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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλους 

τους εργασιακούς τομείς καθώς οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός αυξάνονται. 

Για να μπορέσει ένας οργανισμός να ανταπεξέλθει στις σημερινές απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας, απαιτείται μια πιο ευέλικτη μορφή ηγεσίας η οποία θα 

ευνοεί την παρακίνηση των εργαζομένων να αποδώσουν όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά. Όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί χρειάζονται έναν πιο 

αποτελεσματικό τρόπο ηγεσίας σε όλες τις βαθμίδες καθώς πρόκειται για 

οργανισμούς στους οποίους στηρίζονται οι δομές της χώρας. Στόχος θα πρέπει 

να είναι η εξασφάλιση της ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων αλλά και η 

εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων του εκάστοτε τομέα. Εξίσου 

σημαντική είναι η ανοδική εξέλιξη των εργαζομένων καθώς αυτή θα αποφέρει 

θετικά αποτελέσματα στο σύνολο του οργανισμού.  

Οι απασχολούμενοι σε δημόσιους φορείς πολλές φορές έρχονται 

αντιμέτωποι είτε με καταστάσεις  υπερβολικής διοίκησης είτε με καταστάσεις 

ανεπαρκής ηγεσίας. Αυτό ευθύνεται για την παρακώλυση όλης της εργασιακής 

τους αποδοτικότητας. Οι προϊστάμενοι λοιπόν των δημόσιων οργανισμών 

καλούνται να μετασχηματίσουν τον τρόπο διοίκησης τους και να 

συμπεριφερθούν σαν ηγέτες. Μια ηγετική συμπεριφορά έχει μεγάλο αντίκτυπο 

στο προσωπικό και μπορεί να αναπτύξει την πορεία της μονάδας. Γι αυτό 

χρειάζεται μια ηγεσία ευέλικτη, προσαρμοστική και ανθρώπινη καθώς η 

παρακίνηση των υπαλλήλων στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην τακτική που 

ακολουθεί ένας ηγέτης. Γι αυτό και οι αποδοτικοί ηγέτες είναι  άτομα δυναμικά 

τα οποία διαθέτουν ένα παρακινητικό χάρισμα στους άλλους ανθρώπους. 

Επίσης έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν ορθές τεχνικές επίλυσης 

προβλημάτων καθώς και να προωθούν την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα 

της ομάδας των υπαλλήλων που διοικούν.  

Ο ηγέτης προϊστάμενος που γνωρίζει τις σχετικές θεωρίες παρακίνησης 

μπορεί να μάθει τι παρακινεί το προσωπικό του και να το εφαρμόσει. Η 

παρακίνηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό και συνδέεται άμεσα με την έννοια 

της επαγγελματικής ικανοποίησης. Ο υπάλληλος αφοσιώνεται στους στόχους 

του οργανισμού και φροντίζει για το συνολικό αποτέλεσμα της ομάδας. Είναι 
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μια πολυσύνθετη εσωτερική διαδικασία η οποία επιδρά στη συμπεριφορά του 

ανθρώπου, τον κινητοποιεί να υλοποιήσει στόχους και να καλύψει και τις δικές 

του ανάγκες και προσδοκίες.  

Η παρούσα εργασία έχει στόχο την διερεύνηση των στάσεων και των 

απόψεων διοικητικών υπάλληλων του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με την παρακίνησή τους από την διοίκηση και από την 

ηγεσία η οποία εφαρμόζεται στην υπηρεσία όπου εργάζονται. Περιλαμβάνει 

δύο μέρη, το Θεωρητικό και το Ερευνητικό.  Το θεωρητικό μέρος αποτελείται 

από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της ηγεσίας καθώς 

και τα θεωρητικά μοντέλα που υπάρχουν. Εν συνεχεία στο δεύτερο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στην έννοια της παρακίνησης και τα θεωρητικά σχήματα που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Επίσης, αναφέρονται και οι παράγοντες που 

προωθούν και δημιουργούν περιβάλλοντα παρακίνησης. Το τρίτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην επίδραση της διοίκησης και της ηγεσίας στη διαδικασία 

παρακίνησης των εργαζομένων. Ειδικότερα, αναλύονται οι μορφές ηγεσίας και 

παρακίνησης που υπάρχουν καθώς και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 

τεχνικές με τις οποίες μπορεί ένας ηγέτης να κινητοποιήσει τους υπαλλήλους 

του. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η μεθοδολογική 

προσέγγιση της έρευνας και συγκεκριμένα, ο σκοπός,  ο τρόπος με τον οποίο 

επιλέχθηκε το δείγμα, η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την συλλογή των 

δεδομένων καθώς και η παρουσίαση του εργαλείου συλλογής δεδομένων. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας και σε 

προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το εργασιακό κλίμα στο συγκεκριμένο 

ερευνητικό πλαίσιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

1.1. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου Ηγεσία 

Η ηγεσία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και πολύπλοκες έννοιες 

στη θεωρία της διοικητικής επιστήμης (Βιτσιλάκη & Ράπτης, 2007). Είναι  

στενά συνδεδεμένη  με  το  κομμάτι  της διοίκησης και της οργάνωσης και 

θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας 

των  κοινωνικών  οργανώσεων  (Κατσαρός,  2008). 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες ορισμού της έννοιας της 

ηγεσίας. Η  βιβλιογραφία  περιλαμβάνει πάνω  από  350  ορισμούς  του όρου. 

Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή η οριοθέτηση της έννοιας καθώς από τους 

ορισμούς αυτούς δεν διακρίνεται κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να 

διευκρινίσει το ποιος είναι ο ηγέτης και το ποιος όχι (Cuban,  1988). Οι 

ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε μια ομόφωνη γνώμη περί του όρου με 

αποτέλεσμα πολλοί όπως ο Yukl (1994) να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια 

αυθαίρετη και μη αντικειμενική κοινωνική κατασκευή. Φυσικά δεν έχουν όλοι 

οι ορισμοί την ίδια απήχηση και εγκυρότητα καθώς κάποιοι είναι πιο χρήσιμοι 

από άλλους. O Stogdill επισήμανε ότι υπάρχουν τόσοι ορισμοί  για  την ηγεσία 

όσοι  και  οι άνθρωποι που επιχείρησαν να την ορίσουν (Yukl, 1989). Το 

διαφοροποιητικό στοιχείο όλων των ορισμών αποτελεί το ποιο άτομο ασκεί 

εξουσία, ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος, ο τρόπος που γίνεται και τα 

αποτελέσματα της ηγετικής επίδρασης  (Yukl, 2009). 

Αρχικά οι μελετητές υποστήριζαν ότι η ηγεσία αποτελεί τη διαδικασία 

επίδρασης των κινητοποιήσεων ενός οργανωμένου συνόλου ατόμων με σκοπό 

να  εργαστούν  πρόθυμα  για  την πραγματοποίηση των στόχων τους (Koontz & 

O’Donnell, 1983). Εν συνεχεία, θεωρήθηκε  ότι η  ηγεσία  θα  μπορούσε  να  

κατανοηθεί σαν  είδος διεργασίας επίδρασης μέσω του ηγέτη στα υφιστάμενα 

πρόσωπα. Ο ηγέτης δηλαδή προτρέπει τα υπόλοιπα πρόσωπα της ομάδας του να 

ενεργήσουν μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο (Θεοφανίδης, 1999). Πρόκειται δηλαδή 

για τη διαδικασία επηρεασμού της συμπεριφοράς των άλλων με στόχο τον 

καθορισμό και την επίτευξη στόχων (Cheng, 1996). Ο ηγέτης μπορεί να 

επιβλέπει και να συνεργάζεται με τους υφισταμένους  τους  έτσι ώστε να 
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εκτελεστεί το έργο που τους έχει ανατεθεί σαν ομάδα με τον καλύτερο και 

αποτελεσματικότερο τρόπο και επομένως να πραγματοποιηθούν οι στόχοι που 

έχουν θέσει (Χυτήρης, 1996). 

Σύμφωνα με τον Καμπουρίδη (2002) η ηγεσία ως όρος αφορά την 

περιγραφή ενός τρόπου ζωής και συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

ατόμων που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Τα άτομα αυτά λόγο θέσης, 

προσωπικότητας διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο και λαμβάνουν τη θέση του 

ηγέτη. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν συγκροτούν μια 

προσωπικότητα  η οποία ενθαρρύνει και προσελκύει τους υπολοίπους να 

ακολουθήσουν. Το άτομο που παρουσιάζει ηγετικά χαρακτηριστικά στην 

πραγματικότητα διαθέτει συγκεκριμένες γνώσεις που του επιτρέπουν να 

χρησιμοποιήσει επιτυχώς μεθόδους που γοητεύουν τα πλήθη και μπορούν να 

διδαχθούν και να καλλιεργηθούν (Καμπουρίδης, 2002). 

Η ηγεσία αποτελεί ένα θεμελιώδες στοιχείο οργάνωσης και διοίκησης, 

καθώς μέσω αυτής  εξηγείται γιατί μια επιχείρηση ή οργανισμός  γνωρίζει την 

επιτυχία ενώ άλλοι όχι (Harris, 2005). Παρόλα αυτά είναι μια πολυσύνθετη 

έννοια η οποία εμφανίζει πολλές διαφοροποιήσεις. Ο York και οι συνεργάτες 

του υποστήριξαν ότι αποτελεί μια έννοια ομπρέλα με πολλές παραμέτρους και 

διαστάσεις (York et al. 2004).  

Σε ελληνικό επίπεδο ο Πασιαρδής (2004) υποστηρίζει ότι η ηγεσία 

αποτελεί « το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους 

άλλους, όταν προσπαθείς να  επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά», χωρίς 

όμως να καθορίζει το ποια είναι αυτή η συμπεριφορά. Εν συνεχεία ο 

Μπουραντάς (2005) όρισε την ηγεσία ως «τη  διαδικασία  επηρεασμού  της  

σκέψης,  των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας 

ομάδας ανθρώπων από έναν ηγέτη με τέτοιο τρόπο, όπου εθελοντικά ή πρόθυμα 

και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν  τον  καλύτερο  εαυτό  τους για να  

ολοκληρώνουν  τους  στόχους  για  πρόοδο  ή  καλύτερο  μέλλον». Εν συνεχεία 

η Αθανασούλα- Ρέππα (2008) αναφέρεται στην έννοια ως μια  διεργασία κατά  

την  οποία  ο ηγέτης μπορεί και επηρεάζει με  τη  συμπεριφορά  του συνεργάτες 

ή τους υφιστάμενους, οι ίδιοι να προσφέρονται εθελοντικά για να 

πραγματοποιηθούν οι ομαδικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Στόχος τους γίνεται η 
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συνεργατική εργασία και η κατάληψη της επιτυχίας. Στα ίδια πλαίσια κινείται 

και ο Σαΐτης (2005) ο οποίος ορίζει την ηγεσία ως μια «διαδικασία επιρροής της 

συμπεριφοράς των μελών της οργάνωσης από κάποιον, ώστε να εξασφαλίσει  

τη θεληματική συνεργασία τους».  

Σύμφωνα με τους Hollander & Offerman (1990) η ηγεσία αποτελεί μια   

κοινωνική διεργασία της οποίας η πορεία βασίζεται τόσο στους ηγέτες όσο και 

στους υφιστάμενους. Γι αυτό το λόγο ο σημερινός ηγέτης πρέπει να έχει όραμα 

και να θέτει στόχους. Το όραμα και οι στόχοι συμβάλλουν στο να προχωρά 

ένας οργανισμός αποδοτικά χωρίς όμως αυτό να εξασφαλίζει την συνολική 

επιτυχία. Επομένως, αυτό που πραγματικά οφείλει να κάνει ένας ηγέτης είναι 

να μπορεί να προσεγγίζει τους υφιστάμενους και να συνομιλεί στη δική τους 

γλώσσα. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μοιραστούν κοινές εμπειρίες και θα θέσουν 

κοινούς στόχους (Kouzes & Posner, 1995). Για την επίτευξη όλων των 

παραπάνω σημαντικό είναι το ποιο θεωρητικό μοντέλο ηγεσίας θα ακολουθήσει 

ο εκάστοτε ηγέτης. Παρακάτω παρατίθενται τα πιο γνωστά ηγετικά θεωρητικά 

μοντέλα.  

1.2. Θεωρητικά μοντέλα ηγεσίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα πιο γνωστά θεωρητικά 

μοντέλα ηγεσίας, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια. Η ταξινόμηση 

αυτών των μοντέλων δύναται να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεταβλητή η οποία μελετάται και η οποία θεωρείται πιο σημαντική. Επομένως, 

τα θεωρητικά σχήματα ηγεσίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν  σύμφωνα με 

το γένος του ηγέτη, τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ηγέτη, 

τη συμπεριφορά του ηγέτη, τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπου εξελίσσεται η 

ηγετική συμπεριφορά και τις σημερινές θεωρίες ηγεσίας οι οποίες επιχειρούν να 

συνδυάσουν όλα τα παραπάνω.   
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1.2.1. Γενετικές θεωρίες 

Στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι η ηγεσία κληρονομούνταν από 

τους προγόνους ως χάρισμα. Πίστευαν δηλαδή ότι πρόκειται για μια καθαρά 

γενετική διαδικασία η οποία βασίζονταν μόνο στα γενετικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των ατόμων  (Montana & Charnov, 1993). 

Μία από τις πιο παλιές θεωρίες ηγεσίας είναι αυτή των ατομικών-

γενετικών χαρακτηριστικών. Το συγκεκριμένο θεωρητικό σχήμα βασίζονταν 

στην κληρονομικότητα και αφορούσε κυρίως τη διαδοχή στις βασιλικές 

οικογένειες. Πιο συγκεκριμένα, επικρατούσε η άποψη ότι ένας ικανός βασιλιάς 

είχε κληρονομικά γνωρίσματα που συγκροτούσαν μια λαμπρή ηγετική μορφή, 

λόγω της ήδη επιτυχούσας ηγετικής πορείας της βασιλική του οικογένειας. Το 

συγκεκριμένο θεωρητικό σχήμα κυριάρχησε για πολλά χρόνια μέχρι τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου σταδιακά άρχισε να εγκαταλείπεται, εφόσον κατά τη 

διάρκεια των αιώνων αποδείχθηκε ότι πολλοί ανθρώπων κατάφεραν να 

ηγηθούν τις ομάδες τους αποτελεσματικά χωρίς οι ίδιοι να κατάγονται από 

βασιλικές οικογένειες (Montana & Charnov, 2008). 

1.2.2. Θεωρίες που λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη.  

Στις ηγετικές θεωρίες ατομικών χαρακτηριστικών υποστηρίζεται ότι ο 

ηγέτης έχει συγκεκριμένα έμφυτα χαρακτηριστικά από την αρχή της γέννησης 

του τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση του ως 

επιτυχημένου ηγέτη. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η ευφυΐα και η 

προσωπικότητα του ατόμου τα οποία σε συνδυασμό με την κοινωνική 

συμπεριφορά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζουν ένα ηγετικό 

άτομο. Επομένως, βασική αρχή στην περίπτωση αυτή είναι ότι , κάποιοι 

άνθρωποι είναι ηγέτες από τη φύση τους καθώς είναι προικισμένοι με κάποια 

γνωρίσματα που δε διαθέτουν οι υπόλοιποι (Montana & Charnov, 2008).  

Στις αρχές και τα μέσα του 20ου αιώνα διεξήχθη μεγάλος αριθμός 

ερευνών για τον καθορισμό αυτών των γνωρισμάτων αλλά τα αποτελέσματα 

δεν κατάφεραν να επιβεβαιωθούν μέσω μελετών που επαναλήφθηκαν. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα οι ερευνητές να συμπεράνουν ότι υπάρχουν λίγα, καθολικά 
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γνωρίσματα αποτελεσματικής ηγεσίας. Εν συνεχεία το ενδιαφέρον για τη 

μελέτη της ηγεσίας με έμφαση στα προσωπικά γνωρίσματα των ηγετών έγινε 

εντονότερο στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Οι ερευνητές με σύγχρονες 

μελέτες κατέληξαν στο ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα και μοναδικά ατομικά 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν ηγέτη. Ωστόσο, η έρευνα κατέδειξε ότι τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω μπορούν μόνο να 

επηρεάσουν τις πιθανότητες για την δημιουργία ενός ηγέτη (Kirkpatrick & 

Locke, 1991). 

Επομένως, τα παραπάνω έμφυτα γνωρίσματα δεν εξασφαλίζουν ότι 

κάποιος που τα κατέχει θα είναι παράλληλα και αποτελεσματικός ηγέτης. Για 

κάποιον που έχει ευφυΐα και δυναμική προσωπικότητα όπως επίσης και καλό 

κοινωνικό υπόβαθρο, υπάρχουν ίδιες  πιθανότητες να ασκήσει θετική επιρροή 

σε κάποια μέρη ενός οργανισμού ενώ παράλληλα σε κάποιους άλλους τομείς 

αρνητική. Επομένως, η ηγετική ικανότητα κάποιου συνίσταται όχι μόνο σε 

θετικά γνωρίσματα που αυτός φέρει αλλά και σε επιπλέον τακτικές και 

πρακτικές που αποκτώνται μέσω της άσκησης και της μελέτης (Montana & 

Charnov, 2008). Το αν όμως τα χαρισματικά αυτά γνωρίσματα αποτελούν 

καθαρά κληρονομικό παράγοντα ή διαμορφώνονται από τις κοινωνικές 

εμπειρίες αποτελεί  ακόμα μια ανοιχτή συζήτηση  η οποία είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα για τους ερευνητές (Φωτόπουλος, 2013). 

1.2.3. Θεωρίες με βάση τη συμπεριφορά του ηγέτη  

Εφόσον οι έρευνες για τα κληρονομικά γνωρίσματα, οδήγησαν σε 

αδιέξοδο, οι μελετητές στράφηκαν προς την μελέτη συμπεριφοριστικών  

σχημάτων. Οι εργασίες με θέμα τη συμπεριφορά των ηγετών άρχισαν στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950. Οι ερευνητές εστίασαν περισσότερο στο πώς 

συμπεριφέρονται οι διευθυντές και οι ηγέτες στο χώρο εργασίας τους. Βασική 

ιδέα του θεωρητικού συμπεριφοριστικού σχήματος  είναι ότι , οι πετυχημένες 

ηγετικές φυσιογνωμίες εκδηλώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες 

στοχεύουν στην πραγματοποίηση των οραμάτων που έχει η εκάστοτε 

επιχείρηση ή οργανισμός. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξασφάλισης υψηλών 

ποσοστών παραγωγικότητας και τη συντήρηση του υψηλού ηθικού των 
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εργαζομένων.  Οι θεωρίες που βασίζονται στην μελέτη της συμπεριφοράς του 

ηγέτη, αντιμετωπίζουν την σχέση των υφισταμένων και του εργοδότη ως ένα 

σύστημα, που άλλοτε είναι ανοιχτό και άλλοτε κλειστό. Πρόκειται για μια 

αντικειμενική συστημική σχέση η οποία δημιουργείται και εξελίσσεται 

σύμφωνα με καθορισμένες ενέργειες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 

συμπεριφοριστικών θεωριών αποτελεσματικού ηγετικού στυλ.  

Ένας τύπος είναι η θεωρία Χ και Υ του D. McGregor (Stogdill, 1974). 

Πρόκειται για μία συμπεριφοριστική θεωρία που έχει ως στόχο την ερμηνεία 

των χαρακτηριστικών των επιτυχημένων ηγετών οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε 

ένα κοινό συμπεριφοριστικό εργασιακό πλαίσιο που είναι αποτελεσματικό και 

ευχάριστο. Ο McGregor ταξινομεί τους ηγέτες σε δύο κατηγορίες, την Χ και 

την Ψ.  

Η θεωρία Χ υποστηρίζει ότι αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό των 

ανθρώπων να μην επιθυμούν να εργαστούν. Για αυτό το λόγο και προσπαθούν 

να αποφύγουν την εργασία όσο μπορούν.  Ωστόσο, αυτοί που εργάζονται 

αναγκάζονται να το κάνουν για βιοποριστικούς λόγους. Η αποτελεσματικότητα 

τους οφείλεται στο ότι ελέγχονται και συμφωνούν για να μην υποστούν τυχόν 

ποινές ή τιμωρίες.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εργαζόμενοι το μονό που 

επιθυμούν είναι να νιώθουν ασφαλείς και να μην αναλαμβάνουν πολλές 

ευθύνες. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο συγκεκριμένος εργασιακός 

μηχανισμός πρέπει ο ηγέτης να είναι αυταρχικός και να μπορεί να επιβάλλεται 

στους υφιστάμενους του. Σύμφωνα με τη θεωρία Χ ο ηγέτης πρέπει να 

δημιουργεί τέτοιες συνθήκες μέσα στις οποίες το προσωπικό θα εξαναγκάζεται 

να δουλέψει ενώ το ίδιο σε άλλη περίπτωση εφόσον είχε την επιλογή να μην 

εργαστεί θα προτιμούσε πιο ψυχαγωγικές ασχολίες. Για αυτό το λόγο, ο ηγέτης 

πρέπει να πιέζει, να καθοδηγεί και να παρακολουθεί στενά τους εργαζόμενους. 

Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η χρήση απειλών και επιβολή ποινών με στόχο 

την αποδοτικότερη λειτουργία τους (Χυτήρης, 2006).  

Η θεωρία Ψ πρεσβεύει ότι αν τα άτομα με διευθυντικές θέσεις 

συμπεριφέρονταν χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης 

εργατικού δυναμικού,  η λειτουργία και η αποδοτικότητα των εργαζομένων θα 

ήταν διαφορετική. Σε αντίθεση με την θεωρία Χ, το θεωρητικό σχήμα Ψ 
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αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως όντα που είναι πρόθυμα να εργαστούν 

σωματικά και πνευματικά. Ο εργαζόμενος δεν δυσανασχετεί με την εργασία του 

και τη θεωρεί ως κάτι απολύτως φυσιολογικό. Η προθυμία για εργασία 

βασίζεται στο σύστημα ανταμοιβής. Το ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν να 

εργαστούν για την επίτευξη συγκεκριμένων κοινών στόχων εξαρτάται από τις 

απολαβές που έχουν από την εργασία τους. Στην περίπτωση αυτή, τα άτομα που 

εργάζονται και έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα χαρακτηρίζονται από 

αυτοέλεγχο, ο οποίος τους βοηθά να αποδώσουν στην εργασία τους και γι αυτό 

το λόγο δεν χρειάζονται απειλές ή ποινές. Το δημοκρατικό αυτό κλίμα έχει ως 

αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να ζητά επιπλέον ευθύνες και να χρησιμοποιεί την 

δημιουργικότητα του για να επιτύχει τους στόχους του (Stogdill, 1974). 

 

Σχήμα 1: Θεωρητικό μοντέλο D. McGregor 

Επομένως, ο ιδανικός ηγέτης για το συγκεκριμένο ηγετικό σχήμα είναι ο 

δημοκρατικός. Βασικό χαρακτηριστικό του αποτελεί το ότι προσπαθεί μέσα 

από την εφαρμογή ενός ευέλικτου προγράμματος να κινητοποιεί τους 

εργαζόμενους. Δεν επιβάλλει τιμωρίες και δεν εξαναγκάζει τους υφιστάμενους 

να εργαστούν καθώς πιστεύει ότι αυτά αποτελούν αρνητικούς παράγοντες για 

την αποδοτικότητα του εργατικού δυναμικού. Στόχος του είναι να κατευνάσει 

τον εγωκεντρισμό και την απομάκρυνση των υπαλλήλων από τα κοινά οράματα 

(Χυτήρης, 2006).  
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Στα θεωρητικά μοντέλα συμπεριφοράς εντάσσεται και αυτό του  Likert 

ο οποίος ερεύνησε το θέμα της ηγεσίας και ανέπτυξε τις ιδέες του στη βάση 

τεσσάρων συστημάτων ηγεσίας. Το βασικό του κριτήριο για τη δημιουργία των 

τεσσάρων συστημάτων είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη 

αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα τα συστήματα που ανέλυσε είναι το αυταρχικό-

εκμεταλλευτικό, το καλοπροαίρετο αυταρχικό, το συμβουλευτικό και το 

συμμετοχικό. Το πρώτο στυλ ηγεσίας επιδιώκει στόχους οι οποίοι καθορίζονται 

από την ανώτατη διοίκηση. Η πραγματοποίηση των στόχων επιτυγχάνεται μέσω 

των εντολών που δίνονται στους υφιστάμενους από τον προϊστάμενο.  Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από τους ιεραρχικά ανώτερους και επιβάλλονται στους 

εργαζόμενους, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν. Η κινητοποίηση 

των υπαλλήλων γίνεται μόνο μέσω της τιμωρίας με αποτέλεσμα  η 

παραγωγικότητα να είναι περιορισμένη. Στο καλοπροαίρετο-αυταρχικό στυλ οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από το διευθυντή ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους 

υφιστάμενους του ότι οι εντολές του είναι για το συμφέρον όλων. Ο ηγέτης 

παρόλο που είναι αυταρχικός, έχει μια μικρή επικοινωνία με τους 

εργαζόμενους, με σκοπό να τους αποδείξει ότι είναι ανοιχτός προς αυτούς. Το 

συμβουλευτικό μοντέλο αφορά τον ηγέτη ο οποίος παίρνει τις πιο σημαντικές 

αποφάσεις ενώ παράλληλα μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους 

υφιστάμενους χρησιμοποιεί τις γνώσεις τους σε αποφάσεις δευτερεύουσας 

σημασίας. Τέλος στο συμμετοχικό στυλ οι αποφάσεις λαμβάνονται  

δημοκρατικά και όλα τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στη λήψη των 

αποφάσεων. Βασικό γνώρισμα του αποτελεί η αμφίδρομη επικοινωνία και η 

ομαδική εργασία όλων όσων εμπλέκονται στην υλοποίησή των αποφάσεων 

(Likert, 1969).  

Ένα ακόμη μοντέλο ηγεσίας είναι το Διοικητικό Πλέγμα των Blake και 

Mouton το οποίο έχει δύο βασικές διαστάσεις οι οποίες απεικονίζονται στο 

σχήμα 2. Η πρώτη διάσταση αποτυπώνεται στον κάθετο άξονα και εστιάζει 

στην προσπάθεια του ηγέτη να ικανοποιήσει τους υπαλλήλους του στον 

εργασιακό χώρο ενώ η δεύτερη αφορά τη μέριμνα του ηγέτη για παραγωγική  

διεργασία καθώς και την εξασφάλιση της τυπική  άσκησης  των  καθηκόντων 

(Κανελλόπουλος, 1990). 
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Σχήμα 2:  Διοικητικό Πλέγμα των Blake & Mouton 

  

Το Διοικητικό Πλέγμα, περιλαμβάνει 81 πιθανά σημεία εφαρμογής 

ηγεσίας. Τα σημεία που οριοθετούν την συμπεριφορά ενός ηγέτη είναι 5 και 

βρίσκονται εντός του πλέγματος. Από αυτά προκύπτουν πέντε τρόποι ηγετικής 

συμπεριφοράς (Χυτήρης, 2006). Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με το πόσο 

ενδιαφέρεται  ο κάθε ηγέτης για τον υφιστάμενο του και την παραγωγικότητα 

της επιχείρησης του προκύπτουν τα εξής στυλ των α) χρεοκοπημένης 

διοίκησης, β) διοίκησης καθηκόντων, γ) συμβιβαστικής διοίκησης, δ) διοίκησης 

λέσχης και τέλος της ομαδικής διοίκησης. 

 Στο στυλ της χρεοκοπημένης διοίκησης ο ηγέτης προσπαθεί και 

συμβάλλει ελάχιστα στην εκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας. Δεν 

ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των υφιστάμενων του και αγνοεί τις 

προθεσμίες πραγματοποίησης των στόχων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο 

οργανισμός ή η επιχείρηση να αποδιοργανώνεται και να λειτουργεί χαοτικά. 

Πρόκειται για μια ηγετική φυσιογνωμία που δεν είναι αποτελεσματική και το 

μόνο που την ενδιαφέρει είναι να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του 
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οργανισμού. Τον ενδιαφέρει περισσότερο ο βαθμός παραγωγής παρά η 

κατάσταση των εργαζόμενων. Βασικά του εργαλεία είναι η υπακοή και ο ορθός 

σχεδιασμός των εργασιακών συστημάτων. Κατά ένα μεγάλος μέρος στηρίζεται  

στη θεωρία Χ του McGregor (Μπουραντάς, 1992). 

Στη διοίκηση καθηκόντων ο ηγέτης είναι αφοσιωμένος στην επίτευξη 

των στόχων του οργανισμού, δίνοντας πολύ λιγότερη σημασία στις ανάγκες των 

εργαζόμενων , επικεντρώνεται σε αυτό που θεωρεί καθήκον του και σχεδόν 

αδιαφορεί για ότι αφορά τους υφιστάμενους του.   

Στη συμβιβαστική διοίκηση στόχος του ηγέτη είναι δημιουργία 

ισορροπίας ανάμεσα στα οράματα του οργανισμούς και στις ανάγκες των 

εργαζόμενων. Το εργατικό δυναμικό αποδίδει σε μέτριο βαθμό καθώς δεν 

υπάρχουν κίνητρα. 

 Όσον αφορά το στυλ της διοίκησης λέσχης, πρόκειται για έναν τρόπο 

διοίκησης που χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα και από ελάχιστο ενδιαφέρον 

για την παραγωγή. Βασικό μέλημα είναι η κάλυψη αναγκών των εργαζόμενων, 

για να είναι ευχαριστημένοι και άμεσα αποδοτικοί. Ο ηγέτης πιστεύει ότι για τη 

δημιουργία ενός ομαδικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η δέσμευση, η 

εμπιστοσύνη και o σεβασμός ανάμεσα σ’ αυτόν και τους εργαζόμενους. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα  την υψηλή ικανοποίηση των υφιστάμενων και 

παράλληλα την εκπλήρωση των στόχων της εταιρίας. (Montana & Charnov, 

2008). 

Τέλος στο στυλ ομαδικής διοίκησης ο ηγέτης ενδιαφέρεται τόσο για την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού όσο και για τους υφιστάμενους του, 

δημιουργεί κλίμα συνεργατικής διοίκησης με τη συμπεριφορά του, 

εμπιστοσύνης και σεβασμού.  
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1.2.4. Θεωρίες ηγεσίας που λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος όπου εκδηλώνεται η ηγετική συμπεριφορά 

Η επομένη ομάδα θεωριών ηγεσίας είναι αυτή που εστιάζει στη σύνδεση 

μεταξύ των στυλ ηγεσίας και του χαρακτήρα του οργανισμού. Πρόκειται για 

την καταστασιακή ηγεσία κατά την οποία το ηγετικό στυλ πρέπει να 

προσαρμόζεται στην ανάλογη κατάσταση και σε συγκεκριμένες περιστάσεις 

τους οργανισμού με στόχο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου η ηγεσία να 

είναι αποτελεσματική (Hofstede, 1997).  

Η καταστασιακή ηγεσία αποτέλεσε τον πρόδρομο της ενδεχομενικής 

θεωρίας του Fiedler, σύμφωνα με τον οποίο η συμπεριφορά ενός οργανισμού 

που είναι κατάλληλη σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί να μην είναι 

αποδοτική σε ένα άλλο (Fiedler, 1978). Ο Fred Fiedler διατύπωσε το 

περιστασιακό μοντέλο ηγεσίας σύμφωνα με το οποίο ο ηγέτης δεν εξαρτάται 

μόνο από τα προσωπικά του γνωρίσματα αλλά και από άλλους ποικίλους 

παράγοντες που είναι εξίσου σημαντικοί. Οι παράγοντες αυτοί είναι α) η 

αλληλεπίδραση με τους υφιστάμενους και συγκεκριμένα η φύση της σχέσης του 

ηγέτη και των εργαζόμενων του, β) οι ιδιαίτερες και σημαντικές συνθήκες μέσα 

στις οποίες οργανώνονται τα καθήκοντα και οι στόχοι μιας εργασίας και γ) ο 

ίδιος ο ηγέτης, δηλαδή η εξουσία της θέσης που κατέχει καθώς και το μέγεθος 

της κοινωνικής υπόστασης του στον εργασιακό χώρο (Draft, 2003). 

 

Σχήμα 3: Το μοντέλο του Fiedler 
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Οι τρεις παραπάνω μεταβλητές-παράγοντες παρουσιάζουν τρεις 

διαβαθμίσεις, δημιουργούνται δηλαδή διάφορες καταστάσεις ανάλογα με τις 

οποίες προτείνεται το στυλ που ταιριάζει στην συνθήκη μέσα στην οποία 

κινείται ο ηγέτης. Οι μεταβλητές αυτές είναι α) ισχυρή – ασθενής, β) υψηλή – 

χαμηλή και γ) καλή – κακή. Αντιστοίχως υπάρχουν και  τρεις περιβαλλοντικές 

καταστάσεις οι οποίες είναι α) η πολύ ευνοϊκή, β) η μέση τιμή καταλληλότητας 

και γ) η δυσμενής. Μέσα από την συσχέτιση των παραπάνω μεταβλητών και 

καταστάσεων, προκύπτει κάθε φορά το κατάλληλο στυλ το οποίο έχει δυο 

κατευθύνσεις, προς τον άνθρωπο και προς την εργασία. Η θεωρία του Fiedler 

είναι σημαντική για τους τρόπους ηγεσίας καθώς αναγνωρίζει την πολύπλευρη 

φύση και τη σημασία του περιβάλλοντος καθώς και τον σημαντικό ρόλο που 

παίζει στον προσδιορισμό της ηγετικής συμπεριφοράς. Αντιμετωπίζει την 

ηγεσία ως ένα σύστημα μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η αυτογνωσία των 

ιεραρχικά ανώτερων (Law & Glover, 2000). Το περιστασιακό μοντέλο ηγεσίας 

του Fiedler υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ένα είδος ηγεσίας που να ταιριάζει σε 

όλες τις καταστάσεις αλλά μέσα από τον συνδυασμό παραγόντων το κάθε στυλ 

μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές περιπτώσεις.  

Ένα ακόμα περιστασιακό ηγετικό μοντέλο είναι η θεωρία του κύκλου 

ζωής των Hersey και Blanchard. Πρόκειται για ένα θεωρητικό σχήμα που 

δημιουργήθηκε τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και αφορά την ωριμότητα των 

υφισταμένων σε συνάρτηση με το αντικείμενο της εργασίας τους. Η ηγετική 

συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από δύο διαστάσεις: α) τον προσανατολισμό στα 

καθήκοντα και β) τον προσανατολισμό στις ανθρώπινες σχέσεις. Με βάση τα 

καθήκοντα και τις ανθρώπινες σχέσεις προκύπτουν τέσσερα στυλ ηγεσίας. Το 

πρώτο σχετίζεται με τον εξ ολοκλήρου προσανατολισμό προς τα καθήκοντα, το 

οποίο και θεωρείται ως το διευθυντικό στυλ ηγεσίας. Το επόμενο είναι το 

συμβουλευτικό στυλ ηγεσίας σύμφωνα με το οποίο υπάρχει εξίσου έντονος 

προσανατολισμός και στα καθήκοντα και στις ανθρώπινες σχέσεις. Ακολουθεί 

το υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας κατά το οποίο περισσότερη έμφαση δίνεται 

προς τις σχέσεις ενώ ελάχιστη προς τα καθήκοντα. Τέλος υπάρχει το 

εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας στο οποίο υφίσταται μια χαλαρότητα και προς τα 

καθήκοντα αλλά και προς τις ανθρώπινες σχέσεις (Hersey & Blanchard 1993).  
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Σχήμα 4: Κύκλος ζωής εργαζομένου ανάλογα με την ωριμότητα του. 

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των παραπάνω στυλ ηγεσίας συνδέεται 

με την ατομική ωριμότητα των εργαζομένων η οποία χαρακτηρίζει το κατά 

πόσο είναι προετοιμασμένοι οι υφιστάμενοι να ασχοληθούν με την εργασία που 

τους έχει ανατεθεί. Όσο πιο ώριμη είναι η αντιμετώπιση των εργαζομένων τόσο 

αυτοί αποκτούν δικαιώματα από τον ηγέτη. Ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας 

που εκδηλώνουν, υπάρχει και το αντίστοιχο στυλ ηγεσίας. Επομένως όταν οι 

εργαζόμενοι διαθέτουν υψηλά ποσοστά ωριμότητας τότε οι ηγέτες 

εγκαταλείπουν τον καθοδηγητικό τους ρόλο και αποκτούν συμβουλευτικό 

χαρακτήρα (Σχήμα 4). Αυξάνουν τη συμπεριφορά σχέσεων και γίνονται πολύ 

υποστηρικτικοί (Χυτήρης, 2006).  

Μια ακόμη ηγετική θεωρία με βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες είναι 

η θεωρία πορείας – στόχου. Πρόκειται για το μοντέλο το οποίο αρχικά εισήχθη 

από τον Martin Evans και εν συνεχεία εξελίχθηκε από τον Robert House. Το 

θεωρητικό μοντέλο στηρίζεται στο ότι η κινητοποίηση των εργαζομένων είναι  

αποτέλεσμα της ικανοποίησης των επιθυμιών τους  από τη πλευρά του ηγέτη. Ο 

ιεραρχικά ανώτερος έχει δυνατότητα να ενισχύει τις προσδοκίες των 

υφισταμένων του με σκοπό αυτοί να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. 

Αυτό επιτελείται μέσω της μεθόδου της ανταμοιβής από τον ηγέτη ο οποίος 
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κατευθύνοντας τη συμπεριφορά των εργαζομένων, τους βοηθά να 

πραγματοποιήσουν το στόχο τους και να είναι αποτελεσματικοί. Η 

συγκεκριμένη ηγετική  συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από  δύο  μεταβλητές 

κατάστασης, που είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά του υπαλλήλου και τα 

χαρακτηριστικά του καθήκοντος (Northhouse, 2013).  

Στη θεωρία του House ενυπάρχουν τέσσερα διαφορετικά στυλ ηγεσίας 

τα οποία εκτελούνται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση. Το πρώτο είναι το 

καθοδηγητικό στυλ κατά το οποίο ο ηγέτης ενημερώνει τους εργαζόμενους για 

το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και τους κατευθύνει για την πραγματοποίηση 

του. Το δεύτερο στυλ ηγεσίας είναι το υποστηρικτικό κατά το οποίο ο ηγέτης 

είναι φιλικός και ανοιχτός προς τις ανάγκες των υπαλλήλων. Ένα ακόμη είναι 

το συμμετοχικό κατά το οποίο ο ηγέτης αξιολογεί θετικά τις ιδέες των 

υφισταμένων του και τις λαμβάνει υπόψη προτού προβεί σε οποιαδήποτε 

απόφαση. Το τέταρτο στυλ είναι το προσανατολισμένο σε κατορθώματα στυλ 

όπου ο ηγέτης σε συνεννόηση με τους υπαλλήλους αποδέχεται την πρόκληση 

για πραγματοποίηση απαιτητικών στόχων, με τη βοήθεια όμως και την 

εμπιστοσύνη προς αυτούς. Οι στόχοι που οριοθετούνται πρέπει να είναι 

ανάλογοι των δυνατοτήτων των υπαλλήλων γιατί μια πιθανή  αποτυχία  

πραγματοποίησης τους θα έχει ως αποτέλεσμα την απογοήτευση του 

εργαζομένου  (Σχήμα 5) (Μιχαήλ, 2002).  

 

Σχήμα 5: Θεωρητικό μοντέλο του Robert House 
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Η επιλογή του πιο αποδοτικού στυλ για την ευχαρίστηση των 

υφισταμένων συνίσταται από παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται όχι μόνο με τα 

προσωπικά γνωρίσματα των υφισταμένων, όπως αξίες, ιδέες, ανάγκες, 

δυνατότητες, αλλά και με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και 

συγκεκριμένα με τη φύση των καθηκόντων, την οργάνωση της εξουσίας και τη 

δομή της ομάδας  (Μπουραντάς, 2002). 

Στην ομάδα των θεωρητικών σχημάτων που λαμβάνουν υπόψη το 

περιβάλλον, ανήκει και το μοντέλο των Vroom και Yetton, το οποίο εν 

συνεχεία αναπτύχθηκε από τους  Vroom και Jago (1998). Σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο, ο ηγέτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πέντε στυλ 

ηγεσίας με βασικό κριτήριο το κατά πόσο συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις 

αποφάσεις καθώς και με ποιο τρόπο το κάνουν. Τα στυλ αυτά είναι το πρώτο 

αυταρχικό, το δεύτερο αυταρχικό, το πρώτο συμβουλευτικό, το δεύτερο 

συμβουλευτικό και το δημοκρατικό ή συμμετοχικό. Στο πρώτο αυταρχικό στυλ, 

ο ηγέτης αποφασίζει σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει και έπειτα μεταφέρει 

τις αποφάσεις του στους υπαλλήλους του. Στο δεύτερο αυταρχικό στυλ ο 

ηγέτης λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις και κάνει χρήση των στοιχείων που 

ήδη έχει την κατοχή του καθώς και πληροφορίες που έχει πάρει από τους 

εργαζομένους. Το πρώτο συμβουλευτικό στυλ έχει ηγέτη ο οποίος λαμβάνει 

μόνος του αποφάσεις τις οποίες όμως επεξεργάζεται αρχικά με τους 

υπαλλήλους του όχι σε ομαδικό επίπεδο αλλά με τον καθένα ξεχωριστά.  Στο 

δεύτερο συμβουλευτικό στυλ, ο ηγέτης προβαίνει σε ομαδική συζήτηση με τους 

υπαλλήλους με σκοπό να επιλύσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει και 

επιθυμεί να ακούσει τις απόψεις των άλλων για να λάβει στο τέλος την τελική 

απόφαση μόνος του. Το δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ, κατά το οποίο ο 

ηγέτης λαμβάνει αποφάσεις με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας των 

υφισταμένων του. Πρόκειται για μια συλλογική ενέργεια, με καθαρά 

δημοκρατικά στοιχεία (Μπουραντάς, 2002).  

Σύμφωνα με τους  Vroom και Yetton οι ηγέτες έχουν την δυνατότητα να 

ακολουθούν κάθε φορά διαφορετικό στυλ ηγεσίας. Ωστόσο το πιο αποδοτικό 

στυλ είναι αυτό που χαρακτηρίζεται από εφτά στοιχεία τα οποία είναι α) η 

σημασία της απόφασης, β)  τα στοιχεία που έχει ο ηγέτης σχετικά με το 
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πρόβλημα, γ) το θέμα του προβλήματος, δ) τη σημασία της συνεργασίας των 

υπαλλήλων, ε) η αποδοχή της απόφασης του ηγέτη από τους υφιστάμενους  ,στ) 

το βαθμό αποδοχής των στόχων της οργάνωσης από τους υφισταμένους που 

σχετίζονται με το πρόβλημα και ζ) την ύπαρξη σύγκρουσης μεταξύ των μελών 

της ομάδας που πηγάζει από τις διάφορες λύσεις που προτιμούν για το 

πρόβλημα (Μπουραντάς, 2002).  

Για να μπορεί ο ηγέτης μιας ομάδας να επιλέγει κάθε φορά το στυλ 

ηγεσίας που ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση, οι Vroom και Yetton 

πρότειναν η ανάλυση της απόφασης να ακολουθεί την πορεία ενός δέντρου. Το 

σχήμα αυτό αποτελείται από εφτά επίπεδα ερωτημάτων διαγνωστικού 

χαρακτήρα. Οι απαντήσεις είναι μονολεκτικές και συγκεκριμένα κλειστού 

τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ (Σχήμα 7). Αργότερα οι Vroom και Jago πρόσθεσαν και άλλα 

τρία ερωτήματα στο δέντρο. 

 

Σχήμα 6: Μοντέλο ηγεσίας Vroom & Yetton 
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1.3. Σύγχρονες μορφές ηγεσίας  

Σύμφωνα με τους James MCGregor, Burns και Evarard, υπάρχουν δυο 

ειδών μοντέλα ηγεσίας , η μετασχηματιστική και η συναλλακτική (Βιτσιλάκη & 

Ράπτης, 2007). Πρόκειται για δυο σύγχρονες μορφές ηγεσίας οι οποίες 

εφαρμόζονται σε διάφορους διοικητικούς τομείς και οργανισμούς.  

Η συναλλακτική ηγεσία συναντάται πολύ συχνά σε οργανισμούς και 

επιχειρήσεις και εφαρμόζεται σε τυπικά καθημερινά καθήκοντα και εργασίες, 

με σκοπό τη σωστή εκτέλεση τους. Βασικό ρόλο σ’ αυτή τη μορφή ηγεσίας 

παίζει ο καθορισμός των στόχων, η δυνατότητα ανατροφοδότησης και η παροχή 

ανταμοιβής στους υπαλλήλους. Στόχο του συναλλακτικού ηγέτη αποτελεί η 

ικανοποίηση των υλικών επιθυμιών των εργαζομένων έτσι ώστε να παράσχουν 

τις υπηρεσίες τους σωστά και αποδοτικά (Bass, 1985).  

Επομένως, υφίσταται ένα κρυφό σύστημα ανταμοιβής μεταξύ του 

προϊσταμένου και των εργαζομένων, το οποίο έχει ως στόχο την εκπλήρωση 

των επιθυμιών που έχουν οι ιεραρχικά ανώτεροι για τον οργανισμό. των στόχων 

που θέτουν οι ηγέτες και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού . Στο 

συναλλακτικό μοντέλο ο διευθυντής συμμετέχει αλλά ταυτόχρονα 

πραγματοποιεί και τον διαμεσολαβητή Γνωρίζει τις ανάγκες των εργαζομένων 

του και προσπαθεί να τους ικανοποιήσει, ως αντάλλαγμα τις επαγγελματικής 

τους αποτελεσματικότητας (Leithwood, 1995). Η κινητοποίηση των 

εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω της επιβράβευσης και της επιβολής 

τιμωρίας (Avolio & Bass, 1995). Στο μοντέλο αυτό ο ηγέτης είναι υπεύθυνος 

για το προσωπικό του, το οποίο τον υπακούει και τον ακολουθεί πιστά σε κάθε 

θέμα. Πρόκειται καθαρά για μια συναλλαγή αναμεταξύ τους η οποία βασίζεται 

σε ένα είδος συμφωνίας υπηρεσιών των υπαλλήλων προς τον προϊστάμενο τους 

(Jansen et al, 2009).  

Το συναλλακτικό στυλ ηγεσίας εστιάζει στα εξωτερικά κίνητρα και στις 

επιθυμίες των εργαζομένων. Οι υπάλληλοι διεκπεραιώνουν τις εργασιακές τους 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο ηγέτης (Antonakis, et 

al 2003). Στην πραγματικότητα το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση κυρίως στη δομή 



                                                

22 
 

και στους στόχους του οργανισμού ενώ δεν επικεντρώνεται στους ανθρώπους 

(Harris et al,2003). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συναλλακτικού μοντέλου ηγεσίας είναι 

η ηγεσία της ενδεχόμενης ανταμοιβής, δηλαδή η ανταμοιβή των εργαζομένων 

με σκοπό να εκτελέσουν σωστά την δουλειά που τους έχει δοθεί και η ενεργή 

διοίκηση εξαίρεσης, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης διορθώνει και 

καθοδηγεί μέσω ελέγχου τους εργαζόμενους τους. Το τελευταίο 

χαρακτηριστικό είναι η παθητική διοίκηση εξαίρεσης όπου ο προϊστάμενος 

περιμένει μέχρι να παρουσιαστεί κάποιο εμπόδιο και μετά προσπαθεί να το 

λύσει.  Επομένως, η συναλλακτική ηγεσία είναι ένα αποτελεσματικό στυλ 

ηγεσίας το οποίο εστιάζει σε άμεσους στόχους και όχι σε μακροπρόθεσμους.  

Στο θεωρητικό μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας οι εργαζόμενοι 

καταβάλλουν προσπάθειες για καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

του οργανισμού. Πρόκειται για ένα σχήμα ηγεσίας πιο ισχυρό και σύνθετο από 

το προηγούμενο καθώς η εμπλοκή όλο και περισσοτέρων εργαζομένων σε μια 

δουλειά κινητοποιεί και άλλους επιπλέον. Οι διοικούντες και οι υφιστάμενοι 

αποκτούν υψηλά επίπεδα αφοσίωσης και ηθικότητας (Miller & Miller, 2001).  

Ο Bass (1985), όρισε τρεις διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

Η πρώτη είναι το χάρισμα με το οποίο ο ηγέτης μπορεί να επιδράσει στους 

άλλους με επιτυχία. Οι χαρισματικοί ηγέτες επηρεάζουν τους υφιστάμενους 

τους και κερδίζουν όχι μόνο τη συμπάθεια τους αλλά και την εμπιστοσύνη τους. 

Δημιουργείται ένα κλίμα στο οποίο οι εργαζόμενοι αποδέχονται και 

υποστηρίζουν τον ηγέτη και είναι πρόθυμοι να υπακούσουν σε ότι αυτός 

θελήσει.  

Με τη μετασχηματιστική διαδικασία τα κίνητρα του ηγέτη και του 

εργαζομένου ενοποιούνται (Βιτσιλάκη & Ράπτης, 2007). Πρόκειται για μια 

αμοιβαία δοσοληψία μεταξύ ηγέτη και εργαζόμενου (Burns, 1978). Ο τρόπος με 

τον οποίο καταφέρνει ο προϊστάμενος να επιβληθεί στους ιεραρχικά 

κατωτέρους του σχετίζεται με την εμπιστοσύνη και την υπερηφάνεια που αυτός 

εκπέμπει. Ο ηγέτης με χάρισμα ξεχωρίζει γιατί έχει αυτοπεποίθηση, οράματα, 

στόχους και αφοσίωση στα πιστεύω του. Είναι αφοσιωμένος στη 
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αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και εμπνέει τους υφιστάμενους να 

πράττουν και να δημιουργούν προς όφελος της (Vera & Crossan, 2004). 

Διαθέτει επικοινωνιακά χαρίσματα και μπορεί να κινητοποιεί και να 

υποστηρίζει τους υπαλλήλους του. 

Η δεύτερη διάσταση της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι η 

εξατομικευμένη φροντίδα. Οι μετασχηματιστικοί προϊστάμενοι πρέπει να 

βρίσκουν και να εφαρμόζουν καινούργιους τρόπους επίλυσης των έργων, που 

δίνουν στους υπαλλήλους τους. Οι ιδέες τους πρέπει να είναι καινοτόμες και να 

μην έχουν εκτελεστεί ποτέ για την επίλυση προβλημάτων (Avolio & Bass, 

1995). 

           Τέλος η τρίτη διάσταση του συγκεκριμένου μοντέλου είναι το 

εξατομικευμένο ενδιαφέρον. Οι ηγέτες του μετασχηματιστικού μοντέλου 

αντιλαμβάνονται τις διαφορές των εργαζομένων μεταξύ τους και μπορούν να 

λειτουργούν ως σύμβουλοι με στόχο να επεξεργαστούν και να εξελίξουν τα 

δυνατά τους σημεία. Επιπλέον ο ηγέτης θα πρέπει να μπορεί να ακούσει τους 

προβληματισμούς του υφιστάμενου προσεκτικά (Avolio & Bass, 1995). 

Οι θεωρίες ηγεσία έχουν ως στόχο την παρακίνηση των υπαλλήλων. 

Κάθε θεωρητικό σχήμα ακολουθεί και διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, 

οι οποίες όμως στοχεύουν σε έναν κοινό απώτερο στόχο. Ο στόχος αυτός 

αφορά στην συνολική κινητοποίηση των εργαζομένων για ουσιαστική και 

δημιουργική εμπλοκή τους στην εργασιακή διαδικασία. Επομένως ο τρόπος 

ηγεσίας είναι άμεσα συνδεδεμένος με την παρακίνηση των εργαζομένων και 

κατ’ επέκταση με την αποδοτικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Στο 

επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της παρακίνησης καθώς και τα 

θεωρητικά σχήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

2.1. Η έννοια της παρακίνησης 

Η λέξη παρακίνηση ή υποκίνηση αποδίδει στα ελληνικά την αγγλική 

λέξη motivation η οποία προέρχεται από το λατινικό ρήμα movere που σημαίνει 

κινώ (Χατζηπαντελή, 1999). Η παρακίνηση έχει αποτελέσει αντικείμενο 

έρευνας από τα αρχαία χρόνια. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι 

προσπάθησαν να κατανοήσουν την ανθρώπινη παρακίνηση και επικεντρώθηκαν 

στην έννοια της ηδονής ως κύρια κινητήρια δύναμη της συμπεριφοράς. Αρχικά 

όλα τα θεωρητικά σχήματα που αναπτύχθηκαν για την έννοια της παρακίνησης, 

βασίστηκαν στο ότι ο άνθρωπος κατευθύνει τις προσπάθειες και τις ενέργειες 

του με σκοπό να ενισχύσει την ευχαρίστηση του και να μειώσει τον πόνο του 

(Steers et al, 2004).  

Στη βιβλιογραφία συναντώνται πολλοί ορισμοί για την έννοια της 

παρακίνησης η οποία εναλλακτικά εντοπίζεται και ως υποκίνηση. Οι ορισμοί 

αυτοί προέρχονται από διάφορους κλάδους των επιστημών. Πρώτος ο Maslow 

(1954) ασχολήθηκε με την έννοια της παρακίνησης στον εργασιακό χώρο και 

έκτοτε επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους ασχολήθηκαν με αυτήν. Στον 

τομέα της επιστήμης της διοίκησης η παρακίνηση αποτελεί τη διαδικασία 

ενθάρρυνσης των εργαζομένων καθώς και την κινητοποίηση των ικανοτήτων 

τους με στόχο την πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών στόχων. Στον 

κλάδο της ψυχολογίας η παρακίνηση σχετίζεται με τα κίνητρα της 

συμπεριφοράς. Πρόκειται για κίνητρα συμπεριφοράς τα οποία έχουν ως στόχο 

να αναπληρώσουν ανθρώπινες  ανάγκες των υπαλλήλων και να καλύψουν 

όποια εσωτερική έλλειψη ισορροπίας υπάρχει στον ψυχισμό τους. Είναι 

δυνάμεις οι οποίες πηγάζουν από τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και 

οδηγούν σε διαθέσεις και ενέργειες οι οποίες έχουν ως στόχο   να εκπληρώσουν 

κάθε ανάγκη των εργαζομένων, έτσι ώστε να μειωθεί η ένταση που νιώθουν 

(Νιάκας, 2004). Η παρακίνηση δεν σχετίζεται με τη χειραγώγηση των 

εργαζομένων αλλά με τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν τον 

υπάλληλο να εργαστεί αποτελεσματικότερα αντλώντας ταυτόχρονα ατομική 

ικανοποίηση από την εργασία του (Καντάς, 1998).  
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Ο Maier (1955) ήταν ο πρώτος που επισήμανε την σημασία της 

παρακίνησης για την εργασία. Δημιούργησε και καθιέρωσε την ισότητα: 

εκτέλεση της εργασίας ισούται με τις ικανότητες του εργαζομένου Χ 

παρακίνηση εργαζομένου. Η συγκεκριμένη ισότητα εξηγεί με σύντομο τρόπο 

τον λόγο που η ενασχόληση με την έννοια της παρακίνησης αποτελεί 

σημαντικό αντικείμενο μελέτης για τον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων, της βιομηχανικής και οργανωσιακής ψυχολογίας καθώς και για την 

οργανωσιακή συμπεριφορά. Η έννοια της παρακίνησης είναι εξίσου σημαντική 

και για την κατανόηση και μελέτη του πεδίου της διοίκησης και ηγεσίας 

(Latham, 2007).   

Ο  Morris (1968) υποστήριξε ότι η παρακίνηση αποτελεί μια μεταβλητή 

που συνεχώς αλλάζει και περιλαμβάνει ένα άπειρο πλήθος μεγεθών το οποίο 

δύναται να χρησιμοποιηθεί σε έναν άπειρο αριθμό κατευθύνσεων.  Εν συνεχεία 

οι Maehr &  Braskamp (1986) όρισαν την παρακίνηση ως την διαδικασία κατά 

την οποία οι άνθρωποι διαθέτουν συγκεκριμένους πόρους τους όπως χρόνο, 

ταλέντο και ενέργεια όπως αυτοί επιθυμούν.  

Κατά την δεκαετία του 1990 ο Higgins  (1994)  υποστήριξε ότι η 

παρακίνηση αποτελεί μία εσωτερική δύναμη του ανθρώπου η οποία εκπληρώνει 

τις ανάγκες του. Επίσης, ο Jones  (1994)  καθόρισε την παρακίνηση ως τη 

διαδικασία με την οποία η εσωτερική ανθρώπινη δύναμη ξεκινά, 

κινητοποιείται, κατευθύνεται και σταματάει ενώ ταυτόχρονα σταθεροποιείται η 

αντίδραση του ατόμου. O  Kreitner  (1995)  υποστήριξε ότι πρόκειται για μία 

διαδικασία η οποία δίνει νόημα ύπαρξης στη συμπεριφορά όπως επίσης και 

στόχο. Ο Locke (1997) όρισε την παρακίνηση ως τη διαδικασία προσήλωσης 

στο στόχο, την ανθρώπινη ελεύθερη επιλογή και την κατανόηση για τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες που έχει ένα άτομο και οι οποίες τονώνουν τις πράξεις 

του σε σχέση με τον εαυτό του και το περιβάλλον του.  

Με το πέρασμα της δεκαετίας, πολλοί άρχισαν να εξετάζουν την 

παρακίνηση σε σχέση με την εργασία. Οι μελετητές θεώρησαν ότι πρόκειται για 

την πηγαία ανθρώπινη δύναμη η οποία οδηγεί τη συμπεριφορά των 

εργαζόμενων (Erven  &  Milligan, 2000).  Οι Janssen et al. (1999), όρισαν  την 

παρακίνηση στα πλαίσια της εργασίας ως το κατά πόσο επιθυμεί ένα άτομο που 
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ενεργεί σωστά στη  δουλειά του να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο ικανοποίησης 

από αυτή. Ο Pinter (1984 στο Κουτούζης 1999 σελ 172) υποστήριξε ότι «η 

παρακίνηση αποτελεί ένα σύνολο από ενεργητικές δυνάμεις οι οποίες μπορεί να 

προέρχονται από το ίδιο το άτομο ή από το περιβάλλον του, και καθορίζουν τη 

στάση του απέναντι στην εργασία». 

Είναι δεδομένο ότι το εργατικό δυναμικό ενός οργανισμού ή μιας 

επιχείρησης δεν δύναται να χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια. Γι’ αυτό το λόγο 

η  παρακίνηση  των  εργαζομένων  αποτελεί μια από τις πιο βασικές 

προσπάθειες σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Η ετερογένεια των 

υπαλλήλων έγκειται στο ότι τα άτομα που εργάζονται υποκινούνται από 

διαφορετικούς παράγοντες. Επίσης, κάθε εργαζόμενος έχει διαφορετικές 

ανάγκες οι  οποίες  αλλάζουν και διαφοροποιούνται από των υπολοίπων όσο 

αυτοί μεγαλώνουν. Τα κίνητρα και τα ερεθίσματα που θα κινητοποιήσουν τους 

υπαλλήλους είναι κάθε φορά διαφορετικά δεδομένου ότι το κάθε άτομο είναι 

ξεχωριστό. Είναι σχεδόν  απίθανο να  υπάρξει μια  εύκολη  μέθοδος η οποία θα 

κινητοποιεί και θα ανταμείβει ικανοποιητικά όλους τους εργαζόμενους 

(Πολύζος, 2014). 

Η παρακίνηση δεν αποτελεί απλώς ένα είδος συμπεριφοράς αλλά είναι 

μια σύνθετη ανθρώπινη εσωτερική κατάσταση η οποία δε μπορεί να  εντοπιστεί 

αμέσως, αλλά μόνο από τα στοιχεία που δείχνουν ότι επηρεάζει την  

συμπεριφορά των ανθρώπων. Πρόκειται για μια σύνθετη εσωτερική κατάσταση 

των ατόμων που δεν μπορεί να παρατηρηθεί απ’ ευθείας και αυτό συμβαίνει 

γιατί τα κίνητρα των ατόμων εκδηλώνονται μέσω της συμπεριφοράς τους. Είναι 

μια εσωτερική κατάσταση, η οποία υποκινεί ή κινητοποιεί τα άτομα να 

πραγματοποιήσουν κάποιο σκοπό. Ο  συγκεκριμένος  σκοπός  δεν  αποτελεί μια 

δραστηριότητα  ή ενέργεια αλλά πρόκειται για την εκδήλωση μιας σειράς από 

ενέργειες. Ειδικότερα, κάθε φορά ο άνθρωπος κάνει κάτι κατά τη διάρκεια 

κάποιας  πράξης  και μπορεί  να  αποφασίσει  να αλλάξει  δραστηριότητα  ή  να 

συνδυάσει δραστηριότητες για να κάνει κάτι διαφορετικό. Η παρώθηση  

πραγματοποιείται από όλες  αυτές τις  εσωτερικές  καταστάσεις του ατόμου  

που ερμηνεύονται σαν επιθυμίες, ευχές κλπ. Η παρώθηση θεωρείται ότι 

σχετίζεται με τις ανθρώπινες ανάγκες και ότι αποτελεί μια  μεσολαβητική  
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μεταβλητή  ανάμεσα  στις ανθρώπινες  ανάγκες  και  τη  συμπεριφορά  των  

ατόμων  (Ζαβλανός,1999).  

 Σύμφωνα με τους Moody &  Pesut (2006), η παρακίνηση αποτελεί μια 

εσωτερική δύναμη η οποία στηρίζεται στις αξίες και υποκινείται από 

ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες. Στόχος της είναι να κινητοποιήσει 

και να κατευθύνει την ανθρώπινη συμπεριφορά σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό 

του ατόμου καθώς και σε σχέση με το περιβάλλον. Οι συγκεκριμένοι μελετητές 

θεωρούν ότι η παρακίνηση καταλήγει στην έμφυτη ικανοποίηση του ανθρώπου  

και έχει ως αποτέλεσμα την  εκπλήρωση  των  βασικών του αναγκών.  

Οι Πατρινός  & Αναστασίου  (2009),  διατύπωσαν την άποψη ότι η  

παρακίνηση  αποτελεί μια διαδικασία η οποία κινητοποιείται από την ύπαρξη 

κινήτρων τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο να πράξει με ένα συγκεκριμένο 

τρόπο. Τα κίνητρα είναι είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Τα πρώτα 

δημιουργούνται από εξωτερικούς παράγοντες ενώ τα δεύτερα από εσωτερικούς. 

Η δημιουργία κινήτρων έχει μεγαλύτερη σημασία ακόμα και από το πόσο 

ικανός είναι ένας υπάλληλος. Άτομα τα οποία διαθέτουν πολλές ικανότητες δεν 

είναι πάντα αποδοτικά στην εργασία τους σε σχέση με άτομα τα οποία λόγω 

κινήτρων εμφανίζουν μια πολύ ικανοποιητική απόδοση. Όταν ο ηγέτης 

παρακινεί τους εργαζομένους με κατάλληλους παράγοντες όπως 

ικανοποιητικούς μισθούς και αναγνώριση, τότε αυτοί παρουσιάζουν υψηλά 

ποσοστά λειτουργικότητας. Οι  Robbins &  Judge (2011), λένε πως παρακίνηση 

είναι οι διεργασίες, διαδικασίες εκείνες που εξηγούν την ένταση, την 

κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την απόκτηση 

του στόχου.   

Από τους παραπάνω ορισμούς, προκύπτει ότι η παρακίνηση έχει τρία 

βασικά χαρακτηριστικά. Την ένταση, η οποία αποτελεί το επίπεδο προσπάθειας 

του ατόμου, την κατεύθυνση, δηλαδή το προς τα πού διοχετεύεται η 

προσπάθεια και τρίτο την επιμονή η οποία σχετίζεται με το χρονικό διάστημα 

επιμονής της προσπάθειας του ατόμου. Η ενέργεια του εργαζομένου  αποτελεί 

μέτρο της έντασης ή της ορμής που νιώθει. Ένα άτομο που εργάζεται και έχει 

κίνητρα προσπαθεί και εργάζεται σκληρά. Το να έχει ο εργαζόμενος 

ενθουσιασμό για την εργασία του δεν είναι αρκετό καθώς πιο σημαντικό ρόλο 
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παίζει η ουσιαστική προσπάθεια η οποία θα πρέπει να κατευθύνεται προς 

όφελος του οργανισμού. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η επιμονή στην 

πραγματοποίηση των στόχων (Robins, 2012).  

Η διαδικασία της παρακίνησης είναι αρκετά πολύπλοκη και σύνθετη και 

γι’ αυτό πολλές φορές επιχειρήθηκε από ερευνητές να απλοποιηθεί. Επομένως, 

το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αφορά τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίες  

δημιουργούν κίνητρα που κατευθύνουν σε στόχους. Οι εργαζόμενοι 

δραστηριοποιούνται και πετυχαίνουν τους στόχους τους με αποτέλεσμα την 

ικανοποίηση των αρχικών τους αναγκών. Εν συνεχεία, η μειωμένη ή αυξημένη 

ικανοποίηση των αναγκών προκαλεί καινούργιες ανάγκες και έτσι συνεχίζεται η 

κυκλική πορεία της παρακίνησης. Οι ανθρώπινες ανάγκες διαμορφώνονται με 

βάση ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί  

εξελίσσονται μέσα στο χρόνο και το περιβάλλον. Ο κάθε εργαζόμενος αποτελεί 

μια ατομική οντότητα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια 

ανάγκες. Αυτό επηρεάζει άμεσα και τη δημιουργία κινήτρων, τη διαμόρφωση 

της συμπεριφοράς του και τους στόχους του. Γι’ αυτό το λόγο η δημιουργία 

κινήτρων από το ηγετικό μέλος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού αποτελεί 

μία σύνθετη διαδικασία η οποία προϋποθέτει τη λεπτομερή γνώση και 

κατανόηση της συμπεριφοράς των υπαλλήλων (Σχήμα 7).

Σχήμα 7. Διαδικασία παρακίνησης/ υποκίνησης 
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Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο που έχει μια 

επιχείρηση ή ένας οργανισμός στη διάθεση του για να αντιμετωπίσει τι όποιες 

εργασιακές προκλήσεις προκύπτουν (Κουφίδου, 2001). Γι’ αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητο οι σύγχρονοι οργανισμοί και επιχειρήσεις να αντιληφθούν τις 

ανάγκες των υπαλλήλων καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποδοτικότητα τους. Στόχος τους είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποδοτικότητας τους (Berman et al. 2010). Για να πραγματοποιηθεί αυτό 

δημιουργήθηκαν πολλά θεωρητικά σχήματα αναφορικά με την παρακίνηση 

στην εργασία τα οποία εστιάζουν στην εργασιακή αποτελεσματικότητα και τους 

παράγοντες που τους βελτιώνουν και τα οποία αναλύονται παρακάτω 

(Παπάνης, 2007). 

2.2. Θεωρητικά μοντέλα παρακίνησης 

Έχουν  δημιουργηθεί και  αναπτυχθεί  ποικίλα θεωρητικά σχήματα  τα 

οποία προσπαθούν  να  εξηγήσουν και  να  αναλύσουν  το σύνθετο φαινόμενο 

της  παρακίνησης. Η παρακίνηση  αποτελεί μια ατομική διαδικασία για τον 

κάθε εργαζόμενο λόγω του ότι οι υπάλληλοι έχουν διαφορετική προσωπικότητα 

, ιδέες και αντιλήψεις όπως επίσης και διαφορετικές ανάγκες οι οποίες 

μεταβάλλονται με τον καιρό. Επίσης, δεν είναι δυνατό όλο το εργατικό 

δυναμικό να διακατέχεται από τις ίδιες φιλοδοξίες και στόχους. Για αυτό το 

λόγο η παρακίνησή τους επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες 

αυτοί σχετίζονται με το κοινωνικό και οικογενειακό τους υπόβαθρο, την ηλικία 

τους, το φύλο τους και την επαγγελματική τους πορεία. Σημαντικές διαστάσεις 

της παρακίνησης αποτελούν η  αφύπνιση και η κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, 

σπουδαίο ρόλο παίζει το τι σπρώχνει τους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται 

και να κινητοποιούνται προς την εκπλήρωση ενός στόχου. Επίσης, η 

κατεύθυνση που έχει αυτή η ενεργοποίηση, καθώς οι εσωτερικές δυνάμεις είναι 

αυτές που  υποκινούν ένα  άτομο  να  διαλέξει, να  πορευτεί και  να  εκδηλώσει   

μια επιθυμητή συμπεριφορά (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013). 

Οι μελετητές προσπάθησαν να απλοποιήσουν την όλη διαδικασία 

παρακίνησης μέσα από τη δημιουργία θεωρητικών σχημάτων τα οποία έχουν 

ως στόχο να γίνει κατανοητή η πολυσύνθετη σχέση  που  υπάρχει  μεταξύ  

συμπεριφοράς του ατόμου και των ανθρώπινων αναγκών.  Όλες οι θεωρίες 

εμφανίζουν προβλήματα στο θεωρητικό μέρος και στην εφαρμογή τους καθώς 
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δεν δύναται να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε όλα τα πλήθη εργαζομένων. 

Ωστόσο παραθέτουν πολύ σημαντικά στοιχεία για το πώς οι διευθύνοντες μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού μπορούν να κινητοποιήσουν τους υφιστάμενους 

τους προς μια κατεύθυνση. Οι θεωρίες της παρακίνησης/υποκίνησης μπορούν 

να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, με πρώτη τις  Θεωρίες περιεχομένου 

ή αναγκών  και δεύτερη τις Θεωρίες διαδικασίας.  

2.2.1. Θεωρητικά μοντέλα περιεχομένου 

  Οι θεωρίες αυτής της κατηγορίας ερευνούν το ποιες είναι οι ανθρώπινες 

ανάγκες και το πως ιεραρχούνται. Επίσης, εστιάζουν στον τρόπο  με τον οποίο 

οι άνθρωποι επιχειρούν να τις ικανοποιήσουν. Βασικό θέμα μελέτης των 

συγκεκριμένων θεωρητικών σχημάτων αποτελεί το τι ουσιαστικά παρακινεί το 

άτομο και το ποιοι είναι οι παράγοντες που αποτελούν τα κίνητρα του προς την 

εκδήλωση μιας θετικής ή και αρνητικής συμπεριφοράς  (Πολύζος, 2014). Οι 

θεωρίες περιεχομένου δίνουν αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της 

παρακίνησης αλλά δεν αναλύουν λεπτομερώς τους παράγοντες που 

κινητοποιούν τα άτομα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Για αυτό το λόγο ενώ 

σε θεωρητικό επίπεδο είναι αρκετά χρήσιμες, σε πρακτικό δεν δύναται να 

εφαρμοστούν.  Οι πιο γνωστές θεωρίες αυτής της κατηγορίας είναι του Maslow, 

του Alderfer, του Hertzberg και του McClelland. 

Θεωρητικό σχήμα του Maslow 

Μία από τις πιο γνωστές θεωρίες του Maslow είναι η θεωρία της 

ιεράρχησης αναγκών. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οι ανάγκες που δεν έχουν 

ικανοποιηθεί αποτελούν παράγοντες παρακίνησης. Επομένως, όρισε ότι η 

ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται με βάση τις ανάγκες που το άτομο 

καλείται να ικανοποιήσει. Κατασκεύασε μια κλίμακα αναγκών, η οποία έγινε 

ευρέως γνωστή ως η πυραμίδα των αναγκών (Σχήμα, 8).  



                                                

31 
 

 

Σχήμα 8 Η Πυραμίδα αναγκών του Maslow 

Ο Maslow διέκρινε πέντε κατηγορίες αναγκών, τις οποίες ιεράρχησε σε 

μία κλίμακα προτεραιότητας με κριτήριο την σημασία που δίνουν σ’ αυτές οι 

άνθρωποι. Τα πέντε είδη αναγκών είναι οι φυσιολογικές ανάγκες, οι ανάγκες 

ασφάλειας, οι ανάγκες κοινωνικής αποδοχής, αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας. 

Οι φυσιολογικές ανάγκες περιλαμβάνουν τις βασικές ανάγκες που έχει ο 

άνθρωπος όπως για παράδειγμα την ανάγκη για αέρα, τροφή και ύπνο και 

γενικότερα τις ανάγκες επιβίωσης δηλαδή αυτές τις οποίες όταν ο άνθρωπος 

ικανοποιεί, κρατιέται στη ζωή. Οι ανάγκες ασφάλειας περιλαμβάνουν αυτές που 

αφορούν το σπίτι, την προστασία της σωματικής ακεραιότητας και τη βιολογική 

και ψυχική υγεία. Οι ανάγκες αυτές πηγάζουν από το συναίσθημα 

αυτοσυντήρησης. Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες αναγκών αφορούν ανάγκες 

κοινωνικής αποδοχής. Πιο συγκεκριμένα σχετίζονται με την ανάγκη του 

ατόμου να έχει ένα κύρος στην κοινωνία καθώς και να περιβάλλεται από έναν 

κοινωνικό κύκλο που τον αποδέχεται και τον αγαπά. Πρόκειται για την ανάγκη 

του ανθρώπου για αγάπη, κοινωνικοποίηση με άλλους και την ένταξη του σε 

ένα σύνολο. Οι ανάγκες αυτοεκτίμησης αναφέρονται στην ανάγκη που νιώθει ο 

άνθρωπος να διακρίνεται και να πρωταγωνιστεί στη ζωή. Πρόκειται για την 

ανάγκη του να στηρίζεται στα πόδια του και να έχει τις δικές του ιδέες και 
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αντιλήψεις. Επίσης, ο Maslow αναφέρει και την ανθρώπινη ανάγκη για 

αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους. Τέλος, στην κορυφή της 

πυραμίδας αναγκών βρίσκεται η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση και προσωπική 

ανάπτυξη. Το άτομο νιώθει την ανάγκη  να πραγματοποιήσει τους στόχους του 

και να πετύχει τα σχέδια του. Οι ανάγκες της τελευταίας κατηγορίας είναι 

αφηρημένες και αφορούν κυρίως εσωτερικευμένες αξίες του κάθε ανθρώπου 

(Παπάνης, 2007). 

Όπως αναφέρθηκε αρχικά, ο Maslow διατύπωσε την άποψη ότι στο 

βαθμό παρακίνησης του ανθρώπου επιδρά ο βαθμός μη ικανοποίησης των 

αναγκών και επομένως όσες ανάγκες παραμένουν ανικανοποίητες, καθίστανται 

παρακινητικές. Μεταγενέστερες όμως έρευνες κατέδειξαν ότι αν το άτομο έχει 

ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός επιπέδου δεν θα επιδιώξει την ικανοποίηση 

αναγκών ενός ανώτερου επιπέδου.  Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό παίζουν οι ποικίλες 

μεταβλητές οι οποίες καθιστούν το μοντέλο του Maslow δυναμικό. Πιο 

συγκεκριμένα η θεωρία των αναγκών εξελίσσεται μέσα στον χρόνο καθώς 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως ο πολιτισμός, η πρόοδος, η 

τεχνολογική ανάπτυξη, τα όνειρα και οι αλλαγές των αξιών. Οι ιεραρχικές 

ταξινομήσεις του Maslow δύναται να ποικίλουν από τόπο σε τόπο λόγω της 

διαφορετικής κουλτούρας και του κοινωνικού υπόβαθρου των ανθρώπων 

(Χυτήρης, 2001).  

Ο Lawless (1972) υποστήριξε ότι δεν δύναται να υπάρξει απόλυτη 

ικανοποίηση των αναγκών. Το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών ενός μέσου 

ανθρώπου διαμορφώνεται ως εξής, στο 85% ικανοποιούνται οι φυσιολογικές 

του ανάγκες, στο 70% οι ανάγκες για ασφάλεια, στο 50% οι κοινωνικές 

ανάγκες, και στο 40% η ανάγκη για αυτοεκτίμηση. Κατά 10% ικανοποιούνται 

οι ανάγκες για αυτοολοκλήρωση. Σημαντικό είναι ωστόσο το ότι δεν μπορεί 

κάποιος να παρακινήσει μια ανάγκη αν δεν έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό η 

προηγούμενη. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές από τις ανάγκες επικαλύπτονται και 

κάποια από αυτές προβάλλεται εντονότερα σε μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Φυσικά στο ποια ανάγκη κυριαρχεί κάθε φορά, παίζουν ρόλο οι 

μεταβλητές που αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με την ηλικία, το φύλλο και 

την κοινωνική προέλευση του ατόμου (Hicks & Gullett, 1976) .  Στο πλαίσιο 

της εργασίας, οι ανάγκες αυτές διαφοροποιούνται καθώς τα κλιμάκια και τα 

επίπεδα των εργαζομένων ποικίλουν. Η θεωρία της ιεράρχησης των 
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ανθρώπινων αναγκών του Maslow, αν και δεν αναπτύχθηκε για να εφαρμοστεί 

στον εργασιακό χώρο, αποτέλεσε τη βάση για την εφαρμογή διαφόρων 

συστημάτων παρακίνησης των εργαζομένων.  Η ιεραρχική δομή των κινήτρων 

πάντως μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των προϊσταμένων που θέλουν να 

κινητοποιήσουν τους υπαλλήλους τους. Στη σύγχρονη εποχή ο μεγαλύτερος 

αριθμός των φυσιολογικών αναγκών έχει εκπληρωθεί. Οι εργαζόμενοι μπορούν 

να καλύψουν βασικές τους ανάγκες όπως φαγητό, ένδυση και ύπνο. Επομένως 

η κάλυψη των αναγκών ασφάλειας θα μπορούσαν πλέον να αποτελέσουν ένα 

ισχυρό κίνητρο για την παρακίνηση των υφισταμένων μέσα στο χώρο της 

εργασίας.   

Θεωρητικό σχήμα του Alderfer 

Ο Alderfer περιόρισε τις πέντε βασικές κατηγορίες των αναγκών της 

θεωρίας του Maslow σε τρεις. Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι ανάγκες 

ύπαρξης, οι ανάγκες συσχετισμού και οι ανάγκες ανάπτυξης. Η πρώτη ομάδα 

περιλαμβάνει τις φυσιολογικές ανάγκες και τις ανάγκες ασφάλειας ενώ η 

δεύτερη τις κοινωνικές ανάγκες που αφορούν την ένταξη σε μια ομάδα.  Τέλος 

η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τις ανάγκες των δυο ανώτερων ιεραρχικά 

κατηγοριών αναγκών του Maslow που είναι η ανάγκη για σεβασμό, και 

εκτίμηση και η ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης (Χυτήρης, 1996) (Σχήμα 9). Η 

θεωρία παρακίνησης που δημιούργησε ο Alderfer πλησιάζει πολύ τη θεωρία 

του Maslow, αλλά διαφέρει στο ότι μειώνει τα επίπεδα αναγκών από πέντε σε 

τρία. Η θεωρία του ονομάστηκε E.R.G. από τα αρχικά των ομάδων αναγκών 

του Existence – Relatedness - Growth (Χατζηπαντελή, 1999).  



                                                

34 
 

     

Σχήμα 9. Κατηγοριοποίηση αναγκών του Alderfer 

Η κάθε ομάδα αναγκών μπορεί να ικανοποιηθεί με διάφορους τρόπους. 

Οι ανάγκες ύπαρξης δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω της παροχής μισθού και 

ενός ασφαλούς επαγγελματικού χώρου. Οι ανάγκες συσχετισμού καλύπτονται 

μέσα από τις κοινωνικές επαφές που έχει το άτομο με τους συναδέλφους του. 

Βασικά χαρακτηριστικά των επαφών αυτών θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, η 

αναγνώριση και η αλληλοεκτίμηση. Τέλος, οι ανάγκες ανάπτυξης 

ικανοποιούνται μέσα από τη δημιουργία προκλήσεων οι οποίες έχουν στόχο την 

κινητοποίηση των αισθήσεων και της δημιουργικότητας του ανθρώπου 

(Ζαβλάνος, 1999).  

Ο Alderfer, διατύπωσε την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να 

ικανοποιήσει πλήρως ένα επίπεδο αναγκών για να επιδιώξει την κάλυψη 

αναγκών ενός ανώτερου επιπέδου. Αυτό οφείλεται στο ότι η ανθρώπινη 

συμπεριφορά συνήθως διαμορφώνεται από ποικίλες και πολλές ανάγκες 

συγχρόνως (Χυτήρης, 2006). 

Η Θεωρία του F. Herzberg 

Το σχήμα του Herzberg είναι γνωστό ως η θεωρία των δύο παραγόντων. 

Με το μοντέλο αυτό ο Herzberg επιχείρησε να αναφερθεί στους παράγοντες 

παρακίνησης των υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον. Για το θεωρητικό 

σχήμα των δυο παραγόντων η ικανοποίηση και η απογοήτευση που νιώθει ένας 

εργαζόμενος  ανάγονται σε διαφορετικούς παράγοντες. Ο Herzberg εντόπισε 

δύο παράγοντες τους οποίους ονόμασε κίνητρα και αντικίνητρα (Σχήμα 10). Τα 
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πρώτα αφορούν τα θετικά χαρακτηριστικά που παρακινούν τα άτομα στην 

εργασία τους ενώ τα δεύτερα αναφέρονται στις συνθήκες που τους προκαλούν 

δυσαρέσκεια (Μπουραντάς, 2002).  

Τα κίνητρα ή αλλιώς οι παράγοντες παρακίνησης σχετίζονται άμεσα με 

το περιεχόμενο της ίδιας της εργασίας και στοχεύουν στην κάλυψη των 

αναγκών των ατόμων που απασχολούνται σε μια δουλειά καθώς και τη 

δημιουργία έντονων συναισθημάτων σ’ αυτούς. Τα θετικά στοιχεία που 

επιδρούν στην απόδοση του ατόμου είναι η αποδοχή των συναδέλφων του μέσα 

από την αναγνώριση της προσπάθειας που αυτό κάνει. Εξίσου σημαντικό 

παράγοντα αποτελεί και η προσωπική εξέλιξη του ατόμου στην εργασία του 

καθώς και το ίδιο το περιεχόμενο της εργασίας. Όλα αυτά θεωρούνται 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν θετικά τους υπαλλήλους, ενισχύοντας την 

αποτελεσματικότητα τους (Herzberg et al., 2011).  

 

Σχήμα 10. Κίνητρα και αντικίνητρα του Herzberg 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους παράγοντες υγιεινής οι οποίοι 

δεν παρακινούν τους εργαζομένους για την αύξηση της απόδοσης τους. Παρόλα 

αυτά συνεισφέρουν σημαντικά στο να μην υπάρχει δυσαρέσκεια και επομένως 

να διατηρείται η απόδοση σε αποδεκτό επίπεδο. Οι παράγοντες αυτοί έχουν 

σχέση με τον εργασιακό χώρο και συγκεκριμένα με τη διοίκηση του 

οργανισμού, τον έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιείται καθώς και τις 

απαραίτητες συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν στο χώρο όπως φωτισμός και 

επίπεδα θερμοκρασίας. Επιπλέον, εξίσου σημαντικές είναι και οι κοινωνικές 
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σχέσεις των εργαζομένων μέσα σε μια επιχείρηση ή σε ένα οργανισμό γιατί 

είναι απαραίτητη η δημιουργία στενών σχέσεων με συναδέλφους και 

προϊσταμένους. Τέλος  σημαντικός παράγοντα διατήρησης αποτελεί ο μισθός 

και η μονιμότητα σε ένα επάγγελμα. Πιο συγκεκριμένα, η χαμηλή αμοιβή 

προκαλεί στον εργαζόμενο δυσαρέσκεια και απογοήτευση, συναισθήματα τα 

οποία μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνσή του από την  εργασία 

(Herzberg et al. 2011).  

Θεωρητικό μοντέλο McClelland 

Ο Mc Clelland ανέπτυξε τη θεωρία της παρακίνησης υποστηρίζοντας 

ότι οι ανάγκες που καθορίζουν το βαθμό παρακίνησης του εργατικού δυναμικού 

στο χώρο εργασίας υπάρχουν εκ γενετής και συγκριμένα τις αποκτά ο 

άνθρωπος συνεχόμενα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι ανάγκες αυτές 

περιλαμβάνουν την επιθυμία για επίτευξη, για δημιουργία δεσμών και δύναμη 

(Κουτούζης, 1999).  

Με την ανάγκη για επίτευξη εννοείται η επιθυμία που έχει το άτομο να 

πραγματοποιήσει μια δύσβατη εργασία, να αποδίδει καλύτερα σε σχέση με τους 

άλλους και να παρουσιάζει υψηλά επίπεδα επιτυχίας. Ο εργαζόμενος που 

διακατέχεται από την ανάγκη επίτευξης, ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του και γι αυτό το λόγο θα ενεργήσει έτσι ώστε να 

ξεπεράσει τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στο εργασιακό του χώρο. Η 

επιθυμία για δημιουργία σχέσεων αποτελεί την ανάγκη του ατόμου να 

κοινωνικοποιηθεί και να αποκτήσει τα θετικά σχόλια και τον σεβασμό των 

συναδέλφων του. Επίσης, στόχος του είναι να μην εμπλακεί σε συγκρούσεις και 

προστριβές μέσα στον εργασιακό χώρο. Γι αυτό το λόγο αναγκαία είναι η 

αποδοχή του εργαζόμενου από τον εργασιακό του περίγυρο και η 

συναναστροφή του με μ’ αυτόν. Η τρίτη μορφή ανάγκης είναι αυτή για εξουσία. 

Πρόκειται για την επιθυμία του ανθρώπου να άρχει, να ελέγχει και να 

καταλαμβάνει θέσεις ευθύνης για τους άλλους. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι 

συνήθως άτομα ενεργητικά και πολύ δραστήρια σ’ αυτό που κάνουν. 

Εργάζονται αποφασιστικά και γρήγορα (Steers et.al., 2004). 

Ο McClelland υποστηρίζει ότι κάθε υπάλληλος επιθυμεί να καλύψει και 

τις τρεις ανάγκες. Ωστόσο η διαφορά μεταξύ των υπαλλήλων είναι το κατά 

πόσο παρακινεί τον καθένα η εκάστοτε ανάγκη. Επομένως ο αποδοτικός και 

χαρισματικός ηγέτης θα πρέπει να εντοπίσει αυτές τις διαφορές.  
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Σχήμα 11. Θεωρία McClelland 

2.2.2. Μοντέλα διαδικασιών 

 

Οι θεωρίες διαδικασιών αποτελούν τις πιο σύγχρονες θεωρίες 

παρακίνησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στα θεωρητικά παραδείγματα που 

επιχειρούν να εξηγήσουν τη διαδικασία της παρακίνησης, τις μεταβλητές που 

αυτή έχει καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ενώ οι θεωρίες περιεχομένου 

εστιάζουν στην αναγνώριση των αναγκών που σχετίζονται με την παρακίνηση 

μέσα σε ένα σταθερό περιβάλλον, από την άλλη οι θεωρίες διαδικασιών 

μελετούν την παρακίνηση στο εργασιακό περιβάλλον, επικεντρωμένες σε μία 

δυναμική μεταβλητή. Για αυτό το λόγο οι θεωρίες αυτές αναζητούν τις αιτιώδες 

σχέσεις που επιδρούν στην ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Οι πιο 

γνωστές θεωρίες διαδικασιών είναι η θεωρία των προσδοκιών του Vroom, η 

θεωρία προσδοκίας των Porter και Lawler, η θεωρία της στοχοθεσίας του Locke 

και η θεωρία της ισότητας του Adams.  

Θεωρία των προσδοκιών του Vroom 

Ο Vroom ανέπτυξε τη θεωρία της προσδοκίας το 1964 και την ονόμασε 

έτσι γιατί πρόκειται για ένα θεωρητικό σχήμα το οποίο ασχολείται με τις 

προσδοκίες των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Όλο το θεωρητικό του πλάνο  

εξαρτάται από τις εισροές και τις ανταμοιβές των εργαζομένων. Οι βασικές 
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ιδέες του Vroom προέρχονται από τους ψυχολόγους Kurt Lewin και Edward 

Tolman, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του (Χυτήρης, 1994).  

Ο Vroom δεν προτείνει ακριβώς κάτι συγκεκριμένο για τον τρόπο με 

τον οποίο θα μπορούσαν να παρακινηθούν οι εργαζόμενοι. Ωστόσο παρέχει ένα 

γενικό πλαίσιο διαδικασίας μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται γνωστικές 

μεταβλητές που υποδηλώνουν ατομικές διαφορές στο κίνητρο εργασίας. Η 

θεωρία του Vroom προσπαθεί να εξηγήσει τον τρόπο μέσω του οποίου ένα 

άτομο πράττει κάτι συγκεκριμένο. Επίσης, ορίζει ότι η προθυμία ενός ατόμου 

να προβεί σε μία δραστηριότητα επηρεάζεται από τρεις μεταβλητές που είναι η 

αξία που έχει το άτομο για τα αποτελέσματα της πράξης, το πόσο 

αντιλαμβάνεται το άτομο τις πιθανότητες που έχει η συγκεκριμένη πράξη να 

καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα και τέλος την προσδοκία που νιώθει το άτομο  

καταβάλλοντας προσπάθεια  ότι θα πραγματοποιήσει με επιτυχία μία ενέργεια 

(Χυτήρης, 1994).  

Ο Vroom λοιπόν διατύπωσε την άποψη ότι οι εργαζόμενοι έχουν την 

τάση να αξιολογούν με βάση τη λογική τις διάφορες δράσεις στον χώρο 

εργασίας και  για αυτό το λόγο διαλέγουν τις συμπεριφορές εκείνες που 

νομίζουν ότι θα αποφέρουν πιο ανταποδοτικά αποτελέσματα (Steers et al 2004). 

Στην ουσία υποστήριξε ότι  η παρακίνηση ισούται με το γινόμενο της 

προσδοκίας και του βαθμού προτίμησης. Πιο απλά, στη θεωρία του Vroom οι 

εργαζόμενοι έχουν την πεποίθηση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της προσπάθειας 

που καταβάλλουν στην εργασία, των αποτελεσμάτων που λαμβάνουν από αυτή 

την προσπάθεια και των ανταμοιβών για τα αποτελέσματα που έχουν 

πραγματοποιηθεί. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα ότι οι εργαζόμενοι έχουν υψηλό κίνητρο. Ενώ, όσο μικρότερος 

είναι ο αριθμός, είναι λιγότερο παρακινημένοι ή δυσαρεστημένοι από την 

εργασία (Μάρκοβιτς, 2002).  

 

Σχήμα 12. Η Θεωρία της προσδοκίας του  Vroom 
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Το μέσο για την επίτευξη όλων αυτών είναι οι ανταμοιβές  οι οποίες 

διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές και σε θετικές και αρνητικές. Οι 

εσωτερικές ανταμοιβές προσδιορίζονται από το ίδιο το άτομο ενώ οι εξωτερικές 

καθορίζονται από εξωτερικούς παράγοντες και αποτελούν τον τρόπο 

απόκτησης άλλων αξιών. Οι θετικές ανταμοιβές είναι αυτές που το άτομο θέλει 

να αποκτήσει ενώ αρνητικές είναι όσες δεν επιθυμεί (Χατζηπαντελή, 1999).  

Θεωρία προσδοκίας των Porter και Lawler 

Το θεωρητικό μοντέλο παρακίνησης του Vroom αποτέλεσε την βάση 

για τους Porter και Lawler (1968) να δημιουργήσουν το δικός τους. 

Επεξεργάστηκαν τη θεωρία του Vroom και ανέπτυξαν ένα πιο σύνθετο μοντέλο 

το οποίο περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα εννοιών. Οι Porter και Lawer 

αναγνώρισαν τη σημασία που έχουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του κάθε ατόμου , τονίζοντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην προσπάθεια 

που καταβάλλει ο εργαζόμενος και στο βαθμό επίδοσης του, συνέθεσαν το 

θεωρητικό τους μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια του εργαζομένου 

είναι αποτέλεσμα δύο συνισταμένων. Εξαιρετική σημασία έχουν η αντίληψη 

του υπαλλήλου για το αν η προσπάθεια θα οδηγήσει σε κάποια ανταμοιβή αλλά 

και η προσωπική αξία που δίνει ο εργαζόμενος στην ανταμοιβή αυτή 

(Κουφίδου, 2001). 

Η επιθυμητή επίδοση θα οδηγήσει σε ανταμοιβές που μπορεί να είναι 

εσωτερικές αλλά και εξωτερικές και ο εργαζόμενος θα νιώσει ικανοποίηση 

μόνο εάν οι ανταμοιβές του είναι αυτές που περίμενε. Η προσπάθεια των 

εργαζομένων οδηγεί στην εργασιακή απόδοση η οποία βασίζεται στις 

ικανότητες και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου και στην 

κατανόηση από τον ίδιο για τον ρόλο του καθώς και από τα μέσα που διαθέτει 

για την πραγματοποίηση των προσδοκιών του . Πρόκειται για ένα συνεχές 

σύστημα μέσα στο οποίο αν ο εργαζόμενος θέλει να διατηρήσει τις ανταμοιβές 

που απολαμβάνει πρέπει να προσπαθεί και για την ανάλογη  επιθυμητή επίδοση 

(Steers et al. 2004). 
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Σχήμα 13. Θεωρητικό σχήμα Porter & Lawler 

 

Θεωρία της στοχοθεσίας του Locke 

Η θεωρία στοχοθεσίας ή αλλιώς η θεωρία του καθορισμού του στόχου η 

οποία αναπτύχθηκε από τον E.Locke (Σαλβάρας, 2011)  πρεσβεύει ότι ο στόχος 

αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της διαδικασίας παρακίνησης και όχι απλά 

μια ανταμοιβή. Επίσης, υποστηρίζει ότι η επίτευξη ενός στόχου επηρεάζεται 

από τα κίνητρα, την αυτοαντίληψη και τον προσδιορισμό του στόχου. Ο 

εργαζόμενος για να παρακινηθεί και να παρουσιάσει μια αποτελεσματική 

συμπεριφορά είναι απαραίτητο να υπάρχουν ελκυστικοί στόχοι οι οποίοι θα τον 

κάνουν να κινητοποιηθεί για να τους κατακτήσει. Γι αυτό το λόγο ένας στόχος 

που οδηγεί σε μία αποδοτική συμπεριφορά θα πρέπει να καθορίζεται από 

σαφήνεια και να είναι συγκεκριμένος. Επίσης, ο στόχος  πρέπει να είναι εφικτός 

και πραγματοποιήσιμος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι εύκολος, 

χωρίς καμία πρόκληση και δυσκολία. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει μία 

σχετική δυσκολία πραγματοποίησης αλλά παράλληλα να είναι και εφικτός έτσι 

ώστε να αποτελεί πρόκληση για τους υπαλλήλους. Επίσης, ο στόχος θα είναι 

καλό να γίνει αρχικά αποδεκτός από τους εργαζόμενους και γι αυτό θα πρέπει 

όλοι οι εμπλεκόμενοι να ενημερώνονται για την εξέλιξη του. Οι υψηλοί στόχοι 

κινητοποιούν περισσότερο τους εργαζόμενους, γιατί η εκπλήρωσή τους 

ενισχύει το αυτοσυναίσθημα, δεδομένου ότι απαιτούν περισσότερη προσπάθεια, 

συγκεκριμένη και συστηματική μεθοδολογία, αυξημένες γνωστικές δεξιότητες 

και μεγαλύτερη ικανοποίηση (Ambrose & Kulik, 1999).  
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Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο καθορισμός στόχων αυξάνει την 

υποκίνηση των εργαζομένων είναι το ότι διευκολύνει τα άτομα να 

επικεντρώσουν την προσπάθεια τους προς τον σωστό προσανατολισμό. Οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τους στόχους τους και με αυτό τον τρόπο 

οδηγούν τις ενέργειες τους προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι δύσκολοι 

στόχοι τους παρέχουν την ευκαιρία αλλά και το κίνητρο για υψηλότερες 

προσπάθειες. Όταν οι εργαζόμενοι πραγματοποιήσουν τους στόχους τους 

νιώθουν ικανοποιημένοι και υπερήφανοι με αυτό που πέτυχαν. Έτσι αυξάνεται 

η παρακίνηση τους και ανεβαίνει το ηθικό τους. Παρά την δυσκολία των 

στόχων, η επίτευξή τους συνοδεύεται από ενίσχυση της αίσθησης της 

προσωπικής και ομαδικής αξίας (Aldag et al 1991). Η  θεωρία  αυτή 

εφαρμόζεται σε πολλούς οργανισμούς ως μέθοδος παρακίνησης (Λαπαναϊτη, 

2012) σε αντίθεση με τη θεωρία του Vroom η οποία βρίσκει εφαρμογή σε 

μεμονωμένους εργαζόμενους (Χατζηπαντελή, 1999).  

Θεωρία της ισότητας του Adams  

Η θεωρία της ισότητας αναπτύχθηκε από τον J.Adams ο οποίος 

διατύπωσε την άποψη ότι οι εργαζόμενοι καταβάλλουν προσπάθειες να 

ισορροπήσουν μεταξύ όλων εκείνων των στοιχείων που εισρέουν στην εργασία 

τους καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών ανταμοιβών που παίρνουν. Ο 

εργαζόμενος αξιολογεί το επίπεδο της προσπάθειας που κάνει σε μία εργασία 

σε σχέση με την ανταμοιβή που παίρνει και την συγκρίνει με άλλα άτομα που 

πραγματοποιούν παρόμοια εργασία ή με ανταμοιβές σε εργασίες που εκτέλεσε 

κατά το παρελθόν (Χυτήρης, 2001).  

 

Σχήμα 14. Η Θεωρία της Ισότητας του J.Adams 
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Σε περίπτωση όμως που ο εργαζόμενος καταλάβει ότι αδικείται δηλαδή 

ότι εργάζεται κάτω από ένα πλαίσιο ανισοτήτων, τότε μειώνεται η απόδοσή 

του. Γι αυτό το λόγο τα άτομα διαλέγουν ενέργειες ή συμπεριφορές για τις 

οποίες θεωρούν ότι θα λάβουν δίκαιες ανταμοιβές (Montana, 2008).  Αν ο 

εργαζόμενος νιώσει ότι οι απολαβές του από την εργασία του είναι λιγότερες 

από αυτά που προσφέρει τότε προσφέρει λιγότερα ή επιχειρεί να αυξήσει τις 

ανταμοιβές του (Κάντας, 1993). Στη θεωρία της ισότητας του Adams σημασία 

έχει κυρίως οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν δίκαιες ανταμοιβές, οι οποίες όμως 

ανταμοιβές αξιολογούνται συγκριτικά με άλλες και καθορίζουν την εργασιακή 

πορεία του ατόμου (Χυτήρης, 1994).  

2.3 Παράγοντες παρακίνησης  

 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι παράγοντες που επιδρούν στην 

παρακίνηση των εργαζομένων ταξινομούνται σε ποικίλες κατηγορίες. Μερικές 

από τις κατηγορίες αυτές είναι τα δίδυμα εσωτερικοί και εξωτερικοί 

παράγοντες, οικονομικοί και μη οικονομικοί παράγοντες και ενδογενείς και 

εξωγενείς  παράγοντες (Sansone & Harackiewicz, 2000).  

Τους εσωτερικούς παράγοντες ή αλλιώς κίνητρα παρακίνησης τους 

δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος ενώ τους εξωτερικούς  το ίδιο το περιβάλλον 

εργασίας. Μια εναλλακτική ορολογία αποτελεί αυτή των Ryan και Deci (2000), 

διακρίνουν τους παράγοντες σε ενδογενείς και εξωγενείς. Τα εσωτερικά 

κίνητρα παρακίνησης είναι εμφανή όταν οι εργαζόμενοι επιθυμούν να 

ικανοποιήσουν τις εγγενείς ψυχολογικές τους ανάγκες. Γι αυτό το λόγο ο 

υπάλληλος σε αυτή την περίπτωση ασχολείται με δραστηριότητες που τον 

ευχαριστούν, χωρίς να αποσκοπεί σε  εξωτερικές ή υλικές ανταμοιβές. 

Πρόκειται για μια μορφή εσωτερικής παρακίνησης η οποία περιλαμβάνει την 

συγκεκριμένη συμπεριφορά  του  ατόμου  προς την εργασία που έχει αναλάβει 

γιατί η καθεαυτή  δραστηριότητα  είναι  ενδιαφέρουσα και τον ικανοποιεί. 

Επομένως, όταν  ένα  άτομο  παρακινείται από ενδογενείς παράγοντες τότε 

συμμετέχει σε συγκεκριμένες  δραστηριότητες  λόγω  των  θετικών  

συναισθημάτων  που του προκαλούν. Επειδή τους ενδιαφέρει αυτό που κάνουν, 

διακατέχονται από περιέργεια και θέλουν να  εργαστούν σκληρά με στόχο  να  
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επιτύχουν  και να αποκομίσουν προσωπική, εσωτερική ικανοποίηση (Deci & 

Ryan, 2000).  

Τα εσωτερικά κίνητρα παρακίνησης καθορίζονται και συντηρούνται από 

το ίδιο τον άνθρωπο (Calder & Staw, 1975). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 

κίνητρα που ο ίδιος ο εργαζόμενος συνδέει με την εργασία. Τα κίνητρα αυτά  

αναφέρονται στην ανάγκη για παραγωγική εργασία, την ανάγκη για θετική 

αξιολόγηση της δουλειάς, λήψη ευθυνών, πραγματοποίηση στόχων και 

συναισθήματα της επιτυχίας. 

Τα εξωγενή κίνητρα είναι αυτά που δημιουργούνται από κάποιον άλλον 

και κυρίως από το εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για την εμπλοκή  ενός  

ανθρώπου σε  μια συγκεκριμένη  δραστηριότητα από την οποία περιμένει ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τα άτομα που παρακινούνται εξωτερικά ενεργούν 

με σκοπό την ανταμοιβή ή την αναγνώριση αρμοδιοτήτων και εξουσίας  

(Amabile et al.  1994).   

Όσον αφορά την εργασία, τα εξωτερικά κίνητρα αφορούν το μισθό, τα 

διάφορα επιδόματα και τις προαγωγές. Γι’ αυτό το λόγο βρίσκονται σε πλήρη 

εξάρτηση με την αποτελεσματικότητα που είναι ανώτερη από άλλους στον ίδιο 

εργασιακό πλαίσιο. Τα συγκεκριμένα κίνητρα χρησιμοποιούνται για να 

παρακινήσουν τους εργαζομένους έτσι ώστε να προσπαθήσουν περισσότερο και 

να ανελιχθούν σε πιο υψηλά επίπεδα (Luthans, 2005). 

Εκτός από τη χρήση  της  ανταμοιβής, στα εξωτερικά κίνητρα 

περιλαμβάνεται και η τιμωρία ή ποινή η οποία δύναται να έχει μεγάλη επίδραση 

στη συμπεριφορά του εργαζομένου. Το κίνητρο αυτό μπορεί να κατευθύνει 

τους εργαζομένους σε  μία  εξωτερικά  ρυθμιζόμενη  πορεία δράσης  (Meyer et 

al. 2004).   

Τα κίνητρα που χρησιμοποιούν οι ηγέτες για να παρακινήσουν τους 

εργαζομένους τους σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή ικανοποίηση και 

αποδοτικότητα του εκάστοτε εργατικού δυναμικού. Εφόσον στα δυο 

προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν οι δυο βασικές έννοιες «ηγεσία» και 

«παρακίνηση», είναι απαραίτητο να γίνει διεξοδική αναφορά και στην μεταξύ 
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τους σχέση. Πιο συγκεκριμένα, στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζεται ο 

τρόπος που επιδρά η εκάστοτε ηγετική συμπεριφορά στην παρακίνηση των 

υπαλλήλων για συμμετοχή τους στην εργασιακή διαδικασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

3.1. Οι μορφές ηγεσίας και η παρακίνηση υπαλλήλων   

Η παρακίνηση των  υπαλλήλων κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στο 

βαθμό της εργασιακής τους απόδοσης. Αυτός που μπορεί και επηρεάζει την 

υποκίνηση τους είναι ο ίδιος ο ηγέτης και για αυτό το λόγο μπορεί να τους 

οδηγήσει είτε στην απραξία είτε σε υψηλά ποσοστά εργατικότητας (Braun et 

al.,  2013). Πιο συγκεκριμένα, το στυλ ηγεσίας που ασκείται σε έναν οργανισμό 

ή σε μια επιχείρηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της συμπεριφοράς του  

ηγέτη  προς  στους  υπαλλήλους του  και άρα και της  υποκίνησης τους (Thrash, 

2012). Οι ηγέτες  εκδηλώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες επιδρούν 

στην εργασιακή κινητοποίηση των εργαζομένων, η αποτελεσματικότητα των 

οποίων αξιολογείται σύμφωνα με συγκεκριμένους παράγοντες (Kouzes  & 

Posner,  2000).  

Έναν παράγοντα αποτελεί η μοντελοποίηση του τρόπου η οποία 

αναφέρεται στις συμπεριφορές των ηγετών που αποτελούν θετικό παράδειγμα 

για τους εργαζομένους. Οι συμπεριφορές αυτές καθορίζονται και εκδηλώνονται 

με βάση τις προσωπικές αρχές και αξίες των ηγετών. Ο παράγοντας αυτός είναι 

εξαιρετικά σημαντικός στην περίπτωση  των  δημοσίων οργανισμών καθώς εκεί 

τα οικονομικά κίνητρα δεν επηρεάζουν καθόλου την συμπεριφορά των 

υπαλλήλων. Αντιθέτως στην περίπτωση της μοντελοποίησης οι  εργαζόμενοι  

μοιράζονται  τις  ίδιες αξίες με τον οργανισμό και όταν αυτές συμπέσουν με τις 

αξίες του ηγέτη, τότε  οι  εργαζόμενοι παρακινούνται περισσότερο προς όφελος 

του οργανισμού (Kouzes  & Posner,  2000). 

Ο δεύτερος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την παρακίνηση των 

υπαλλήλων είναι η έμπνευση  ενός  κοινού  οράματος. Ο παράγοντας αυτός 

περιλαμβάνει συμπεριφορές των ηγετών που τους επιτρέπουν να είναι 

διορατικοί και να μπορούν να προβλέπουν το μέλλον. Οι ηγέτες που έχουν 

όραμα επικοινωνούν πιο εύκολα με τους εργαζομένους και μπορούν να 

αποκομίσουν την  υποστήριξή  τους και την εμπιστοσύνη τους, κερδίζοντας 

αυξημένα ποσοστά αποτελεσματικότητας. Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να 
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δοθούν οικονομικά κίνητρα, το κοινό όραμα του ηγέτη με τους εργαζόμενους 

συμβάλλει στην ενεργοποίηση των δεύτερων και στην καλύτερη απόδοση τους. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των δημοσίων υπαλλήλων, των οποίων η 

εργασιακή παρακίνηση είναι αυξημένη όταν το όραμα και οι αξίες του 

οργανισμού συμβαδίζει με το δικό τους. Είναι ευθύνη του ηγέτη να διευκρινίσει 

το όραμα που έχει στους εργαζόμενους, έτσι ώστε αυτοί να μπορέσουν να 

παρακινηθούν σε μεγάλο βαθμό και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα για 

να εκπληρώσουν το κοινό τους όραμα (Kouzes  & Posner,  2000). 

Τρίτος σημαντικός παράγοντας που επιδρά στην κινητοποίηση των 

εργαζομένων είναι  η θέσπιση  πρόκλησης  της  διαδικασίας. Πρόκειται για 

συμπεριφορές σύμφωνα με τις οποίες οι ηγέτες ψάχνουν να βρουν ευκαιρίες και 

πρωτοπόρους τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας των εργαζομένων.  

Στόχος του ηγέτη είναι να παρακινήσει τους εργαζόμενους να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά τους έτσι ώστε να ενισχύσουν 

την ποιότητα των προϊόντων τους και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες του  

οργανισμού. Το ζητούμενο αυτό είναι πιο επιτακτικό στην περίπτωση των 

δημόσιων οργανισμών, όπου τα οικονομικά κίνητρα δεν υφίστανται. Ωστόσο τα 

άτομα που καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις μπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παρακινώντας τους εργαζομένους με 

διάφορους τρόπους. Ένας είναι η παροχή δικαιώματος δράσης από  μέρους  των  

εργαζομένων. Πρόκειται για ηγετικές συμπεριφορές  που  έχουν ως στόχο την 

ενίσχυση των εργαζομένων μέσα από τη  δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ  όχι μόνο των ηγετών  και υπαλλήλων αλλά και μεταξύ 

των εργαζομένων. Πολύ σημαντικό ρόλο σ’ όλα αυτά κατέχει η δημιουργία 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην ομάδα, η οποία με τη σειρά της θα 

συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Ένας ακόμη 

τρόπος πραγμάτωσης της διαδικασίας πρόκλησης είναι η ενθάρρυνση. Ο τρόπος 

αυτός περιλαμβάνει συμπεριφορές  που σχετίζονται με την απευθείας 

υποκίνηση των εργαζομένων μέσω της ενθάρρυνσης και την υποστήριξης  τους 

από την ηγεσία (Kouzes  & Posner,  2000). 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες αποτελούν πρακτικές που σχετίζονται με το 

μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Η δημιουργία έμπνευσης ενός  κοινού  
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οράματος, το δικαίωμα  δράσης  εκ μέρους των  εργαζομένων και η 

ενθάρρυνση αποτελούν μεθόδους που σχετίζονται κυρίως με τη 

μετασχηματιστική  ηγεσία. Οι  χαρισματικοί  ηγέτες  στοχεύουν στην 

εργασιακή ικανοποίηση, στην  αποδοτικότητα των  υπαλλήλων καθώς και στη 

δέσμευση  των  τελευταίων  έναντι του οργανισμό (Chen et al. 2008).  

3.2. Μέθοδοι παρακίνησης  

Η  παρακίνηση  στον  εργασιακό  χώρο  είναι αποτέλεσμα συνδυασμού 

ατομικών και εξωτερικών παραγόντων. Ο συνδυασμός αυτός παράγει την 

κατάλληλη εργασιακή συμπεριφορά η οποία έχει στόχο την υψηλή 

αποδοτικότητα των εργαζομένων και την ενίσχυση του οργανισμού για τον 

οποίο εργάζονται. Η παρακίνηση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δυνάμεις που 

έχουν ως στόχο την κατεύθυνση προς την ικανοποίηση των αναγκών των 

εργαζομένων κάτι το οποίο δύναται να πραγματοποιηθεί  μέσω της εκπλήρωσης 

των στόχων του εκάστοτε οργανισμού (Τριγώνης, 2012).  

Για να επιτευχθούν όλα αυτά είναι σημαντική η εφαρμογή μεθόδων οι 

οποίες αφορούν την καθημερινότητα των υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα η 

παρακίνηση των εργαζομένων επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή τους στη 

λειτουργία του οργανισμού. Πρόκειται για μια τεχνική με διάφορες μορφές. Οι 

εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο χειρισμό εσόδων του οργανισμού, 

στη διοίκηση του οργανισμού καθώς και στη  λήψη αποφάσεων  (Καρακάσης, 

2012). Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι πρέπει να εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων 

και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες. Όταν η ηγεσία αναθέτει 

αρμοδιότητες στους υφισταμένους της, τότε αυτοί νιώθουν ότι έχουν σημαντικό 

ρόλο στη πορεία του οργανισμού ή της επιχείρησης και αναγκάζονται να 

φερθούν με την ανάλογη ευθύνη.  Μια ακόμη μέθοδος παρακίνησης των 

εργαζομένων είναι όταν ο ηγέτης ανανεώνει και εμπλουτίζει τα καθήκοντα των 

υπαλλήλων με νέες ιδέες και περιεχόμενο με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η 

μονοτονία και η αδιαφορία των εργαζομένων προς τα καθήκοντα τους (Gong- 

Chang , 2008).  

Ακόμη μία μέθοδος παρακίνησης υπαλλήλων είναι η ενίσχυση 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Οι διευθύνοντες ενός οργανισμού ή  μιας 

επιχείρησης μπορούν να αναθέσουν περισσότερα καθήκοντα στους 

εργαζομένους με απώτερο σκοπό να εμπλακούν περισσότερο στην εργασιακή 
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εμπειρία (Lang, 2008). Οι αναθέσεις αυτές όμως πρέπει να πραγματοποιούνται 

με κριτήριο τα προσόντα του κάθε εργαζομένου και με το αν αυτός είναι 

κατάλληλος για αυτή τη θέση ή όχι. Επίσης, σημαντική μέθοδο παρακίνησης 

αποτελεί το να εναλλάσσονται θέσεις και καθήκοντα. Η μετακίνηση  

εργαζομένων  σε  άλλες  θέσεις παραπλήσιων απαιτήσεων και ικανοτήτων 

αποσκοπεί στην αποτροπή της εργασιακής μονοτονίας και στην μεταφορά 

γνώσεων από τους ήδη έμπειρους εργαζομένους σε άλλους που δεν γνωρίζουν 

το αντικείμενο (Παπαγιαννάκη, 2011).   

Εξίσου σημαντικό είναι ένας προϊστάμενος να μπορεί να κρατά ήπιους 

τόνους στον εργασιακό κλίμα και να διασφαλίζει στους υπαλλήλους του ένα 

ζεστό και ήρεμο επαγγελματικό περιβάλλον. Επίσης, οφείλει να προλαμβάνει 

πιθανές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους εργαζομένους ή όταν 

αυτές συμβαίνουν να μπορεί να τις επιλύει άμεσα (Αφθονίδης, 2012). Οι 

διαφωνίες μεταξύ των εργαζομένων, δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο δεν 

λειτουργεί ενθαρρυντικά για παραγωγή και επίτευξη στόχων. Γι’ αυτό το λόγο 

είναι αναγκαίο το προσωπικό να ενημερώνεται και να κινητοποιείται προς την 

υλοποίηση κοινών στόχων και μιας κοινής πορείας με τα ηγετικά στελέχη. Αν 

δεν καθοριστούν από την αρχή οι στόχοι και τα καθήκοντα που έχει ο κάθε 

υπάλληλος τότε μπορεί να προκύψουν διαφωνίες και παρανοήσεις σχετικά  την 

θέση εργασίας του κάθε υπαλλήλου και τις ευθύνες που αυτός έχει. 

Συγκρούσεις και διαφωνίες μπορούν να δημιουργηθούν και από τις προσδοκίες 

που έχει ο κάθε εργαζόμενος και από το τι θεωρεί ότι αυτός πρέπει να 

συνεισφέρει καθώς και από ποια μέθοδο ή στρατηγικό τρόπο επέλεξε η ηγεσία 

του οργανισμού να ακολουθήσει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η  

διασφάλιση  της  συνεργασίας και  της  ομαδικότητας σε έναν οργανισμό ή μια 

επιχείρηση μπορεί να επιτευχθεί  μέσω  της  δίκαιης ισότιμης και ορθής 

αντιμετώπισης των εργαζομένων (Αφθονίδης, 2012).  

Στη δημιουργία και στη συντήρηση ενός καλού και ήπιου εργασιακού 

κλίματος συμβάλλει και η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου. Πιο 

συγκεκριμένα, ο εργασιακός χώρος θα πρέπει να παρέχει  ασφαλείς  και  

ευχάριστες  συνθήκες εργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή 

διαμόρφωση του χώρου , τον κατάλληλο φωτισμό, το σωστό εξαερισμό, την 

καθαριότητα, τη διατήρηση ήπιας θερμοκρασίας (Lang, 2008). 
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Σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση των εργαζομένων παίζει το αν 

γνωρίζουν τα άτομα που εργάζονται στον οργανισμό τον σκοπό του, τις ευθύνες 

και τα καθήκοντά που έχουν. Αυτό είναι πολύ βασικό καθώς η έλλειψη γνώσης 

και κατανόησης όσον αφορά την εργασία τους συνεπάγεται μειωμένη 

αποτελεσματικότητα από την πλευρά τους. Όταν ο προϊστάμενος επιθυμεί 

συγκεκριμένες ενέργειες από τους υπαλλήλους, οι οποίες γι αυτόν είναι 

αυτονόητες, ταυτόχρονα οι υπάλληλοι που δεν γνωρίζουν τα σχετικά με την 

δουλειά, έρχονται αντιμέτωποι με δυσνόητες έννοιες και τακτικές. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι η δική τους εργασία είναι αρμοδιότητα κάποιου 

άλλου εργαζόμενου. Επομένως είναι απαραίτητη η υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού, τα οποία θα κατευθύνουν τους 

εργαζόμενους στην  απόκτηση  περισσότερων  γνώσεων  και  δεξιοτήτων και  

άρα  στη  βελτίωση  της διεκπεραίωσης της εργασίας τους (Manolopoulos, 

2008).  

Η αναβάθμιση της εργασιακής απόδοσης επιτυγχάνεται και μέσα από 

την αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού. Πρόκειται για μία από τις 

πλέον σημαντικές  πρακτικές παρακίνησης καθώς η περιοδική αξιολόγηση της 

εξέλιξής των εργαζομένων και η διάγνωση των δυνατοτήτων βελτίωσης 

δημιουργούν κίνητρα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες τους και τους καθιστούν 

πιο αποδοτικούς (Lang, 2008).  

Η ύπαρξη αξιολόγησης βοηθά όσους διοικούν έναν οργανισμός ή μια 

επιχείρηση να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν ορθά τις προσπάθειες και 

την αξία  των  εργαζομένων. Κρίνοντας αντικειμενικά οι διευθύνοντες μπορούν 

να αντιληφθούν το βαθμό αποδοτικότητας των υπαλλήλων και να τους 

επιβραβεύσουν ανάλογα. Η επιβράβευση και η ανταμοιβή σίγουρα θα 

αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο υποκίνησης (Malhorta et al. 2007).  

Τέλος πολύ σημαντικό κίνητρο για την παραγωγικότητα των υπαλλήλων 

αποτελεί  η δημιουργία φιλικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους διευθύνοντες 

του οργανισμού. Αν ο εργαζόμενος νιώσει ότι αποτελεί κομμάτι της 

επιχείρησης, τότε και αυτός θα λειτουργήσει σε πιο προσωπική βάση και θα 

αποδώσει όσο το δυνατότερο μπορεί στην εργασία τους. Ακόμα και στην 

περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι μπορεί λόγω της εργασιακής 

εξασφάλισης που έχουν και το αίσθημα μονιμότητας που νιώθουν, όσον αφορά 

τη θέση που κατέχουν, δεν αισθάνονται την απειλή μιας πιθανής απόλυσης. 
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Ωστόσο, η σύναψη φιλικών σχέσεων αίρει όλες αυτές τις σταθερές και 

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να  αναλάβει ο εργαζόμενος το 

ρόλο του σοβαρά και υπεύθυνα (Manolopoulos, 2008).  

3.3. Προγράμματα - τεχνικές παρακίνησης  

Εκτός από τις θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο 

παρακίνησης των εργαζομένων σε σχέση πάντα με το εκάστοτε ηγετικό στυλ, 

υπάρχουν και πολλοί πρακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η 

εργασιακή υποκίνηση των υπαλλήλων.  

Μια τεχνική παρακίνησης εργαζομένων αποτελεί η διοίκηση ολικής 

ποιότητας η οποία αποτελεί μια γενική προσέγγιση στη διοίκηση ενός 

οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπλοκή όλου του ανθρώπινου 

δυναμικού του οργανισμού και στόχο της αποτελεί τη ικανοποίηση των 

προσδοκιών των πελατών του. Η διοίκηση πραγματοποιείται μέσω διαδικασιών, 

οι οποίες έχουν ως στόχο την μέγιστη αποτελεσματικότητα του οργανισμού ή 

της επιχείρησης (Τζωρτζάκης- Τζωρτζάκη, 2007).  

Ένας ακόμη τρόπος υποκίνησης είναι η διοίκηση βάσει στόχων 

σύμφωνα με την οποία  ο κάθε εργαζόμενος έχει συγκεκριμένους στόχους, οι 

οποίοι τίθενται από την ηγεσία. Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν με τους βασικούς 

στόχους του οργανισμού ή της επιχείρησης. Πρόκειται για επιδιώξεις 

συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες (Καρακάσης, 2012).  

Βασική τεχνική παρακίνησης αποτελεί και η ενίσχυση του ηθικού των 

εργαζομένων η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ποικίλες πρακτικές. Μία από 

αυτές είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

εργαζομένων και των οικογενειών τους. Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο την 

εφαρμογή ατομικών παρεμβάσεων για την διαχείριση προσωπικών και 

οικογενειακών προβλημάτων του εργαζομένου. Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές 

σχεδιάζονται και εφαρμόζονται και για την επίλυση εργασιακών προβλημάτων 

όπως εργασιακό στρες, και διαπροσωπικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους 

υπαλλήλους. Οι συγκεκριμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρουν στους 

εργαζομένους και στις οικογένειες τους σημαντική ψυχολογική υποστήριξη και 
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τους βοηθούν να επιλύσουν και να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις 

δυσκολίες που συναντούν. Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ισορροπία 

ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή του υπαλλήλου 

(Φαναριώτης, 1996).  

Μία άλλη τεχνική ενίσχυσης του ηθικού των εργαζομένων αποτελεί η 

λειτουργία εικοσιτετράωρης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης. Η 

συγκεκριμένη πρακτική καλύπτει ανθρώπινες και εργασιακές ανάγκες 

παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση στους εργαζομένους σχετικά με τους 

τρόπους διαχείρισης ατομικών και οικογενειακών τους προβλημάτων. Στην 

γραμμή απαντούν εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Η ύπαρξη της συμβάλλει 

σημαντικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

υπάλληλοι σε προσωπικό και εργασιακό επίπεδο στην καθημερινότητα τους. Η 

επαφή των υπαλλήλων με τους εξειδικευμένους επαγγελματίες ενισχύει τους 

πρώτους και τους κατευθύνει προς το να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν άμεσα 

πρακτικές για την επίλυση των προβλημάτων τους (Σαρμανιώτης, 2005). 

Ένας ακόμη τρόπος ενίσχυσης του ηθικού των εργαζομένων είναι η 

εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων προαγωγής υγείας καθώς η αυτή επηρεάζεται 

σε καθημερινή βάση από πολλούς παράγοντες. Η πραγματοποίηση σωστών 

τεχνικών για την προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο είναι απαραίτητη 

και περιλαμβάνει την ενημέρωση και κινητοποίηση των υπαλλήλων σε θέματα 

πρόληψης ασθενειών καθώς και σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας της 

ανθρώπινης ζωής. Πρόκειται για προγράμματα βιωματικού χαρακτήρα που 

υλοποιούνται από εξειδικευμένους ειδικούς όπως διαιτολόγους, ψυχολόγους, 

ιατρούς κ.α. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ευεξία και η διαχείριση άγχους 

των εργαζομένων όπως επίσης και η εμπλοκή τους στην υγιεινή διατροφή και 

άσκηση. Εφόσον ο εργαζόμενος νιώσει ότι η υγεία του προστατεύεται και 

βελτιώνεται, τότε και ο ίδιος επικεντρώνεται στην εργασία του χωρίς να 

αποσπάται από άλλες έννοιες (Σαρμανιώτης, 2005). 

Την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων μπορεί να επηρεάσουν 

πιθανές αλλαγές στην οργάνωση και τη δομή του οργανισμού. Γι αυτό το λόγο 

είναι απαραίτητη η υποστήριξη εργαζομένων και διοίκησης σε περίπτωση 

επιχειρησιακών οργανωτικών αλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια επιχείρηση 
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ή ένας οργανισμός αναδιοργανώνεται και προχωρά σε μειώσεις προσωπικού ή 

συγχωνεύσεις, η ηγεσία θα πρέπει να προλαμβάνει τις αρνητικές συνέπειες που 

μπορεί προκύψουν από τις συγκεκριμένες αλλαγές, όπως μείωση 

παραγωγικότητας, αύξηση απουσιών των εργαζομένων καθώς και παραιτήσεις 

λόγω αδυναμίας προσαρμογής. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός διατηρεί 

υψηλά ποσοστά παραγωγικότητας και βοηθά τους εργαζομένους να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Για την εφαρμογή της υποστήριξης 

εργαζομένων και διοίκησης σε επιχειρησιακές οργανωσιακές αλλαγές είναι 

απαραίτητη αρχικά η αξιολόγηση  των αναγκών των υπαλλήλων και η παροχή 

συμβουλευτικής προς τη διοίκηση σχετικά με την επίδραση που θα έχουν οι 

αλλαγές στους εργαζομένους. Επίσης, η πρακτική αυτή προϋποθέτει την 

ύπαρξη ομαδικής συμβουλευτικής για εργαζομένους που επηρεάζονται από την 

αλλαγή (Φαναριώτης, 1996). 

Μια ακόμη πολύ καλή πρακτική μέθοδος ενίσχυσης του ηθικού των 

εργαζομένων είναι τα προγράμματα εμψύχωσης ή αλλιώς coaching. Πρόκειται 

για έναν πολύ αποδοτικό τρόπο εμβάθυνσης στην προσωπικότητα του 

υπαλλήλου με στόχο να εκδηλωθεί ο καλύτερος εαυτός του. Μεγάλο μέρος από 

το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενασχόληση με το άτομο και τη βελτίωση της 

συμπεριφοράς του μέσα στον εργασιακό χώρο. Η προσέγγιση coaching 

περιλαμβάνει την εκμάθηση τεχνικών και την προσωπική ανάπτυξη του 

στελέχους ώστε να ανακαλύψει την πραγματική του δυναμική αλλά και την πιο 

αποδοτική διαχείριση έντονων καταστάσεων όπως άγχος, σύνδρομο 

επαγγελματικής εξουθένωσης, συγκρούσεις, ανταγωνισμός. Επομένως το 

coaching χρησιμοποιεί τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί από την ψυχοθεραπεία 

και τις εφαρμόζει μέσα από τη διαδικασία ατομικών συνεδριών σε υγιή άτομα 

με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την αξιοποίηση του δυναμικού 

τους. Η συγκεκριμένη πρακτική αφορά κυρίως στελέχη που πρόκειται να 

εισέλθουν σε ένα νέο πιο απαιτητικό εργασιακό χώρο και επιθυμούν να 

αποδώσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους. 

Έναν ακόμη τρόπο παρακίνησης των εργαζομένων αποτελούν τα 

προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού. Έκτος από τη γενική μόρφωση, που 

πρέπει να έχει κάθε υπάλληλος, ταυτόχρονα οφείλει να εξειδικεύεται πάνω στο 
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εργασιακό κομμάτι που έχει αναλάβει. Έτσι θα μπορεί να δημιουργεί 

περισσότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του. Η επιμόρφωση των 

εργαζομένων ενός οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα σεμινάρια 

εντός και εκτός της επιχείρησης, τα οποία θα εστιάζουν σε εφαρμογές κυρίως 

πρακτικού χαρακτήρα. Η εκπαίδευση πρέπει είναι συνεχής και εκτός από τους 

νέους υπαλλήλους να εφαρμοστεί και στα ανώτερα κλιμάκια υπαλλήλων με 

σκοπό τη δημιουργία των μελλοντικών στελεχών του οργανισμού. Η 

επιμόρφωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παροχή οδηγιών για την 

πραγματοποιούμενη εργασία, την εκμάθηση τρόπων καλής συμπεριφοράς 

στους εργασιακούς χώρους καθώς και ό,τι καινοτόμο υπάρχει στον τομέα της 

τεχνολογίας (Robinson & Stern, 1997).  

Σε μία κοινωνία καταναλωτισμού, σε μία κοινωνία που κυριαρχείται από 

τη τις αγοραστικές σχέσεις και οικονομικές συναλλαγές, η ανάδειξη ποιοτικής 

ηγεσίας στους δημόσιους οργανισμούς είναι πλέον μια αναγκαιότητα που 

πηγάζει από τη διεθνή εμπειρία. Ο ρόλος και το έργο του προϊσταμένου είναι 

αδιαμφισβήτητης σημασίας καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες της επιτυχίας των αποδοτικών οργανισμών.  

Εν κατακλείδι, σ’ όλες της μορφές και τεχνικές υποκίνησης απαραίτητη 

είναι η συμμετοχή των εργαζομένων. Η συμμετοχή αυτή έχει πολλές πτυχές 

καθώς δύναται να αφορά στη συμμετοχή  του  προσωπικού  στα  κέρδη  του  

οργανισμού ή της επιχείρησης,  στην εμπλοκή συγκεκριμένων εργαζομένων στη  

διοίκηση καθώς και στη  συμμετοχή  του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων 

και στην αυτοαξιολόγηση του. 

Η διαπίστωση της σημασίας που έχει η παρακίνηση των εργαζομένων 

σε έναν οργανισμό για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους μπορεί κάλλιστα 

να διαπιστωθεί μέσω της καταγραφής αποτελεσμάτων σχετικών ερευνών που 

έχουν γίνει. Όμως, σκόπιμο είναι να διερωτηθούμε σε αυτό το σημείο, για τα 

αίτια που οδηγούν έναν εργαζόμενο να παρακινείται από κίνητρα τα οποία δεν 

έχουν άμεσο οικονομικό όφελος για αυτόν/ή. Για παράδειγμα, γίνεται απολύτως 

κατανοητό ότι η πιθανότητα να λάβει ένας εργαζόμενος κάποιο bonus, τον 

κινητοποιεί να εργαστεί αποδοτικότερα ώστε να πετύχει τους στόχους που του 

έχουν τεθεί. Η εκπαίδευση του όμως; Η ενίσχυση του ηθικού του; Η δέσμευσή 
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του με τον οργανισμό που εργάζεται (commitment); Όλα αυτά αποτελούν 

καταστάσεις – παροχές – κίνητρα προς τον εργαζόμενο που δεν έχουν να 

παρουσιάσουν απτή ωφέλεια, αλλά δημιουργούν συνιστώσες για να τον 

παρακινήσουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

4.1. Σκοπός έρευνας 

   Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την διερεύνηση των στάσεων και των 

απόψεων των διοικητικών υπάλληλων του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με την παρακίνησή τους από την διοίκηση και από την 

ηγεσία η οποία εφαρμόζεται στην υπηρεσία όπου εργάζονται. Για την 

διερεύνηση του σκοπού αυτού τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι:  

• Να διερευνηθούν οι απόψεις των υπαλλήλων του Υπουργείου σχετικά 

με την ικανοποίηση τους από την εργασία τους.  

• Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των υπαλλήλων του Υπουργείου 

σχετικά με την παρακίνησή τους. 

• Να διερευνηθούν οι σχέσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου με τους 

διοικούντες τα τμήματα στα οποία εργάζονται  

4.2. Επιλογή ερευνητική μεθόδου 

   Για την παρούσα έρευνα επιλέχτηκε η ποσοτική μέθοδος. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος ανακαλύπτει τις αιτίες των αλλαγών των κοινωνικών φαινομένων 

μέσω αντικειμενικών τρόπων μέτρησης και αριθμητικών αναλύσεων 

(Παπαγεωργίου, 2014). Η πρωτογενής έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή 

δεδομένων/ πληροφοριών που δεν υπάρχουν ήδη. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας ο ερευνητής, ερωτηματολόγια και 

συνεντεύξεις.. Οι τρόποι διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Χρήση ερωτηματολόγιου 

2. Συνεντεύξεις σε βάθος 

3. Με τη μέθοδο της παρατήρησης 

4. Με τον πειραματισμό 
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     Η πρωτογενής έρευνα είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η νέα/ γνήσια 

γνώση, για να συμβάλει στη συσσωρευτική γνώση της ανθρωπότητας. Με αυτό 

τον τρόπο η πρωτογενής έρευνα συμβάλει στην πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης 

(Glass, 1976). Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των διοικητικών 

υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με σκοπό 

την ανάδειξη των παραγόντων παρακίνησης τους στη εργασία τους, και πιο 

συγκεκριμένα, την σχέση της διοίκησης και της ηγεσίας στην διαδικασία της 

παρακίνησής τους. Στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, παρακάτω 

παρουσιάζεται  ο ερευνητικός σχεδιασμός που έγινε βάσει της πρωτογενούς 

έρευνας που ακολούθησε η ερευνήτρια. 

    Η ερευνητική μεθοδολογία συνίσταται στον σχεδιασμό της διαδικασίας του 

ερευνητικού έργου, με τρόπο που να κατανέμονται αποδοτικά οι πόροι της 

έρευνας και ως εκ τούτου να εξασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της όλης προσπάθειας (Saunders et al., 

2003). Συνεπώς, η ερευνητική μεθοδολογία αποσκοπεί τόσο στην επικοινωνία 

της αξιοπιστίας της διαδικασίας, αλλά και πρωτίστως στην καλύτερη και 

αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων της έρευνας (χρόνος, χρηματικοί πόροι, 

προσπάθεια ερευνητών κ.λπ.) (Parasuraman et al., 2006). Η εξασφάλιση της 

καλύτερης δυνατής οργάνωσης (organizing) θα εξασφαλίσει τον βέλτιστο 

δυνατό σχεδιασμό της έρευνας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος (πχ δυσκολία συλλογής δεδομένων σε 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας) όσο και τις δυνάμεις & αδυναμίες του 

ερευνητή ή του οργανισμού που αναλαμβάνει την έρευνα και ωστόσο θα πρέπει 

να βασίζεται σε έρευνες άλλων συγγραφέων (Malhotra, 2008).  

   Με βάση τα προαναφερόμενα, τρεις είναι οι βασικές αποφάσεις για την 

εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μιας έρευνας 

(Saunders et al., 2003): 

• Ο καθορισμός της μεθόδου συλλογής δεδομένων για την απάντηση των 

τιθέμενων ερευνητικών ερωτημάτων. Η μέθοδος αυτή θα πρέπει να είναι 

συνεπής με τον σκοπό της έρευνας και τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων. 

• Η επιλογή της κατάλληλης κλίμακας, η οποία θα επιτρέπει τον 

συνδυασμό μεταβλητών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η κλίμακα δεν θα 
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πρέπει να υπερβαίνει το διαθέσιμο χρόνο των συμμετεχόντων και όσο το 

δυνατόν θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί (είτε από τον ερευνητή είτε από 

παλαιότερους συγγραφείς). 

• Ο σχεδιασμός της κατάλληλης διαδικασίας και σχεδίου δειγματοληψίας. 

περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και την 

εφαρμογή της δειγματοληψίας, την επιλογή του μεγέθους του δείγματος και της 

μεθόδου δειγματοληψίας, η οποία αποσκοπεί τόσο στην άριστη δυνατή 

αντιπροσώπευση, αλλά και στη δυνατότητα αναγωγής των αποτελεσμάτων στο 

σύνολο του πληθυσμού. 

   Παρακάτω αναλύονται λεπτομερώς η μέθοδος συλλογής δεδομένων που 

ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας. Έπειτα 

παρουσιάζεται η κλίμακα για τη συλλογή δεδομένων (ερωτηματολόγιο). Τέλος, 

περιγράφεται και αναλύεται η διαδικασία και το σχέδιο δειγματοληψίας. 

4.3. Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

   Η επιλογή της μεθόδου συλλογής δεδομένων εξαρτάται κυρίως από τις 

ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος (συμμετέχοντες, γεωγραφική συγκέντρωση, 

διαθέσιμος χρόνος, δυσκολία εύρεσης συμμετεχόντων, ύπαρξη προηγούμενων 

μελετών σχετικά με το θέμα και τον κλάδο). Η πρώτη ερώτηση που συνήθως 

γίνεται αν υπάρχουν ή όχι αρκετά δεδομένα από τρίτες πηγές (π.χ. στοιχεία 

οργανισμών) (Parasuraman et al., 2006). Στην περίπτωση που υπάρχουν 

πρόσφατα στοιχεία για τον κλάδο και το δείγμα, τότε μπορεί ο ερευνητής να 

χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

   Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πρωτογενούς 

έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την καταγραφή των 

απόψεων και στάσεων των υπαλλήλων σχετικά με την παρακίνησή τους στην 

εργασία τους από την διοίκηση. Τα ερωτηματολόγια είναι η κύρια μέθοδος η 

οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Οι ερωτήσεις ακολουθούσαν 

μία συγκεκριμένη δομή και σειρά και οι συμμετέχοντας απάντησαν γραπτά 

(Ζαφειρίου, 2008). Ένας από τους λόγους επιλογής των ερωτηματολογίων είναι 

ότι σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα απαντώνται από ένα αρκετά μεγάλο 

αριθμό ατόμων. Επίσης ένας ακόμη λόγος επιλογής τους είναι η ευκολία που 
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παρουσιάζουν τόσο στην κατασκευή τους όσο και στην ίδια τη χρήση τους. 

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

άμεση επικοινωνία απαντούν ανεπηρέαστοι. Τέλος όλες οι ερωτήσεις ήταν 

τυποποιημένες και ο τρόπος ανάλυσης τους επίσης του υλικού που συλλέχθηκε 

ήταν τυποποιημένος.  

     

4.4 Παρουσίαση εργαλείου συλλογής δεδομένων 

   Το ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των 

δεδομένων είναι ένα ερωτηματολόγιο (Παράρτημα). Το ερωτηματολόγιο που 

διανεμήθηκε στους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι σχεδιασμένο από την ερευνήτρια και 

δημιουργήθηκε με βάση τη βιβλιογραφικής της έρευνα για να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες της παρούσας εργασίας, κατασκευάστηκε σε δύο τμήματα, όπου το 

πρώτο αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και το οποίο 

περιλαμβάνει συνολικά  4 ερωτήσεις που αφορούν γενικά και κοινωνικο-

δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, και δύο ενότητες ερωτήσεων 

Likert που αφορούσαν την ικανοποίηση των υπαλλήλων από την εργασία τους 

και από το εργασιακό κλίμα, τις σχέσεις τους μεταξύ τους και με τους 

προϊσταμένους τους, τις αμοιβές τους και την παρακίνηση που αντιλαμβάνονται 

πως έχουν στην εργασία τους.  

   Η διανομή του ερωτηματολογίου έγινε από την ερευνήτρια ώστε να 

συζητηθούν οποιεσδήποτε απορίες σχετικές με τη συμπλήρωση του , το κάθε 

ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από ένα φάκελο ώστε κατά την επιστροφή του , 

μετά την συμπλήρωση του, να τοποθετηθεί στο φάκελο και να παραδοθεί στην 

ερευνήτρια ώστε να  διασφαλιστεί η ανωνυμία του δείγματος. 
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4.5. Δειγματοληψία 

   Για να πετύχει μια δειγματοληπτική έρευνα πρέπει ο πληθυσμός όχι μόνο να 

είναι σαφώς ορισμένος αλλά και αρκετά ομοιογενής. Αν η τιμή του 

χαρακτηριστικού που μετράμε παίρνει πολύ μικρές και πολύ μεγάλες τιμές, θα 

πρέπει οι ακραίες περιπτώσεις να απομονωθούν και να μελετηθούν χωριστά 

γιατί αλλιώς τα συμπεράσματα μας θα είναι εντελώς λανθασμένα. Τέλος, αν δε 

δοθεί προσοχή στα σφάλματα παρατήρησης, όσο σωστά και αν έχει επιλεγεί το 

δείγμα, η προσπάθεια θα πάει χαμένη (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

2010). 

   Οι δημοσκοπήσεις σπάνια περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων από όλο 

τον πληθυσμό, κυρίως λόγω του κόστους και του χρόνου υλοποίησης ενός 

τέτοιου ερευνητικού έργου (Saunders et al., 2003). Για τον λόγο αυτό, 

επιλέγεται ένα συγκεκριμένο δείγμα το οποίο έχει ως σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του στατιστικού σφάλματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

(Parasuraman et al., 2006). Η διαδικασία και το σχέδιο δειγματοληψίας 

περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και την 

εφαρμογή της δειγματοληψίας, την επιλογή του μεγέθους του δείγματος και της 

μεθόδου δειγματοληψίας, η οποία αποσκοπεί τόσο στην καλύτερη δυνατή 

αντιπροσώπευση, αλλά και τη δυνατότητα αναγωγής των αποτελεσμάτων στο 

σύνολο του πληθυσμού (Malhotra, 2008). Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι 

στις κοινωνικές επιστήμες, η χρήση της απλής τυχαίας δειγματοληψίας επιφέρει 

το χαμηλότερο δυνατό κόστος σε σχέση με το στατιστικό σφάλμα, καλύπτοντας 

παράλληλα την προδιαγραφή της αντιπροσωπευτικότητας (Malhotra, 2008, 

Parasuraman et al., 2006 , Saunders et al., 2003). Για τον λόγο αυτό η παρούσα 

έρευνα στηρίχθηκε στην μέθοδο της απλής τυχαίας ή σκόπιμης δειγματοληψίας. 

Αναφορικά με το μέγεθος του δείγματος, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά  

85 άτομα διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων . Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 15 

Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2017.  
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4.6. Επεξεργασία Δεδομένων 

   Μετά την συλλογή των δεδομένων αρχίζει το στάδιο της επεξεργασίας τους. 

Η φάση της επεξεργασίας αρχίζει πολύ πριν από την συλλογή των δεδομένων 

και συνεχίζεται κατά την διάρκειά της. Με αυτό εννοείται ότι κατά την φάση 

του σχεδιασμού ήδη έχει αποφασισθεί ένα «πλάνο» επεξεργασίας περισσότερο 

ή λιγότερο λεπτομερές, ανάλογα με τη γνώση του αντικειμένου της έρευνας, τη 

φύση της έρευνας και την οργάνωσή της και ότι κατά τη διάρκεια της συλλογής 

των στοιχείων η πρώτη πράξη της επεξεργασίας, δηλαδή ο έλεγχος των 

ερωτηματολογίων, ήδη συντελείται. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων 

αναλύθηκαν με το πρόγραμμα SPSS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

5.1. Αποτελέσματα 

 

   Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων επεξεργάστηκαν μέσω του στατιστικού 

πακέτου του SPSS 23.  

Δημογραφικό μέρος 

   Στην έρευνα έλαβαν μέρος 85 άτομα, από τα οποία 61 είναι γυναίκες δηλαδή 

το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων(ποσοστό 71,8%) ενώ το 28,2% είναι 

άνδρες.  

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Άνδρας 24 28,2 28,2 28,2 

Γυναίκα 61 71,8 71,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

               Πίνακας 1: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής Φύλο 

 

   Από τα 85 άτομα τα 37 δηλαδή το 43,5% των συμμετεχόντων είναι ηλικίας 41 

έως 50 ετών, 26 άτομα δηλαδή το 30,6% είναι ηλικίας 31 έως 40 ετών, 20 

άτομα δηλαδή το 23,5% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών ενώ 2 άτομα δηλαδή το 

2,4% είναι ηλικίας 22 έως 30 ετών.  

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 22-30 2 2,4 2,4 2,4 

31-40 26 30,6 30,6 32,9 

41-50 37 43,5 43,5 76,5 

Άνω των 50 20 23,5 23,5 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

               Πίνακας 2: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής Ηλικία 

 

 

   Από τα 85 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, 34 άτομα δηλαδή το 40% 

των συμμετεχόντων έχουν 11 ως 15 χρόνια υπηρεσίας, 32 άτομα δηλαδή το 

37,6% έχουν πάνω από 16 χρόνια υπηρεσίας, 14 άτομα δηλαδή το 16,5% έχουν 
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6 έως 10 χρόνια υπηρεσίας ενώ 5 άτομα δηλαδή το 5,9% έχουν μέχρι και 5 

χρόνια υπηρεσίας.  

 

Χρόνια_υπηρεσίας 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 0-5 5 5,9 5,9 5,9 

6-10 14 16,5 16,5 22,4 

11-15 34 40,0 40,0 62,4 

16 και άνω 32 37,6 37,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

        Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής Χρόνια υπηρεσίας 

 

 

   Σχετικά με το επίπεδο σπουδών, από τα 85 άτομα, 33 άτομα δηλαδή το 38,8% 

των συμμετεχόντων έχουν ολοκληρώσει Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 28 άτομα 

δηλαδή το 32,9% έχουν παρακολουθήσει Μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 19 άτομα 

δηλαδή το 22,4% έχουν ολοκληρώσει Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, 2 

άτομα δηλαδή το 2,4% έχουν παρακολουθήσει Διδακτορική εκπαίδευση και 3 

άτομα δηλαδή το 3,5% Υποχρεωτική εκπαίδευση.  

 

Επίπεδο_Σπουδών 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Υποχρεωτική Εκπαίδευση 3 3,5 3,5 3,5 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

19 22,4 22,4 25,9 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 33 38,8 38,8 64,7 

Μεταπτυχιακό 28 32,9 32,9 97,6 

Διδακτορικό 2 2,4 2,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

                 Πίνακας 4: Πίνακας συχνοτήτων μεταβλητής Επίπεδο σπουδών 
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Ειδικό μέρος 

   Το ειδικό μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνεται από τις Ερωτήσεις 5 

και 6 του ερωτηματολογίου ο οποίες αποτελούνται από δηλώσεις. Η ερώτηση 5 

έχει απαντηθεί σύμφωνα με την πενταβαθμιαία κλίμακα Likert, όπου 1= 

Διαφωνώ απολύτως, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, 4= 

Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απολύτως. Η ερώτηση 6 έχει απαντηθεί επίσης 

σύμφωνα με την πενταβαθμιαία κλίμακα Likert, όπου 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4= Αρκετά 5 = Πολύ.  

   Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα της 

μέσης τιμής, της διακύμανσης, της τυπικής απόκλισης καθώς και της ελάχιστης 

και της μέγιστης τιμής σε κάθε δήλωση κάθε ερώτηση μέσω των Πινάκων 5 και 

6 παρακάτω. 

   Τέλος, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των σκορ των δηλώσεων της ερώτησης 

6 με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Θα χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος Ανάλυσης 

Διακύμανσης κατά ένα παράγονται (One-way Anova) καθώς διερευνώνται οι 

σχέσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών τα οποία συνιστούν κατηγορικές 

μεταβλητές με πάνω από 2 επίπεδα σε σχέση με τα σκορ των δηλώσεων που 

αποτελούν ποσοτικές μεταβλητές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΚΟΡ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Είμαι ικανοποιημένος-η 
συνολικά από την 
εργασία μου 

85 1,00 5,00 3,4824 ,90779 ,824 

Εμπιστεύομαι τη διοίκηση 
γιατί εκπληρώνει τους 
στόχους που θέτει 

85 1,00 5,00 2,7529 ,99888 ,998 

Έχω ικανοποιητική 
ενημέρωση όσον αφορά 
την πορεία της υπηρεσίας 
μου και τους στόχους της 

85 1,00 5,00 2,8353 ,89771 ,806 

Οι συνθήκες εργασίας 
(χώροι, καθαριότητα, 
εξοπλισμός κ.α.) είναι 
καλές 

85 1,00 5,00 2,9882 1,14947 1,321 

Αισθάνομαι μέλος μιας 
ομάδας που εργάζεται με 
κοινούς στόχους 

85 1,00 5,00 3,5412 ,86675 ,751 
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Τα καθήκοντα της 
εργασίας που μου έχουν 
ανατεθεί με ικανοποιούν 
και κρατούν υψηλό το 
ενδιαφέρον μου 

85 1,00 5,00 3,2941 1,06708 1,139 

Στο τμήμα που εργάζομαι 
επικρατεί πνεύμα 
συνεργασίας και 
επικοινωνίας 

85 2,00 5,00 4,2000 ,84233 ,710 

Η δουλειά μου όταν είναι 
καλή αναγνωρίζεται από 
τον Προϊστάμενο μου 

85 1,00 5,00 3,8941 ,92612 ,858 

Αισθάνομαι ότι 
προσφέρω 
αποτελεσματικό έργο και 
είμαι χρήσιμος-η στην 
υπηρεσία μου 

85 1,00 5,00 3,8235 ,90207 ,814 

Εμπιστεύομαι τους 
προϊσταμένους μου γιατί 
παίρνουν σωστές 
αποφάσεις 

85 2,00 5,00 3,5412 ,89380 ,799 

Εμπιστεύομαι την 
διοίκηση του οργανισμού 
γιατί αυτή με στηρίζει 

85 1,00 5,00 2,8471 ,95750 ,917 

Εμπιστεύομαι την 
διοίκηση του οργανισμού 
γιατί παίρνει σωστές 
αποφάσεις 

85 1,00 5,00 2,7765 1,06208 1,128 

Οι προϊστάμενοι μου, μου 
επισημαίνουν πότε η 
δουλειά μου χρειάζεται 
βελτίωση και πότε την 
κάνω σωστά 

85 1,00 5,00 3,6118 ,90098 ,812 

Οι προϊστάμενοι μου, μου 
συμπεριφέρονται με 
σεβασμό 

85 1,00 5,00 3,9882 ,77910 ,607 

Οι προϊστάμενοι μου 
υπολογίζουν την γνώμη 
μου στη λήψη 
αποφάσεων 

85 1,00 5,00 3,6000 1,02586 1,052 

Θεωρώ ότι το εργασιακό 
καθεστώς που έχω 
(μονιμότητα) μου 
δημιουργεί ασφάλεια 

85 1,00 5,00 4,0118 ,89302 ,797 

Θεωρώ ότι οι διευθύνσεις 
και τα τμήματα του 
Οργανισμού 
συνεργάζονται μεταξύ 
τους ικανοποιητικά 

85 1,00 5,00 2,8000 ,96115 ,924 

Θα ήθελα να 
διοργανώνονται 
περισσότερες 
«κοινωνικές εκδηλώσεις» 
για την ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων 

85 1,00 5,00 3,6118 ,97705 ,955 

Valid N (listwise) 85      
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   Παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των δηλώσεων της Ερώτησης 5 είναι σχεδόν 

ίσος με 3,5 μονάδες(συγκεκριμένα 3,42 μονάδες). Επιπροσθέτως, οι σχέσεις 

των τυπικών αποκλίσεων προς τους μέσους όρους της κάθε ερώτησης 

αποδεικνύει ικανοποιητική ομοιογένεια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΚΟΡ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

85 2,00 5,00 4,3882 ,67426 ,455 

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

85 2,00 5,00 4,4000 ,71047 ,505 

Bonus – πριμ απόδοσης 85 1,00 5,00 4,0706 1,12110 1,257 
Προαγωγές 85 1,00 5,00 3,7176 1,10854 1,229 
Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

85 3,00 5,00 4,4000 ,72703 ,529 

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει η 
διοίκηση 

85 1,00 5,00 3,8706 ,84217 ,709 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

85 2,00 5,00 4,4706 ,70014 ,490 

Valid N (listwise) 85      

 

   Παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των δηλώσεων της Ερώτησης 6 είναι σχεδόν 

ίσος με 4 μονάδες (συγκεκριμένα 4,18 μονάδες). Επιπροσθέτως, οι σχέσεις των 

τυπικών αποκλίσεων προς τους μέσους όρους της κάθε ερώτησης αποδεικνύει 

ικανοποιητική ομοιογένεια. 

 

   Στο σημείο αυτό θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση της σχέσης των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών(Φύλο, Ηλικία, Χρόνια υπηρεσίας και Επίπεδο 

σπουδών) σε σχέση με τα σκορ που προέκυψαν από την αξιολόγηση της 

σημαντικότητας συγκεκριμένων παραγόντων που επιδρούν στην απόδοση της 

εργασίας. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ύπαρξης διαφοράς των σκορ 

αξιολόγησης της σημαντικότητας κάθε παράγοντα ανάμεσα στους άνδρες και 

τις γυναίκες, στα ηλικιακά επίπεδα 22-30, 31-40, 41-50 και άνω των 50 ετών, 

στα επίπεδα των χρόνων υπηρεσίας 0-5, 6-10, 11-15 και 16 και άνω καθώς και 

στο επίπεδο σπουδών(Υποχρεωτική εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
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Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό και Άλλο). Ο έλεγχος 

που θα πραγματοποιηθεί για την ισότητα των μέσων τιμών αποτελεί τον έλεγχο 

Ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα(One-way Anova) καθώς θα 

διερευνηθεί η σχέση ποσοτικών μεταβλητών(σκορ αξιολόγησης 

σημαντικότητας κάθε παράγοντα επίδρασης στην απόδοση εργασίας) σε σχέση 

με το κάθε δημογραφικό χαρακτηριστικό το οποίο αποτελεί ποιοτική 

μεταβλητή και έχει από 2 επίπεδα και άνω. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=5%.  

 

   Σύμφωνα με τους ελέγχους ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα 

παράγοντα(One-way Anova)(Πίνακας ανάλυσης Διακύμανσης 1 έως 4), σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=5% οι μέσες τιμές των σκορ 

αξιολόγησης της σημαντικότητας κάθε παράγοντα ανάμεσα στους άνδρες και 

τις γυναίκες, στα ηλικιακά επίπεδα 22-30, 31-40, 41-50 και άνω των 50 ετών, 

στα επίπεδα των χρόνων υπηρεσίας 0-5, 6-10, 11-15 και 16 και άνω καθώς και 

στο επίπεδο σπουδών(Υποχρεωτική εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό και Άλλο) είναι ίσες 

καθώς ο έλεγχος Ανάλυσης Διακύμανσης είναι μη στατιστικά 

σημαντικός(Sig>0,05). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών της Ηλικίας, των Χρόνων 

υπηρεσίας, του Επίπεδου σπουδών και του Φύλου στην αξιολόγηση της 

σημαντικότητας των εξής παραγόντων επίδρασης στην απόδοση της εργασίας: 

Σταθερότητα στους όρους εργασίας, Καθημερινές συνθήκες εργασίας, Bonus – 

πριμ απόδοσης, Προαγωγές, Οι καλές σχέσεις με τα άτομα της ίδιας ιεραρχικής 

κλίμακας, Όταν συμμετέχω στις αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση και όταν 

υπάρχει αναγνώριση εκ μέρους της διοίκησης για την εργασία μου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxim
um 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σταθερότητα 
στους όρους 
εργασίας 

22-30 
2 

5,000
0 

,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 

31-40 
26 

4,307
7 

,83758 ,16426 3,9694 4,6460 2,00 5,00 

41-50 
37 

4,351
4 

,63317 ,10409 4,1402 4,5625 3,00 5,00 

Άνω 
των 50 

20 
4,500
0 

,51299 ,11471 4,2599 4,7401 4,00 5,00 

Total 
85 

4,388
2 

,67426 ,07313 4,2428 4,5337 2,00 5,00 

Καθημερινές 
συνθήκες 
εργασίας 

22-30 
2 

5,000
0 

,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 

31-40 
26 

4,461
5 

,64689 ,12686 4,2003 4,7228 3,00 5,00 

41-50 
37 

4,405
4 

,72493 ,11918 4,1637 4,6471 2,00 5,00 

Άνω 
των 50 

20 
4,250
0 

,78640 ,17584 3,8820 4,6180 2,00 5,00 

Total 
85 

4,400
0 

,71047 ,07706 4,2468 4,5532 2,00 5,00 

Bonus – πριμ 
απόδοσης 

22-30 
2 

4,500
0 

,70711 ,50000 -1,8531 10,8531 4,00 5,00 

31-40 
26 

4,153
8 

1,00766 ,19762 3,7468 4,5609 2,00 5,00 

41-50 
37 

4,000
0 

1,20185 ,19758 3,5993 4,4007 1,00 5,00 

Άνω 
των 50 

20 
4,050
0 

1,19097 ,26631 3,4926 4,6074 1,00 5,00 

Total 
85 

4,070
6 

1,12110 ,12160 3,8288 4,3124 1,00 5,00 

Προαγωγές 22-30 
2 

4,500
0 

,70711 ,50000 -1,8531 10,8531 4,00 5,00 

31-40 
26 

3,423
1 

1,17211 ,22987 2,9497 3,8965 1,00 5,00 

41-50 
37 

3,729
7 

1,09668 ,18029 3,3641 4,0954 1,00 5,00 

Άνω 
των 50 

20 
4,000
0 

1,02598 ,22942 3,5198 4,4802 2,00 5,00 

Total 
85 

3,717
6 

1,10854 ,12024 3,4785 3,9568 1,00 5,00 

Οι καλές σχέσεις 
με τα άτομα της 
ίδιας ιεραρχικής 
κλίμακας 

22-30 
2 

4,500
0 

,70711 ,50000 -1,8531 10,8531 4,00 5,00 

31-40 
26 

4,576
9 

,57779 ,11331 4,3435 4,8103 3,00 5,00 

41-50 
37 

4,378
4 

,75834 ,12467 4,1255 4,6312 3,00 5,00 

Άνω 
των 50 

20 
4,200
0 

,83351 ,18638 3,8099 4,5901 3,00 5,00 

Total 
85 

4,400
0 

,72703 ,07886 4,2432 4,5568 3,00 5,00 
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Όταν συμμετέχω 
στις αποφάσεις 
που παίρνει η 
διοίκηση 

22-30 
2 

4,000
0 

,00000 ,00000 4,0000 4,0000 4,00 4,00 

31-40 
26 

3,923
1 

,79614 ,15614 3,6015 4,2446 2,00 5,00 

41-50 
37 

3,837
8 

,79977 ,13148 3,5712 4,1045 2,00 5,00 

Άνω 
των 50 

20 
3,850
0 

1,03999 ,23255 3,3633 4,3367 1,00 5,00 

Total 
85 

3,870
6 

,84217 ,09135 3,6889 4,0522 1,00 5,00 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ 
μέρους της 
διοίκησης για την 
εργασία μου 

22-30 
2 

5,000
0 

,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 

31-40 
26 

4,538
5 

,64689 ,12686 4,2772 4,7997 3,00 5,00 

41-50 
37 

4,459
5 

,60528 ,09951 4,2576 4,6613 3,00 5,00 

Άνω 
των 50 

20 
4,350
0 

,93330 ,20869 3,9132 4,7868 2,00 5,00 

Total 
85 

4,470
6 

,70014 ,07594 4,3196 4,6216 2,00 5,00 

 

Οι πίνακας περιγραφικών μέτρων 1 παρουσιάζει το μέσο σκορ της αξιολόγησης 

του κάθε παράγοντα επίδρασης στην απόδοση εργασίας για το κάθε επίπεδο της 

Ηλικίας. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις μέσες τιμές. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ 1 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

3,909 3 81 ,012 

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

1,692 3 81 ,175 

Bonus – πριμ απόδοσης ,282 3 81 ,838 
Προαγωγές ,535 3 81 ,659 
Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

1,898 3 81 ,136 

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει η 
διοίκηση 

1,318 3 81 ,274 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

4,813 3 81 ,004 
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Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων των σκορ 

αξιολόγησης στα επίπεδα των δημογραφικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α=5% (Πίνακας ισότητας διακυμάνσεων 1). Για 

τις μεταβλητές όπου δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης περί ισότητας διακυμάνσεων σημειώνονται με κόκκινο 

χρώμα(Sig>0.05). 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1 

 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

Between 
Groups 

1,217 3 ,406 ,889 ,450 

Within Groups 36,971 81 ,456   

Total 38,188 84    

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

Between 
Groups 

1,270 3 ,423 ,833 ,479 

Within Groups 41,130 81 ,508   

Total 42,400 84    

Bonus – πριμ 
απόδοσης 

Between 
Groups 

,742 3 ,247 ,191 ,902 

Within Groups 104,835 81 1,294   

Total 105,576 84    

Προαγωγές Between 
Groups 

5,080 3 1,693 1,398 ,250 

Within Groups 98,143 81 1,212   

Total 103,224 84    

Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

Between 
Groups 

1,651 3 ,550 1,043 ,378 

Within Groups 42,749 81 ,528   

Total 44,400 84    

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει 
η διοίκηση 

Between 
Groups 

,153 3 ,051 ,070 ,976 

Within Groups 59,423 81 ,734   

Total 59,576 84    

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

Between 
Groups 

,976 3 ,325 ,655 ,582 

Within Groups 40,201 81 ,496   

Total 41,176 84    
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   Σύμφωνα με τον έλεγχο ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One-

way Anova) (Πίνακας ανάλυσης Διακύμανσης 1), σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α=5% οι μέσες τιμές των σκορ αξιολόγησης της 

σημαντικότητας κάθε παράγοντα στα ηλικιακά επίπεδα 22-30, 31-40, 41-50 και 

άνω των 50 ετών είναι ίσες καθώς ο έλεγχος Ανάλυσης Διακύμανσης είναι μη 

στατιστικά σημαντικός(Sig>0,05). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική επίδραση της Ηλικίας στην αξιολόγηση της σημαντικότητας των 

εξής παραγόντων επίδρασης στην απόδοση της εργασίας: Σταθερότητα στους 

όρους εργασίας, Καθημερινές συνθήκες εργασίας, Bonus – πριμ απόδοσης, 

Προαγωγές, οι καλές σχέσεις με τα άτομα της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας, Όταν 

συμμετέχω στις αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση και όταν υπάρχει 

αναγνώριση εκ μέρους της διοίκησης για την εργασία μου. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2 

 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxim
um 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σταθερότητα 
στους όρους 
εργασίας 

0-5 
5 

3,600
0 

1,34164 ,60000 1,9341 5,2659 2,00 5,00 

6-10 
14 

4,500
0 

,65044 ,17384 4,1244 4,8756 3,00 5,00 

11-15 
34 

4,323
5 

,53488 ,09173 4,1369 4,5102 3,00 5,00 

16 και 
άνω 

32 
4,531
3 

,62136 ,10984 4,3072 4,7553 3,00 5,00 

Total 
85 

4,388
2 

,67426 ,07313 4,2428 4,5337 2,00 5,00 

Καθημερινές 
συνθήκες 
εργασίας 

0-5 
5 

4,400
0 

,89443 ,40000 3,2894 5,5106 3,00 5,00 

6-10 
14 

4,357
1 

,74495 ,19910 3,9270 4,7873 3,00 5,00 

11-15 
34 

4,470
6 

,70648 ,12116 4,2241 4,7171 2,00 5,00 

16 και 
άνω 

32 
4,343
8 

,70066 ,12386 4,0911 4,5964 2,00 5,00 

Total 
85 

4,400
0 

,71047 ,07706 4,2468 4,5532 2,00 5,00 

Bonus – πριμ 
απόδοσης 

0-5 
5 

4,400
0 

,89443 ,40000 3,2894 5,5106 3,00 5,00 

6-10 
14 

4,142
9 

1,16732 ,31198 3,4689 4,8168 1,00 5,00 
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11-15 
34 

3,882
4 

1,14851 ,19697 3,4816 4,2831 1,00 5,00 

16 και 
άνω 

32 
4,187
5 

1,11984 ,19796 3,7838 4,5912 1,00 5,00 

Total 
85 

4,070
6 

1,12110 ,12160 3,8288 4,3124 1,00 5,00 

Προαγωγές 0-5 
5 

3,400
0 

1,34164 ,60000 1,7341 5,0659 1,00 4,00 

6-10 
14 

3,500
0 

1,34450 ,35933 2,7237 4,2763 1,00 5,00 

11-15 
34 

3,617
6 

,95393 ,16360 3,2848 3,9505 1,00 5,00 

16 και 
άνω 

32 
3,968
8 

1,12119 ,19820 3,5645 4,3730 2,00 5,00 

Total 
85 

3,717
6 

1,10854 ,12024 3,4785 3,9568 1,00 5,00 

Οι καλές σχέσεις 
με τα άτομα της 
ίδιας ιεραρχικής 
κλίμακας 

0-5 
5 

5,000
0 

,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 

6-10 
14 

4,571
4 

,64621 ,17271 4,1983 4,9445 3,00 5,00 

11-15 
34 

4,382
4 

,65202 ,11182 4,1549 4,6099 3,00 5,00 

16 και 
άνω 

32 
4,250
0 

,84242 ,14892 3,9463 4,5537 3,00 5,00 

Total 
85 

4,400
0 

,72703 ,07886 4,2432 4,5568 3,00 5,00 

Όταν συμμετέχω 
στις αποφάσεις 
που παίρνει η 
διοίκηση 

0-5 
5 

3,600
0 

1,14018 ,50990 2,1843 5,0157 2,00 5,00 

6-10 
14 

3,928
6 

,61573 ,16456 3,5731 4,2841 3,00 5,00 

11-15 
34 

3,735
3 

,89811 ,15402 3,4219 4,0487 1,00 5,00 

16 και 
άνω 

32 
4,031
3 

,82244 ,14539 3,7347 4,3278 2,00 5,00 

Total 
85 

3,870
6 

,84217 ,09135 3,6889 4,0522 1,00 5,00 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ 
μέρους της 
διοίκησης για την 
εργασία μου 

0-5 
5 

4,600
0 

,89443 ,40000 3,4894 5,7106 3,00 5,00 

6-10 
14 

4,785
7 

,42582 ,11380 4,5399 5,0316 4,00 5,00 

11-15 
34 

4,294
1 

,67552 ,11585 4,0584 4,5298 3,00 5,00 

16 και 
άνω 

32 
4,500
0 

,76200 ,13470 4,2253 4,7747 2,00 5,00 

Total 
85 

4,470
6 

,70014 ,07594 4,3196 4,6216 2,00 5,00 

 

   Ο πίνακας περιγραφικών μέτρων 2 παρουσιάζει το μέσο σκορ της 

αξιολόγησης του κάθε παράγοντα επίδρασης στην απόδοση εργασίας για το 

κάθε επίπεδο των χρόνων υπηρεσίας. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές στις μέσες τιμές. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ 2 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

8,688 3 81 ,000 

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

,290 3 81 ,832 

Bonus – πριμ απόδοσης ,124 3 81 ,946 
Προαγωγές 1,252 3 81 ,297 
Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

8,966 3 81 ,000 

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει η 
διοίκηση 

1,209 3 81 ,312 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

2,163 3 81 ,099 

 

   Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων των σκορ 

αξιολόγησης στα επίπεδα των δημογραφικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α=5%(Πίνακας ισότητας διακυμάνσεων 2). Για τις 

μεταβλητές όπου δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης περί ισότητας διακυμάνσεων σημειώνονται με κόκκινο 

χρώμα(Sig>0.05). 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 2 

 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

Between 
Groups 

4,078 3 1,359 3,228 ,027 

Within Groups 34,110 81 ,421   

Total 38,188 84    

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

Between 
Groups 

,296 3 ,099 ,190 ,903 

Within Groups 42,104 81 ,520   

Total 42,400 84    

Bonus – πριμ 
απόδοσης 

Between 
Groups 

2,258 3 ,753 ,590 ,623 

Within Groups 103,319 81 1,276   

Total 105,576 84    
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Προαγωγές Between 
Groups 

3,525 3 1,175 ,955 ,418 

Within Groups 99,698 81 1,231   

Total 103,224 84    

Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

Between 
Groups 

2,942 3 ,981 1,916 ,134 

Within Groups 41,458 81 ,512   

Total 44,400 84    

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει 
η διοίκηση 

Between 
Groups 

1,862 3 ,621 ,871 ,460 

Within Groups 57,715 81 ,713   

Total 59,576 84    

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

Between 
Groups 

2,561 3 ,854 1,790 ,156 

Within Groups 38,616 81 ,477   

Total 41,176 84    

 

   Σύμφωνα με τον έλεγχο ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα(One-

way Anova) (Πίνακας ανάλυσης Διακύμανσης 2), σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α=5% οι μέσες τιμές των σκορ αξιολόγησης της 

σημαντικότητας κάθε παράγοντα ανάμεσα στα επίπεδα των χρόνων υπηρεσίας 

0-5, 6-10, 11-15 και 16 και άνω είναι ίσες καθώς ο έλεγχος Ανάλυσης 

Διακύμανσης είναι μη στατιστικά σημαντικός(Sig>0,05). Αυτό σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση των Χρόνων υπηρεσίας στην 

αξιολόγηση της σημαντικότητας των εξής παραγόντων επίδρασης στην 

απόδοση της εργασίας: Σταθερότητα στους όρους εργασίας, Καθημερινές 

συνθήκες εργασίας, Bonus – πριμ απόδοσης, Προαγωγές, Οι καλές σχέσεις με 

τα άτομα της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας, Όταν συμμετέχω στις αποφάσεις που 

παίρνει η διοίκηση και όταν υπάρχει αναγνώριση εκ μέρους της διοίκησης για 

την εργασία μου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 3 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 
Deviatio
n 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxi
mum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σταθερότητα 
στους όρους 
εργασίας 

Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση 

3 
4,333
3 

1,15470 
,6666
7 

1,4649 7,2018 3,00 5,00 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

19 
4,421
1 

,69248 
,1588
7 

4,0873 4,7548 3,00 5,00 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

33 
4,363
6 

,69903 
,1216
8 

4,1158 4,6115 2,00 5,00 
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Μεταπτυχιακό 
28 

4,357
1 

,62148 
,1174
5 

4,1162 4,5981 3,00 5,00 

Διδακτορικό 
2 

5,000
0 

,00000 
,0000
0 

5,0000 5,0000 5,00 5,00 

Total 
85 

4,388
2 

,67426 
,0731
3 

4,2428 4,5337 2,00 5,00 

Καθημερινές 
συνθήκες 
εργασίας 

Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση 

3 
5,000
0 

,00000 
,0000
0 

5,0000 5,0000 5,00 5,00 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

19 
4,210
5 

,63060 
,1446
7 

3,9066 4,5145 3,00 5,00 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

33 
4,303
0 

,76994 
,1340
3 

4,0300 4,5760 2,00 5,00 

Μεταπτυχιακό 
28 

4,535
7 

,69293 
,1309
5 

4,2670 4,8044 2,00 5,00 

Διδακτορικό 
2 

5,000
0 

,00000 
,0000
0 

5,0000 5,0000 5,00 5,00 

Total 
85 

4,400
0 

,71047 
,0770
6 

4,2468 4,5532 2,00 5,00 

Bonus – πριμ 
απόδοσης 

Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση 

3 
4,000
0 

1,00000 
,5773
5 

1,5159 6,4841 3,00 5,00 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

19 
4,315
8 

1,20428 
,2762
8 

3,7353 4,8962 1,00 5,00 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

33 
3,909
1 

1,10010 
,1915
0 

3,5190 4,2992 1,00 5,00 

Μεταπτυχιακό 
28 

4,178
6 

1,12393 
,2124
0 

3,7428 4,6144 1,00 5,00 

Διδακτορικό 
2 

3,000
0 

,00000 
,0000
0 

3,0000 3,0000 3,00 3,00 

Total 
85 

4,070
6 

1,12110 
,1216
0 

3,8288 4,3124 1,00 5,00 

Προαγωγές Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση 

3 
4,333
3 

,57735 
,3333
3 

2,8991 5,7676 4,00 5,00 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

19 
3,789
5 

1,18223 
,2712
2 

3,2197 4,3593 1,00 5,00 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

33 
3,515
2 

1,25303 
,2181
2 

3,0708 3,9595 1,00 5,00 

Μεταπτυχιακό 
28 

3,857
1 

,93152 
,1760
4 

3,4959 4,2183 1,00 5,00 

Διδακτορικό 
2 

3,500
0 

,70711 
,5000
0 

-2,8531 9,8531 3,00 4,00 

Total 
85 

3,717
6 

1,10854 
,1202
4 

3,4785 3,9568 1,00 5,00 

Οι καλές 
σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής 
κλίμακας 

Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση 

3 
4,666
7 

,57735 
,3333
3 

3,2324 6,1009 4,00 5,00 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

19 
4,315
8 

,82007 
,1881
4 

3,9205 4,7111 3,00 5,00 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

33 
4,333
3 

,77728 
,1353
1 

4,0577 4,6089 3,00 5,00 

Μεταπτυχιακό 
28 

4,500
0 

,63828 
,1206
2 

4,2525 4,7475 3,00 5,00 

Διδακτορικό 
2 

4,500
0 

,70711 
,5000
0 

-1,8531 10,8531 4,00 5,00 

Total 
85 

4,400
0 

,72703 
,0788
6 

4,2432 4,5568 3,00 5,00 

Όταν 
συμμετέχω στις 

Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση 

3 
4,000
0 

,00000 
,0000
0 

4,0000 4,0000 4,00 4,00 
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αποφάσεις που 
παίρνει η 
διοίκηση 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

19 
3,947
4 

1,02598 
,2353
8 

3,4529 4,4419 1,00 5,00 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

33 
3,787
9 

,92728 
,1614
2 

3,4591 4,1167 2,00 5,00 

Μεταπτυχιακό 
28 

3,892
9 

,68526 
,1295
0 

3,6271 4,1586 2,00 5,00 

Διδακτορικό 
2 

4,000
0 

,00000 
,0000
0 

4,0000 4,0000 4,00 4,00 

Total 
85 

3,870
6 

,84217 
,0913
5 

3,6889 4,0522 1,00 5,00 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ 
μέρους της 
διοίκησης για 
την εργασία μου 

Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση 

3 
5,000
0 

,00000 
,0000
0 

5,0000 5,0000 5,00 5,00 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

19 
4,631
6 

,49559 
,1137
0 

4,3927 4,8704 4,00 5,00 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

33 
4,272
7 

,83937 
,1461
2 

3,9751 4,5704 2,00 5,00 

Μεταπτυχιακό 
28 

4,571
4 

,57275 
,1082
4 

4,3493 4,7935 3,00 5,00 

Διδακτορικό 
2 

4,000
0 

1,41421 
1,000
00 

-8,7062 16,7062 3,00 5,00 

Total 
85 

4,470
6 

,70014 
,0759
4 

4,3196 4,6216 2,00 5,00 

 

   Ο πίνακας περιγραφικών μέτρων 3 παρουσιάζει το μέσο σκορ της 

αξιολόγησης του κάθε παράγοντα επίδρασης στην απόδοση εργασίας για το 

επίπεδο σπουδών. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις μέσες 

τιμές. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ 3 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

2,373 4 80 ,059 

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

2,937 4 80 ,025 

Bonus – πριμ απόδοσης ,846 4 80 ,500 
Προαγωγές 2,220 4 80 ,074 
Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

1,207 4 80 ,314 

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει η 
διοίκηση 

2,729 4 80 ,035 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

5,767 4 80 ,000 
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   Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων των σκορ 

αξιολόγησης στα επίπεδα των δημογραφικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α=5%(Πίνακας ισότητας διακυμάνσεων 3). Για τις 

μεταβλητές όπου δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης περί ισότητας διακυμάνσεων σημειώνονται με κόκκινο 

χρώμα(Sig>0.05). 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 3 

 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

Between Groups ,825 4 ,206 ,442 ,778 

Within Groups 37,363 80 ,467   

Total 38,188 84    

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

Between Groups 3,308 4 ,827 1,692 ,160 

Within Groups 39,092 80 ,489   

Total 42,400 84    

Bonus – πριμ απόδοσης Between Groups 4,637 4 1,159 ,919 ,457 

Within Groups 100,940 80 1,262   

Total 105,576 84    

Προαγωγές Between Groups 3,228 4 ,807 ,646 ,632 

Within Groups 99,996 80 1,250   

Total 103,224 84    

Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

Between Groups ,795 4 ,199 ,365 ,833 

Within Groups 43,605 80 ,545   

Total 44,400 84    

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει 
η διοίκηση 

Between Groups ,435 4 ,109 ,147 ,964 

Within Groups 59,141 80 ,739   

Total 59,576 84    

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

Between Groups 3,353 4 ,838 1,773 ,142 

Within Groups 37,824 80 ,473   

Total 41,176 84    

 

   Σύμφωνα με τον έλεγχο ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα(One-

way Anova) (Πίνακας ανάλυσης Διακύμανσης 3), σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α=5% οι μέσες τιμές των σκορ αξιολόγησης της 

σημαντικότητας κάθε παράγοντα ανάμεσα στο επίπεδο σπουδών(Υποχρεωτική 

εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό και Άλλο) είναι ίσες καθώς ο έλεγχος Ανάλυσης 

Διακύμανσης είναι μη στατιστικά σημαντικός(Sig>0,05). Αυτό σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του Επίπεδου σπουδών στην 
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αξιολόγηση της σημαντικότητας των εξής παραγόντων επίδρασης στην 

απόδοση της εργασίας: Σταθερότητα στους όρους εργασίας, Καθημερινές 

συνθήκες εργασίας, Bonus – πριμ απόδοσης, Προαγωγές, Οι καλές σχέσεις με 

τα άτομα της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας, Όταν συμμετέχω στις αποφάσεις που 

παίρνει η διοίκηση και όταν υπάρχει αναγνώριση εκ μέρους της διοίκησης για 

την εργασία μου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 4 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maxim
um 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Σταθερότητα 
στους όρους 
εργασίας 

Άνδρ
ας 

24 4,3750 ,87539 ,17869 4,0054 4,7446 2,00 5,00 

Γυναί
κα 

61 4,3934 ,58534 ,07495 4,2435 4,5434 3,00 5,00 

Total 85 4,3882 ,67426 ,07313 4,2428 4,5337 2,00 5,00 

Καθημερινές 
συνθήκες 
εργασίας 

Άνδρ
ας 

24 4,2917 ,62409 ,12739 4,0281 4,5552 3,00 5,00 

Γυναί
κα 

61 4,4426 ,74217 ,09503 4,2525 4,6327 2,00 5,00 

Total 85 4,4000 ,71047 ,07706 4,2468 4,5532 2,00 5,00 

Bonus – πριμ 
απόδοσης 

Άνδρ
ας 

24 3,9583 1,19707 ,24435 3,4529 4,4638 1,00 5,00 

Γυναί
κα 

61 4,1148 1,09694 ,14045 3,8338 4,3957 1,00 5,00 

Total 85 4,0706 1,12110 ,12160 3,8288 4,3124 1,00 5,00 

Προαγωγές Άνδρ
ας 

24 3,5000 1,21584 ,24818 2,9866 4,0134 1,00 5,00 

Γυναί
κα 

61 3,8033 1,06175 ,13594 3,5314 4,0752 1,00 5,00 

Total 85 3,7176 1,10854 ,12024 3,4785 3,9568 1,00 5,00 

Οι καλές σχέσεις 
με τα άτομα της 
ίδιας ιεραρχικής 
κλίμακας 

Άνδρ
ας 

24 4,3333 ,81650 ,16667 3,9886 4,6781 3,00 5,00 

Γυναί
κα 

61 4,4262 ,69424 ,08889 4,2484 4,6040 3,00 5,00 

Total 85 4,4000 ,72703 ,07886 4,2432 4,5568 3,00 5,00 

Όταν συμμετέχω 
στις αποφάσεις 
που παίρνει η 
διοίκηση 

Άνδρ
ας 

24 3,9583 ,80645 ,16462 3,6178 4,2989 2,00 5,00 

Γυναί
κα 

61 3,8361 ,85985 ,11009 3,6158 4,0563 1,00 5,00 

Total 85 3,8706 ,84217 ,09135 3,6889 4,0522 1,00 5,00 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ 
μέρους της 
διοίκησης για την 
εργασία μου 

Άνδρ
ας 

24 4,4167 ,77553 ,15830 4,0892 4,7441 3,00 5,00 

Γυναί
κα 

61 4,4918 ,67387 ,08628 4,3192 4,6644 2,00 5,00 

Total 85 4,4706 ,70014 ,07594 4,3196 4,6216 2,00 5,00 
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   Ο πίνακας περιγραφικών μέτρων 4 παρουσιάζει το μέσο σκορ της 

αξιολόγησης του κάθε παράγοντα επίδρασης στην απόδοση εργασίας για το 

Φύλο. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις μέσες τιμές. 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ 4 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

6,741 1 83 ,011 

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

,993 1 83 ,322 

Bonus – πριμ απόδοσης ,620 1 83 ,433 
Προαγωγές 1,178 1 83 ,281 
Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

1,788 1 83 ,185 

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει η 
διοίκηση 

,236 1 83 ,628 

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

1,471 1 83 ,229 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έλεγχος ισότητας διακυμάνσεων των σκορ 

αξιολόγησης στα επίπεδα των δημογραφικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας α=5%(Πίνακας ισότητας διακυμάνσεων 4).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 4 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Σταθερότητα στους 
όρους εργασίας 

Between 
Groups 

,006 1 ,006 ,013 ,910 

Within Groups 38,182 83 ,460   

Total 38,188 84    

Καθημερινές συνθήκες 
εργασίας 

Between 
Groups 

,392 1 ,392 ,775 ,381 

Within Groups 42,008 83 ,506   

Total 42,400 84    

Bonus – πριμ απόδοσης Between 
Groups 

,421 1 ,421 ,333 ,566 

Within Groups 105,155 83 1,267   

Total 105,576 84    

Προαγωγές Between 
Groups 

1,584 1 1,584 1,294 ,259 

Within Groups 101,639 83 1,225   

Total 103,224 84    

Οι καλές σχέσεις με τα 
άτομα της ίδιας 
ιεραρχικής κλίμακας 

Between 
Groups 

,149 1 ,149 ,279 ,599 

Within Groups 44,251 83 ,533   

Total 44,400 84    

Όταν συμμετέχω στις 
αποφάσεις που παίρνει 
η διοίκηση 

Between 
Groups 

,257 1 ,257 ,360 ,550 

Within Groups 59,319 83 ,715   

Total 59,576 84    

Όταν υπάρχει 
αναγνώριση εκ μέρους 
της διοίκησης για την 
εργασία μου 

Between 
Groups 

,097 1 ,097 ,196 ,659 

Within Groups 41,079 83 ,495   

Total 41,176 84    

 

   Σύμφωνα με τον έλεγχο ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα(One-

way Anova)(Πίνακας ανάλυσης Διακύμανσης 4), σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α=5% οι μέσες τιμές των σκορ αξιολόγησης της 

σημαντικότητας κάθε παράγοντα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες είναι 

ίσες καθώς ο έλεγχος Ανάλυσης Διακύμανσης είναι μη στατιστικά 

σημαντικός(Sig>0,05). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

επίδραση του Φύλου στην αξιολόγηση της σημαντικότητας των εξής 

παραγόντων επίδρασης στην απόδοση της εργασίας: Σταθερότητα στους όρους 

εργασίας, Καθημερινές συνθήκες εργασίας, Bonus – πριμ απόδοσης, 

Προαγωγές, Οι καλές σχέσεις με τα άτομα της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας, Όταν 

συμμετέχω στις αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση και όταν υπάρχει 

αναγνώριση εκ μέρους της διοίκησης για την εργασία μου. 



                                                

80 
 

 

5.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Στην έρευνα έλαβαν μέρος 85 άτομα, από τα οποία 61 είναι γυναίκες δηλαδή 

το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων (71,8%) και τα 24 (28,2%) είναι 

άνδρες. 

   Από τα 85 άτομα τα 37 είναι ηλικίας 41 έως 50 ετών (43,5%), 26 άτομα είναι 

ηλικίας 31 έως 40 ετών (30,6%),  20 άτομα είναι ηλικίας άνω των 50 ετών 

(23,5%) και 2 άτομα είναι ηλικίας 22 έως 30 ετών (2,4%). 

   Ακόμη, το 40% των συμμετεχόντων έχουν 11 ως 15 χρόνια υπηρεσίας, και το 

37,6% έχουν πάνω από 16 χρόνια υπηρεσίας , το 16,5% έχουν 6 ως 10 χρόνια 

υπηρεσίας και το 5,9% έχουν από 0 ως 5 χρόνια υπηρεσίας στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

   Σχετικά με το επίπεδο σπουδών, το 38,8% των συμμετεχόντων έχουν 

ολοκληρώσει Τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 32,9% έχουν παρακολουθήσει 

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση,  και το 22,4% έχουν ολοκληρώσει Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, το 3,5% έχουν ολοκληρώσει Υποχρεωτική Εκπαίδευση και το 2,4 

% είναι κάτοχοι Διδακτορικού. 

   Όσον αφορά την στάση των υπαλλήλων σχετικά με την εφαρμογή της 

διοίκησης της υπηρεσίας στην οποία εργάζονται, και την εφαρμογή ηγεσίας από 

αυτήν, στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε ομαδοποιημένα τις δηλώσεις 

στις οποίες οι συμμετέχοντες έδειξαν ότι συμφωνούν λίγο και πλέον, και άρα η 

βαθμολογία της κάθε δήλωσης σε μέση τιμή έχει τιμές πάνω από 3,5. 

Συγκεντρωτικά για τους υπαλλήλους της έρευνας μας μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι αισθάνονται μέλη μιας ομάδας που εργάζεται με κοινούς 

στόχους και υπάρχει εμπιστοσύνη στους προϊσταμένους γιατί παίρνουν σωστές 

αποφάσεις. 

    Ακόμη, οι προϊστάμενοι υπολογίζουν την γνώμη των υφισταμένων τους στη 

λήψη αποφάσεων και τους καθοδηγούν ανάλογα με τα λάθη τους. Οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι το εργασιακό καθεστώς της μονιμότητας τους  
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δημιουργεί ασφάλεια και πως παρά το ότι στο τμήμα που εργάζονται επικρατεί 

πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας, θα ήθελαν σε μεγάλο βαθμό να 

διοργανώνονται περισσότερες «κοινωνικές εκδηλώσεις» για την ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων. Οι ίδιοι δηλώνουν πως αισθάνονται ότι προσφέρουν 

αποτελεσματικό έργο και είναι χρήσιμοι στην υπηρεσία τους, η εργασία τους 

αναγνωρίζεται από τους προϊσταμένους τους, οι οποίοι δείχνουν σεβασμό στην 

συμπεριφορά τους προς τους υφισταμένους τους. 

 

  Mean 
Std. 
Deviation 

Variance 

Εμπιστεύομαι τη διοίκηση γιατί εκπληρώνει τους στόχους που θέτει 2,753 0,99888 0,998 

Εμπιστεύομαι την διοίκηση του οργανισμού γιατί παίρνει σωστές 
αποφάσεις 

2,777 1,06208 1,128 

Θεωρώ ότι οι διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού 
συνεργάζονται μεταξύ τους ικανοποιητικά 

2,8 0,96115 0,924 

Έχω ικανοποιητική ενημέρωση όσον αφορά την πορεία της 
υπηρεσίας μου και τους στόχους της 

2,835 0,89771 0,806 

Εμπιστεύομαι την διοίκηση του οργανισμού γιατί αυτή με στηρίζει 2,847 0,9575 0,917 

Οι συνθήκες εργασίας (χώροι, καθαριότητα, εξοπλισμός κ.α.) είναι 
καλές 

2,988 1,14947 1,321 

Τα καθήκοντα της εργασίας που μου έχουν ανατεθεί με ικανοποιούν 
και κρατούν υψηλό το ενδιαφέρον μου 

3,294 1,06708 1,139 

Είμαι ικανοποιημένος-η συνολικά από την εργασία μου 3,482 0,90779 0,824 

Αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας που εργάζεται με κοινούς στόχους 3,541 0,86675 0,751 

Εμπιστεύομαι τους προϊσταμένους μου γιατί παίρνουν σωστές 
αποφάσεις 

3,541 0,8938 0,799 

Οι προϊστάμενοι μου υπολογίζουν την γνώμη μου στη λήψη 
αποφάσεων 

3,6 1,02586 1,052 

Οι προϊστάμενοι μου, μου επισημαίνουν πότε η δουλειά μου 
χρειάζεται βελτίωση και πότε την κάνω σωστά 

3,612 0,90098 0,812 

Θα ήθελα να διοργανώνονται περισσότερες «κοινωνικές 
εκδηλώσεις» για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

3,612 0,97705 0,955 

Αισθάνομαι ότι προσφέρω αποτελεσματικό έργο και είμαι χρήσιμος-
η στην υπηρεσία μου 

3,824 0,90207 0,814 

Η δουλειά μου όταν είναι καλή αναγνωρίζεται από τον Προϊστάμενο 
μου 

3,894 0,92612 0,858 

Οι προϊστάμενοι μου, μου συμπεριφέρονται με σεβασμό 3,988 0,7791 0,607 

Θεωρώ ότι το εργασιακό καθεστώς που έχω (μονιμότητα) μου 
δημιουργεί ασφάλεια 

4,012 0,89302 0,797 

Στο τμήμα που εργάζομαι επικρατεί πνεύμα συνεργασίας και 
επικοινωνίας 

4,2 0,84233 0,71 

 

   Ακόμη, στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε πως όλοι οι παράγοντες 

παρακίνησης για αύξηση της αποδοτικότητας τους στην εργασία τους που 

τέθηκαν προς αξιολόγηση στους ερωτηθέντες, θεωρούνται σημαντικοί. Πιο 
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συγκεκριμένα, οι προαγωγές και τα bonus/ πριμ απόδοσης αποτελούν 

παράγοντα παρακίνησής τους, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι η σταθερότητα 

στους όρους εργασίας και οι καθημερινές συνθήκες εργασίας τους. Σίγουρα οι 

καλές σχέσεις με τα άτομα της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας λειτουργούν θετικά , 

αλλά ο κορυφαίος παράγοντας παρακίνησης των ερωτηθέντων είναι η 

αναγνώριση εκ μέρους της διοίκησης για την εργασίας τους, όπου 

συγκεντρώνεται και η υψηλότερη βαθμολογία. Οι παράγοντες που θεωρούνται 

λιγότερο σημαντικοί στην παρακίνηση τους είναι η συμμετοχή τους στη λήψη 

αποφάσεων που παίρνει η διοίκηση και οι προαγωγές , που συγκέντρωσαν τη 

χαμηλότερη βαθμολογία. 

  Mean 
Std. 
Deviation 

Variance 

Προαγωγές 3,718 1,10854 1,229 

Όταν συμμετέχω στις αποφάσεις που παίρνει η 
διοίκηση 

3,871 0,84217 0,709 

Bonus – πριμ απόδοσης 4,071 1,1211 1,257 

Σταθερότητα στους όρους εργασίας 4,388 0,67426 0,455 

Καθημερινές συνθήκες εργασίας 4,4 0,71047 0,505 

Οι καλές σχέσεις με τα άτομα της ίδιας ιεραρχικής 
κλίμακας 

4,4 0,72703 0,529 

Όταν υπάρχει αναγνώριση εκ μέρους της διοίκησης 
για την εργασία μου 

4,471 0,70014 0,49 

 

   Οι στατιστικές αναλύσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών της Ηλικίας, των ετών 

υπηρεσίας, του επίπεδου σπουδών και του φύλου στην αξιολόγηση της 

σημαντικότητας των εξής παραγόντων: σταθερότητα στους όρους εργασίας, 

καθημερινές συνθήκες εργασίας, bonus – πριμ απόδοσης, προαγωγές, καλές 

σχέσεις με τα άτομα της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας, αναγνώριση εκ μέρους της 

διοίκησης για την συμμετοχή των υπαλλήλων σε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, και σε γενική επιβράβευση εκ μέρους της διοίκησης για την 

εργασία τους. 

   Η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα 

ενδιαφέροντος των οργανισμών, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, κυρίως 

στις μέρες μας υπό την απειλή της οικονομικής κρίσης. Το ενδιαφέρον αυτό 

εστιάζεται στην προσπάθεια κατανόησης της σημασίας των ανθρώπινων πόρων 
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στον οργανισμό και κατ’ επέκταση στην ανάγκη για παροχή κινήτρων με σκοπό 

την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των υπαλλήλων.  

   Γενικότερα, από έρευνες παρατηρείται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι 

υποκινούνται από έναν συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων. 

Επίσης πιστεύουν ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης τα κίνητρα δεν χρειάζεται 

να είναι απαραιτήτως οικονομικά. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήξαμε και από 

τα αποτελέσματα της έρευνας της παρούσας εργασίας. 

   Η υποκίνηση των εργαζομένων αποτελεί έναν  πολύ σημαντικό παράγοντα 

για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού. Η συνειδητοποίηση της 

σημασίας αυτής οδήγησε πολλούς ερευνητές να μελετήσουν εντατικά το 

φαινόμενο. Το αποτέλεσμα ήταν η διατύπωση διαφόρων θεωριών, άλλες από 

τις οποίες (Maslow, Herzberg) βοήθησαν στην κατανόηση της ιεράρχησης των 

ανθρώπινων αναγκών και άλλες (McClelland, Vroom, Adams) τόνισαν τη 

σημασία της υποκειμενικότητας του προσώπου. Η σύγχρονη επιστήμη της 

διοίκησης προσπαθεί να συνδυάσει τις παραπάνω θεωρίες, παρέχοντας στους 

εργαζόμενους διάφορα κίνητρα για να αυξήσουν την απόδοσή τους. Στο 

δημόσιο τομέα η εφαρμογή ορθής υποκίνησης είναι δύσκολη, λόγω της 

ύπαρξης και σ’ αυτόν της γενικότερης δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας. Οι 

διατάξεις του υπαλληλικού  κώδικα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως 

κίνητρα (προαγωγές) ή αντικίνητρα (πειθαρχικές ποινές) καταστρατηγούνται 

στη λογική «ομογενοποίησης» του προσωπικού, που επικρατεί τις τελευταίες 

δεκαετίες. Για να εφαρμοστεί ορθή υποκίνηση, εκτός από ουσιαστική εφαρμογή 

των υφισταμένων διατάξεων, θα χρειαστεί και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. 

 Ένας από τους βασικότερους ρόλους των διοικητικών στελεχών είναι να 

κάνουν τους συνεργάτες τους να θέλουν να αποδώσουν. Στις περισσότερες 

δηλαδή περιπτώσεις και ιδιαίτερα στα χαμηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας, η  

εργασία δεν αποτελεί για το άτομο μια άμεσα επιθυμητή, δημιουργική 

δραστηριότητα από μόνη της. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο η διοίκηση, 

εκτός από την οικονομική αμοιβή και τα άλλα οφέλη που καταβάλλει στον 

εργαζόμενο, να διαμορφώσει όλες εκείνες τις συνθήκες που θα τον 

παρακινήσουν να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προσόντα του και τον 

χρόνο που διαθέτει σε αυτήν.  
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Οι άνθρωποι που εργάζονται σε έναν οργανισμό επηρεάζουν τη λειτουργία του 

εξαιτίας του είδους της εργασίας που προσφέρουν, της συμπεριφοράς που 

εκδηλώνουν και των προσωπικών ικανοτήτων που τους χαρακτηρίζουν.  

   Η εργασιακή τους συμπεριφορά μπορεί να αξιολογηθεί από την ικανοποίηση 

που νοιώθουν από την προσφερόμενη εργασία, από την ταύτισή τους με αυτή. 

Ευνόητο είναι ότι οι ικανοποιημένοι και θετικά διακείμενοι εργαζόμενοι 

συμβάλλουν σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού (π.χ. 

περιορίζονται απεργίες, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κ.α.). 

    Όμως για τον ορθό χειρισμό των ανθρώπων χρειάζεται να υπάρχει σωστή 

στελέχωση των θέσεων εργασίας (επιλογή-ανάπτυξη), φροντίδα για τη συνεχή 

εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων, να καλλιεργούνται 

αποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις, να αξιολογείται συστηματικά η απόδοση 

των εργαζομένων, να διατηρούνται ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας. 

   Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης , η ύπαρξη θετικού κλίματος συνεργασία , οι 

καλές διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων , η αναγνώριση από μέρους της 

διοίκησης των εργαζομένων που αποδίδουν  , η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση 

όλων των εργαζομένων θα οδηγούσαν στην προσπάθεια των υπαλλήλων να 

αποδώσουν το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων τους.  Ο δημόσιος οργανισμός 

που θα επιτύχει αυτόν το στόχο θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

 

5.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

   Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να δώσουν το 

έναυσμα για την υλοποίηση σχεδίων δράσης στον Δημόσιο Τομέα, με στόχο 

την εργασιακή παρακίνηση των υπαλλήλων ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της 

απόδοσης τους στο εργασιακό τους περιβάλλον . 

   Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα θεωρούν πιο σημαντικό παράγοντα 

παρακίνησης τους της καθημερινές συνθήκες εργασίας , την αναγνώριση εκ 

μέρους της διοίκησης της εργασίας τους και τις καλές σχέσεις με τα άτομα τις 
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ίδιας ιεραρχικής κλίμακας από ότι τα Bonus – πριμ απόδοσης. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει ότι η παρακίνηση των εργαζομένων δεν πραγματοποιείται μόνο με 

οικονομικές παροχές αλλά και με εσωτερικούς παράγοντες που σε ορισμένες 

περιπτώσεις , όπως στην περίπτωση των διοικητικών υπαλλήλων του 

Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων , δίνετε μεγαλύτερη 

βαρύτητα. 

   Η χρήση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τους 

προϊστάμενους θα βοηθούσε στην παρακίνηση των εργαζομένων π.χ. η 

εφαρμογή της πολιτικής της « ανοιχτής πόρτας » σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας θα συνέβαλλε στη δημιουργία θετικού κλίματος και στην 

ενδυνάμωση των προσωπικών σχέσεων των εργαζομένων όλων των βαθμίδων . 

   Η παρακολούθηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα ενίσχυε 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων και θα τους έκανε να νιώθουν 

πιο ασφαλείς και σημαντικοί κατά την εκτέλεση της εργασίας τους . 

   Ο εμπλουτισμός της εργασίας ή η ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με τις 

δεξιότητες του εργαζόμενου και η εναλλαγή θέση εργασίας μεταξύ του 

προσωπικού , θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες παρακίνησης του 

προσωπικού . 
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Παράρτημα 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

1. Φύλο 

Άνδρας  Γυναίκα 

 

2. Ηλικία  

22-30     31-40   41-50   Άνω των 50 

 

3. Χρόνια υπηρεσίας  

0-5    6-10   11-15   16 και άνω 

 

 

4. Επίπεδο σπουδών: 

Υποχρεωτική εκπαίδευση  …………………     

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ………………… 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση ……………………. 

Μεταπτυχιακό ………………………………. 

Διδακτορικό …………………………………. 

Άλλο.............................................................. 

 

 

 

5. Σημειώστε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω 

δηλώσεις, σημειώνοντας με Χ μια μόνο απάντηση σε κάθε σειρά, 

αυτή που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα, όπου 1= Διαφωνώ 

απολύτως, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, 4= 

Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απολύτως 

 

  1 2 3 4 5 

Είμαι ικανοποιημένος-η συνολικά από την εργασία μου            

Εμπιστεύομαι τη διοίκηση γιατί εκπληρώνει τους στόχους του που θέτει           

Έχω ικανοποιητική ενημέρωση όσον αφορά την πορεία της υπηρεσίας μου 

και τους στόχους της 
          

Οι συνθήκες εργασίας (χώροι, καθαριότητα, εξοπλισμός κ.α.) είναι καλές     

Αισθάνομαι μέλος μιας ομάδας που εργάζεται με κοινούς στόχους     

Τα καθήκοντα της εργασίας που μου έχουν ανατεθεί με ικανοποιούν και 

κρατούν υψηλό το ενδιαφέρον μου 
    

Στο τμήμα που εργάζομαι επικρατεί πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας     

Η δουλειά μου όταν είναι καλή αναγνωρίζεται από τον Προϊστάμενο μου     
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Αισθάνομαι ότι προσφέρω αποτελεσματικό έργο και είμαι χρήσιμος-η στην 

υπηρεσία μου 
    

Εμπιστεύομαι τους προϊσταμένους μου γιατί παίρνουν σωστές αποφάσεις     

Εμπιστεύομαι την διοίκηση του οργανισμού γιατί αυτή με στηρίζει     

Εμπιστεύομαι την διοίκηση του οργανισμού γιατί παίρνει σωστές αποφάσεις      

Οι προϊστάμενοι μου, μου επισημαίνουν πότε η δουλειά μου χρειάζεται 

βελτίωση και πότε την κάνω σωστά 
    

Οι προϊστάμενοι μου, μου συμπεριφέρονται με σεβασμό     

Οι προϊστάμενοι μου υπολογίζουν την γνώμη μου στη λήψη αποφάσεων      

Θεωρώ ότι το εργασιακό καθεστώς που έχω (μονιμότητα) μου δημιουργεί 

ασφάλεια 
    

Θεωρώ ότι οι διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού συνεργάζονται 

μεταξύ τους ικανοποιητικά 
    

Θα ήθελα να διοργανώνονται περισσότερες «κοινωνικές εκδηλώσεις» για 

την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 
    

 

 

 

6. Σημειώστε πόσο σημαντικά θεωρείτε τα παρακάτω για την 

απόδοσή σας στην εργασία σας, σημειώνοντας με Χ μια μόνο 

απάντηση σε κάθε σειρά, αυτή που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα, 

όπου 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4= Αρκετά 5 = 

Πολύ 

 

 1 2 3 4 5 

Σταθερότητα στους όρους εργασίας      

Καθημερινές συνθήκες εργασίας       

Bonus – πριμ απόδοσης      

Προαγωγές      

Οι καλές σχέσεις με τα άτομα της ίδιας 

ιεραρχικής κλίμακας  

     

Όταν συμμετέχω στις αποφάσεις που 

παίρνει η διοίκηση  

     

Όταν υπάρχει αναγνώριση εκ μέρους της 

διοίκησης για την εργασία μου 

     

 

 
 


