξγαζία κνπ, αθόκα θαη κε έλαλ θαιό ιόγν. 1 2 3 4 5 

Να γίλνκαη θαιύηεξνο ζηε δνπιεηά κνπ, πεξηζζόηεξν 
απνηειεζκαηηθόο. 

1 2 3 4 5 

Επθαηξίεο πνπ κνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία γηα αλάιεςε 
πξνζσπηθώλ πξσηνβνπιηώλ.  

1 2 3 4 5 

 
 
 
2. Σε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε ζέζε εργαζίας ηελ νπνία θαηέρεηε ηώξα, ζε ηη βαζκό 
ζπκθσλείηε (ή δηαθσλείηε) κε ηηο παξαθάησ θξάζεηο; Ιεξαξρήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο από 1 
(δηαθσλώ απόιπηα) σο 5 (ζπκθσλώ απόιπηα).  
 

 Γηαθωλώ 
απόισηα 

σκθωλώ  
απόισηα 

Υπάξρνπλ ιίγεο δπλαηόηεηεο πξναγσγήο ζηε δνπιεηά κνπ.   1 2 3 4 5 

Ο/Η πξντζηάκελνο/ε κνπ είλαη αξθεηά ηθαλόο ζηε δνπιεηά ηνπ.  1 2 3 4 5 

Δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηα νθέιε πνπ κνπ πξνζθέξεη ε 
παξνύζα εξγαζία κνπ.   

1 2 3 4 5 

Όηαλ θάλσ ηε δνπιεηά κνπ ζσζηά, απνθνκίδσ ηελ αλαγλώξηζε 
πνπ ζα έπξεπε.  

1 2 3 4 5 
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Πνιινί από ηνπο θαλόλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζηνλ νξγαληζκό 
ζηνλ νπνίν εξγάδνκαη θάλνπλ ηε δνπιεηά κνπ πην δύζθνιε.  

1 2 3 4 5 

Σπκπαζώ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ από ηε δνπιεηά.   1 2 3 4 5 

Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη ε δνπιεηά κνπ δελ έρεη λόεκα  1 2 3 4 5 

Απηνί πνπ δηεθπεξαηώλνπλ θαιά ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα ηνπο, 
έρνπλ αξθεηά θαιέο πηζαλόηεηεο γηα πξναγσγή.    

1 2 3 4 5 

Ο/Η πξντζηάκελνο/ε  κνπ ζπρλά είλαη άδηθνο καδί κνπ.   1 2 3 4 5 

Τα πξνλόκηα πνπ κνπ πξνζθέξεη ε δνπιεηά κνπ είλαη αληίζηνηρα 
κε απηά πνπ απνθνκίδνπλ άιινη ππάιιεινη αληίζηνηρσλ 
ππεξεζηώλ.   

1 2 3 4 5 

Δελ αηζζάλνκαη όηη ε δνπιεηά κνπ εθηηκάηαη ζην βαζκό πνπ 
πξέπεη.  

1 2 3 4 5 

Οη πξνζπάζεηεο κνπ λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ ζσζηά ζπάληα 
εκπνδίδνληαη από γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

1 2 3 4 5 

Πηζηεύσ πώο πξέπεη λα εξγάδνκαη πεξηζζόηεξν ζηε δνπιεηά κνπ 
γηα λα θαιύπησ θαη ηηο ειιείςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ.  

1 2 3 4 5 

Μνπ αξέζνπλ απηά πνπ πξέπεη λα θάλσ ζηε δνπιεηά κνπ.  1 2 3 4 5 

Οη ζηόρνη πνπ ζέηεη θαηά θαηξνύο ν νξγαληζκόο ζηνλ νπνίνλ 
εξγάδνκαη δελ κνπ είλαη απόιπηα ζαθείο.  

1 2 3 4 5 

Οη εξγαδόκελνη εδώ κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ εμίζνπ γξεγνξά κε 
εάλ δνύιεπαλ αιινύ.  

1 2 3 4 5 

Ο/Η πξντζηάκελνο/ε δείρλεη κηθξό ελδηαθέξνλ γηα ηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ ππαιιήισλ.  

1 2 3 4 5 

Τα πξνλόκηα πνπ κνπ πξνζθέξεη ν νξγαληζκόο ζηνλ νπνίνλ 
εξγάδνκαη είλαη ηθαλνπνηεηηθά.  

1 2 3 4 5 

Οη πηζαλόηεηεο εζηθήο αληακνηβήο γηα θάπνηνλ πνπ εξγάδεηαη 
ζηνλ νξγαληζκό καο είλαη ιίγεο.  

1 2 3 4 5 

Έρσ πνιιά πξάγκαηα λα θάλσ ζηε δνπιεηά κνπ θαζεκεξηλά.  1 2 3 4 5 

Πεξλάσ θαιά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ.  1 2 3 4 5 

Νηώζσ ππεξήθαλνο/ε γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλσ.  1 2 3 4 5 

Υπάξρνπλ πξνλόκηα πνπ δελ έρνπκε ελώ ηα δηθαηνύκαζηε. 1 2 3 4 5 

Σπκπαζώ ηνλ πξντζηάκελν/ε κνπ. 1 2 3 4 5 

Σηελ δνπιεηά κνπ έρσ κεγάιν όγθν γξαθηθήο εξγαζίαο. 1 2 3 4 5 

Δελ λνκίδσ όηη νη πξνζπάζεηεο κνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκό 
πνπ ζα έπξεπε. 

1 2 3 4 5 

Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα 
πξναγσγή. 

1 2 3 4 5 

Υπάξρνπλ αξθεηνί δηαπιεθηηζκνί θαη εληάζεηο ζηε δνπιεηά. 1 2 3 4 5 

Η δνπιεηά πνπ θάλσ κνπ είλαη επράξηζηε. 1 2 3 4 5 
 

 
 

 
 

ε εσταρηζηώ γηα ηε ζσκκεηοτή ζοσ! 
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Έθζεκα 2 

 

Περιγραφή Ερωτηματολογίου 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΩΣ. ΚΟΠΟ ΣΤΠΟ 
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ 

ΤΠΟΘΔΗ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

ΔΡΩΣΗΜΑ 

Γεκνγξαθηθά 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Δ1 Φχιν Γηρνηνκηθή 

Η1 

Η2 

Η3 

ΔΡ.1.β  

ΔΡ.2.β  

ΔΡ.3.β  

Δ2 Ηιηθηαθή 

Καηεγνξία 

Πνιιαπιψλ 

επηινγψλ 

Δ3 Δθπαηδεπηηθφ 

Τπφβαζξν 

Πνιιαπιψλ 

επηινγψλ 

Δ4 Υξφληα ππεξεζίαο 

ζην Γήκν  
πλερήο 

Δ5 Υξφληα ππεξεζίαο 

ζηελ παξνχζα ζέζε 
πλερήο 

Δμσηεξηθνί 

Παξάγνληεο 

Παξαθίλεζεο 

(Manolopoulos 

2008) 

Δ6 – 

Π1 

Μηζζνινγηθή ακνηβή 

αλάινγε κε ηε ζέζε 

θαη ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο. 

(Απζεληηθφ: Provision 

of Fair Wage) 

Ιεξαξρηθή 

H1 

H4 

H6 

ΔΡ.1.α 

ΔΡ.1.β 

ΔΡ.3.α 

Δ7 – 

Π2 

Κίλεηξα γηα πξφζζεηε 

πξνζπάζεηα θαη 

βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

(Απζεληηθφ: Provision 

of Pay Incentive) 

Ιεξαξρηθή 

Δ8 – 

Π3 

ρέζεηο ζπλεξγαζίαο 

ζην ρψξν εξγαζίαο. 

(Απζεληηθφ: 

Communication and 

Cooperation in the 

Working 

Environment) 

Ιεξαξρηθή 

Δ9 – 

Π4 

Δπθαηξίεο γηα 

πξνζσπηθή αλάπηπμε 
Ιεξαξρηθή 



Μέζνδνη παξαθίλεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε: Μειέηε Πεξίπησζεο ΄΄Δήκνο 
Φατδαξίνπ΄΄ 

 

126 
 

θαη εμέιημε. 

(Απζεληηθφ: 

Opportunity for 

Hierarchical 

Advancement) 

Δ10 – 

Π5 

Αίζζεζε αζθάιεηαο. 

(Απζεληηθφ: Security 

in the Workplace) 

Ιεξαξρηθή 

Δ11 – 

Π6 

Καιέο ζπλζήθεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 

(Απζεληηθφ: Working 

Conditions) 

Ιεξαξρηθή 

Δζσηεξηθνί 

Παξάγνληεο 

Παξαθίλεζεο 

(Manolopoulos 

2008) 

Δ12 – 

Π7 

Αλάπηπμε λέσλ 

δεμηνηήησλ. 

(Απζεληηθφ: 

Opportunity to 

advance expertise) 

Ιεξαξρηθή 

H2 

H5 

H6 

ΔΡ.2.α 

ΔΡ.2.β 

ΔΡ.3.α 

Δ13 – 

Π8 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

εξγαζίαο. 

(Απζεληηθφ: Need for 

Creative Work) 

Ιεξαξρηθή 

Δ14 – 

Π9 

Απνδνρή θαη 

εθηίκεζε 

ζπλαδέιθσλ. 

(Απζεληηθφ: Need for 

Esteem and 

Reputation) 

Ιεξαξρηθή 

Δ15 – 

Π10 

Αλαγλψξηζε ηεο 

εξγαζίαο.  

(Απζεληηθφ: 

Recognition of Work) 

Ιεξαξρηθή 

Δ16 – 

Π11 

πλερήο βειηίσζε, 

κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

(Απζεληηθφ: Need for 

Competence) 

Ιεξαξρηθή 
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Δ17 – 

Π12 

Δπθαηξίεο γηα 

αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ.  

(Απζεληηθφ: 

Opportunity to take 

Responsibilities) 

Ιεξαξρηθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζηαθή 

Ιθαλνπνίεζε (Job 

Satisfaction 

Survey, Spector 

1985) 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

νη 29 απφ ηηο 36 

εξσηήζεηο – νη 

ππφινηπεο 

αθνξνχλ δεηήκαηα 

θηλήηξσλ 

παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ελδννξγαλσ- 

ζηαθήο 

επηθνηλσλίαο (βι. 

Κεθάιαην 4) 

 

 

Δ18 – 

Ι1 

Τπάξρνπλ ιίγεο 

δπλαηφηεηεο γηα 

πξναγσγή ζηε 

δνπιεηά.  

(Απζεληηθφ: There is 

really too little chance 

for promotion on my 

job) 

Ιεξαξρηθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3 

H4 

H5 

H6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡ.3.α 

ΔΡ.3.β 

 

 

Δ19-Ι2 Ιθαλφηεηα 

πξντζηακέλνπ.  

(Απζεληηθφ: My 

supervisor is quite 

competent in doing 

his/her job) 

Ιεξαξρηθή 

Δ20-Ι3 Ιθαλνπνίεζε απφ ηα 

νθέιε πνπ πξνζθέξεη 

ε παξνχζα ζέζε. 

(Απζεληηθφ: I am not 

satisfied with the 

benefits I receive) 

Ιεξαξρηθή 

Δ21-Ι4 Αλαγλψξηζε φηαλ ε 

δνπιεηά γίλεηαη 

ζσζηά.  

(Απζεληηθφ: When I 

do a good job, I 

receive the 

recognition for it that I 

should receive) 

Ιεξαξρηθή 

Δ22-Ι5 Οη θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο ζηνλ 

νξγαληζκφ θάλνπλ ηε 

δνπιεηά δχζθνιε.  

(Απζεληηθφ: Many of 

our rules and 

Ιεξαξρηθή 
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  procedures make 

doing a good job 

difficult) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ23-Ι6 πκπάζεηα πξνο 

ζπλαδέιθνπο.  

(Απζεληηθφ: I like the 

people I work with) 

Ιεξαξρηθή 

Δ24-Ι7 Αίζζεζε πσο ε 

δνπιεηά δελ έρεη 

λφεκα.  

(Απζεληηθφ: I 

sometimes feel my job 

is meaningless) 

Ιεξαξρηθή 

Δ25-Ι8 Αξθεηά θαιέο 

πηζαλφηεηεο 

πξναγσγήο γηα φζνπο 

δηεθπεξαηψλνπλ 

εξγαζίαο θαιά.  

(Απζεληηθφ: Those 

who do well on the 

job stand a fair chance 

of being promoted) 

Ιεξαξρηθή 

Δ26-Ι9 πρλή άδηθε ζηάζε 

πξντζηακέλνπ.  

(Απζεληηθφ: My 

supervisor is unfair to 

me) 

Ιεξαξρηθή 

Δ27-

Ι10 

Πξνλφκηα αληίζηνηρα 

κε απηά ππαιιήισλ 

άιισλ ππεξεζηψλ. 

(Απζεληηθφ: The 

benefits we receive 

are as good as most 

other organizations 

offer) 

Ιεξαξρηθή 

Δ28-

Ι11 

Αίζζεζε κε επαξθνχο 

εθηίκεζεο ηεο 

εξγαζίαο.  

(Απζεληηθφ: I do not 

Ιεξαξρηθή 
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feel that the work I do 

is appreciated) 

Δ29-

Ι12 

Μηθξά εκπφδηα απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο.  

(Απζεληηθφ: My 

efforts to do a good 

job are seldom 

blocked by red tape) 

Ιεξαξρηθή 

Δ30-

Ι13 

Αλάγθε πξφζζεηεο 

εξγαζίαο γηα θάιπςε 

θελψλ ζπλαδέιθσλ. 

(Απζεληηθφ: I find I 

have to work harder at 

my job because of the 

incompetence of 

people I work with) 

Ιεξαξρηθή 

Δ31-

Ι14 

Ιθαλνπνίεζε απφ 

αληηθείκελν εξγαζίαο. 

(Απζεληηθφ:  I like 

doing the things I do 

at work) 

Ιεξαξρηθή 

Δ32-

Ι15 

Αζάθεηα ζηφρσλ πνπ 

ζέηεη ν νξγαληζκφο.  

(Απζεληηθφ: The goals 

of this organization 

are not clear to me) 

Ιεξαξρηθή 

Δ33-

Ι16 

Γπλαηφηεηα εμίζνπ 

γξήγνξεο αλέιημεο κε 

άιινπο νξγαληζκνχο. 

(Απζεληηθφ: People 

get ahead as fast here 

as they do in other 

places) 

Ιεξαξρηθή 

Δ34-

Ι17 

Μηθξφ ελδηαθέξνλ 

πξντζηακέλσλ γηα 

ζπλαηζζήκαηα 

πθηζηακέλσλ ηνπο.  

(Απζεληηθφ: My 

Ιεξαξρηθή 
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supervisor shows too 

little interest in the 

feelings of 

subordinates) 

Δ35-

Ι18 

Ιθαλνπνηεηηθά 

πξνλφκηα απφ 

παξνχζα ζέζε 

εξγαζίαο.  

(Απζεληηθφ: The 

benefit package we 

have is equitable) 

Ιεξαξρηθή 

Δ36-

Ι19 

Λίγεο πηζαλφηεηεο 

εζηθήο αληακνηβήο. 

(Απζεληηθφ: There are 

few rewards for those 

who work here) 

Ιεξαξρηθή 

Δ37-

Ι20 

Καζεκεξηλφο θφξηνο 

εξγαζίαο.  

(Aπζεληηθφ: I have too 

much to do at work) 

Ιεξαξρηθή 

Δ38-

Ι21 

Δπράξηζηε 

θαζεκεξηλφηεηα κε 

ζπλαδέιθνπο.  

(Απζεληηθφ: I enjoy 

my coworkers) 

Ιεξαξρηθή 

Δ39-

Ι22 

Τπεξεθάληα γηα ηελ 

εξγαζία.  

(Απζεληηθφ: I feel a 

sense of pride in doing 

my job) 

Ιεξαξρηθή 

Δ40-

Ι23 

Οη εξγαδφκελνη 

ζηεξνχληαη 

πξνλνκίσλ πνπ ζα 

έπξεπε λα έρνπλ. 

 (Απζεληηθφ: There 

are benefits we do not 

have which we should 

have) 

Ιεξαξρηθή 
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Δ41-

Ι24 

πκπάζεηα πξνο 

πξντζηάκελν.  

(Απζεληηθφ: I like my 

supervisor) 

Ιεξαξρηθή 

Δ42-

Ι25 

Μεγάινο φγθνο 

γξαθηθήο εξγαζίαο. 

(Απζεληηθφ: I have too 

much paperwork)  

Ιεξαξρηθή 

Δ43-

Ι26 

Αίζζεζε κε-

αλαγλψξηζεο 

πξνζπαζεηψλ.  

(Απζεληηθφ: I don't 

feel my efforts are 

rewarded the way they 

should be) 

Ιεξαξρηθή 

Δ44-

Ι27 

Ιθαλνπνίεζε απφ 

πξννπηηθέο γηα 

πξναγσγή. 

(Απζεληηθφ: I am 

satisfied with my 

chances for 

promotion) 

Ιεξαξρηθή 

Δ45-

Ι28 

Γηαπιεθηηζκνί θαη 

εληάζεηο ζηε δνπιεηά. 

(Απζεληηθφ: There is 

too much bickering 

and fighting at work) 

Ιεξαξρηθή 

Δ46–

Ι29 

Δπραξίζηεζε απφ 

εξγαζία. 

(Απζεληηθφ: My job is 

enjoyable) 

Ιεξαξρηθή 

 

 


