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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

συγκεκριμένη

πτυχιακή

εργασία

έχει

ως

στόχο

να

δώσει

στον

ενδιαφερόμενο αναγνώστη, ερευνητή και αναλυτή , τις πληροφορίες που χρειάζεται,
για να κατανοήσει την σπουδαιότητα της εργασιακής ικανοποίησης στη σύγχρονη
επιχείρηση / οργανισμό. Η λειτουργία του οργανισμού εξαρτάται τόσο από τα άτομα
που εργάζονται μέσα σ’ αυτόν, όσο και από τις ποικίλες δραστηριότητες της
διοίκησης που προσπαθεί να επιτύχει του στόχους της, καλλιεργώντας ένα κλίμα
συνεργασίας, συνοχής και εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο.
Το κλειδί σ’ αυτή την προσπάθεια είναι η μελέτη και η κατανόηση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς καθώς και των παραγόντων, που εξασφαλίζουν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την ικανοποίηση και στήριξη του εργαζομένου, και οι οποίες
αναλύονται και τεκμηριώνονται στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας
εργασίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια πανελλαδική έρευνα για την εργασιακή
ικανοποίηση των ελλήνων εργαζομένων που αναλύει επακριβώς όλους τους
παραπάνω παράγοντες και τις προϋποθέσεις κατανόησης της ανθρώπινης
συμπεριφοράς.
Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο όμως κόσμο που βιώνουμε, στην εποχή της κοινωνίας
της πληροφορίας , της αυτοματοποίησης και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας,
οι σοβαρές και δύσκολα αναστρέψιμες αλλαγές στην παραγωγική διάρθρωση των
οικονομιών λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης

αλλά και στους συντελεστές που

συμμετέχουν στη παραγωγική διαδικασία και ειδικότερα στο συντελεστή εργασία,
αποτελούν αναμφισβήτητο γεγονός. Οι οικονομίες μεταβαίνουν από τη μαζική
παραγωγή στην οικονομία της γνώσης και της τεχνολογίας και στην παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών με μεγάλη προστιθέμενη αξία και υψηλή ποιότητα και
επομένως χρειάζονται καινοτόμα άτομα με υψηλή εξειδίκευση και απόδοση και όχι
απλώς εργατικά χέρια .Οι απαιτήσεις αυτές της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης της
παραγωγής και της οργάνωσης της εργασίας, οι οποίες εξετάζονται στο τέταρτο
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, επιδρούν σημαντικά στην εργασιακή ικανοποίηση
γιατί είναι προφανές ότι από τη μια πλευρά οι εργοδότες χρειάζονται μεγαλύτερη
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ευελιξία και από την άλλη, οι εργαζόμενοι χρειάζονται την εξασφάλιση της ικανότητάς
τους για επαγγελματική ένταξη και εγγύηση των προοπτικών τους.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβλητές που θα εξεταστούν
ως προς τη σχέση τους με την τεχνολογική υποστήριξη των εργοστασίων, καθώς και
οι υποθέσεις της έρευνας μας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι μεταβλητές που
αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι αποτέλεσμα εκτενέστατης ανασκόπησης της
βιβλιογραφίας και κυρίως της διεθνούς αρθρογραφίας από τους συγγραφείς του
άρθρου στο οποίο βασιστήκαμε (Lovett S., Coyle T., Adams R., Job satisfaction and
Technology in Mexico). Γίνεται επίσης, αναφορά ως προς τη διαδικασία συλλογής
των ερωτηματολογίων, καθώς και παρατίθενται κάποια στατιστικά στοιχεία των
εργαζομένων των δύο (2) εργοστασίων.
Το έκτο κεφάλαιο –ίσως- θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σημαντικότερο όλης της
παρούσας εργασίας, διότι σε αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία και αναλύονται τα
αποτελέσματα της ερευνάς με SPSS και LISREL 8.74, η οποία αφορά τη σχέση της
ικανοποίησης από την εργασία με την τεχνολογία που εφαρμόζεται στα δυο (2)
εργοστάσια. Η εργασία μας πραγματοποιήθηκε σε δυο (2) εργοστάσια, εκ των
οποίων το ένα χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ το
δεύτερο χαμηλής.
Τέλος, στο κεφάλαιο επτά αναφέρονται τα σημαντικότερα θεωρητικά συμπεράσματα
καθώς

και

τα

συμπεράσματα

που

προκύπτουν

από

την

ανάλυση

που

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και επίσης πραγματοποιείται ο έλεγχος
των υποθέσεων που θεωρήθηκαν ως ισχύουσες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ»
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στην έννοια της «εργασιακής ικανοποίησης» έχουν αποδοθεί πολλοί και διαφορετικοί
επιστημονικοί ορισμοί. Οι Churchill et al. (1974) όρισαν την εργασιακή ικανοποίηση
ως «όλα τα χαρακτηριστικά της εργασίας αυτής κάθε αυτής,

καθώς και του

εργασιακού περιβάλλοντος, στα οποία οι εργαζόμενοι ίσως βρουν ανταμοιβή,
πληρότητα και ικανοποίηση ή αντίθετα αναπτύξουν αισθήματα εκνευρισμού και
δυσαρέσκειας». Ο Locke (1969) ορίζει την εργασιακή ικανοποίηση ως «ένα
ευχάριστο ή θετικό συναίσθημα προερχόμενο από την εκτέλεση της εργασίας». Οι
Clark και Oswald (1996) υποστηρίζουν ότι «ο βαθμός ικανοποίησης ενός
εργαζόμενου από την εργασία του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο της
χρησιμότητας της δουλειάς που εκτελείται και ως τέτοιο, είναι ένας σημαντικός
δείκτης της στάσης και της συμπεριφοράς του εργαζόμενου».
1.2 ΘΕΩΡΙΕΣ/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.2.1 Η Θεωρία της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών του Maslow.
Ο Μaslow υποστηρίζει ότι οι ανάγκες των ανθρώπων σχηματίζουν μια πυραμίδα
ιεραρχίας, στη βάση της οποίας βρίσκονται οι βασικές ανάγκες (βιολογικές και
ασφάλειας) και ακολουθούν οι ανώτερες ανάγκες που ικανοποιούνται κυρίως με άϋλα
αγαθά (κοινωνικότητα, αναγνώριση, αυτοπραγμάτωση). Η ικανοποίηση μιας ανάγκης
παύει να λειτουργεί ως κίνητρο και μια άλλη κατηγορία αναγκών, η αμέσως ανώτερη
στην

ιεραρχία,

εμφανίζεται

και

παρακινεί

τον

άνθρωπο

στην

υιοθέτηση

συγκεκριμένης συμπεριφοράς για την ικανοποίησή της. Η εν λόγω θεωρία
παρουσιάζει ορισμένα αδύναμα σημεία, τα οποία επισημάνθηκαν είτε από τον ίδιο
τον ερευνητή Μaslow (1943) είτε από άλλους ερευνητές (Lock 1969, Navis 1983, Ηall
and Naugaim 1968, Wahba and Βridwell, 1976), όμως αναγνωρίζεται ως μια από τις
σημαντικότερες προσπάθειες για την κατανόηση της παρακίνησης των εργαζομένων.
Η δυνατότητα από μια επιχείρηση κάλυψης των ανωτέρω αναγκών, οδηγεί σε
εργασιακή ικανοποίηση.
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1.2.2 Η Θεωρία των δύο παραγόντων (υγιεινής και παρακίνησης) του
Herzberg.
Βασισμένος στα αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποίησε ο ερευνητής Frederick
Herzberg σε 11 επιχειρήσεις βαριάς βιομηχανίας, υποστήριζε ότι η ικανοποίηση του
εργαζομένου επηρεάζεται από δύο κατηγορίες παραγόντων:
α) Τους παράγοντες υγιεινής που αναφέρονται στο περιβάλλον της εργασίας
(συνθήκες εργασίας, μισθός, γόητρο, διαπροσωπικές σχέσεις, πολιτική εταιρίας κλπ).
β) Τους παράγοντες παρακίνησης-κίνητρα (αναγνώριση, προαγωγή, φύση της
εργασίας, ευθύνη κλπ) που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας αυτής καθ’
αυτής.
Η ικανοποίηση των παραγόντων της πρώτης κατηγορίας εμποδίζει το αίσθημα
δυσαρέσκειας από πλευράς των εργαζομένων, όμως δεν είναι ικανή να τους
παρακινήσει για απόδοση. Οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν ουσιαστικό μέρος της
εργασίας, αλλά έχουν σχέση με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελείται το έργο.
Όσο υπάρχουν οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι δεν συντελούν στην ανάπτυξη της
ικανότητας για απόδοση, η κατάσταση θεωρείται ουδέτερη, όταν όμως λείψουν
δημιουργείται δυσαρέσκεια. Μόνο οι παράγοντες της δεύτερης κατηγορίας συντελούν
στην παρακίνηση των εργαζομένων για τη βελτίωση της απόδοσης τους, ενώ και
αυτοί χάνουν την παρακινητική τους δύναμη, όταν οι παράγοντες της πρώτης
κατηγορίας δεν ικανοποιούνται επαρκώς και οι εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι.
Οι λύσεις που προτείνει ο ερευνητής για την αύξηση της παρακίνησης των
εργαζομένων αναφέρονται στον εμπλουτισμό της εργασίας, στην αναπληροφόρηση
τους σχετικά με την απόδοση τους, καθώς και στη δυνατότητα τους να
αντιλαμβάνονται τη συμβολή τους στο συνολικό έργο.
Πρέπει ακόμη, σύμφωνα με την άποψη του εμπλουτισμού της εργασίας του
Fr.Herzberg, να αυξηθούν τα κίνητρα που έχει η εργασία, με αύξηση της
υπευθυνότητας και της αναγνωρίσεως των εργαζομένων, καθώς και των ευκαιριών
για ενδιαφέρουσα εργασία και για εξέλιξη.
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1.2.3 Η Θεωρία των αναγκών Ύπαρξης-Κοινωνικών σχέσεων-Ανάπτυξης του
Alderfer.
Ο Clayton Alderfer καθηγητής Ψυχολογίας στο Yale βασίστηκε στις θεωρίες των δύο
ανωτέρω ερευνητών ταξινομώντας τις ανθρώπινες ανάγκες σε τρεις βασικές
κατηγορίες: α) ανάγκες ύπαρξης, β) ανάγκες κοινωνικών σχέσεων και γ) ανάγκες
ανάπτυξης (Σχήμα 1).
Η θεωρία του Alderfer, ως μεταγενέστερη, είναι απαλλαγμένη από ορισμένες
αδυναμίες της θεωρίας του Μaslow. Πιο συγκεκριμένα, ο Μaslow δεν δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην ιεράρχηση των αναγκών, αφού υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη
συμπεριφορά μπορεί να καθορίζεται από περισσότερες από μια ανάγκες ταυτόχρονα
ή να μην υποκινείται από καμία ανάγκη. Επίσης θεωρεί ότι η ιεράρχηση των αναγκών
είναι υποκειμενική υπόθεση και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά
επηρεάζεται και από το εξωτερικό περιβάλλον. Τέλος αναφέρει ότι ο άνθρωπος
μπορεί να απογοητευτεί και να σταματήσει να επιδιώκει την εκπλήρωση μιας
ανάγκης του εάν διαπιστώσει ότι οι προσπάθειές του για την ικανοποίησή της δεν
καρποφορούν.
Θεωρία Herzberg

Θεωρία Maslow

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

Θεωρία Alderfer

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΥΠΑΡΞΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σχήμα 1: Σχέση μεταξύ των θεωριών Maslow- Herzberg- Alderfer
Πηγή: Rowan Gibson – «Η επιχείρηση του Μέλλοντος»
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«Η σωστή αξιοποίηση του συστήματος των αναγκών ενός εργαζόμενου από μια
επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει στην ικανοποίηση του από την εργασία. Όλοι οι
ερευνητές συμφωνούν ότι καμία ανθρώπινη ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί
πλήρως, ότι οι ανάγκες αλλάζουν συνεχώς και ότι, το σύστημα αναγκών ενός
ανθρώπου μπορεί να επηρεάζεται από το αντίστοιχο των άλλων μελών της ομάδας
στην οποία ανήκει (Κανελλόπουλος, 1991)».
1.3 ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Σε γενικές γραμμές έχουν επικρατήσει δυο προσεγγίσεις για τη μέτρηση της
εργασιακής ικανοποίησης. Η πρώτη προσέγγιση αντιμετωπίζει την εργασιακή
ικανοποίηση ως ενιαίο και μονοδιάστατο φαινόμενο και η μέτρηση της αναφέρεται
στη συνολική ικανοποίηση που αισθάνεται ο εργαζόμενος από την εργασία του, ενώ
η δεύτερη προσέγγιση αντιμετωπίζει την εργασιακή ικανοποίηση ως πολυδιάστατο
φαινόμενο το οποίο για να μετρηθεί και να διερευνηθεί αναλύεται σε επιμέρους
συνιστώσες που την αποτελούν. Οι ερευνητές που υιοθετούν αυτήν την άποψη
εστιάζουν τις προσπάθειες τους στο σχεδιασμό εργαλείων μέτρησης της εν λόγω
έννοιας. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μετρώντας την
ικανοποίηση του εργαζόμενου από την εργασία του είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι
αιτίες της δυσαρέσκειας ή ικανοποίησης του. Αναγνωρίζει δηλαδή την πιθανότητα
ένας εργαζόμενος να είναι ικανοποιημένος από το μισθό του αλλά να είναι πολύ
δυσαρεστημένος από τις συνθήκες εργασίες και τον προϊστάμενό του (Locke 1969).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο « ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ»
2.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
«Πλήρωσε τους ανθρώπους καλά και δίκαια και μετά προσπάθησε να τους βοηθήσεις
να ξεχάσουν για τα χρήματα» (Alfie Cohn).
«Αν θέλεις οι άνθρωποι να έχουν κίνητρα για μια καλή εργασία, δεν έχεις παρά να
τους τα δώσεις» (Fr. Herzberg).
Τα παραπάνω motto αφορούν οδηγίες προς τους εργοδότες, για την εφαρμογή
χρήσιμων πρακτικών management ώστε να αυξήσουν την εργασιακή ικανοποίηση
των υπαλλήλων τους.
Σε τι συνίσταται όμως η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης και τι ρόλο παίζει στη
ζωή των εργαζομένων στη σημερινή κοινωνία;
Ο Δρ Ρ.Spector (1997) από την πλευρά του ορίζει την εργασιακή ικανοποίηση ως:
«μια συναισθηματική αντίδραση στην εργασία ή σε διάφορες όψεις της εργασίας» ενώ
άλλες βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η εργασιακή

ικανοποίηση συνίσταται

στις: «θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις που έχουν οι άνθρωποι στις εργασίες τους»
Γίνεται έτσι κατανοητό, πως η ικανοποίηση που αντλεί το άτομο από την εργασία του,
αποτελεί στην ουσία μία συμπεριφορά ή στάση η οποία συνδέεται με άλλες
σημαντικές συμπεριφορές ή στάσεις στο χώρο εργασίας.
Οι έρευνες δείχνουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση από την μεριά των εργαζομένων
φαίνεται να συνδέεται με: α) το μισθό και τις γενικότερες παροχές από την εργασία,
β) το προφίλ των συνεργατών, γ) το είδος της εποπτείας που ασκείται στον /στην
εργαζόμενο /η, δ) το περιβάλλον εργασίας, ε) τις προοπτικές εξέλιξης και στ) το
αντικείμενο της θέσης εργασίας.
2.2 ΑΙΤΙΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα αίτια ή καλύτερα οι παράγοντες που επιδρούν στην εργασιακή ικανοποίηση
ενός ατόμου μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες:
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α) Τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή τις «εξωτερικές επιδράσεις» που το
άτομο δέχεται από το περιβάλλον εργασίας του.
β) Τους ατομικούς παράγοντες, δηλαδή τα «εσωτερικά» κίνητρα του ατόμου και τα
προσωπικά του βιώματα, που φέρνει μαζί του στην εργασία.
Όπως, ο Δρ Ρ.Spector αναφέρει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά εργασίας που
συνδέονται με την εργασιακή ικανοποίηση του ατόμου αφορούν:
1) Στα δομικά χαρακτηριστικά του οργανισμού, δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον
εργασίας και τις σχέσεις με τους συναδέρφους.
2) Στους ρόλους που έχουν οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό. Εδώ τονίζεται
ιδιαίτερα το πόσο σημαντικό είναι, να είναι «ξεκάθαροι» οι ρόλοι των εργαζομένων
στο πλαίσιο της επιχείρησης, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις που προκαλεί η
σύγχυση και περιπλοκή των ρόλων.
3) Στο στρες, δηλαδή την πίεση που συχνά υφίστανται τα άτομα στο χώρο εργασίας
τους.
4) Στη δυνατότητα συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Και σε αυτό το σημείο, τονίζεται η ευεργετική επίδραση που έχουν πολιτικές του
οργανισμού όπως η ευελιξία στο ωράριο, άδειες, δομές για τη φύλαξη παιδιών κλπ.
Μελέτη του Κέντρου Ερευνών για τα Θέματα Ισότητας, αναφέρει ότι ειδικά οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν την εργασία ως: «μια απαραίτητη συνθήκη και αναγκαία προϋπόθεση
για την προσωπική αυτονομία και αξιοπρέπεια» και αυτό φαίνεται να συνδέεται άμεσα
με τον χαρακτηρισμό της εργασίας ως την κατεξοχήν ανθρώπινη δραστηριότητα που
διαμορφώνει την ατομική και κοινωνική ταυτότητα, τα «κοινωνικό γίγνεσθαι» που —
όπως έγραφε ο Freud- που δένει τον άνθρωπο με την πραγματικότητα.
2.3

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ

ΑΓΧΟΥΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν οι σύγχρονοι
οργανισμοί είναι το άγχος και η ικανοποίηση των ατόμων που τους στελεχώνουν. Με
μια πρώτη ματιά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα δύο αυτά προβλήματα δεν
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είναι συγγενικά μεταξύ τους. Αν τα εξετάσουμε όμως καλύτερα θα δούμε ότι το ένα
επηρεάζει το άλλο και η «σωστή» λειτουργία τους μπορεί να προσδώσει θετικά
στοιχεία τόσο στην εργασιακή ζωή του εργαζομένου όσο και στην πορεία του
οργανισμού. .
Η δημιουργικότητα, η λειτουργία της ομάδας και η ανεξάρτητη δράση, αποτελούν
παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το άγχος όσο και την ικανοποίηση. Συνοπτικά οι
παράγοντες επηρεασμού της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας των
εργαζομένων είναι μεταξύ άλλων ο αριθμός ωρών εργασίας, οι καλές σχέσεις
διεύθυνσης- εργαζομένων, η καλή λειτουργία της ομάδας και η απασχόληση στο
αντικείμενο των σπουδών τους. Η ανεξάρτητη δράση αυξάνει την ικανοποίηση και
την παραγωγικότητα του ατόμου, λειτουργώντας ως αγχολυτικός παράγοντας του
άγχους.
Το άγχος αποτελεί ίσως την κύρια πηγή προβλημάτων όχι μόνο επαγγελματικών και
προσωπικών αλλά και ψυχικών και σωματικών. Το εργασιακό άγχος αποτελεί
ρυθμιστικό παράγοντα εργασιακής ικανοποίησης. Όταν λειτουργεί θετικά συμβάλλει
στη δημιουργικότητα και την ικανοποίηση και αποτρέπει από την ανία και την πλήξη.
Όταν λειτουργεί παθογενώς, συμβάλλει στην επίταση των εντάσεων, στην κακή
λειτουργία του ατόμου και της ομάδας και τελικώς στην έλλειψη ικανοποίησης. Ένας
αγχωμένος εργαζόμενος παίρνει λανθασμένες αποφάσεις και έχει κακές σχέσεις με
τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας, στοιχεία που συχνά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην
παραγωγικότητα της ομάδας, στις σχέσεις με άτομα που σχετίζονται με τον
οργανισμό (π.χ. πελάτες, εξωτερικοί συνεργάτες) επιφέροντας κόστος στην
επιχείρηση. Η μειωμένη παραγωγικότητα, τα λάθη, η χαμηλή ποιότητα εργασίας και
οι απουσίες, είναι εμφανείς ενδείξεις ενός αγχωμένου εργαζόμενου.
Από την άλλη, η ικανοποίηση θεωρείται ότι έχει άμεση σχέση τόσο με την ψυχική
υγεία του εργατικού δυναμικού, όσο και με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για
υψηλή παραγωγικότητα και σε πολλές περιπτώσεις σταθερό και μόνιμο εργατικό
δυναμικό. Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για
να λειτουργεί αποτελεσματικά ένας οργανισμός. Η εργασιακή ικανοποίηση είναι
δυνατό να συμβάλλει στην πρόληψη ή και εξάλειψη αγχωτικών φαινομένων μέσα
από τις λειτουργίες των κινήτρων.
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2.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ /
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
Για πολλά χρόνια και υπό την επίδραση της σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων
(Mayo, 1927) μέσα από την προοπτική του «ανθρωποκεντρικού» management, η
εργασιακή ικανοποίηση μονοπωλούσε σχεδόν το ενδιαφέρον των ειδικών.
Από το 1980 και μετά, τόσο οι συνθήκες στην αγορά εργασίας - π.χ. αύξηση
ανεργίας, οικονομική ύφεση -όσο και η σύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης με
άλλες στάσεις και συμπεριφορές στην εργασία, οδήγησαν στην αποδυνάμωση της
κυριαρχίας της έννοιας, στις δημοσιεύσεις και τις μελέτες της οργανωτικής
ψυχολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων.
Η αλλαγή αυτή «πλεύσης» φαίνεται να σχετίζεται και με τις γενικότερες εξελίξεις στον
ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό χώρο, αλλά και με πολιτισμικές αλλαγές στο επίπεδο
της εργασιακής κουλτούρας, σε ζητήματα όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός
εργασιακού και ελεύθερου χρόνου, δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Οι κοινωνικές
εξελίξεις έτσι, οδήγησαν σε μια επανεκτίμηση της αξίας και του ρόλου της εργασίας, η
οποία επαναπροσδιορίστηκε αναφορικά με την αξία και το ρόλο του ελεύθερου
χρόνου στη ζωή του/ της σύγχρονου /ης εργαζόμενου / ης.
Ως αποτέλεσμα το θέμα της ικανοποίησης που αντλεί ο άνθρωπος από την εργασία
του , εξετάζεται πλέον, όχι στο πλαίσιο της συνολικής ικανοποίησης που λαμβάνει,
αλλά των επιμέρους συνιστωσών της ικανοποίησης ( που αφορούν, τόσο στις
διαφορετικές όψεις της εργασίας του, όσο και στον τρόπο ζωής (life style) του κάθε
ατόμου. Επίσης, το πέρασμα από την αντίληψη για την εργασία ως αυτοσκοπό στην
άποψη της εργασίας ως παιχνίδι και δημιουργική ενασχόληση—σύμφωνα με την
άποψη του Rifkin η εμφάνιση της «εργασιομανίας» και η ανάγκη επίλυσης του
προβλήματος συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, είχαν ως
αποτέλεσμα να τεθεί το ζήτημα της εργασιακής ικανοποίησης σε νέες βάσεις, χωρίς
όμως να χάσει την άμεση σχέση του με τις θεωρίες κινήτρων για την εργασία.
Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί λοιπόν και σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα
θέματα στην οργανωτική και βιομηχανική ψυχολογία, αφού θεωρείται πως συνδέεται
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τόσο με το άτομο- εργαζόμενο και τη ψυχική του υγεία, όσο και με τη διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις.
Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των
εργαζομένων αποτελεί συχνά τη βάση των πρακτικών managers στη διαδικασία της
οργάνωσης και διοίκησης του προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της
ΙΒΜ, όπου κάθε χρόνο διενεργεί έρευνες σχετικές με την εργασιακή ικανοποίηση του
προσωπικού της.
Επιπλέον, επιχειρησιακές στρατηγικές management, όπως η παροχή ή το μοίρασμα
των κερδών (profit sharing)

ή ακόμη και στο επίπεδο των συνθηκών εργασίας

προσφορά παροχών, όπως ευελιξία ωραρίου, ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση κ.α.
πραγματοποιούνται στις σύγχρονες εταιρείες, με στόχο την ενδυνάμωση και
μεγιστοποίηση των κινήτρων για εργασία του προσωπικού.
Η καθιέρωση προγραμμάτων κινήτρων και συστημάτων πληρωμών αποτελεί μια
προσφιλή τακτική των διαχειριστών ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες
επιχειρήσεις.
Ένα από τα αποτελέσματα των κινήτρων πληρωμής είναι το «χρυσές χειροπέδες
φαινόμενο» , όπου το άτομο πληρώνεται τόσο καλά, που ακόμη κι αν δεν είναι
ικανοποιημένο από την εργασία του, δεν μπορεί να φύγει...
Μια άλλη διάσταση του φαινομένου σχετίζεται με τη δέσμευση που καλλιεργείται
στους εργαζόμενους από την εταιρεία, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να θεωρεί την
επιχείρηση στην οποία εργάζεται ως «οικογένειά του» και να ταυτίζει τους
προσωπικούς του στόχους με τους στόχους της εταιρείας.
Σε αυτήν την περίπτωση, η αφοσίωση μπορεί να συνδέεται αρνητικά ή θετικά με την
επαγγελματική ικανοποίηση, δηλαδή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της επαγγελματικής
ικανοποίησης του ατόμου και να συνδέεται με την παραγωγικότητα και την υγεία,
μπορεί όμως να περιλαμβάνει αρνητικούς δείκτες όπως συχνές απουσίες, σαμποτάζ
και βία.
Τέλος, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, οι εργαζόμενοι να «χρεώνουν» την
επιτυχία στη δική τους προσπάθεια, όταν οι συνθήκες εργασίας τους είναι καλές,
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όταν όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά, έχουν τη τάση να χρεώνουν τη διοίκηση της
εταιρείας για αυτό!
Είναι γεγονός ότι η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό
δείκτη για το πως το άτομο διαχειρίζεται τις καταστάσεις, σε ένα σημαντικό τομέα της
ζωής του. Η μη ικανοποίηση από την εργασία συχνά αποτελεί ένδειξη προβλημάτων
στην ατομική ή επαγγελματική ζωή.
Για έναν οργανισμό αντίστοιχα, είναι πολύ σημαντικό να έχει ικανοποιημένους
συνεργάτες ώστε να διατηρεί την ομαλή λειτουργία του. Ένα θέμα που πρέπει, όμως
εδώ να επισημάνουμε, είναι η καλλιέργεια «απατηλών» προσδοκιών των
εργαζομένων από τη μεριά της διοίκησης. Οι τυχόν δεσμεύσεις του οργανισμού για
παροχές- σε υλικό ή ηθικό επίπεδο- στους εργαζόμενους πρέπει να είναι φειδωλές,
ώστε να μην οδηγούν σε υπερβολικές προσδοκίες εκ μέρους των υπαλλήλων ή
συνεργατών του. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αντίθετα αποτελέσματα, όπως υπόπαραγωγικότητα και αποχωρήσεις.
Οι οργανισμοί και η εργοδοσία έχουν την ηθική υποχρέωση να φέρονται με συνέπεια
και υπευθυνότητα στους εργαζόμενους, κάτι που δυστυχώς δεν τηρείται σε μεγάλο
βαθμό στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και σε άλλες κοινωνίες και πολύ
περισσότερο στο επίπεδο των άτυπων εργασιακών σχέσεων.
Για αυτόν το λόγο, η παρουσία εργασιακών / οργανωτικών ψυχολόγων στις
επιχειρήσεις έχει στις μέρες μας αναδειχθεί, ως μια αυξανόμενη ανάγκη για την
ομαλή λειτουργία της εκάστοτε οργανωτικής δομής και του ανθρώπινου δυναμικού
της.
2.5 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τις ιδέες των Porter και Lawler η παραγωγικότητα δεν είναι αποτέλεσμα
της ικανοποίησης αλλά αιτία της. Οι συγγραφείς αυτοί ανέπτυξαν ένα μοντέλο (βλ.
Σχήμα 2) για να παρουσιάσουν τις σκέψεις αυτές. Το μοντέλο αυτό δείχνει ότι η
απόδοση (που στη προκειμένη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί σαν συνώνυμο της
παραγωγής και της παραγωγικότητας) οδηγεί σε ανταμοιβές.
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Οι ανταμοιβές διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εσωτερικές αμοιβές
δίνονται στο άτομο για την καλή απόδοση από τον ίδιο του τον εαυτό. Σ’ αυτές
περιλαμβάνονται αισθήματα επιτυχίας και ικανοποίησης των αναγκών υψηλότερων
επιπέδων στην ιεραρχία του Maslow. Οι εσωτερικές ανταμοιβές συνδέονται με την
απόδοση (ή και την επίδοση) με μια ημι-κυματοειδή γραμμή που σημαίνει ότι οι
εσωτερικές ανταμοιβές εξαρτώνται άμεσα από την καλή απόδοση, μόνο αν η
διάρθρωση της εργασίας παρουσιάζει ποικιλία και ενδιαφέρον ώστε το άτομο να
μπορεί να ανταμείψει τον εαυτό του αν αισθάνεται ότι πήγε καλά.
Οι εξωτερικές ανταμοιβές δίνονται από την οργάνωση και ικανοποιούν κυρίως
ανάγκες χαμηλότερων επιπέδων. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η χρηματική αμοιβή, οι
προαγωγές, η κοινωνική αίγλη της εργασίας και η σιγουριά της εργασίας. Τα
εξωτερικά ανταλλάγματα συνδέονται με την απόδοση με μια κυματοειδή γραμμή, η
οποία σημαίνει, ότι οι ανταμοιβές αυτές έχουν ασθενή εξάρτηση από την απόδοση,
αφού μερικές φορές δε συνδέονται με εκείνη. Πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι για
να θεωρηθεί σαν ανταμοιβή κάτι από ένα άτομο, πρέπει να αξιολογείται θετικά από
αυτό, διότι διαφορετικά δεν το θεωρεί ως ανταμοιβή.
Όπως δείχνει το σχήμα στο υπό εξέταση μοντέλο, οι ανταμοιβές για να προσφέρουν
ικανοποίηση πρέπει να θεωρηθούν ως δίκαιες από το άτομο, από άποψη
ποσότητας, για την προσφερθείσα απόδοση και κατ’ επέκταση και για τη θέση του
μέσα στην οργάνωση. Γι’ αυτό στο μοντέλο αυτό η ικανοποίηση θεωρείται σαν μέτρο
έλλειψης. Η ικανοποίηση δηλ. καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ πραγματικών
ανταμοιβών και θεωρουμένων από το άτομο ως δίκαιων αμοιβών. Εάν τα
πραγματικά

ανταλλάγματα

υπερβαίνουν

τα

θεωρούμενα

ως

δίκαια

(και

αναμενόμενα), τότε υπάρχει ικανοποίηση, διαφορετικά απογοήτευση. Ο βαθμός
ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας του ατόμου εξαρτάται από το μέγεθος της διαφοράς
μεταξύ πραγματικών και αναμενόμενων ανταμοιβών.
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Σχήμα2:

Το

θεωρητικό

μοντέλο

της

ικανοποίησης

μέσω

παραγωγικότητας των PORTER και LAWLER

Εσωτερικές
ανταμοιβές
Απόδοση
(επιτεύγματος
)

Θεωρούμενες ως
δίκαιες ανταμοιβές

Εξωτερικές
ανταμοιβές

Ικανοποίηση

Πηγή: «Εργασιακές σχέσεις» Π. Φαναριώτη

Από την παραπάνω σχηματική απεικόνιση του συγκεκριμένου θεωρητικού μοντέλου
προκύπτει ότι η ικανοποίηση του ατόμου, εξαρτάται από το ίδιο (μέσω των
εσωτερικών ανταμοιβών) και από την επιχείρηση η οργάνωση γενικότερα (μέσω των
εξωτερικών ανταμοιβών). Παρ’ ότι όμως η οργάνωση συμμετέχει στην επιτυχία
ικανοποίησης του εργαζόμενου, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την
ικανοποίηση του βρίσκεται στην επίδοση του εργαζόμενου καθόσον αυτή εξαρτάται
από την αξία που δίνει στις ανταμοιβές, από την πιθανότητα να υπάρξουν
ανταμοιβές για τα αποτελέσματα, από την προσπάθειά του, από τις ικανότητες και τα
χαρακτηριστικά του και από την αντίληψή του για το ρόλο του.
Με αυτό το μοντέλο οι εμπνευστές του δεν υποστηρίζουν ότι εξηγούν πλήρως τις
σχέσεις μεταξύ των στάσεων προς την εργασία και της απόδοσης, αλλά επιδιώκουν
να καταδείξουν μερικές από τι σπουδαιότερες μεταβλητές και σχέσεις που πιστεύουν
ότι υπάρχουν μεταξύ αυτών, για να θεμελιώσουν και αποδείξουν ότι η ικανοποίηση
εξαρτάται από την απόδοση (παραγωγικότητα) και όχι αντίστροφα. Η ικανοποίηση
δεν είναι προϋπόθεση της καλής απόδοσης, αλλά αποτέλεσμα αυτής.
Είναι επομένως αποδεκτό ότι οι δυο κύριες μεταβλητές, δηλαδή οι απόψεις για την
εργασία και η εμπειρία, σχετίζονται θετικά μόνο με την ίδια την εργασία. Είναι πολύ
πιθανό οι εξωγενείς παράγοντες να επιδρούν διαφορετικά

σε κάθε άτομο. Κατά

συνέπεια, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας ιδιαίτερος λόγος να αναμένεται ότι η σχέση
της ικανοποίησης με τις προσωπικές μεταβλητές όπως η ηλικία θα αποτελεί ένα
κοινό και τυποποιημένο κανόνα για όλους τους οργανισμούς. Αν ισχύει ότι η εμπειρία
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είναι καθορισμένη από άποψη «ηλικίας» και «χρόνου», τότε αναμένεται ότι, ο κάθε
εργαζόμενος αντιδρά με διαφορετικό τρόπο στην απώλεια της θέσης εργασίας του. Η
απώλεια μιας θέσης εργασίας για ένα νεαρό άτομο το οποίο βρίσκεται στα πρώτα
στάδια της εργασιακής του πορείας, αποτελεί έναυσμα για ένα επανασχεδιασμό και
επανατοποθέτηση στον εργασιακό χώρο . Κυριαρχεί λοιπόν στα νεαρά άτομα η
αισιοδοξία στη σκέψη ότι θα επιστρέψουν σε ένα δρόμο επιτυχίας και ικανοποίησης.
Για τα άτομα όμως προχωρημένης ηλικίας, η απώλεια της εργασίας τους
περισσότερο καταστροφή μπορεί να επιφέρει παρά αισιοδοξία. Μια ξαφνική απώλεια
εργασίας γίνεται το εμπόδιο της επιβίωσής τους. Και στις δύο περιπτώσεις, η
απώλεια εργασίας

προκαλεί σύγχυση και φόβο και απαιτείται χρόνος για την

προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
2.6 ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Οι Οργανισμοί /Επιχειρήσεις σήμερα λειτουργούν και αναπτύσσονται

σε ένα

διαρκώς μεταβαλλόμενο ,ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας ένα
οργανικό και όχι μηχανικό σύστημα οργάνωσης, ο κάθε οργανισμός προσπαθεί να
υιοθετήσει μια ευέλικτη στάση για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις διαρκώς
εξελισσόμενες συνθήκες, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού του
περιβάλλοντος.

Η

παγκοσμιοποίηση

της

αγοράς

και

η

αύξηση

της

ανταγωνιστικότητας στον επιχειρηματικό κόσμο ωθούν τις επιχειρήσεις να λάβουν
δραστικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν τις όποιες απειλές. Στη νέα αυτή
πραγματικότητα η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων του κάθε οργανισμού, έχει την
ίδια σημασία όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης γι’ αυτό και πρέπει,
να έχει το ενδιαφέρον όχι μόνο των ανθρώπων που απασχολούνται στο τμήμα
προσωπικού αλλά και των υπολοίπων εργαζομένων από την κορυφή της πυραμίδας
μέχρι και τα κατώτερα στρώματα. Η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων (ως
σχεδιαστής των θέσεων εργασίας) πρέπει να παρέχει στον κάθε εργαζόμενο

τα

απαραίτητα μέσα, ώστε να προσφέρει εποικοδομητικά στην εργασία του,
υιοθετώντας και παροτρύνοντας

ένα σύστημα ορθής επικοινωνίας αλλά και

αντίστοιχης εκπαίδευσης. Αλλαγές του περιβάλλοντος της εργασίας, μπορούν να
ελαττώσουν τη δυσαρέσκεια ή το εργασιακό άγχος

μόνο,

όταν οι εργαζόμενοι

επωφελούνται από αυτές.
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Η

Διοίκηση

Ανθρωπίνων

Πόρων

πρέπει

να

δημιουργήσει

εκείνους

τους

απαραίτητους όρους παρακίνησης για τους εργαζόμενους ώστε να επιτύχουν τους
στόχους που απαιτούνται , για να ολοκληρωθούν οι οργανωτικοί στόχοι. Επομένως,
ο σχεδιαστής συστημάτων εργασίας προσπαθεί να αναπτύξει μια μορφή εργασίας
που να επιτυγχάνει τους οργανωτικούς στόχους, δηλαδή τους οικονομικούς και τους
τεχνολογικούς, καθώς επίσης και τις ανάγκες των μεμονωμένων εργαζομένων,
δηλαδή ψυχολογικές και κοινωνικές.
Όταν οι εργαζόμενοι πρόκειται να απασχοληθούν μέσα στο σύστημα για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Διοίκηση πρέπει να είναι ικανή να μεριμνεί, αλλά και να
αντιμετωπίζει επιτυχώς, όλες τις αλλαγές στις ανάγκες των εργαζομένων. Ενώ το
κόστος των δυσαρεστημένων υπαλλήλων που ίσως εγκαταλείπουν τον οργανισμό
μπορεί να υπολογιστεί (στρατολόγηση, επαγωγή, κατάρτιση), η πρόβλεψη της
διάρκειας αξιώματος εργασίας είναι λιγότερο βέβαιη. Για να επιτευχθεί η ύπαρξη
οργανώσεων που να είναι ικανές στη διαχείριση των αλλαγών των αναγκών των
εργαζομένων και της οργάνωσης, και να υπάρχουν ικανοποιημένοι υπάλληλοι,
πρέπει ο σχεδιαστής συστημάτων να προβλέπει αυτές τις μεταβαλλόμενες ανάγκες
αλλά και τις προσδοκίες των πιθανών υπαλλήλων.
Είναι γνωστό ότι τα άτομα διαφέρουν, όσον αφορά τους ψυχολογικούς παράγοντες
ανάγκης όπως α) το περιεχόμενο της εργασίας να είναι απαιτητικό όχι μόνο σε
επίπεδο φυσικής προσπάθειας αλλά και ποικιλίας, β) η προσωπική ανάπτυξη μέσω
της εργασίας, γ) η ελευθερία στο να μπορεί από μόνο του το άτομο, να παίρνει μέρος
στη λήψη αποφάσεων, δ) η υποστήριξη και αναγνώριση της προσπάθειας του
εργαζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον.
Μερικοί εργαζόμενοι ικανοποιούνται με τις εργασίες που τους ανατίθενται ενώ άλλοι
όχι. Η Διοίκηση που επιθυμεί να ενσωματώσει στην επιχείρηση άτομα με τέτοιες
διαφορές, θα πρέπει να σχεδιάσει μια παροχή οργάνωσης εργασίας με ευελιξία στο
πρόγραμμα εργασιών, ώστε να επιτραπεί σε κάθε άτομο η ευκαιρία να ικανοποιήσει
τις ανάγκες του. Στο σχεδιασμό ενός συστήματος εργασίας για να ικανοποιούνται οι
ανάγκες των ατόμων είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι στόχοι που απαιτούνται και η
συνάθροιση των στόχων αυτών, ώστε να διαμορφωθεί η εργασία σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις των εργαζομένων. Ο αντίκτυπος του επανασχεδιασμού
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εργασίας και της αλλαγής οργάνωσης εργασίας επικεντρώνεται επάνω στο κίνητρο
των εργαζομένων και στην ικανοποίηση από την εργασία τους.
Σαν άμεσο αποτέλεσμα των τεχνικών αλλαγών σε μια εργασία, που οφείλονται
κυρίως στην ανάγκη για εφαρμογή νέων δεξιοτήτων, απαιτείται η κατανόηση των
πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της διαδικασίας. Ο υπάλληλος που εργάζεται με
σχετικά υψηλά επίπεδα τεχνολογίας, έχει περισσότερη ελευθερία από εκείνους που
κατά το παρελθόν χρησιμοποιούσαν χειρωνακτικές μεθόδους. Η Διοίκηση των
Ανθρωπίνων Πόρων σε κάθε οργανισμό προσπαθεί πλέον, να αναπτύξει την
«τακτοποίηση» μεταξύ της εργασίας και των προσωπικών αναγκών, καθώς επίσης
και να επιτύχει την παροχή ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη κατευθείαν από την
εργασία.
Περαιτέρω, η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, η σύνθεση και οι στόχοι της
ομάδας εργασίας πρέπει να εξετάζονται. Η εισαγωγή νέων εγκαταστάσεων έχει
καταστήσει πιθανή μια αναθεώρηση για τις εργασίες και την οργάνωση εργασίας. Η
επιλογή κατάλληλου συστήματος εργασίας απαιτεί οι αποφάσεις που θα παρθούν να
διαφέρουν ως προς την έμφαση που δίνουν επάνω στα κριτήρια. Οι ανταλλαγές είναι
απαραίτητες και κάτω από αυτές η Διοίκηση (σχεδιαστής) να επιδιώξει την καλύτερη
δυνατή λύση. Η ποιότητα της οικονομικά ενεργής ζωής για τους εργαζόμενους που
είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και για τις διαδικασίες μέσα στον οργανισμό, θα
επηρεαστεί από τις αποφάσεις του σχεδιαστή συστημάτων εργασίας. Προκύπτουσες
ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν από τις εργασίες με ιδιότητες όπως ποικιλία,
ευθύνη, έλεγχος και κοινωνικές ευκαιρίες περιορίζουν ακόμη περισσότερο τις
τεχνολογικές αποφάσεις που λαμβάνονται νωρίτερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σχεδίου.
Ορισμένες αποφάσεις έχουν επιπτώσεις στην Οργάνωση της εργασίας, εντούτοις,
δεν θα μπορούσαν να μη ληφθούν σοβαρά υπόψη. Τέτοιες επιπτώσεις δεν αφορούν
τίποτε άλλο, παρά τα όρια του συστήματος και συγκεκριμένα τη διαθεσιμότητα των
πόρων. Αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων του
σχεδίου συστημάτων εργασίας, ασκούν επίδραση επάνω στην ποιότητα της
οικονομικά ενεργής ζωής των εργαζομένων. Χωρίς μια ριζική αναθεώρηση της
Οργάνωσης τα οφέλη από την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση εργασίας
μπορεί και να εκλείπουν. Εκμεταλλευόμενος αυτές τις ευκαιρίες , ο σχεδιαστής
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συστημάτων (θέσεων) εργασίας πρέπει να εξετάσει όχι μόνο τις τεχνικές πτυχές του
συστήματος αλλά και το σχέδιο της οργάνωσης, ώστε να επιτύχει τους οργανωτικούς
στόχους και την ικανοποίηση των αναγκών κάθε εργαζομένου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ
ΚΟΥΡΤΊΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
3.1 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Ικανοποίηση, αλλά και προβληματισμός προκύπτει από πανελλαδική έρευνα για την
Εργασιακή Ικανοποίηση που πραγματοποίησε το 1ο εξάμηνο του 2006 η ερευνητική
ομάδα του Athens GSM – Nottingham Trent University υπό την καθοδήγηση του
Μιχάλη Κουρτίδη, υπεύθυνου του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων της
Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 300 εργαζομένων από την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης με ίση περίπου κατανομή ανδρών – γυναικών
(51% - 40%). Οι ηλικίες που καλύφθηκαν ήταν από 20 ετών έως 50+ με το
μεγαλύτερο ποσοστό (52%) να βρίσκεται στις ηλικίες 30 έως 42 ετών. Οι κύριοι
κλάδοι που προσεγγίστηκαν ήταν οι Οργανισμοί Υγείας, οι Υπηρεσίες, το Εμπόριο
και η Βιομηχανία. Βασίστηκε σε εκτενές ερωτηματολόγιο με 5βάθμια κλίμακα
απαντήσεων, το οποίο ήταν οργανωμένο σε 12 γενικούς παράγοντες οργανωσιακής
συμπεριφοράς που παρουσιάζουν κάποιας μορφής επίδραση στην εργασιακή
ικανοποίηση.
Ορισμένες διαπιστώσεις της έρευνας επιβεβαίωσαν παλαιότερες έρευνες που
Απόλυτα
Δυσαρεστημένος/-η
1,2%

Πολύ
Ικανοποιημένος/-η
16,7%

Σχεδόν Δυσαρεστημένος/-η
11,6%

Ουδέτερος/-η
19,4%

Συνολική
Εργασιακή Ικανοποίηση

Σχεδόν
Ικανοποιημένος/-η
51,2%
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διενεργήθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ άλλα ευρήματα αναδεικνύουν
τις σημαντικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Η γενική εικόνα όμως της εργασιακής
ικανοποίησης του πανελλαδικού δείγματος είναι αρκετά θετική: Το

67,9% των

ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι σχεδόν έως πολύ ικανοποιημένο από την εργασία
τους, ενώ μόνο το 12,8% δηλώνει έλλειψη ικανοποίησης.
Μερικά από τα επιμέρους ευρήματα της έρευνας που διενήργησε το ATHENS GSM
περιγράφονται παρακάτω:
Με το πέρασμα του χρόνου η ικανοποίηση από την εργασία σταδιακά αυξάνεται.
Όσο νεαρότερος είναι ο εργαζόμενος, οι προσδοκίες και το απόλυτο των
προτιμήσεών του επηρεάζουν αρνητικά την ικανοποίηση. Η κορυφαία περίοδος της
ζωής του εργαζομένου φαίνεται πως είναι στις ηλικίες 36 έως 42, αλλά και στις ακόμη
μεγαλύτερες ηλικίες, όπου η εργασιακή ικανοποίηση εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό.
Αποδείχθηκε ότι η γενική εργασιακή εμπειρία, καθώς και η εμπειρία στην ίδια δουλειά
δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση από την εργασία. Ούτε ο κλάδος
εργασίας φαίνεται να επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης των στελεχών. Αυτά
επιβεβαιώνονται, λίγο έως πολύ, και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά, εάν
θέλαμε να ιεραρχήσουμε τους κλάδους που βρέθηκαν να έχουν μεγαλύτερη
ικανοποίηση στο πανελλαδικό δείγμα της έρευνας θα σημειώναμε τα εξής:
α) Οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την ενασχόλησή τους στο
Εμπόριο και στους Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
β) Αντίθετα φαίνεται ότι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους στις
Υπηρεσίες και στη Βιομηχανία
Παρόλο που οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δηλώνουν ελαφρώς πιο
ικανοποιημένοι από το δημόσιο, ούτε αυτός ο παράγοντας θεωρείται ότι επηρεάζει
την εργασιακή ικανοποίηση των ελλήνων εργαζομένων.
Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μόρφωση των
εργαζομένων τόσο μικρότερη είναι η ικανοποίηση από την εργασία τους. Οι
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απαιτήσεις των ατόμων από τη μια και η έλλειψη εργασιών που να καλύπτουν τις
υψηλές προσδοκίες τους από την άλλη ίσως αποτελούν παράγοντες που εξηγούν τη
στάση τους απέναντι στην εργασία στη χώρα μας.
Από τους παράγοντες επιρροής της εργασιακής ικανοποίησης που ελέγχθηκαν
ορισμένοι έχουν ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα ανάμεσα στα στελέχη:
Ο άμεσος προϊστάμενος του εργαζομένου παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο.
Οι καλές εργασιακές συνθήκες που χαρακτηρίζονται

από κλίμα συνεργασίας και

ομαδικότητας.
Οι ξεκάθαροι εργασιακοί ρόλοι, αποτέλεσμα κατάλληλου σχεδιασμού και οργάνωσης
της δουλειάς από την στρατηγική ομάδα της εταιρίας.
Η ανοιχτή, ειλικρινής και καλή επικοινωνία ανάμεσα στη διοίκηση και τους
εργαζομένους της.
Οι δυνατότητες παροχής της απαιτούμενης εκπαίδευσης στους εργαζομένους για την
άριστη εκτέλεση του έργου τους
Αντίθετα δε φαίνεται να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο – δεν απουσιάζουν όμως –
στην εργασιακή τους ικανοποίηση τα θέματα :
Της αναγνώρισης και των ανταμοιβών τους.
Της δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης της καριέρας τους.
Της παροχής άλλων εξω-μισθολογικών προνομίων που δίνει η εταιρία στους
εργαζομένους.
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Προτιμήσεις Παραγόντων Εργασιακής Ικανοποίησης
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Σχήμα 4:Πηγή: Ερευνητική ομάδα Athens GSM – Nottingham Trent University

Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ηγεσία της εταιρίας τους δείχνουν να έχουν τα άτομα
που είναι πολύ ικανοποιημένα από την εργασία τους. Ερευνώντας το εύρημα σε
βάθος, παρατηρούμε ότι, όταν οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν την ύπαρξη καλού
σχεδιασμού από την ηγεσία της εταιρίας, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση
από την εργασία τους. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι ο λόγος των
ηγετών είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικός λόγος και γι’ αυτό δικαιολογούν αρκετά την
άσκηση διπλωματίας από μέρους τους και την περιοδική εμφάνιση μικρών
προκαταλήψεων στις αποφάσεις τους (υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην
ικανοποίηση και την ειλικρίνεια των ηγετών, όχι όμως σημαντική).
Όταν ερευνήθηκε η σχέση που έχει ο άμεσος προϊστάμενος ενός εργαζομένου με την
τελική του ικανοποίηση από τη δουλειά του, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό ρόλο
παίζουν:
Ο σεβασμός που ο προϊστάμενος δείχνει προς τον υφιστάμενό του.
Η δικαιοσύνη με την οποία συμπεριφέρεται απέναντί του.
Η ικανότητα με την οποία χειρίζεται τα θέματα.
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Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ενθάρρυνση της
εργασιακής ικανοποίησης. Παράλληλα, θετική σχέση (όχι όμως αρκετά μεγάλη) έχει
και η αποτελεσματικότητα του προϊστάμενου, καθώς και η τακτική του να ζητά τη
συνδρομή των υφισταμένων του για να τον βοηθήσουν στις εργασίες του. Ο
παράγοντας «Άμεσος Προϊστάμενος» είναι εξαιρετικής σημασίας για την ικανοποίηση
και την διατήρηση των ικανότερων στελεχών σε μια επιχείρηση, αν λάβουμε υπ’ όψιν
μας αυτό που κυκλοφορεί στους κόλπους του θεωρητικού management, ότι «ένας
εργαζόμενος όταν φεύγει δεν αφήνει την εταιρία του, αφήνει το διευθυντή του»…
Η αίσθηση του «ανήκει» σε μια ομάδα συναδέλφων οι οποίοι υποστηρίζουν ο ένας
τον άλλον και εργάζονται για έναν κοινό σκοπό συσχετίζεται σημαντικά με την
εργασιακή ικανοποίηση των ελλήνων εργαζομένων του δείγματος. Παρά το μύθο
γύρω από την έλλειψη ομαδικότητας που διαδίδεται για τους έλληνες, το εύρημα αυτό
θα πρέπει να προβληματίσει αναλυτές, εργοδότες και εργαζομένους για τις
απαραίτητες οργανωτικές μετατροπές που θα μπορούσαν να γίνουν στις ελληνικές
επιχειρήσεις, οι οποίες να εφαρμοστούν με κατάλληλο τρόπο και να γίνουν
αποδεκτές από τους εργαζόμενους στο βωμό της υψηλότερης παραγωγικότητας και
απόδοσης. Σε ποσοστό 75,7% οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι εύκολα θα ζητούσαν ένα
χέρι βοήθειας από έναν συνάδελφό τους όποτε το χρειάζονταν, και σε ποσοστό
70,4% οι συνάδελφοί τους εύκολα θα τους το έδιναν!
Γενική επίσης είναι η διαπίστωση ότι η καλή επικοινωνία:
α) ανάμεσα στους εργαζόμενους και την εμπιστοσύνη που έχουν προς τις
ανακοινώσεις της εταιρίας και
β) των στόχων και κατευθύνσεων της εταιρίας προς το ανθρώπινο δυναμικό
της επηρεάζει θετικά τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι
αφενός η αίσθηση ότι οι εκπρόσωποι της εταιρίας λένε στους ανθρώπους της την
αλήθεια, αφετέρου η τακτική «ανοιχτής πόρτας» που εφαρμόζουν ορισμένες
επιχειρήσεις έχουν το προβάδισμα στην εξασφάλιση της ικανοποίησης των
εργαζομένων. Επίσης, και η καλή εσωτερική επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα και
τους εργαζομένους βοηθά σημαντικά την εργασιακή ικανοποίηση.
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Ειδικά όμως όταν οι διαγνωστικές ενέργειες αξιολόγησης του έργου και της
απόδοσης των εργαζομένων που διεξάγουν οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, τότε η συνάφεια ανάμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση και την
συνέπεια και σοβαρότητα της αξιολόγησης της απόδοσης είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Μεγάλη επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση φαίνεται ότι έχει η αίσθηση των
εργαζομένων ότι οι ίδιοι έχουν αξία στην εταιρία τους. ότι η δουλειά τους
αναγνωρίζεται και εκφράζεται θετικά για τις επιτυχίες που προκύπτουν από το έργο
τους και αυτό ενδεχομένως τους οδηγήσει σε κάποια προαγωγή. Χωρίς να
αποσιωπάται ή να θεωρείται μικρής σημασίας, η αίσθηση ότι η αναγνώριση της
δουλειάς κάποιου θα φέρει και μεγαλύτερες απολαβές ή ακόμη και δικαιότερες
αμοιβές αποτελεί μικρότερο παράγοντα επίδρασης στη εργασιακή ικανοποίηση. Ο
επικεφαλής της έρευνας του ATHENS GSM κος Μιχάλης Κουρτίδης προσθέτει,
μάλιστα, ότι σε διεθνές επίπεδο οι εργοδότες δε φαίνεται να συμμερίζονται αυτή την
αντίληψη. Ογκώδης έρευνα του Saratoga Institute που διεξήγαγε το 2006 μέσα από
19.700 συνεντεύξεις έδειξε ότι οι εργοδότες πιστεύουν σε ποσοστό 89% ότι οι
εργαζόμενοί τους αποχωρούν από την εταιρία τους λόγω χρημάτων. Αντίθετα, οι
εργαζόμενοι που ισχυρίζονται ότι αποχωρούν λόγω χρημάτων αγγίζουν μόλις το
ποσοστό του 12%! Στην έρευνα του ATHENS GSM φαίνεται, μάλιστα, ότι η
ικανοποίηση από την εργασία συνδέεται αρνητικά και σημαντικά με την αναζήτηση
των εργαζομένων για νέα δουλειά. Αυτό το γεγονός δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην
επιβεβαίωση του ευρήματος ότι τα χρήματα σχετίζονται θετικά με τη γενική
ικανοποίηση των ελλήνων εργαζομένων, όμως παίζουν τον τελευταίο ιεραρχικά ρόλο
ανάμεσα σε άλλους που αφορούν τα θέματα των ανταμοιβών και της αναγνώρισης.
Με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι η αίσθηση της εργασιακής ασφάλειας παρόλο που έχει
θετική σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση, δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την
εξασφάλισή της. Είναι αλήθεια ότι ο παράγοντας «εργασιακή ασφάλεια» εξαφανίζεται
γρήγορα από το μυαλό του εργαζόμενου μετά την πρόσληψή του, ενώ τη θέση του
παίρνουν τα ζητήματα της καθημερινότητας και όσα από αυτά του εξασφαλίζουν
κατάλληλες συνθήκες για να αποδώσει στη δουλειά του καλύτερα και πιο ευχάριστα.
Βασικός παράγοντας γι’ αυτόν το σκοπό φαίνεται πως είναι οι καλές φυσικές
συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος (κτίρια, φωτισμός, θερμοκρασία, θόρυβος,
κλπ.). Επίσης, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η λογική πίεση χρόνου που
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ασκείται επί των εργαζομένων για την εκτέλεση των εργασιών τους. Μικρότερης
σημασίας – όχι αμελητέας – δείχνει να είναι η πίεση λόγω φόρτου εργασίας και η
ισόρροπη σχέση Ζωής / Καριέρας.
Σημαντική βρέθηκε ότι είναι η δυνατότητα που δίνεται στους εργαζόμενους να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αποφασίζουν οι ίδιοι για θέματα της δουλειάς
τους. Σε αυτό φαίνεται, επίσης, να συνηγορεί και το γεγονός ότι όταν οι εργαζόμενοι
αισθάνονται ότι συμμετέχουν στην επίτευξη της αποστολής της εταιρίας τους,
νιώθουν ότι συμβάλουν σε κάτι μεγάλο και ότι και οι ίδιοι βάζουν ένα λίθο στο
οικοδόμημα που ζουν και εργάζονται πολλές ώρες ημερησίως.
Αξιοσημείωτη είναι και η αρνητική σχέση που υπάρχει – παρόλο που δεν είναι πολύ
ισχυρή – ανάμεσα στη σύγκρουση ρόλων και έργων των συναδέλφων μεταξύ τους
και στην εργασιακή τους ικανοποίηση. Φαίνεται καθαρά ότι όσο περισσότερο
μπερδεύεται ο ένας στα πόδια του άλλου, τόσο μικρότερη είναι η εργασιακή
ικανοποίηση.
Σε ό,τι αφορά στο είδος της κουλτούρας που φαίνεται ότι παίζει το σπουδαιότερο
ρόλο στην ανάπτυξη και υποστήριξη της εργασιακής ικανοποίησης, φαίνεται ότι
εταιρίες που προωθούν και ενισχύουν την ατομική πρωτοβουλία και την καθημερινή
ενθάρρυνση για υψηλά επιτεύγματα έχουν τον πρώτο λόγο.
Επίσης, θετική και ισχυρή συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στην κουλτούρα ποιότητας
και την ικανοποίηση.
Αντίθετα, κουλτούρες ρόλων δε σχετίζονται ούτε θετικά ούτε αρνητικά με την
ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους.
Επιπλέον, θετική αλλά μικρή συσχέτιση υπάρχει ανάμεσα στο συναγωνισμό των
συναδέλφων και την ικανοποίηση από την εργασία
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευνα προκύπτει πως η παροχή
εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των εργαζομένων στην εργασία τους από την εταιρία
που τους εργοδοτεί σχετίζεται μόνο θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση. Τον
σπουδαιότερο ρόλο φαίνεται ότι παίζει: α) η καλή εισαγωγική εκπαίδευση των
εργαζομένων σε βαθμό που να γνωρίζουν από νωρίς αρκετά καλά το αντικείμενο της
δουλειάς τους, και β) η κατάλληλη εκπαίδευσή τους σε αντικείμενα που πραγματικά
χρειάζονται, έπειτα από προσεκτική ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας του ATHENS GSM επιτρέπουν να
πούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι εργαζόμενοι σε γενικό
βαθμό είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, όμως υπάρχει ανησυχία σε τομείς
όπως η ύπαρξη ικανών άμεσων προϊσταμένων και ηγετών οι οποίοι

α)θα τους

εμπνέουν και θα τους κινητοποιούν έτσι, ώστε να αποδίδουν με ευχαρίστηση «το κάτι
παραπάνω» στη δουλειά τους, κάνοντάς τους να αισθάνονται δημιουργικοί, β)θα
τους ενημερώνουν με ειλικρινή τρόπο για ό,τι κρίνεται απαραίτητο από τη διοίκηση,
γ)θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ατομικής πρωτοβουλίας, δ)θα αναγνωρίζουν την
αξία και τις προσπάθειές τους και θα το εκφράζουν έμπρακτα.
Παράλληλα, υπάρχει πρόσφορο έδαφος αποδοχής από τους εργαζόμενους για
αλλαγές στις οργανωτικές δομές των επιχειρήσεων, προς μια κατεύθυνση που θα
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ευνοείται η ομαδική εργασία και η αλληλοϋποστήριξη των εμπλεκομένων στην
εργασιακή διαδικασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ»
Ο προσδιορισμός της σχέσης ανάμεσα στην τεχνολογία και την οργάνωση της
εργασίας έχει, από θεωρητική άποψη, εξαιρετική σημασία για την ανάλυση, την
αξιολόγηση και την ερμηνεία των επιπτώσεων της τεχνολογίας στην εργασιακή
ικανοποίηση. Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της σχέσης αυτής είναι η
μελέτη των θεωρητικών προσεγγίσεων που αναπτύχθηκε

από τις αρχές της

δεκαετίας του ‘50, με την εμφάνιση και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας
στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.
4.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μεταπολεμικά και σε συνθήκες οικονομικής ευημερίας, οι νέες τεχνολογίες
παραγωγής αντιμετωπίσθηκαν ως μοχλός περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης. Μέχρι
τη δεκαετία του ‘50, η μελέτη της τεχνολογίας αφορούσε μόνο την τεχνική της
διάσταση και συγκεκριμένα τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων. Η τεχνική
εξέλιξη στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και ιδιαίτερα η εμφάνιση της
αλυσίδας συναρμολόγησης στη μαζική παραγωγή κατέστησε απαραίτητη τη μελέτη
της κοινωνικής διάστασης της τεχνολογίας και ειδικότερα των επιπτώσεων στον
παράγοντα «ανθρώπινο δυναμικό». Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε αρχικά
στη μελέτη των συνεπειών της αυτοματοποίησης για το μέλλον της ανθρώπινης
εργασίας. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον προσανατολίστηκε στη σχέση μεταξύ
τεχνολογίας και ανθρώπινης εργασίας γενικά, και ειδικότερα στις επιπτώσεις της
τεχνολογίας όσον αφορά την οργάνωση, το περιεχόμενο της εργασίας και στην
ύπαρξη

εργασιακής

ικανοποίησης.

Στην

πορεία

εξέλιξης

των

θεωρητικών

συζητήσεων διαμορφώθηκαν τρεις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις: α) του
τεχνολογικού ντετερμινισμού β) της ουδετερότητας της τεχνολογίας και γ) της
κοινωνικής ενδογένειας της τεχνολογίας.
4.1.1 Ο Τεχνολογικός Ντετερμινισμός.
Σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση του τεχνολογικού ντετερμινισμού ο ρόλος της
Τεχνολογίας στη διαμόρφωση της οργάνωσης της εργασίας είναι καθοριστικός και
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προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της εργασίας και κατά συνέπεια την
εργασιακή ικανοποίηση.
Με αφετηρία τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, έχει εκφρασθεί προς τις
επιπτώσεις, η άποψη, ότι η τεχνολογική εξέλιξη θα έχει μακροπρόθεσμα ως
αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ανθρώπινης εργασίας και ως συνέπεια την
ικανοποίηση των εργαζομένων. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η εξέλιξη της
Τεχνολογίας αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση αφού διευρύνει τα περιθώρια
αυτονομίας των εργαζομένων, εμπλουτίζει το περιεχόμενο εργασίας και μειώνει τις
επιβαρύνσεις τόσο και την κόπωση, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο βαθμός
αλλοτρίωσης της εργασίας και της εργασιακής δυσαρέσκειας. Το χαμηλότερο
επίπεδο ικανοποίησης (χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την έλλειψη ελέγχου και
ενδιαφέροντος για την εργασία καθώς και το βαθμό απομόνωσης και αποξένωσης)
παρατηρείται στους εργαζόμενους (τεχνίτες), ενώ το υψηλότερο παρατηρείται στους
εργαζόμενους (εργάτες) μαζικής παραγωγής και ειδικότερα σε αυτούς που μπορεί και
να εργάζονται σε μια αλυσίδα συναρμολόγησης.
Με βάση αναλύσεις και έρευνες σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς , εκφράστηκε η άποψη
ότι η επιμέρους αυτοματοποίηση της παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση
των απαιτήσεων της εργασίας από τις χειρωνακτικές, σε εργασίες επίβλεψης και
επιτήρησης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις δυνατότητες της παραγωγικής διαδικασίας
από τους εργαζομένους. Αυτή η αισιόδοξη άποψη φαίνεται να δίνει ιδιαίτερο βάρος
στις θετικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης ως προς τη διαμόρφωση του
εργασιακού

περιβάλλοντος

και

της

αντίστοιχης

εργασιακής

ικανοποίησης

υποτιμώντας, όμως, το γεγονός ότι περιορίζονται αισθητά οι δεξιότητες και οι γνώσεις
των εργαζομένων.
Ακόμα, υποστηρίχθηκε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλλει στην αύξηση της
αυτονομίας της εργασίας, καθώς μεταβάλλει τους τρόπούς συνεργασίας μεταξύ των
εργαζομένων. Τονίζεται ιδιαίτερα ο διαμεσολαβητικός ρόλος της τεχνολογίας στη
διαμόρφωση των όρων συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων με παρεμφερείς
αρμοδιότητες. Οι μορφές συνεργασίας καθορίζονται από τον τρόπο λειτουργίας των
μηχανημάτων, τα οποία μεταβιβάζουν τις εντολές και μέσω αυτών προσδιορίζουν και
ελέγχουν την εργασία κάθε ατόμου ξεχωριστά. Το φαινόμενο αυτό ερμηνεύεται ως
τάση να καταστεί πιο αντικειμενικός ο έλεγχος των εργαζομένων. Ο ατομικός έλεγχος
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μέσω της επιστασίας αντικαθίσταται βαθμιαία από τον έλεγχο μέσω των μηχανών. Η
τεχνολογική εξέλιξη αυξάνει και καθιστά απαραίτητη την «τεχνική ευαισθησία». Η νέα
οργάνωση της εργασίας συνεπάγεται οριζόντιες μορφές συνεργασίας που έρχονται
σε αντίθεση με τις ιεραρχικές δομές διοίκησης των επιχειρήσεων. Ο περιορισμός της
ιεραρχικής οργάνωσης αυξάνει το βαθμό ανεξαρτησίας αλλά και εργασιακής
δυσαρέσκειας στις κατώτερες θέσεις εργασίας, όπου τα καθήκοντα αποκτούν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά απαιτούν μεγαλύτερη υπευθυνότητα.
Οι επιπτώσεις της τεχνολογικής εξέλιξης στην οργάνωση της εργασίας θεωρήθηκαν
ως αντικειμενική τάση χειραφέτησης της εργατικής τάξης και αποτέλεσαν τη βάση του
αιτήματος για τον «εξανθρωπισμό της εργασίας» που διατυπώθηκε από την πλευρά
του συνδικαλιστικού κινήματος στις βιομηχανικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης
(Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία κ.ά.) κατά τη δεκαετία του ‘70. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις
της τεχνολογικής εξέλιξης στη διαδικασία χειραφέτησης της εργατικής τάξης,
διατυπώθηκε μάλιστα η άποψη ότι η μεγαλύτερη αυτονόμηση της εργασίας, οι
διευρυμένες δυνατότητες ελέγχου, οι οριζόντιες μορφές συνεργασίας καθώς και η
δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας οδηγούν
βαθμιαία στην εμφάνιση μιας «νέας και πιο ικανοποιημένης εργατικής τάξης». Λόγω.
τώρα, της θέσης της στην παραγωγή και του ελέγχου που ασκεί αυτή η νέα εργατική
τάξη, συνειδητοποιεί το χαρακτήρα της καπιταλιστικής οργάνωσης εργασίας και
μπορεί πιο εύκολα να την αμφισβητήσει.
Μια άλλη ομάδα ερευνητών εκφράζει αντίθετη άποψη σχετικά με τις επιπτώσεις της
αυτοματοποίησης στην οργάνωση και το περιεχόμενο της εργασίας. Βασική θέση
τους είναι ότι παρά τη βραχυπρόθεσμη εξάλειψη των μονότονων και επαναληπτικών
καθηκόντων, η αυτοματοποίηση οδηγεί μακροπρόθεσμα στην υποβάθμιση της
ανθρώπινης εργασίας και στην εργασιακή δυσαρέσκεια. Τα ποιοτικά στοιχεία της
εργασίας μειώνονται, ο ρυθμός εντατικοποιείται, οι μέθοδοι ελέγχου γίνονται
αντικειμενικοί, ενώ οι σωματικές επιβαρύνσεις αντικαθίστανται από ψυχικές, χωρίς
όμως να μειώνεται η κόπωση στο σύνολό της πλήρους εκμηχάνισης της παραγωγής.
Κατέγραψε το βαθμό εξειδίκευσης των εργαζομένων (τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες)
σε καθένα από αυτά τα επίπεδα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ στα τέσσερα
πρώτα oι απαιτήσεις της εργασίας αυξάνονται, όσο η εκμηχάνιση προχωρεί, οι
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απαιτήσεις μειώνονται, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγεί,
από ένα σημείο και μετά, στην αποειδίκευση των εργαζομένων.
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 παρατηρείται μια τάση σχετικοποίησης της
ντετερμινιστικής σχέσης ανάμεσα στην τεχνολογία και την οργάνωση της εργασίας,
χωρίς ωστόσο, να εγκαταλείπεται πλήρως η θεωρητική προσέγγιση του τεχνολογικού
ντετερμινισμού. Νεότερες εμπειρικές εργασίες, που είχαν ως αντικείμενο την εξέλιξη
της βιομηχανικής εργασίας γενικά και τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στις
απαιτήσεις της εργασίας ειδικότερα, επεσήμαναν την πολωτική επίδραση των νέων
τεχνολογιών στη διαμόρφωση των απαιτήσεων της εργασίας.
Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές, οι νέες Τεχνολογίες οδηγούν αναμφίβολα στην
κατάργηση

των

δημιουργώντας

παραδοσιακών
όμως

νέες,

μονότονων

όπως

για

και

επαναληπτικών

παράδειγμα

στην

εργασιών,

περίπτωση

της

πληκτρολόγησης στοιχείων στη μηχανογράφηση. Παράλληλα, εμφανίζονται υψηλά
ειδικευμένες, όπως αυτή της ανάλυσης συστημάτων. Διαπιστώνεται δηλαδή, ότι στην
τεχνολογική εξέλιξη συνυπάρχουν τόσο τα στοιχεία της αναβάθμισης όσο και αυτά
της υποβάθμισης της εργασίας. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίστηκε ως τάση
πόλωσης των απαιτήσεων της εργασίας, η οποία είναι αποτέλεσμα των αλλαγών
που επιφέρει η τεχνολογική εξέλιξη.
4.1.2 Η Ουδετερότητα της Τεχνολογίας
Παράλληλα με την ανάπτυξη της προσέγγισης του τεχνολογικού ντετερμινισμού,
άρχισε να αμφισβητείται ο καθοριστικός ρόλος της Τεχνολογίας στην οργάνωση της
εργασίας με την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης. Πρόκειται για μια
προσέγγιση που θεωρεί την Τεχνολογία κοινωνικά ουδέτερη. Σύμφωνα με την
προσέγγιση της ουδετερότητας, η οργάνωση της εργασίας εξαρτάται κυρίως από τις
οικονομικές επιλογές της επιχείρησης καθώς και από τον τρόπο εφαρμογής της
τεχνολογίας. Καθώς η τεχνολογία είναι κοινωνικά ουδέτερη, αφήνει μεγάλα
περιθώρια κοινωνικής παρέμβασης στη διαμόρφωση της οργάνωσης της εργασίας.
Την άποψη αυτή υποστήριξαν οι θεμελιωτές της κοινωνικό-τεχνικής προσέγγισης του
Ινστιτούτου Tavistock

της Αγγλίας, καθώς μελετούσαν τις δυνατότητες για

εναλλακτικές μορφές οργάνωσης της εργασίας χρησιμοποιώντας τα ίδια μηχανικά
συστήματα παραγωγής.
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Σχετικές έρευνες σε ορυχεία άνθρακα έδειξαν ότι τα νέα μηχανικά συστήματα στην
εξόρυξη επέδρασαν αρνητικά στις σχέσεις των εργαζομένων στο χώρο δουλειάς
παρ’ όλο που είχαν συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας. Η
αυτονομία των ομάδων δουλειάς μειώθηκε, οι σχέσεις εμπιστοσύνης, που ήταν
απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων, καταστράφηκαν, ο
έλεγχος έγινε περισσότερο άμεσος και καταναγκαστικός και, τέλος, η εργασία ακόμα
πιο μονότονη και ανικανοποίητη. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών ήταν η αύξηση
τόσο του ποσοστού απουσιών των εργαζομένων όσο και των εργασιακών
συγκρούσεων,

καθώς

και

μείωση

της

αποδοτικότητας.

Προκειμένου

να

αντιμετωπισθεί η κατάσταση, εφαρμόστηκε στη συνέχεια νέα μέθοδος εξόρυξης, που
συνδύαζε στοιχεία του παραδοσιακού τρόπου οργάνωσης παραγωγής και στοιχεία
των νέων μηχανικών συστημάτων. Έτσι, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 20% περίπου,
της αποδοτικότητας σε σχέση με την προηγούμενη φάση οργάνωσης.
Η προσέγγιση της Τεχνολογίας ως κοινωνικοτεχνικού συστήματος οδήγησε τους
ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία δεν καθορίζει πλήρως την οργάνωση
της εργασίας και μόνο σε συνδυασμό με άλλους κοινωνικούς και ψυχολογικούς
παράγοντες μετατρέπεται σε περιοριστικό παράγοντα των δυνατοτήτων εναλλακτικής
οργάνωσης. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της ίδιας τεχνολογίας μπορεί να επιτρέψει
διαφορετικές μορφές οργάνωσης της εργασίας — με διαφορετικές κάθε φορά
επιπτώσεις στο περιεχόμενο αυτής.
Η συζήτηση για το μέλλον της ανθρώπινης εργασίας, που άρχισε στις αρχές της
δεκαετίας του ‘50 με το έργο του G.Friedman «πού τραβά η ανθρώπινη εργασία»,
κορυφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 με αφορμή την εργασία του
H.Braverman «Εργασία και Μονοπωλιακό Κεφάλαιο-Υποβάθμιση της εργασίας στον
19ο αιώνα». Βασική του θέση είναι ότι η εξέλιξη της οργάνωσης της εργασίας στον
καπιταλισμό οδηγεί αναπόφευκτα στην αποειδίκευση της ανθρώπινης εργασίας και
την υποταγή της στις απαιτήσεις αξιοποίησης του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο
χρησιμοποιεί την Τεχνολογία ως εργαλείο για να αυξήσει τον έλεγχό του στην
εργασιακή διαδικασία, υποβαθμίζοντας παράλληλα την ανθρώπινη εργασία, καθώς
με την τεχνολογική εξέλιξη περιορίζονται αισθητά οι δεξιότητες και οι τεχνικές γνώσεις
των εργαζομένων. Η υποταγή της ανθρώπινης εργασίας στις απαιτήσεις αξιοποίησης
του κεφαλαίου επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό διανοητικής και χειρωνακτικής
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εργασίας, τη διάκριση δηλαδή μεταξύ των εργασιών σύλληψης και εκτέλεσης και τη
βαθμιαία υποκατάσταση της δεύτερης από τις μηχανές. Η διαδικασία αυτή άρχισε με
την εφαρμογή των αρχών της επιστημονικής οργάνωσης της εργασίας που ανέπτυξε
ο F.Taylor στις αρχές του αιώνα, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την
εισαγωγή του συστήματος μαζικής παραγωγής.
4.1.3 Η Κοινωνική Ενδογένεια της Τεχνολογίας
Μια τρίτη θεωρητική προσέγγιση της σχέσης Τεχνολογίας και οργάνωσης της
εργασίας έχει ως αφετηρία την «Κοινωνική ενδογένεια» της τεχνολογίας. Σύμφωνα με
την προσέγγιση αυτή, οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην οργάνωση και το
περιεχόμενο της εργασίας συνδέονται με τις προδιαγραφές που ορίζονται ήδη στη
φάση σχεδιασμού και κατασκευής της τεχνολογίας. Όταν μια τεχνολογία έχει
σχεδιασθεί

και

κατασκευασθεί

προκειμένου

να

χρησιμοποιηθεί

για

την

υποκατάσταση της ειδικευμένης εργασίας, οι δυνατότητες κοινωνικής παρέμβασης
κατά τη εφαρμογή της, με στόχο την αναβάθμιση της εργασίας και κατά συνέπεια της
επίτευξης εργασιακής ικανοποίησης είναι ελάχιστες, αν όχι ανύπαρκτες.
Έτσι, δεν είναι η τεχνολογία καθ’ εαυτή εκείνη η οποία προσδιορίζει τη μορφή της
οργάνωσης και το περιεχόμενο της εργασίας αλλά τα οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά την έρευνα και την ανάπτυξη της
τεχνολογίας. Αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε
συστήματος παραγωγής, οι οποίες καθορίζουν ποιος ωφελείται και πώς, από τις
αλλαγές της οργάνωσης της εργασίας. Η αναγνώριση του ρόλου του συστήματος
παραγωγής όχι μόνο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνολογικών εφαρμογών αλλά
και στο εντελώς αρχικό στάδιο του σχεδιασμού της Τεχνολογίας λειτούργησε
υποστηρικτικά ως προς την προσέγγιση της κοινωνικής ενδογένειας της τεχνολογίας.
Στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής η τεχνολογία και η οργάνωση της εργασίας
δεν αναπτύσσουν μια δική τους δυναμική, που θα μπορούσε να αντιβαίνει τους
νόμους της συσσώρευσης του κεφαλαίου, αλλά υπόκεινται σε αυτούς, συμβάλλοντας
στην αναπαραγωγή και την ενδυνάμωση των καπιταλιστικών σχέσεων. Για
παράδειγμα , η διεύρυνση των περιθωρίων αυτονομίας των ομάδων εργασίας δεν
διευρύνει αυτόματα και τη δυνατότητα παρέμβασης των εργαζομένων στην
παραγωγική διαδικασία. Αντίστοιχα, οι προσπάθειες εξανθρωπισμού της εργασίας
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και ικανοποίησης από την εργασία συνήθως συμβαδίζουν με τις προσπάθειες της
εργοδοσίας να αυξήσει τον έλεγχο της παραγωγής μέσω μιας περισσότερο ευέλικτης
οργάνωσης της εργασίας.
Τη στενή συνεργασία της επιστημονικής τεχνολογίας και της ανάπτυξης της εταιρικής
διάρθρωσης του καπιταλιστικού συστήματος ανέδειξε η πρωτοποριακή εργασία του
Noble ο οποίος υποστήριξε ότι η τεχνολογία είναι «Κοινωνικό προϊόν» και οι
μηχανικοί, εφαρμόζοντας συστήματα οργάνωσης της εργασίας, ελέγχουν όχι μόνο τα
μηχανήματα αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις.
Όπως είναι φανερό, η προσέγγιση της κοινωνικής ενδογένειας της Τεχνολογίας
ανέδειξε τον κοινωνικό ρόλο της τεχνικής γνώσης και την εξουσία των ατόμων που
την κατέχουν. Η ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής καθορίστηκε
σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση του αγώνα για το ποιος, πώς και με ποιο
αντάλλαγμα θα χρησιμοποιούσε και θα έλεγχε το σχεδιασμό και τη χρήση των
εργαλείων και των τεχνικών γνώσεων. Ο τρόπος που εφαρμόζεται κάθε φορά η
επιστημονική και η τεχνική γνώση στην παραγωγική διαδικασία καθορίζει τον τρόπο
οργάνωσης της ζωντανής εργασίας. Οι διάφοροι τρόποι σύνδεσης της επιστημονικής
και της τεχνικής γνώσης με τη ζωντανή εργασία συνιστούν διαφορετικές τεχνολογίες
παραγωγής, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη φάση ανάπτυξης του συστήματος
παραγωγής σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο.
Η Τεχνολογία που συνδέθηκε περισσότερο με την ανάπτυξη του καπιταλιστικού
συστήματος παραγωγής ήταν το σύστημα μαζικής παραγωγής (φορντισμός), το
οποίο βασίστηκε στην επιστημονική οργάνωση της εργασίας (τεϋλορισμός).
Σύμφωνα με αυτή, η ζωντανή εργασία κατατεμαχίστηκε σε μικρά διακριτά τμήματα
κινήσεων στο χώρο και στο χρόνο, με σκοπό να υποκατασταθούν όσο το δυνατόν
περισσότερα από τα μηχανήματα και τα υπόλοιπα να οργανωθούν με τρόπο ώστε να
απαιτούν την ελάχιστη δυνατή ζωντανή εργασία.
Σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία,
σύγχρονες μελέτες έδειξαν ότι αποτελούν ένα καινούργιο, ποιοτικά υψηλότερο,
στάδιο υποταγής της ανθρώπινης εργασίας στη λογική της αξιοποίησης του
κεφαλαίου. Η εμφάνισή τους είχε άμεση σχέση με τις ανάγκες αξιοποίησης του
κεφαλαίου. Η διαδικασία αυτή καθόρισε στη συνέχεια την κατεύθυνση των εξελίξεων
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στην οργάνωση της εργασίας. Οι κυριότερες ιδιότητες των νέων τεχνολογιών, οι
οποίες και τις διαφοροποιούν από τις συμβατικές τεχνολογίες, είναι η ικανότητα
ολοκλήρωσης της παραγωγής σε ενιαίο χώρο και χρόνο, παράλληλα με την
εξασφάλιση ευελιξίας των επιχειρήσεων να προσαρμοσθούν στις διακυμάνσεις της
αγοράς. Οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με το μοντέλο παραγωγής της «ευέλικτης
εξειδίκευσης» αποτέλεσαν τη βάση για την ανασυγκρότηση της οικονομίας,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αναπαραγωγής του κεφαλαίου
που προκάλεσε η αρνητική οικονομική συγκυρία κατά τη δεκαετία του 1980 στη
Δυτική Ευρώπη.
4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
4.2.1 Τεχνολογικές αλλαγές στις θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες.
Όταν εξετάζονται οι επιπτώσεις των τεχνολογικών και οργανωτικών μεταβολών των
ειδικοτήτων των εργαζομένων και επομένως οι νέες ανάγκες εκπαίδευσης και
κατάρτισης που προκύπτουν από τις μεταβολές αυτές, είναι εξ αρχής δεδομένο ότι
θα διερευνηθούν και οι διαφορετικές εκδοχές ένταξης της εργασίας στις νέες εξελίξεις.
Η προσέγγιση μας λοιπόν θα πρέπει να περιλαμβάνει και την αναζήτηση των
προϋποθέσεων για την «προσαρμογή των εργαζομένων» σε συνθήκες που
αναβαθμίζουν την θέση τους στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και οδηγούν σε
εργασιακή ικανοποίηση.
Για να καταγραφούν οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις, χρειάζεται
να διερευνηθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην τεχνολογία, αλλά και οι σχέσεις ανάμεσα
στην οργάνωση της εργασίας και τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι
αποκτούν τις γνώσεις που χρειάζονται για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των
θέσεων εργασίας τους. Οι τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές συνδέονται με τις
πολιτικές των επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και με
τις μορφές οργάνωσης της παραγωγής, τη μεταβολή στον τομέα των ειδικοτήτων και
των αναγκών σε εκπαίδευση και κατάρτιση.
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4.2.2 Ειδικότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ξεκινώντας από την αναφορά στον διαχωρισμό που έχει επιβληθεί διεθνώς ανάμεσα
στην ειδικότητα και την δεξιότητα (qualifications et competences), μπορούμε κατ’
αρχήν

να σημειώσουμε ότι όλα όσα διαπιστώνονται σε έρευνες, καθώς και

σε

βιβλιογραφικές αναφορές, για τον καταμερισμό της εργασίας στις επιχειρήσεις /
οργανισμούς, αναδεικνύουν την πρωτεύουσα σημασία των δεξιοτήτων για την
κάλυψη των αναγκών των θέσεων εργασίας. Ο πολύπλοκος και απρόβλεπτος
χαρακτήρας της πραγματικής παραγωγικής διαδικασίας, από τη στιγμή που έχει
προχωρήσει σε κάποιο βαθμό η αυτοματοποίηση, κάνει ώστε να είναι αδύνατη η
εργασία στις κρίσιμες θέσεις των εργατών της παραγωγής, χωρίς μια πολύχρονη
εμπειρία, χωρίς δηλαδή την απόκτηση των δεξιοτήτων που συνδέονται με αυτή την
εμπειρία και που είναι αδύνατο να αποκτηθούν έξω από αυτήν. Δεν είναι επίσης
περιττό να προστεθεί ότι η κατάρτιση που συνδέεται με την εξέλιξη στο εσωτερικό
των επιχειρήσεων, έχει αντιμετωπιστεί ως μια πρακτική που συνοδεύει την
συσσώρευση εμπειριών και περιορίζεται όπως εκτιμάται στο ότι, το προσωπικό είναι
επαρκώς πεπειραμένο.
Ενώ όμως αναδεικνύεται η μοναδικότητα της πρακτικής στο επίπεδο της παραγωγής
και η συγκρότηση ενός προτύπου οργάνωσης της εργασίας και της εκμάθησης που
αφορά αποκλειστικά το σύνολο των εργαζομένων (χειριστών) της

παραγωγής,

διαπιστώνεται από ένα σημείο και μετά ότι, είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατο
να αποκτηθούν οι δεξιότητες χωρίς να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το οποίο
παραπέμπει στην έννοια της ειδικότητας. Από τα όσα αναφέρθηκαν για το μέλλον του
καταμερισμού εργασίας στις μονάδες παραγωγής της βιομηχανίας, προκύπτει ότι η
συνέχιση της διαδικασίας αναβάθμισης των θέσεων εργασίας, η κατοχύρωση
επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους (χειριστές), όπως και η κάλυψη
των αναγκών σε ειδικότητες κλειδιά, συνδέονται με την δυνατότητα άντλησης
εργαζομένων που έχουν αποκτήσει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις μέσω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Προκύπτει συνεπώς ότι, ενώ η κατάρτιση συνοδεύει την πρακτική εμπειρία και
αξιοποιείται επομένως σε συνάρτηση με αυτήν, η ίδια η κατάρτιση έχει αποτελέσματα
που εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από το επίπεδο εκπαίδευσης του
καταρτιζομένου.
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Στις επιχειρήσεις / οργανισμούς καταγράφονται συνήθως δυο είδη κατάρτισης.
Το ένα είδος κατάρτισης είναι αυτό που συνδέεται άμεσα με την εκμάθηση της θέσης
εργασίας και την εξέλιξη στο εσωτερικό της επιχείρησης, και περιλαμβάνει ως τελικό
στάδιο την εργασία υπό την παρακολούθηση ενός εργαζόμενου που κατέχει ήδη την
θέση εργασίας. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το είδος κατάρτισης είναι μια τρέχουσα
εσωτερική υπόθεση της επιχείρησης.
Το δεύτερο είδος κατάρτισης είναι αυτό που συνδέεται με την εγκατάσταση
συσκευών νέας τεχνολογίας. Όπως διαπιστώνεται, οι σημαντικές τεχνολογικές
μεταβολές, απαιτούν ειδικά προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους που όχι μόνο
διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά διαθέτουν και την κατάλληλη
εμπειρία.
Μία συνήθης ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων, σχετικά με την κατάρτιση του
προσωπικού σε όποια επιχείρηση, δείχνει κατά κύριο λόγο ότι τα προγράμματα
κατάρτισης αφορούν κυρίως τις υψηλότερες βαθμίδες και λιγότερο το ειδικευμένο
προσωπικό. Διαπιστώνουμε επομένως ότι μπορούμε να αναφερθούμε στην διαφορά
ανάμεσα στην ειδικότητα και την δεξιότητα, όπου η ειδικότητα αφορά ικανότητες για
κάλυψη θέσεων εργασίας, ικανότητες που είναι αναγνωρισμένες

και θεωρούνται

απαραίτητες για την κάλυψη μιας κατηγορίας θέσεων εργασίας. Ενώ η δεξιότητα
αφορά την ικανότητα κάλυψης μιας θέσης εργασίας λόγω της εμπειρίας που έχει
αποκτηθεί στην επιχείρηση. Η ειδικότητα έχει οριστεί με διαφορετικούς τρόπους που
συνθέτουν τον παραπάνω ορισμό.
Όπως αναφέρει ο George Friedmann «η ειδικότητα συμπίπτει … με την δομή του
καταμερισμού της εργασίας, η οποία εξαρτάται με ουσιαστικό τρόπο από την
τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή τις καπιταλιστικές σχέσεις..»
Ο Pierre Naville είχε σημειώσει ότι «η ειδικότητα είναι μια κοινωνική σχέση της οποίας
οι όροι διαφοροποιούνται με τον χρόνο και είναι το προϊόν ενός συσχετισμού δύναμης
και συγκρούσεων.»
Ο Mateo Alaluf επισημαίνει ότι «παρόλο που η ειδικότητα ορίζεται εκτός της εργασίας,
ειδικότερα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν μπορεί να εκδηλωθεί και
να επιβεβαιωθεί παρά σε σχέση με την εργασία».
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Από τις παρατηρήσεις μας προκύπτει πράγματι ότι, η ειδικότητα είναι συνάρτηση του
καταμερισμού εργασίας, η αναγνώρισή της είναι αποτέλεσμα ενός συσχετισμού σε
ένα περιβάλλον συγκρούσεων, ενώ λόγω του βάρους που έχει η εργασιακή εμπειρία
για την κάλυψη των αναγκών της κάθε θέσης εργασίας, πρέπει η ειδικότητα να
υπάρξει στο πλαίσιο της εργασίας.
Παρόλο που η ειδικότητα είναι εξ ορισμού ένα συλλογικό χαρακτηριστικό το οποίο
αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το κράτος, τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις, δεν σημαίνει ότι η έμφαση στην δεξιότητα ισοδυναμεί με την
εξατομίκευση της σχέσης του εργαζόμενου με την επιχείρηση. Ο ορισμός της
δεξιότητας που δίνει ο Philippe Zarifian (Travail et Communication σ.20-21)
επικαλείται την συλλογική της διάσταση και την σύνδεση δεξιοτήτων και συνεργασίας
στο επίπεδο της παραγωγής. «Με δεξιότητα, γράφει, εννοούμε την ατομική και
συλλογική κατανόηση των καταστάσεων όπου συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, τα
οποία γίνονται κατανοητά ως σύνολο και σε όλη την συνθετότητά τους…ότι μας
επιτρέπει να επικαλούμαστε την συνεργασία με την «ισχυρή» έννοια της λέξης, και ότι
μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο την λέξη «δεξιότητα», είναι το
ίδιο πράγμα. …
Από μια άλλη σκοπιά: «από τη στιγμή που η δεξιότητα είναι αντιμέτωπη με
καταστάσεις εν μέρει απρόβλεπτες και αβέβαιες, πρέπει να είναι αυτό-διαχειριζόμενη
και αυτό-αναπτυσσόμενη απ’ αυτούς που είναι ή πρέπει να είναι κάτοχοι των
δεξιοτήτων».
Αυτή η προσέγγιση αφορά με έναν εύστοχο τρόπο την οργάνωση της παραγωγής
στις περισσότερες επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι εμποδίστηκε ή δεν αντιμετωπίστηκε η
αναγνώριση ορισμένων ειδικοτήτων - με την έννοια που αντιπαραθέσαμε στην
δεξιότητα – δεν σημαίνει ότι δεν συγκροτήθηκε μια ισχυρή συλλογικότητα μέσω της
συνεργασίας, που αποτελεί χαρακτηριστικό της οργάνωσης της εργασίας και της
εξασφάλισης των συνθηκών της συσσώρευσης της εργασιακής εμπειρίας. Πρέπει
εδώ να διαπιστωθεί ότι μια άρνηση της εργοδοσίας και του κράτους να εκχωρήσει
επαγγελματικά δικαιώματα σε κατηγορίες εργαζομένων, έχει άμεση σχέση με την
άρνηση να δεχθεί την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης στο εσωτερικό των
επιχειρήσεων. Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να διαχειριστούν μια κατηγορία
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εργαζομένων με ισχυρή συγκρότηση, ήταν και είναι συνάρτηση της απουσίας
επαγγελματικών δικαιωμάτων για αυτούς τους εργαζόμενους.
Κατά την σημερινή περίοδο, το αίτημα για την αναγνώριση της ειδικότητας,
συνυπάρχει, λόγω των συνεχιζόμενων τεχνολογικών μεταβολών, με την ανάγκη
ουσιαστικής αναβάθμισης των γνώσεων των εργαζομένων στις μονάδες παραγωγής,
που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά απαιτεί
την σύνδεση πλέον της ειδικότητας αυτής με πτυχίο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Μια στρατηγική κατοχύρωσης της ειδικότητας, περνά από το
εκπαιδευτικό

σύστημα,

από

τη

στιγμή

μάλιστα

που

το

θεσμικό

πλαίσιο

απομακρύνεται από την λογική της επαγγελματικής κατοχύρωσης μέσω της
αναγνώρισης της επαγγελματικής εμπειρίας.
4.2.3 Επίδραση των

μεταβολών της

ιεραρχικής δομής της εργασίας στην

ικανοποίηση των εργαζομένων
Η τεχνολογική εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των γνώσεων σε όλη την
ιεραρχία. Η παλαιά μορφή οργάνωσης διέθετε συνήθως ένα μεγάλο αριθμό
εργαζομένων με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης, από τους οποίους οι πλέον ικανοί
μπορούσαν να γίνουν (ως πρακτικοί) για παράδειγμα, σε μια βιομηχανία, χειριστές
παραγωγής, αλλά έφθαναν και ως το επίπεδο του προϊσταμένου τμήματος.
Η

εργασία

ήταν

κατακερματισμένη

και

απαιτούσε

πολλά

εργατικά

χέρια

προσφέροντας την δυνατότητα σε λίγους εργαζόμενους να αναδειχθούν, μετά από
μακρόχρονη εμπειρία, ώστε να είναι ικανοί να παρακολουθήσουν και να ρυθμίσουν
την παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της.
Όταν άρχισε η εισαγωγή αυτοματισμών, ξεκίνησαν οι σημαντικές αλλαγές στο παλαιό
πρότυπο. Μειώθηκε κατ’ αρχήν ο αριθμός των εργαζομένων και περιορίστηκε
επομένως ο αριθμός των υποψηφίων για τις μεσαίες θέσεις. Οι θέσεις των
εργαζομένων του κάθε πεδίου μετατράπηκαν σιγά -σιγά, σε ένα στάδιο της προς τα
πάνω εξέλιξης ενισχύοντας ταυτόχρονα και το αίσθημα της ικανοποίησης των
εργαζομένων. Προοδευτικά έγινε μια άλλη αλλαγή στην ιεραρχία, με την γενίκευση
της τοποθέτησης εξειδικευμένων εργαζομένων στις θέσεις για παράδειγμα των
προϊσταμένων της παραγωγής. Συνεπώς καταργούνται οι θέσεις εργασίας των
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προϊσταμένων παραγωγής που προέρχονται από την ιεραρχία των πρακτικών.
Επίσης, δημιουργείτε μια νέα θέση εργασίας, αυτή του βοηθού ή αναπληρωτή
προϊσταμένου παραγωγής.
4.2.4 Επίδραση του Καταμερισμού της εργασίας στην εργασιακή ικανοποίηση
Σ’ ότι αφορά τον καταμερισμό της εργασίας, είναι χρήσιμο να αναλύσει κανείς λ.χ. το
λεγόμενο «παραδοσιακό πρότυπο οργάνωσης της Γερμανικής βιομηχανίας», το
οποίο έχει χαρακτηριστεί «μορφή οργάνωσης με αυστηρό καταμερισμό εργασίας»
(H.Kern – M.Schuman), με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:
Την εφαρμογή της αρχής ενός αυστηρού καταμερισμού των δεξιοτήτων με τον
διαχωρισμό παραγωγής. Υπάρχουν διαφορετικές ιεραρχίες αλλά και αυστηρός
διαχωρισμός των εργασιών στο επίπεδο των εργατών: ο έλεγχος και η ρύθμιση της
παραγωγής είναι αρμοδιότητα των εργατών παραγωγής, ενώ η συντήρηση είναι
ευθύνη επαγγελματικών κατηγοριών εργαζομένων.
Την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών την
έχει ο προϊστάμενος παραγωγής, που είναι επιστήμων και συχνά ερευνητής. Αυτός
έχει την τελική ευθύνη για την παραγωγική διαδικασία στις γενικές της γραμμές,
παρόλο που λαμβάνει υπόψη του τις ερμηνείες των υφισταμένων του. Επίσης, έχει
ως ευθύνη του την διαφοροποίηση των εργασιών κατά τον έλεγχο, καθώς και την
ρύθμιση της παραγωγικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις του είναι κατ’ αρχήν
συνάρτηση της συστηματικής ανάλυσης, σε αυστηρά επιστημονικό επίπεδο των
παραμέτρων

της

παραγωγής

(εργαστηριακές

αναλύσεις,

δειγματοληψίες,

αξιοποίησης της βιβλιογραφίας, έρευνες σε τομείς που δεν έχουν διερευνηθεί
επαρκώς κλπ). Το πρόγραμμα που έχει οριστεί μεταβιβάζεται στο προσωπικό που
χειρίζεται την παραγωγική διαδικασία, αφού έχει εν μέρει «μεταφραστεί» από τους
υφιστάμενους σε οδηγίες που ορίζουν χωρίς καμία αμφιβολία το πλαίσιο δράσης των
εργατών.
Οι «χειριστές παραγωγής» είναι οι εργάτες παραγωγής που στο πλαίσιο του
προγράμματος το οποίο έρχεται από πάνω, έχουν την ευθύνη της τεχνικής
παρακολούθησης του συστήματος, της φροντίδας της λειτουργίας του και της
ρύθμισής του με βάση του καθορισμένους από το πρόγραμμα κανόνες. Με την
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δημιουργία των κέντρων ελέγχου, η δραστηριότητα του χειριστή παραγωγής
χωρίστηκε σε έλεγχο των εγκαταστάσεων (επιτόπου) και σε δραστηριότητα στον
πίνακα ελέγχου (παρακολούθηση και

ρύθμιση των εγκαταστάσεων του κέντρου

πληροφόρησης και παρέμβασης). Η θέση εργασίας στον πίνακα θεωρείται η
υψηλότερη θέση για τον εργάτη της βιομηχανίας, ενώ ο έλεγχος των εγκαταστάσεων
δεν είναι παρά μια δραστηριότητα για ημι-ειδικευμένο προσωπικό, ενώ στις μεγάλες
εγκαταστάσεις υπάρχει μια κλίμακα θέσεων εργατών παραγωγής: από τις απλές
χειρονακτικές (ανειδίκευτες) εργασίες που συνεχίζουν να υπάρχουν, ως τις θέσεις
που συνδέονται με την δομή της παραγωγής, δηλαδή ο έλεγχος των εγκαταστάσεων
(ημι-ειδικευμένος εργάτης μέσου επιπέδου) και η δραστηριότητα στον πίνακα (ημιειδικευμένος εργάτης ανώτερου επιπέδου) – ενώ μπορεί να υπάρχουν και
περισσότερες υποδιαιρέσεις. Η τοποθέτηση στις ανώτερες θέσεις γίνεται μέσω της
επιλογής και των εσωτερικών προαγωγών.
Η παρουσίαση αυτών των παραδοσιακών χαρακτηριστικών της οργάνωσης της
εργασίας στη βιομηχανία, μπορεί να συνδεθεί με την σύντομη περιγραφή του
«παλιού» αυστηρού καταμερισμού εργασίας. Αυτό το πρότυπο αξιοποιεί όπως είναι
φυσικό στην παραγωγή, προσωπικό χαμηλής ειδίκευσης και ικανοποίησης , το οποίο
φθάνει σε επίπεδα ημι-ειδικευμένου εργάτη, προσφέροντας εργασία με πολύ σαφείς
και αυστηρούς κανόνες, με έναν γενικό καταμερισμό εργασίας του οποίου τα
χαρακτηριστικά είναι σαφώς τεϋλοριστικά.
4.2.5 Εργασία και Στρατηγική των επιχειρήσεων
Η στρατηγική των επιχειρήσεων σε συνθήκες φθίνουσας πορείας της ζήτησης στην
εσωτερική και

στην ευρωπαϊκή αγορά, κινδυνεύει να υιοθετήσει επιλογές που

φθείρουν , μειώνοντας το δυναμικό και την εμβέλειά του πέρα απ’ ότι είναι αναγκαίο.
Είναι κατ’ αρχάς ορατό ότι υπάρχει κίνδυνος αντιμετώπισης από τις επιχειρήσεις του
προβλήματος της φθίνουσας εσωτερικής αγοράς, δια του μεταξύ τους ανταγωνισμού
και της προσπάθειας απόσπασης μεριδίων αγοράς.
Ένας δεύτερος κίνδυνος είναι να αντιμετωπιστεί πλέον το ζήτημα του τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης του κεφαλαίου γνώσεων της επιχείρησης, ως
μια διαδικασία οριακών προσαρμογών, η οποία δεν απαιτεί μεγάλες πρωτοβουλίες
στον τομέα των επενδύσεων, ή στον τομέα της εκπαίδευσης του εργατικού
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δυναμικού. Η εισαγωγή της πληροφορικής στην παραγωγή απαιτεί να γίνει ένα
σοβαρό βήμα στο επίπεδο των γνώσεων των εργαζομένων, το οποίο μπορεί και να
στηριχθεί για παράδειγμα, στην ύπαρξη εργαζομένων απόφοιτων τεχνικών σχολών.
Διαφορετικά η απουσία ενός εργατικού δυναμικού με βελτιωμένο επίπεδο γνώσεων
αποτελεί εμπόδιο σ’ ότι αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού
της παραγωγής. Αυτό

που

συμβαίνει

σήμερα

είναι

ότι

οι

πρωτοβουλίες

εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων έχουν μερικό χαρακτήρα και εξαρτώνται από
τις δυνατότητες που έχει το υπάρχον προσωπικό.
Φαίνεται να έχει πλέον φθάσει στα όριά της μια προσέγγιση της στρατηγικής των
επιχειρήσεων, η οποία δεν ξεπερνούσε παλαιότερα το χώρο της επιχείρησης.
Πρόκειται για μια κουλτούρα που έχει σημαδέψει την πορεία αυτών των
επιχειρήσεων, ενώ τείνει να διαμορφώσει και το πλαίσιο στο οποίο αντιμετωπίζεται
το μέλλον της κάθε επιχείρησης. Η κουλτούρα αυτή περιελάμβανε και την πολιτική
απέναντι στο εργατικό δυναμικό, το οποίο παρέμενε ανικανοποίητο και χωρίς
επαγγελματική ιδιότητα, με μόνη δυνατότητα εξέλιξης στην εσωτερική αγορά
εργασίας των επιχειρήσεων. Ευνοήθηκε σημαντικά από το γεγονός ότι εφαρμόστηκε
μια πολύ προσεκτική πολιτική μείωσης του προσωπικού, που μείωσε στο ελάχιστο
την κινητικότητα και η οποία ορίζεται ως το άθροισμα των προσλήψεων και
αποχωρήσεων των εργαζομένων.
4.2.6 Τεχνολογία – Παραγωγικότητα-Εργασιακή Ικανοποίηση.
Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας αφορά δύο διαφορετικές μεταβολές: την εισαγωγή
αυτοματισμών και την χρήση της πληροφορικής. Οι μεταβολές αυτές που αφορούν
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμόστηκαν
και εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις / οργανισμούς με προοδευτικά βήματα, ώστε
η αφομοίωσή τους να γίνεται χωρίς έντονες αλλαγές και χωρίς σημαντικές διακοπές
της ίδιας της παραγωγής. Πρόκειται πάντως για αλλαγές που επηρέασαν και
συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγικότητα, καθώς επέτρεψαν και
επιτρέπουν, την προοδευτική μείωση του προσωπικού σε μονάδες παραγωγής.
Πριν αρχίσει η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογικών μεταβολών, η οργάνωση της
παραγωγής όπως διαπιστώθηκε βασιζόταν σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων με
χαμηλή

ειδίκευση

που

παρακολουθούσαν

και

ρύθμιζαν

κατόπιν

εντολών
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συγκεκριμένα σημεία της παραγωγικής ροής, ενώ υπήρχε ένα κεντρικό σημείο όπου
ένας εργαζόμενος

παρακολουθούσε τα διάφορα μεγέθη σε όλα τα σημεία μιας

μονάδας της επιχείρησης, ασκώντας και έναν συνολικό έλεγχο της διαδικασίας.
Η εισαγωγή αυτοματισμών οδηγεί σταδιακά στη μείωση του προσωπικού, καθώς
πολλές διορθωτικές ενέργειες και ρυθμίσεις γίνονται πλέον αυτόματα. Παραμένει
φυσικά αναγκαία η κεντρική παρακολούθηση για την αξιολόγηση της παραγωγικής
διαδικασίας συνολικά. Η εισαγωγή αυτοματισμών είναι μια συνεχής εξέλιξη στις
επιχειρήσεις.
Η χρήση της πληροφορικής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγής,
είναι μια επιλογή που προστίθεται στην εισαγωγή αυτοματισμών. Η πληροφορική
επιτρέπει να γίνονται αφενός αναλύσεις πολλαπλών μεγεθών από τον υπολογιστή
και αφετέρου να συνδυάζονται μεταξύ τους αυτοματισμοί που υπάρχουν σε
συγκεκριμένα σημεία της παραγωγικής ροής.
Θεωρητικά αυτές οι τεχνολογικές μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν στην
αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση θα υπήρχε
ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης των μεγεθών και λειτουργίας αυτοματισμών, το
οποίο θα καταργούσε πλήρως τις εκτιμήσεις και παρεμβάσεις των εργαζομένων . Η
πλήρης αυτοματοποίηση της παραγωγής είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ιδιαίτερα
δημοφιλής.

Πρόκειται

παρακινδυνευμένο

για

από

ένα
την

μεγάλο
άποψη

άλμα
της

το

οποίο

ασφάλειας,

όμως

θεωρείται

αλλά

και

της

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των εργαζομένων της .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ»
5.1 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Η παρούσα πτυχιακή είναι βασισμένη στο άρθρο με τίτλο « Job satisfaction and
technology in Mexico» των Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams (2004). Στο
συγκεκριμένο άρθρο, οι τρεις ερευνητές κάνουν μια προσπάθεια διερεύνησης της
σχέσης κάποιων μεταβλητών που σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή ικανοποίηση.
Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν

την

εργασιακή

ικανοποίηση

σε

κάποιο

ιδιαίτερο

περιβάλλον.

Στηριζόμενοι στην συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία, προσδοκούμε με τον ίδιο
τρόπο να καταλήξουμε στη διαμόρφωση σχέσεων ανάμεσα σε μεταβλητές που
αφορούν την εργασιακή ικανοποίηση.
Οι μεταβλητές (variables) που χρησιμοποιούνται στην ερευνά μας δεν είναι τυχαίες ή
αυθαίρετες. Αντιθέτως, προέρχονται από μια εκτενέστατη ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και κυρίως της διεθνούς αρθρογραφίας, η οποία πραγματοποιήθηκε
από τους συγγραφείς του άρθρου στο οποίο βασιστήκαμε. Οι Steve Lovett, Tom
Coyle και Russel Adams μέσα από την μελέτη προηγούμενων εμπειρικών ερευνών
κατέληξαν σε ένα ερευνητικό μοντέλο, το οποίο αποτελείται από τρεις μεταβλητές,
των οποίων οι σχέσεις θα διερευνηθούν με την χρήση του ερωτηματολογίου. Οι
μεταβλητές αυτές είναι:
Job Satisfaction : Εργασιακή Ικανοποίηση
Job Commitment : Εργασιακή Δέσμευση
Turnover Intentions : Αλλαγή Προθέσεων
Από τις μεταβλητές αυτές, σύμφωνα πάντα με τους Steve Lovett, Tom Coyle και
Russel Adams, η μία είναι ανεξάρτητη (εργασιακή ικανοποίηση) και οι άλλες δυο
εξαρτημένες. Μεταξύ των τριών παραπάνω μεταβλητών δημιουργούνται ορισμένες
σχέσεις (συσχετίσεις). Ο σκοπός της ερευνητικής μας προσπάθειας υλοποιείται μέσα
από τον έλεγχο τεσσάρων υποθέσεων, οι οποίες αφορούν σχέσεις ανάμεσα στις
μεταβλητές με τις οποίες ασχολούμαστε. Οι υποθέσεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε,
είναι αποτέλεσμα μελέτης βιβλίων και κυρίως επιστημονικών άρθρων που έχουν
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γραφτεί για την εργασιακή ικανοποίηση, από τους συγγραφείς του άρθρου. Εν
συνεχεία, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των τεσσάρων υποθέσεων της
ερευνάς μας, συνοδευοντάς τες με κάποια θεωρητικά στοιχεία που αιτιολογούν τους
λόγους τους οποίους μας οδήγησαν στην διαμόρφωση τους:
Υποθέσεις 1 & 2.
Η συμπεριφορά και η γενική στάση που έχει ο υπάλληλος για την εργασία του
απορρέει από την γενική ικανοποίηση που νοιώθει γι’ αυτήν. Η γενική στάση του
εργαζομένου δεν έχει μονομερή σημασία. Μπορεί, βέβαια, να είναι θετική ή αρνητική,
παρόλα αυτά είναι ένα σύνολο από μορφές συμπεριφοράς στην εργασία, το οποίο
διαιρείται σε κατηγορίες και εξαρτάται από παράγοντες που αναφέρονται ως ‘‘εγγενή
χαρακτηριστικά της εργασίας’’.
Τα χαρακτηριστικά της εργασίας αναφέρονται στο κατά πόσο η εργασία θεωρείται
σημαντική από τον εργαζόμενο, κατά πόσο θεωρείται βαρετή ή ενδιαφέρουσα και στο
κατά πόσο θεωρείται εξοντωτική ή χαλαρωτική (Stone, E. F.,και Gueuntal,H. G.,
1985).

Όπως

αντιλαμβανόμαστε,

στα

υψηλής

τεχνολογίας

εργοστάσια,

οι

εργαζόμενοι είναι πολύ πιθανό να έχουν μια πιο ευρεία εμπειρία από την εργασία
τους, να ‘πειραματίζονται’ με άλλες θέσεις εργασίας ποικίλων δραστηριοτήτων και
έτσι η εργασία τους να είναι πιο ‘προκλητική’. Λόγω αυτών των δυνατοτήτων η
ικανοποίηση από τα εγγενή χαρακτηριστικά της εργασίας τους δεν θα είναι στενά
συνδεδεμένη με την γενική ικανοποίηση εργασίας στις εγκαταστάσεις υψηλής
τεχνολογίας. Από την άλλη πλευρά, στα εργοστάσια με χαμηλή τεχνολογία θα είναι
πιο στενά συνδεδεμένη η ικανοποίηση της εργασίας με τα εγγενή χαρακτηριστικά,
λόγω του ότι η εργασία εκεί είναι συνήθως επαναλαμβανόμενη κουραστική και
βαρετή και οι εργαζόμενοι σε αυτά, οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχτούν την
επαναλαμβανόμενη και φαινομενικά ασήμαντη εργασία τους θα τείνουν να μην είναι
ικανοποιημένοι.
Υπόθεση 1.
«Η ικανοποίηση με τα εγγενή χαρακτηριστικά εργασίας θα είναι πιο στενά
συνδεδεμένη με τη γενική ικανοποίηση εργασίας στις εγκαταστάσεις με χαμηλή
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τεχνολογία, παρά σε εγκαταστάσεις με υψηλή τεχνολογία.» (Steve Lovett, Tom Coyle
και Russel Adams ‘Job Satisfaction and Technology in Mexico’(2004)).
Άλλα χαρακτηριστικά της εργασίας είναι η αμοιβή και ο επόπτης (Judge, T. A. και
Church, A. H., 2000), καθώς επίσης και το πρόγραμμα εργασιών. Ανεπίσημα,
αναμένεται ότι η ικανοποίηση από την αμοιβή, τον επόπτη και το πρόγραμμα
εργασιών θα είναι εξίσου συνδεδεμένο με την γενική ικανοποίηση στις εγκαταστάσεις
υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας, επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα
από κάθε είδους τεχνολογική εγκατάσταση.
Μια τελική άποψη στην εργασιακή ικανοποίηση αφορά τις ευκαιρίες για
επαγγελματική πρόοδο (Judge, T. A. και Church, A. H., 2000) και ‘φωνή’ στην
εργασία (Folger, R. 1977). Η ανοιχτή, ειλικρινής και καλή επικοινωνία ανάμεσα στην
διοίκηση και τους εργαζομένους της έχει, ως παράγοντας επιρροής της εργασιακής
ικανοποίησης, μεγάλη βαρύτητα. Στην εργασία μας, ως ‘φωνή’ θα αναφέρονται τα
αιτήματα και οι προτάσεις των εργαζομένων. Μεγάλη επίδραση στην εργασιακή
ικανοποίηση φαίνεται ότι έχει και η αίσθηση των εργαζομένων ότι η δουλεία τους
αναγνωρίζεται` ότι οι ίδιοι έχουν αξία στην εταιρεία τους και ότι η εταιρεία εκφράζεται
θετικά για τις επιτυχίες που προκύπτουν από το έργο τους και αυτό ενδεχομένως
τους οδηγήσει σε κάποια προαγωγή. Συνεπώς, οι ευκαιρίες για επαγγελματική
πρόοδο, ως παράγοντας παρακίνησης των εργαζομένων, συντελούν στην βελτίωση
της αποδοσής τους. Η ‘φωνή’ και οι ευκαιρίες προόδου θεωρούνται βασικά κίνητρα,
τα οποία μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους με το σωστό τρόπο.
Όπως είναι φυσικό, οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, που
συνήθως είναι άτομα πιο εξειδικευμένα, όταν αντιλαμβάνονται ότι έχουν λίγες
ευκαιρίες

για

πρόοδο

και

λίγη

‘φωνή’

στην

εργασία,

είναι

περισσότερο

δυσαρεστημένοι από τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε χαμηλής
τεχνολογίας εγκατάσταση. Επίσης, θα διαφέρουν και σε κάποια ψυχολογικά
χαρακτηριστικά όπως το αίσθημα ευθύνης, η ανάγκη για επιβεβαίωση (έπαινο) και η
ανάγκη για επίτευγμα.
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Υπόθεση 2.
«Οι ευκαιρίες για πρόοδο και ‘φωνή’ στην εργασία θα είναι πιο στενά συνδεδεμένες
με την γενική ικανοποίηση εργασίας στις εγκαταστάσεις με υψηλή τεχνολογία, παρά
στις εγκαταστάσεις με χαμηλή τεχνολογία.» (Steve Lovett, Tom Coyle και Russel
Adams ‘Job Satisfaction and Technology in Mexico’(2004)).
Άρα, υποθέτουμε ότι οι εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις χαμηλής τεχνολογίας θα είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι με τα χαρακτηριστικά της εργασίας, ενώ στις
εγκαταστάσεις

υψηλής

τεχνολογίας

οι

εργαζόμενοι

θα

είναι

περισσότερο

ικανοποιημένοι με τις ευκαιρίες για επαγγελματική άνοδο και για ‘φωνή’ στην εργασία.
Υποθέσεις 3 & 4.
Όταν οι εργαζόμενοι νοιώσουν ότι η εργασία τους δεν αναγνωρίζεται από την
εταιρεία τους, συχνά καταφεύγουν στην αποχώρηση. Οι εργαζόμενοι σε υψηλής
τεχνολογίας εγκατάσταση, οι οποίοι συνήθως διαθέτουν περισσότερα προσόντα και
δεξιότητες, όπως επίσης και μεγαλύτερη εξειδίκευση, γεγονός που τους παρέχει
περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και σαφώς περισσότερες
εναλλακτικές λύσεις πάνω στην εργασία απ’ ότι έχουν οι εργαζόμενοι σε
εγκαταστάσεις με χαμηλή τεχνολογία. Για το λόγο αυτό, ένας μη ικανοποιημένος
εργαζόμενος σε εργοστάσιο με υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις είναι πιο πιθανό
να σκεφτεί να παραιτηθεί.
Υπόθεση 3.
«Η γενική ικανοποίηση εργασίας σε σχέση με τις αλλαγές των προθέσεων θα
παρατηρείται πιο έντονα στις εγκαταστάσεις με υψηλή τεχνολογία, παρά σε
εγκαταστάσεις με χαμηλή τεχνολογία.» (Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams
‘Job Satisfaction and Technology in Mexico’(2004)).
Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι των
εργοστασίων με υψηλή τεχνολογία θα εγκατέλειπαν πιο εύκολα την εργασία τους,
αφού θα ήταν ‘εις γνώσιν’ των δυνατοτήτων τους. Η παραίτηση όμως δεν είναι το
μοναδικό αποτέλεσμα.
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Μια άλλη διάσταση του φαινομένου αυτού, σχετίζεται με την δέσμευση που
καλλιεργείται στους εργαζομένους από την εταιρεία, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να
νοιώθει την επιχείρηση ως ‘οικογένεια’ του και να ταυτίζει τους προσωπικούς του
στόχους με τους στόχους της εταιρείας.
Σ’ αυτήν την περίπτωση, η αφοσίωση μπορεί να συνδέεται θετικά ή αρνητικά με την
επαγγελματική ικανοποίηση, δηλαδή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης
του ατόμου και να συνδέεται με την παραγωγικότητα και την υγεία, μπορεί όμως και
να περιλαμβάνει αρνητικούς δείκτες, όπως συχνές απουσίες, σαμποτάζ, βία, έλλειψη
ομαδικότητας και ενδιαφέροντος καθώς επίσης και μείωση της συλλογικής εργασίας
που θα αποφέρει και μείωση στην παραγωγικότητα. Αυτά είναι τα πιο συχνά
φαινόμενα στα εργοστάσια χαμηλής τεχνολογίας, στα οποία οι δυσαρεστημένοι
εργαζόμενοι δεν αφήνουν εύκολα την εργασία τους.
Υπόθεση 4.
«Η γενική ικανοποίηση εργασίας σχετικά με την εργασιακή δέσμευση θα
παρατηρείται πιο έντονα στις εγκαταστάσεις με χαμηλή τεχνολογία παρά στις
εγκαταστάσεις με υψηλή τεχνολογία.» (Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams
‘Job Satisfaction and Technology in Mexico’ (2004)).
5.2 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ερευνά μας είναι μια προσπάθεια εντοπισμού της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του
τεχνολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων και των μεταβλητών (εργασιακή
ικανοποίηση,

εργασιακή

δέσμευσή,

αλλαγή

προθέσεων),

καθώς

και

των

χαρακτηριστικών τους, τα οποία καθορίζουν τη θετική ή την αρνητική ύπαρξη τους με
την βοήθεια των τεσσάρων υποθέσεων των Lovett, Coyle και Adams (2004) από το
άρθρο

τους

‘Εργασιακή

Ικανοποίηση

και

Τεχνολογία

στο

Μεξικό’

που

παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 5.1.
Για

την μέτρηση των μεταβλητών της έρευνας μας χρησιμοποιήθηκε

το

ερωτηματολόγιο των Lovett, Coyle και Adams, το οποίο αποτελείται από 16
ερωτήσεις (προσδιοριστικές μεταβλητές ή items) και 5 ερωτήσεις που αφορούν το
άτομο που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο (διάρκεια εργασίας, φύλο, οικογενειακή
κατάσταση, ηλικία, επίπεδο σπουδών).
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Αναλυτικά έχουμε:
Εργασιακή Ικανοποίηση………………………………….10ερωτήσεις
Εργασιακή Δέσμευσή…………………………………….. 3ερωτήσεις
Αλλαγή προθέσεων………………………………………. 3ερωτήσεις
Σύνολο……………………………………………………..16ερωτήσεις
Η μέτρηση όλων των μεταβλητών έγινε με κλίμακα Lickert 5 σημείων.
Σημαντικότητα (0=πολύ σημαντική–4=τελείως ασήμαντη)
Ενδιαφέρον-Βαρετή (0=πολύ ενδιαφέρουσα-4=πολύ βαρετή)
Χαλαρωτική-Εξοντωτική (0=πολύ χαλαρωτική-4=πολύ εξοντωτική)
Αποδοχές (0=πολύ καλές-4=πολύ κακές)
Συμπεριφορά προϊστάμενου τμήματος (0=άριστη-4=απαίσια)
Πρόγραμμα εργασιών (0=εξαιρετικό-4=απαίσιο)
Ευκαιρίες για επαγγελματική ανόδου (0=πάρα πολλές-4=καμμία)
Οι μεταβλητές α) ‘συνθήκες εργασίας’, β) ‘αιτήματα’ όπως επίσης και οι μεταβλητές,
οι

οποίες

αναφέρονται

γ)

‘στην

πρόθεση

προς

αποχώρηση’

μετρήθηκαν

(0=συμφωνώ απόλυτα-4=διαφωνώ απόλυτα)
Γενική εκτίμηση εργασίας (0=πολύ καλή-4=πολύ κακή)
Ποιοτικοί Στόχοι (0=πολύ ενδιαφέρον-4=κανένα ενδιαφέρον)
Ικανότητα ομαδικής εργασίας (0=πολύ ενδιαφέρον-4=κανένα ενδιαφέρον)
Συμβολή

στην

επιτυχία

της

επιχείρησης

(0=συμφωνώ

απόλυτα-4=διαφωνώ

απόλυτα)
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5.3 ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια να ερευνηθεί κατά πόσο οι
υποθέσεις

του

άρθρου

στο

οποίο

βασιστήκαμε

ισχύουν

στην

ελληνική

πραγματικότητα. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε μια ενδεικτική πρωτογενή
στατιστική έρευνα σε εργαζομένους δύο εργοστασίων. Το ένα έχει εγκαταστάσεις
υψηλής τεχνολογίας, ενώ το δεύτερο έχει χαμηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις. Και τα
δύο ασχολούνται με την τυποποίηση και την εμπορία χυμών και αναψυκτικών. Το
πρώτο είναι παράρτημα μιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας, ενώ το δεύτερο πρόκειται
για μια τοπική επιχείρηση που εδρεύει στο Βόλο.
Το ερωτηματολόγιο που καταρτίστηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας
χωρίζεται σε τέσσερις (4) ενότητες και είναι το ερωτηματολόγιο των Lovett, Coyle και
Adams (2004). Από αυτές, οι τρεις πρώτες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των
μεταβλητών της έρευνας, ενώ η τέταρτη αφορά κάποια προσωπικά στοιχεία του
ερωτώμενου. Με τις ερωτήσεις αυτές, επιδιώκουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη
κάλυψη του θέματος ώστε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η μέτρηση των
ερωτήσεων έγινε με κλίμακα Lickert 5 σημείων. Πριν δώσουμε τα ερωτηματολόγια
στους εργαζόμενους, διεξάγαμε μια πιλοτική έρευνα (Pilot-survey) σε μία μικρή
ομάδα εργαζομένων με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού πληρότητας και του
ορθού σχεδιασμού του ερωτηματολογίου. Αυτό έγινε γιατί όπως χαρακτηριστικά
τόνισαν οι Sir Moser C. και Kalton G. (1977) «καμία στατιστική έρευνα δεν μπορεί να
είναι καλύτερη από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή». Με τη φράση
αυτή τονίζεται το γεγονός ότι σε μία έρευνα, ακόμη και αν εφαρμοστεί
αποτελεσματικά το σχέδιο δειγματοληψίας ή η πλέον ενδεδειγμένη ανάλυση των
στοιχείων, δεν είναι δυνατόν να εξαγάγουμε σωστά συμπεράσματα αν ληφθούν μη
συγκρίσιμες απαντήσεις από ένα ακατάλληλο ερωτηματολόγιο, από ασαφείς
ερωτήσεις κ.λ.π.. Στην περίπτωση μας, αν και το ερωτηματολόγιο ήταν βασισμένο
στο άρθρο των Steve Lovett, Tom Coyle και Russell Adams (2004), είχαμε τις
επιφυλάξεις μας αν στην μετάφραση αποδόθηκαν σωστά οι ορισμοί, γι’ αυτό και
πραγματοποιήθηκε

πιλοτική

έρευνα

(pilot-survey).

Διαπιστώνοντας

ότι

το

ερωτηματολόγιο μας ήταν σαφές, δόθηκε στους εργαζόμενους για συμπλήρωση. Για
την συμπλήρωση απευθυνθήκαμε σε εργαζομένους όλης της ιεραρχίας και
ειδικότερα στους μόνιμούς υπαλλήλους. Ο τρόπος λήψης του δείγματος ήταν η απλή
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ή απεριόριστη τυχαία δειγματοληψία και συγκεκριμένα η μέθοδος των λαχνών (από
λίστες εργαζομένων). Παρόλο τον έλεγχο που έγινε στο ερωτηματολόγιο, και στα δύο
εργοστάσια ήμασταν παρόντες κατά την διάρκεια συμπλήρωσης τους, ώστε να
μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τυχόν παρανοήσεις, καθώς και να δώσουμε τις
κατάλληλες διευκρινήσεις. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εγινε στο κυλικίο
όπου οι εργαζόμενοι κάνουν διάλλειμμα, χωρίς την παρουσία προισταμένων τους.
Μόλις συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο το έριχναν μέσα σε μία κάλπη. Παρά το
γεγονός ότι το δείγμα μας δεν επαρκεί για να είναι αντιπροσωπευτικά τα
συμπεράσματα, λόγω του ότι οι απαντήσεις αντιπροσωπεύουν μόνο τους
εργαζομένους δύο εργοστασίων, αναμένεται να δώσει μια μικρή εικόνα των σχέσεων
των μεταβλητών. Αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, έγινε
η ανίχνευση τους με σκοπό την απόρριψη εκείνων που ήταν ακατάλληλα για
ανάλυση. Συνολικά συγκεντρώθηκαν ενενήντα (90) ερωτηματολόγια. Τέσσερα (4)
από αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα. Τα υπόλοιπα ογδόντα έξι (86) ερωτηματολόγια
καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) για να αναλυθούν και να εξαχθούν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία.
Από τα ογδόντα έξι (86) ερωτηματολόγια, τα εβδομήντα τέσσερα (74) είναι
συμπληρωμένα από μόνιμους υπαλλήλους, ενώ τα υπόλοιπα από εποχικούς
υπαλλήλους συνολικά και για τα δύο εργοστάσια (για την ανάλυση συχνοτήτων βλέπε
Παράρτημα 2).
Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο χαμηλής τεχνολογίας είναι νεώτεροι από τους
εργαζόμενους στο εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας σε ποσοστό 23,3%, οι οποίοι
ανήκουν ηλικιακά στην κατηγορία 23-27 ετών. Στο εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας
ανήκουν στην κατηγορία 33-37 ετών (25,6%). Επίσης, βρέθηκαν ότι περισσότερους
έγγαμους εργαζόμενους (48,8%) απασχολεί το εργοστάσιο με την υψηλή τεχνολογία
στις εγκαταστάσεις του.
Το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων (48,8%) που απασχολείται στο εργοστάσιο με
την υψηλή τεχνολογία έχει 4–7 χρόνια εργασίας. Το ίδιο ισχύει και στο εργοστάσιο με
την χαμηλή τεχνολογία σε μικρότερο ποσοστό (34,9%).
Η σημαντικότερη, όμως, διαφορά των εργαζομένων στα δύο εργοστάσια βρίσκεται
στην μόρφωσή τους. Οι εργαζόμενοι στο υψηλής τεχνολογίας εργοστάσιο έχουν
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ανώτερη κατάρτιση (Απόφοιτοι ΤΕΙ 34,9% - Απόφοιτοι ΑΕΙ 25,6%), σε σύγκριση με
τους συναδέλφους τους στο χαμηλής τεχνολογίας (Απόφοιτοι Λυκείου 62,8%).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο « ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ»
6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (CRONBACH ALPHA)
Για την ανάλυση της αξιοπιστίας (reliability analysis) των τριών μεταβλητών
χρησιμοποιήσαμε το στατιστικό μέτρο Cronbach Alpha, το οποίο μας έδειξε ότι οι
περισσότερες μεταβλητές είναι συνεπείς ως προς αυτό που μετρούνε. Σύμφωνα με
τη διεθνή βιβλιογραφία (Nunnaly, 1978) μια τιμή του μέτρου Cronbach Alpha που
βρίσκεται πάνω από το 0,7 αποτελεί κριτήριο αξιόπιστης κλίμακας. Τα δικά μας
αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

CRONBACH

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ALPHA

(1) Εργασιακή Ικανοποίηση

86

0,851

(2) Εργασιακή Δέσμευση

86

-0,220

86

-0,704

(3)

Αλλαγή

προθέσεων

(προς

αποχώρηση)

Πίνακας 1: Ανάλυση Αξιοπιστίας
6.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Πριν περάσουμε στον έλεγχο των τεσσάρων υποθέσεων παρατίθενται κάποια
στατιστικά στοιχεία ( μ. όρος-mean, τυπική απόκλιση-St.deviation ) των μεταβλητών
για να διαπιστωθεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Τα στοιχεία παρουσιάζονται
στον Πίνακα 2 και οι μεταβλητές προέρχονται από το άρθρο ‘Job Satisfaction and
Technology in Mexico’ των Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams (2004).
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Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούνται τα εξής:
Για κάθε μία από τις περιπτώσεις, από τα χαρακτηριστικά που μετρούν

στην

εργασιακή ικανοποίηση, παρατηρείτε ότι στο εργοστάσιο χαμηλής τεχνολογίας, οι
μεγαλύτερες τιμές αναφέρονται στο φόρτο εργασίας (κούραση από την εργασία)
(2,63) και στις ευκαιρίες ανόδου στην ιεραρχία της επιχείρησης (2,12), ενώ η
μικρότερη αναφέρεται στο πόσο σημαντική θεωρούν την εργασία τους οι εργαζόμενοι
(0,93). Στην εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας, η μεγαλύτερη τιμή αναφέρεται –
επίσης- στο φόρτο εργασίας (2,74) και η αμέσως επόμενη αναφέρεται στο πώς
αξιολογούν οι εργαζόμενοι τις αποδοχές τους (1,79). Η μικρότερη τιμή παρατηρείται
στην συμπεριφορά των ανωτέρων (1,14). Στο γενικό, οι μεγαλύτερες τιμές
αναφέρονται στα ίδια χαρακτηριστικά με το εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας (2,69 και
1,57 αντίστοιχα) καθώς επίσης και στις ευκαιρίες ανόδου που προσφέρει η εταιρεία
στον εργαζόμενο (1,80). Και η μικρότερη τιμή συναντάται στο πόσο σημαντική
θεωρούν την εργασία τους οι εργαζόμενοι (1,07).
Για την μεταβλητή αλλαγή προθέσεων (προς αποχώρηση) και στα δύο εργοστάσια,
είτε μεμονωμένα είτε συνολικά η μέγιστη τιμή αναφέρεται στην αλλαγή εργασίας
(χαμ.τεχ.2,65 , υψ.τεχ.2,49 , συνολικά 2,57). Και όπως είναι αναμενόμενο, η
μικρότερη τιμή συναντάτε στην πρόθεση για συνέχιση της εργασίας και τον επόμενο
χρόνο (χαμ.τεχ.0,98 , υψ.τεχ.1,30 , συνολικά 1,14).
Τέλος σε ότι αφορά την μεταβλητή, εργασιακή δέσμευσή, η στατιστική ανάλυση
έδειξε ότι στο εργοστάσιο με χαμηλή τεχνολογία καθώς και στο γενικό, η μεγαλύτερη
τιμή αναφέρεται στο ενδιαφέρον των εργαζομένων για την ομαδική εργασία (2,21 και
2,22 αντίστοιχα). Στο εργοστάσιο με την υψηλή τεχνολογία η μεγαλύτερη τιμή
παρατηρήθηκε στο ενδιαφέρον των εργαζομένων για την επίτευξή των ποιοτικών
στόχων της επιχείρησης (2,33). Και στις τρεις περιπτώσεις, η μικρότερη τιμή
παρουσιάστηκε στην συμβολή του εργαζομένου στην επιτυχία της επιχείρησης
(χαμ.τεχ.1,28 , υψ.τεχ.1,23 , συνολικά 1,26).
Επιπλέον, προκειμένου να συγκριθούν οι τιμές όλων των χαρακτηριστικών που
αναφέρονται στις μεταβλητές μας, χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας 3 (Αναλυτικά ο
πίνακας παρατήθεται στο Παράρτημα 2).
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Υψηλή

Χαμηλή

Mean

Mean

t-value

(2-tailed)

1.σημαντικότητα

1,21

0,93

-1,586

0,116

2.ενδιαφέρον

1,37

1,4

0,11

0,912

3.φόρτο εργασίας

2,74

2,63

-0,598

0,551

4.αποδοχές

1,79

1,35

-2,331

0,022

5.συμπεριφορά ανωτέρων

1,14

1,12

-0,124

0,902

6.πρόγραμμα εργασιών

1,33

1,58

1,641

0,105

7.ευκαιρίες ανόδου

1,49

2,12

2,707

0,008

8.προτάσεις εργαζομένων

1,37

1,63

1,358

0,178

9.προσοχή στα αιτήματα

1,3

1,42

0,601

0,549

10.εκτίμηση εργασίας

1,23

1,14

-0,499

0,619

11.συνέχιση εργασίας κ'επομενο χρόνο

1,3

0,98

-1,653

0,102

12.συνέχιση εργασίας πολλα χρόνια

1,7

1,58

-0,399

0,691

13.αλλαγή εργασίας

2,49

2,65

0,658

0,512

στόχων

2,33

1,7

-2,745

0,007

15.ενδιαφέρον ομαδικής εργασίας

2,23

2,21

-0,98

0,922

16.συμβολή στην επιτυχία

1,23

1,28

0,199

0,842

Significance

Ικανοποίηση με:

Αλλαγή προθέσεων:

Εργασιακή δέσμευση:
14.ενδιαφέρον

επίτευξης

ποιοτικών

Πίνακας 3: Σύγκριση μέσων(Για όλες τις μεταβλητές,χαμηλά νούμερα αντιπροσωπεύουν

επιθυμητές

αντιδράσεις, ΕΚΤΟΣ της Αλλαγής Εργασίας ,η οποία ισχύει αντίστροφα)

Αναλύοντας τα συμπεράσματα του πίνακα έχει διαπίστωθεί οτι μόνο για τα
χαρακτηριστικά Αποδοχές και Εκτίμηση Εργασίας οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων
δεν είναι ίσες – equal Variances not assumed, εφόσον πρέπει το Sig>0,05 (
Sig=0,010 και Sig=0,028 αντίστοιχα). Όσον αφορά, άν δύο ομάδες έχουν τον ίσο
μέσο

αυτό

ισχύει

για

την

πλειοψηφία,

εκτός

όμως

των

εξής:

Αποδοχές{Sig.(2tailed)=0,022} , Eυκαιρίες Ανόδου {Sig.(2tailed)=0,008} , Επίτευξη
Ποιοτικών Στόχων {Sig.(2tailed)=0,007}. Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζοντας ότι το tvalue> I2I είναι στατιστικά σημαντικό και δείχνει ότι υπάρχει μία σχέση, ενώ το Sig 2tailed δείχνει αν είναι ισχυρή. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά στα εξής χαρακτηριστικά: αποδοχές, ευκαιρίες ανόδου και ενδιαφέρον
επίτευξης των ποιοτικών στόχων της επιχείρησης.
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Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο χαμηλής τεχνολογίας
¨παραπονέθηκαν¨ περισσότερο για το πρόγραμμα εργασιών τους και για την ‘βαρετή’
εργασία τους, είναι πιο δυσαρεστημένοι όσον αφορά τις προτάσεις και τα αιτηματά
τους καθώς και τις ευκαιρίες για αναβάθμισή στην εργασιακή κλίμακα. Επίσης, είναι
πιο θετικοί στην παραμονή τους στην εργασία, και δεν θα την άλλαζαν με μία άλλη με
τα ίδια δεδομένα, αλλά διαφορετική διεύθυνση.
Από την άλλη, οι εργαζόμενοι στο υψηλής τεχνολογίας εργοστάσιο ¨παραπονέθηκαν¨
κυρίως για το φόρτο εργασίας (κούραση), για τις οικονομικές τους απολαβές. Επίσης,
έδειξαν μικρότερη πρόθεση να παραμείνουν στην εργασία τους, αλλά αρκετό
ενδιαφέρον για ομαδική εργασία και για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της
εργοδότριας εταιρείας τους μέσα απο την γραμμή παραγωγής.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων (1,2,3)
προχωρούμε στον έλεγχο των υποθέσεων.
6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι ερευνητικές υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί στην παρούσα έρευνα είναι
τέσσερις (4). Για να διαπιστωθεί η ισχύ ή μη των τεσσάρων υποθέσεων (οι οποίες
αντιπροσωπεύουν σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές της ερευνάς μας και
υιοθετήθηκαν από το άρθρο «Job Satisfaction and Technology in Mexico»των Steve
Lovett, Tom Coyle και Russel Adams (2004)) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των
Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων (Μ.Δ.Ε.) - Structural Equation Modeling (S.E.M.).
H τεχνική Μ.Δ.Ε. εξετάζει μια σειρά εξαρτημένων σχέσεων, ταυτόχρονα. Είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μια εξαρτημένη μεταβλητή γίνεται ανεξάρτητη στις επόμενες
σχέσεις συνάρτησης. Αυτό το σύνολο σχέσεων, καθένα με τις ανεξάρτητες και τις
εξαρτημένες μεταβλητές, είναι η βάση της Μ.Δ.Ε.
6.3.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
6.3.1.1. Προσαρμογή Συνολικού Μοντέλου – Overall Model Fit
Για να εκτιμηθεί η ποιότητα προσαρμογής των δεδομένων των μοντέλων μας είναι
απαραίτητο να γίνει μια σειρά ελέγχων, οι οποίοι θα αφορούν το συνολικό μοντέλο,
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τα μετρικά μοντέλα και το δομικό μοντέλο. Για την μέτρηση της ποιότητας εφαρμογής
του συνολικού μοντέλου υπάρχουν διάφορα μέτρα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις
μεγάλες ομάδες και τα σημαντικότερα από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:
Degrees of Freedom (‘βαθμοί ελευθερίας’) : Ορίζεται ως η διαφορά του πλήθους των
συσχετίσεων / συνδιακυμάνσεων και του πραγματικού πλήθους των συντελεστών
του προτεινόμενου μοντέλου και υπολογίζεται από τον τύπο: df=1/2[(p+q)(p+q+1)]-t ,
οπού p=το πλήθος των ενδογενών δεικτών, q=το πλήθος των εξωγενών δεικτών και
t=το πλήθος των εκτιμηθέντων συντελεστών στο προτεινόμενο μοντέλο.
Chi-Square Statistic: Μεγάλη τιμή του Χ2, σε σχέση με τους βαθμούς ελευθερίας,
δηλώνουν σημαντική διαφορά στους παρατηρηθέντες και εκτιμηθέντες πίνακες. Ο
ερευνητής ψάχνει για μη σημαντικές διαφορές.
P value: > 0,05
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) : Η τιμή η οποία
αντιπροσωπεύει καλή προσαρμογή είναι από 0,05 έως 0,08. Συνήθως, οι ερευνητές
επιθυμούν τιμές κάτω του 0,1.
Comparative Fit Index (C.F.I.) : Συγκρίνει το μηδενικό μοντέλο με το προτεινόμενο
μοντέλο. Οι τιμές αυτού του δείκτη κυμαίνονται από 0 εως 1 και οι μεγαλύτερες τιμές
δείχνουν υψηλότερο επίπεδο καλής προσαρμογής.
Goodness –of- Fit Index (G.F.I.) : Παρουσιάζει τον συνολικό βαθμό προσαρμογής
χωρίς να είναι διορθωμένο κατά τους βαθμούς ελευθερίας. Οι τιμές του κυμαίνονται
από 0 (φτωχή εφαρμογή) έως 1 (τέλεια εφαρμογή). Υψηλές τιμές κοντά στη μονάδα
δείχνουν καλύτερη προσαρμογή, όμως δεν υπάρχουν όρια αποδοχής του.
Ικανοποιητικές κρίνονται οι τιμές μεγαλύτερες του 0,9.
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ΧΑΜΗΛΗ

ΥΨΗΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1.Degrees of Freedom

102

102

2.Minimum Fit Fuction Chi-Square

149,74

162,29

3.P value

0,00147

0,00014

Approximation (RMSEA)

0,106

0,119

5.Comparative Fit Index (CFI)

0,81

0,93

6.Goodness of Fit Index (GFI)

0,69

0,67

4.Root

Mean Square Error of

Πίνακας 4: Μέτρα Ποιότητας Εφαρμογής
6.3.1.1.1. Αξιολόγηση Συνολικού Μοντέλου
Ειδικότερα, για την προσαρμογή του συνολικού μοντέλου μας, παρατηρείται στον
πίνακα 4:
Η τιμή του στατιστικού Chi-Square και η P-τιμή αυτού και διαπιστώνεται ότι η P-τιμή <
0.05, τότε και με δεδομένη την ευαισθησία του Chi-Square στο μέγεθος του δείγματος
ελέγχεται ο λόγος Chi-Square/df, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 1 και
μικρότερος του 3 ή του 4 ή του πολύ ελαστικού ορίου 5. Οπότε, για το εργοστάσιο με
την χαμηλή τεχνολογία είναι 149,74/102=1,47 και για το εργοστάσιο με την υψηλή
τεχνολογία 162,29/102=1,59.
Η τιμή του δείκτη RMSEΑ, o οποίος πρέπει να είναι <0,1. Στην προκειμένη
περίπτωση έχουμε τιμές 0,106 και 0,119, αντίστοιχα.
Η τιμή του δείκτη CFI, τιμές του οποίου >0,9 θεωρούνται ικανοποιητικές. Εδώ,
έχουμε 0,81 και 0,93, αντίστοιχα.
Τέλος, η τιμή του δείκτη GFI, τιμές του οποίου θεωρούνται ικανοποιητικές >0,9, αν
και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια αποδοχής. Στην περίπτωσή μας οι τιμές του
είναι 0,69 και 0,67 αντίστοιχα.
Συνολικά όλα τα μέτρα και οι έλεγχοι για την ποιότητα προσαρμογής του συνολικού
μοντέλου δείχνουν ικανοποιητική προσαρμογή καθώς τα περισσότερα καλύπτουν

62

τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και συνεπώς μπορούμε να
προχωρήσουμε στον έλεγχο προσαρμογής των μετρικών μοντέλων.
6.3.1.2. Προσαρμογή του Μετρικού Μοντέλου – Measurement Model Fit
Εφόσον πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση του Συνολικού Μοντέλου και αποδείχθηκε ότι
η προσαρμογή είναι ικανοποιητική, θα εξεταστεί αν οι προσδιοριστικές μεταβλητές
είναι αξιόπιστοι δείκτες των δομών, τις οποίες πρέπει να μετρήσουν. Αυτό
διαπιστώνεται

με το Τετράγωνο

Πολλαπλής Συσχέτισης (Squared

Multiple

Correlation) των προσδιοριστικών μεταβλητών, το οποίο υπολογίζεται από τον τύπο:
S.M.C.= 1- θii / σii, όπου θii είναι η εκτιμηθείσα διακύμανση των λαθών και σii είναι η
εκτιμηθείσα συνολική διακύμανση της προσδιοριστικής μεταβλητής i. Οι τιμές του
Τετραγώνου πολλαπλής συσχέτισης, αν και δεν είναι απόλυτο, πρέπει να είναι
μεγαλύτερες του 0,5. Το Τετράγωνο Πολλαπλής Συσχέτισης είναι ένα μέτρο
κατάλληλο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της κάθε προσδιοριστικής
μεταβλητής.

Για

να

εξετάσουμε

την

καταλληλότητα

του

συνόλου

των

προσδιοριστικών μεταβλητών να μετρήσουν όλες τις δομές, τότε χρησιμοποιείται ο
Ολικός Συντελεστής Προσδιορισμού (Total Coefficient of Determination): T.C.D.=1IΘδI / ISI , οπού Ι Θδ Ι είναι η ορίζουσα του πίνακα των συνδιακυμάνσεων των
λαθών και των προσδιοριστικών μεταβλητών x και Ι S I η ορίζουσα του πίνακα των
συνδιακυμάνσεων των μεταβλητών x του δείγματος. Υψηλές τιμές του μέτρου δίνουν
αντίστοιχα, υψηλές τιμές και στο R2. Για το μέτρο αυτό, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα
όρια. Συνήθως, γίνονται αποδεκτές τιμές μεγαλύτερες του 0,8, ενώ πολλοί ερευνητές
έχουν χρησιμοποιήσει και τιμές μέχρι και 0,5. Πέρα απο τα παραπάνω μέτρα «στην
αξιολόγηση του μετρικού μοντέλου, η κύρια προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η
σύνθετη αξιοπιστία (composite reliability) και η εξαγχθείσα διακύμανση (variance
extracted) για κάθε δομή. Η αξιοπιστία είναι ένα μέτρο εσωτερικής συνέπειας των
δεικτών της δομής, απεικονίζοντας τον βαθμό στον οποίο ‘δείχνουν’ τη κοινή
λανθάνουσα. Η εξαχθείσα διακύμανση είναι ένα άλλο μέτρο αξιοπιστίας το οποίο
απεικονίζει το συνολικό ποσό της διακύμανσης της δομής, το οποίο οφείλεται στην
διακύμανση των προσδιοριστικών μεταβλητών» (Χατζούδης, Δημητριάδης, Θερίου,
2005).
Για τον υπολογισμό της σύνθετης αξιοπιστίας (composite reliability) χρησιμοποιούμε
τη σχέση:
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Construct reliability=(Σ std. loading)2 / (Σ std. loading)2+Σ εi
Ο τύπος για τον υπολογισμό της εξαγχθείσας διακύμανσης (variance extracted) είναι:
Variance Extracted=Σ std. loading2 / Σ std. loading2 +Σ εi
Oι συνήθως ενδεδειγμένες τιμές για την αξιοπιστία είναι από 0,7 και πάνω, αν και δεν
είναι απόλυτο. Ενώ για την διακύμανση υψηλότερες τιμές εμφανίζονται όταν οι
δείκτες είναι αληθινά αντιπροσωπευτικοί της αφανής δομής. Το μέτρο αυτό είναι ένα
συμπληρωματικό μέτρο της αξιοπιστίας της δομής και προτείνεται η τιμή του για μια
δομή να υπερβαίνει το 0,5.
Και τα δύο αυτά μέτρα υπολογίζονται χωριστά για κάθε σύνολο δεικτών, οι οποίοι
αποτελούν μια δομή, ενώ μαζί με τις φορτίσεις είναι τα μέτρα που συνήθως
χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο των μετρικών μοντέλων.
6.3.1.2.1. Αξιολόγηση Μετρικών Μοντέλων
Όλες οι μεταβλητές μετρήθηκαν με τη χρήση προσδιοριστικών μεταβλητών οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν και στην έρευνα των Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams
στο άρθρο τους “Job satisfaction and technology in Mexico” (2004).
Συγκεκριμένα για τη μέτρηση της ‘‘Εργασιακής Ικανοποίησης’’χρησιμοποιήθηκαν 10
προσδιοριστικές μεταβλητές.
Ks1 = Εργασιακή Ικανοποίηση
X1.Σημαντική
X2.Ενδιαφέρουσα
X3.Χαλαρωτική
X4.Αποδοχές
X5.Συμπεριφορά ανωτέρων
X6.Πρόγραμμα εργασιών
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X7.Ευκαιρίες ανόδου
X8.Συνθήκες εργασίας
X9. Αιτήματα
X10.Γενική εκτίμηση εργασίας
Για τη μέτρηση της μεταβλητής ‘‘Αλλαγή Προθέσεων’’ χρησιμοποιήθηκαν 3
προσδιοριστικές μεταβλητές.
Eta1 = Αλλαγή Προθέσεων
Y1.Συνέχιση εργασίας και τον επόμενο χρόνο
Υ2.Συνέχιση εργασίας για πολλά χρόνια
Υ3.Αλλαγή εργασίας
Για τη μέτρηση της μεταβλητής ‘‘Εργασιακή Δέσμευση’’ χρησιμοποιήθηκαν 3
προσδιοριστικές μεταβλητές.
Eta2 = Eργασιακή Δέσμευση
Υ4.Ποιοτικοί Στόχοι
Υ5.Ικανότητα ομαδικής εργασίας
Υ6.Συμβολή στην επιτυχία
Οι φορτίσεις των προσδιοριστικών μεταβλητών στις δομές στις οποίες ανήκουν,
καθώς επίσης και η στατιστική σημαντικότητα αυτών είναι ο πρώτος παράγοντας για
την αξιολόγηση των μετρικών μοντέλων. Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται τα
σχήματα φορτίσεων των δύο επιχειρήσεων.
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Παρατηρείται από τα σχήματα των φορτίσεων ότι στο εργοστάσιο υψηλής
τεχνολογίας όλες οι τυποποιημένες φορτίσεις τόσο των ανεξάρτητων (χ) όσο και των
εξαρτημένων (ψ) δεικτών είναι από -0,94 έως 0,88. Ενώ για το εργοστάσιο χαμηλής
κυμαίνονται από -1,20 έως 0,99.
Εν συνεχεία, για την αξιολόγηση των μετρικών μοντέλων θα υπολογιστεί η
εξαγχθείσα διακύμανση (variance extracted) και τη δομική αξιοπιστία (construct
reliability) της κάθε δομής ξεχωριστά. Τα δύο αυτά μέτρα δεν δίνονται από το
πρόγραμμα, τους υπολογισμούς τους θα τους βρείτε στο Παράρτημα 2.
Από τους πίνακες οι οποίοι δημιουργήθηκαν (Παράρτημα 2) παρατηρείται ότι σε όλες
τις τιμές Ksi και Eta, η διακύμανση την οποία ερμηνεύουν οι προσδιοριστικές
μεταβλητές είναι μεγαλύτερη του 50% της συνολικής διακύμανσης της δομής. Μόνο
στη δομή Eta2 και για τα δύο εργοστάσια η διακύμανση είναι μικρότερη του 50%.
Από τους ίδιους πίνακες παρατηρούμε επίσης, ότι η αξιοπιστία σε όλες τις δομές
είναι σημαντικά μεγαλύτερη του 0,60. Μόνο στη δομή Eta2 για το εργοστάσιο
χαμηλής είναι στο 0,50.
Συνολικά, από την αξιολόγηση των μετρικών μοντέλων χ και ψ προκύπτει ότι οι
φορτίσεις είναι ικανοποιητικές και στατιστικά σημαντικές, ενώ συγχρόνως η
αξιοπιστία και η διακύμανση κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
6.3.1.3. Προσαρμογή του Δομικού Μοντέλου
Η προφανής εξέταση του Δομικού Μοντέλου περιλαμβάνει τη σημαντικότητα των
υπολογισμένων συντελεστών. Συνήθως, οι τυποποιημένοι συντελεστές, που
εξετάζονται, η τιμή τους κυμαίνεται από -1 έως 1. Οι τυποποιημένοι συντελεστές, τα
τυπικά σφάλματα και οι υπολογισμένες t – τιμές για κάθε συντελεστή, παρέχονται
από τα Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων. Οι t – τιμές χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση
της σημαντικότητας των συντελεστών. Συγκεκριμένα, για επίπεδο σημαντικότητας
0,05 συντελεστές με t –τιμές εντός του διαστήματος [-1,96

+1,96] θεωρούνται

στατιστικά ασήμαντοι, ουσιαστικά θεωρούνται ως μηδενικοί με αποτέλεσμα να μην
έχουν καμία επίδραση.
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Ακόμα ένα μέτρο αξιολόγησης του Δομικού Μοντέλου είναι το Τετράγωνο Πολλαπλής
Συσχέτισης των δομικών εξισώσεων. Το μέτρο αυτό εκφράζει το ποσό της
διακύμανσης της κάθε ενδογενούς δομής. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται η
σχέση: V(Etai)-Ψii / V(Etai) , οπού V(Etai) είναι η διακύμανση της ενδογενούς δομής i
και Ψii η διακύμανση των λαθών ζ της ίδιας δομής.
Τέλος, το μέτρο αξιολόγησης που μετράει το ποσό της συνολικής διακύμανσης όλων
των ενδογενών δομών είναι ο Ολικός Συντελεστής Προσδιορισμού των Δομικών
εξισώσεων. Αυτό το μέτρο δεν αναφέρεται στις προσδιοριστικές μεταβλητές, αλλά
μόνο στις ενδογενείς δομές. Η σχέση που χρησιμοποιείται είναι: Ι Cov(Eta)I – IΨI /
ICov(Eta)I, όπου ICov(Eta)I είναι η ορίζουσα του πίνακα των συνδιακυμάνσεων,
μόνο των ενδογενών δομών και ΙΨΙ η ορίζουσα του πίνακα των διακυμάνσεων των
λαθών ζ όλων των σχέσεων του δομικού μοντέλου. Και για τα δύο προαναφερθέντα
μέτρα, οι τιμές που πιστοποιούν καλή προσαρμογή είναι οι μεγαλύτερες του 0,5.
6.3.1.3.1. Αξιολόγηση Δομικού Μοντέλου
Στην περίπτωση του παρόντος μοντέλου οι τιμές είναι στατιστικά σημαντικές εκτός
αυτών που αναφέρονται πρώτον στην σχέση της Γενικής Ικανοποίησης (Ksi1) και της
χαλαρωτικής ή εξαντλητικής εργασίας (x3) και δεύτερον στη σχέση Γενικής
Ικανοποίησης (Ksi1) με την Εργασιακή Δέσμευση (Eta2).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι επιδράσεις μεταξύ
των δομών, όπως αυτές είχαν καθοριστεί από τις υποθέσεις. Στον πίνακα
παρουσιάζονται επίσης οι t-τιμές και οι p-τιμές ελέγχου, καθώς και η απόφαση
σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των υποθέσεων.
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Πίνακας 5: Έλεγχος Υποθέσεων

Σημαντικότητα
Ενδιαφέρουσα
Χαλαρωτική
Αποδοχές
Ανώτεροι
Προγρ.Εργασιών
Πρόοδος
Συνθήκες Εργ.
Αιτήματα

ΧΑΜΗΛΗ
0,57
0,37
0,21
0,38
0,76
0,44
1,01
0,66
0,93

tvalues
5,37
4,28
1,84
4,87
6,25
6,15
4,63
6,73
6,41

ΥΨΗΛΗ
0,69
0,44
-0,48
0,75
0,84
0,54
1,32
0,87
0,81

t-values
6,1
4,34
-1,98
4,76
5,41
6,08
7,26
6,34
6,2

0,89

5,08

0,95

6,5

-0,76

-0,71

-0,94

-3,12

Αλλαγή Προθέσεων
Εργασιακή
Δέσμευση

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αναλύσεων, από τις τέσσερις υποθέσεις, οι δύο που
αφορούσαν το εργοστάσιο χαμηλής τεχνολογίας δεν γνώρισαν υποστήριξη. Ενώ, οι
υποθέσεις που αφορούσαν το εργοστάσιο με την υψηλή τεχνολογία εκ των οποίων η
μία γνώρισε αποδοχή και η δεύτερη –πλειοψηφικά- θα μπορούσε να είναι αποδεκτή,
αν και οριακά δεν γνώρισε πλήρη αποδοχή.

Το Τετράγωνο Πολλαπλής Συσχέτισης (Squared Multiple Correlation) όλων των
ενδογενών δομών (Eta) όπως προκύπτει από τους πίνακες είναι μεγαλύτερο από το
0,5 και για τα δύο εργοστάσια και συνεπώς το ποσό των διακυμάνσεων της κάθε
ενδογενούς δομής, το οποίο ερμηνεύεται από τις εξωγενείς δομές και/ή τις άλλες
ενδογενείς δομές είναι ικανοποιητικό.

Πίνακας 6:Υψηλής Τεχνολογίας

Πίνακας 7:ΧαμηλήςΤεχνολογίας

Eta 1

Eta 2

Eta 1

Eta 2

0,91

0,88

0,8

0,57

Τέλος, ο Ολικός Συντελεστής Προσδιορισμού υπολογίζεται με την χρήση της σχέσης
: Ι Cov(Eta)I – IΨI / ICov(Eta)I
Από τους πίνακες των δύο εργοστασίων και τις συνδιακυμάνσεις μεταξύ των
εξωγενών και των ενδογενών δομών (COVARIANCE MATRIX of ETA and KSI)
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απομονώνουμε την συνδιακύμανση μεταξύ των ενδογενών δομών και στη συνέχεια
υπολογίζουμε την ορίζουσα.
Πίνακες 8&9: Ολικός Συντελεστής Προσδιορισμού Υψηλής Τεχνολογίας

Υψηλής
Τεχνολογίας
Eta 1
Eta 1

1

Eta 2

-0,9

Eta2

1

ΙCov(Eta)I=0.90

PSI
Note: This matrix is diagonal.

Eta 1

Eta 2

0,09

0,12

(-0,06)

(-0,17)

1,58

0,69

Έτσι, έχουμε ΙΨΙ = 0,90 * 0,12 = 0,0108.
Mε αντικατάσταση στον τύπο

:

Ολικός Συντελεστής Προσδιορισμού: 0,90-0,0108 / 0,90 = 0,988 η τιμή του οποίου
κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.
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Ομοίως και για το εργοστάσιο χαμηλής τεχνολογίας
Πίνακες 10&11: Ολικός Συντελεστής Προσδιορισμού Χαμηλής Τεχνολογίας
Χαμηλής
Τεχνολογίας
Eta 1
Eta 1

1

Eta 2

-0,68

Eta2

1

ICov(Eta)I=0.68

PSI
Note: This matrix is diagonal.

Eta 1

Eta 2

0,20

0,43

(-0,09)

(-0,99)

2,21

0,43

Έχουμε ΙΨΙ = 0,20 * 0,43 = 0,086
Οπότε, με αντικατάσταση: 0,68-0,086 / 0,68 = 0,873 που επίσης κρίνεται ιδιαίτερα
ικανοποιητική.
6.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Έχοντας ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποθέσεων που διενεργήθηκε στην
προηγούμενη παράγραφο, θα χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση της απλής γραμμικής
παλινδρόμησης προκειμένου να εμβαθύνουμε συνολικά στα αποτελέσματα και να
ερευνήσουμε συνολικά την επίδραση κάποιων μεταβλητών στην εργασιακη
ικανοποίηση. Συγκεκριμένα, θα εκτελέσουμε δυο απλές γραμμικές παλινδρομήσεις
για κάθε επιχείρηση ανάλογα με το είδους της τεχνολογικής της υποστήριξης..
Έχουμε θέσει τρείς παράγοντες: (α) Εργασιακή Ικανοποίηση, που περιλαμβάνει την
σημαντικότητα της εργασίας,το ενδιαφέρον της εργασίας,το φόρτο εργασίας,τις
αποδοχές,την συμπεριφορά των προισταμένων,το πρόγραμμα εργασιών,ευκαιρίες
ανόδου μεσα στην εργασία,τις προτάσεις των εργαζομένων για τις συνθήκες
εργασίας και την προσοχη της εταιρείας για τα αιτήματα των υπαλλήλων. (β) Αλλαγή
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Προθέσεων, που περιέχει την συνέχιση στην εργασία για πολλά χρόνια, την συνέχιση
της εργασίας για τον επόμενο χρόνο και την αλλαγή της εργασίας. (γ) Εργασιακή
Δέσμευση, όπου περιλαμβάνει το ενδιαφερον των εργαζομένων για την εκπλήρωση
των ποιοτικών στόχων της επιχείρησης, την ομαδικότητα των υπαλλήλων και το κατά
πόσο αισθάνονται οτι συμβάλλουν στην επιτυχία της εταιρείας.
Α) Πρώτα ελέγχουμε την εξαρτημένη μεταβλητή «Αλλαγή Προθέσεων» με την
ανεξάρτητη «Εργασιακή Ικανοποίηση».
Y=b0+x1*b1

όπου:

Υ= η εξαρτημένη μεταβλητή «Αλλαγή Προθέσεων»
b0= ο σταθερός όρος
x1= η ανεξάρτητη μεταβλητή «Εργασιακή Ικανοποίησης»
b1= ο συντελεστής μερικής απασχόλησης
Απο τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης στο χαμηλής τεχνολογίας εργοστάσιο
παρατηρούμε οτι το μοντέλο της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό (df=1,
F=33.199, p<0,05) και μπορεί να εξηγήσει κατά 45% των διακυμάνσεων της
μεταβλητής «Αλλαγή Προθέσεων» (R2=0,45).

Με άλλα λόγια το αποτέλεσμα

σημαίνει οτι οι προθέσεις που έχουν οι εργαζόμενοι στο χαμηλής τεχνολογίας
εργοστάσιο ερμηνεύεται κατα 45% απο την ικανοποίηση της εργασία τους (Χ1). Το
υπόλοιπο 55% των μεταβολών των προθέσεων οφείλεται σε τυχαίους και
ανερμήνευτους παράγοντες. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μερικής παλινδρόμησης
της «Εργασιακής Ικανοποιήσης» είναι 0,641 (p<0,05).
Στο

υψηλής

τεχνολογίας

εργοστάσιο

παρατηρούμε

οτι

το

μοντέλο

της

παλινδρόμησης είναι –επίσης- στατιστικά σημαντικό (df=1, F=35.852, p<0,05) και οι
προθέσεις που έχουν οι εργαζόμενοι ερμηνεύεται κατα 47% (R2=0,47) απο την
ικανοποιήση της εργασία τους (Χ1). Ο συντελεστής μερικής παλινδρόμησης είναι
0,565 (p<0,05).
Β) Στην συνέχεια εξετάζουμε την εξαρτημένη μεταβλητή «Εργασιακή Δέσμευση» με
την ανεξάρτητη «Εργασιακή Ικανοποίηση».
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Y=b0+x1*b1

όπου:

Υ= η εξαρτημένη μεταβλητή «Εργασιακή Δέσμευση»
b0= ο σταθερός όρος
x1= η ανεξάρτητη μεταβλητή «Εργασιακή Ικανοποίησης»
b1= ο συντελεστής μερικής απασχόλησης
Απο τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης στο χαμηλής τεχνολογίας εργοστάσιο
παρατηρούμε οτι το μοντέλο της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό (df=1,
F=7.933, p<0,01). Μπορεί –όμως- να εξηγήσει μόνο το 16% των διακυμάνσεων της
μεταβλητής «Εργασιακή Δέσμευση» (R2=0,16). Με απλά λόγια το αποτέλεσμα
σημαίνει οτι η δέσμευση που έχουν οι εργαζόμενοι για την εργασία τους στο χαμηλής
τεχνολογίας εργοστάσιο ερμηνεύεται μόνο κατά 16% απο την ικανοποίηση της
εργασία τους (Χ1). Το υπόλοιπο 84% των μεταβολών των προθέσεων οφείλεται σε
τυχαίους και ανερμήνευτους παράγοντες. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μερικής
παλινδρόμησης της «Εργασιακής Ικανοποιήσης» είναι 0,324 (p<0,01).
Στο εργοστάσιο με την υψηλή τεχνολογική εγκατάσταση τα αποτελέσματα ήταν μια
πραγματική έκπληξη. Παρατηρούμε οτι είναι στατιστικά ασήμαντο (df=1, F=0,206,
p=0,6) Επίσης, μπορεί να εξηγήσει μόνο το 0,5% των διακυμάνσεων της μεταβλητής
«Εργασιακής Δέσμευσης». Το υπόλοιπο 99,5% των μεταβολών οφείλεται σε
τυχαίους και ανερμήνευτους παράγοντες.
Το συμπέρασμα είναι συνεπώς οτι η «Εργασιακή Ικανοποίηση» και στις δύο
συγκρινόμενες επιχειρήσεις , επηρεάζει κυρίως την «Αλλαγή των Προθέσεων» των
εργαζομένων. Έχοντας, σχεδόν μηδενική επιρροή στην μεταβλητή «Εργασιακή
Δέσμευση».
6.5 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Τέλος, παραθέτουμε τους πίνακες των συσχετίσεων των δυο εργοστασίων, απο τους
οποίους διακρίνονται οι εξαρτήσεις των μεταβλητών. Σε κάθε περίπτωση, τιμές κοντά
στο μηδέν δείχνουν ασθενή εξάρτηση, ενώ τιμές κοντά στη μονάδα δείχνουν ισχυρή
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εξάρτηση. Οι τιμές κυμαίνονται απο [-1 , 1 ]. Συνήθως, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη
οι συντελεστές με τιμή άνω του Ι 0,7 Ι.
Correlations
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ
ΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Pearson Correlation

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

,683(**)

-,071

,000

,653

43

43

43

,683(**)

1

,065

Sig. (2-tailed)

,000

N
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Pearson Correlation

,676

43

43

43

-,071

,065

1

,653

,676

43

43

Sig. (2-tailed)
N

43

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 12: Συσχέτισεις Υψηλής Τεχνολογίας

Correlations
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ
ΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Pearson Correlation

,403(**)

,669(**)

,007

,000

43

43

43

1

,148

Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation

ΑΛΛΑΓΗ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

,403(**)
,007

N
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

,345

43

43

43

,669(**)

,148

1

,000

,345

43

43

Sig. (2-tailed)
N

43

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 13: Συσχετίσεις Χαμηλής Τεχνολογίας

Παρατηρείται απο τους πίνακες συσχέτισεις οτι η ανεξάρτητη μεταβλητή «Εργασιακή
Ικανοποίηση» συσχετίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με την εξαρτημένη μεταβλητή
«Αλλαγή Προθέσεων» και στα δύο εργοστάσια. Στο χαμηλής τεχνολογίας με
συντελεστή συσχέτισης 0.669 και p<0,01 . Ενώ για το υψηλής είναι 0,683 και p<0,01.
Με κάθε επιφύλαξη μπορούν να χαρακτήρισθει έντονη η εξαρτησή τους.
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Αντιθέτως, η «Εργασιακή Ικανοποίηση» με την εξαρτημένη μεταβλητή «Εργασιακή
Δέσμευση» έχουν ασθενή συσχέτιση. Συγκεκριμένα, για το εργοστάσιο με την
χαμηλή τεχνολογική υποστήριξη ο συντελεστής συσχέτισης δείχνει μεν ασθενή
εξάρτηση 0,403, όμως είναι στατιστικά σημαντικός ( p<0,01 ). Ενώ, για το εργοστάσιο
με την υψηλή τεχνολογική υποστήριξη είναι -0,071 (ασθενής εξάρτηση), επιπλέον
όμως είναι και στατιστικά ασήμαντος p=0,6.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»
7.1ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θα ήταν λάθος και καθόλου βάσιμος ο ισχυρισμός που θα έθετε, ως μοναδικό
παράγοντα επηρεασμού της ικανοποίησης των εργαζομένων τις τεχνολογικές
εξελίξεις και μεταβολές. Κι’ αυτό γιατί υπάρχουν πολλά είδη αλλά και κατηγορίες
μεταβλητών (παραγόντων) που σχετίζονται με την πρόκληση συναισθημάτων
ικανοποίησης

καθώς

και

τον τρόπο

με

τον οποίο

αυτές οι

μεταβλητές

αλληλοσχετίζονται για να δώσουν ως αποτέλεσμα την εργασιακή ικανοποίηση.
Μεταβλητές όπως είναι: ο χρόνος (με το πέρασμα του χρόνου η ικανοποίηση από
την εργασία σταδιακά αυξάνεται. Όσο νεαρότερος είναι ο εργαζόμενος, οι
προσδοκίες και το απόλυτο των προτιμήσεών του επηρεάζουν αρνητικά την
ικανοποίηση) , η εργασιακή εμπειρία (η γενική εργασιακή εμπειρία, καθώς και η
εμπειρία στην ίδια δουλειά δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση από την
εργασία), η μορφή και το είδος της εργασίας (οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι από την ενασχόλησή τους στο Εμπόριο και στους
Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία
τους στις Υπηρεσίες και στη Βιομηχανία), το μορφωτικό επίπεδο (όσο μεγαλύτερη
είναι η μόρφωση των εργαζομένων τόσο μικρότερη είναι η ικανοποίηση από την
εργασία τους).Οι απαιτήσεις των ατόμων από τη μια και η έλλειψη εργασιών που να
καλύπτουν τις υψηλές προσδοκίες τους από την άλλη, ίσως αποτελούν παράγοντες
που εξηγούν τη στάση τους απέναντι στην εργασία.
Άλλοι Παράγοντες επιρροής της εργασιακής ικανοποίησης όπως: ο άμεσος
προϊστάμενος του εργαζομένου που παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο, οι καλές
εργασιακές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας,
οι ξεκάθαροι εργασιακοί ρόλοι, αποτέλεσμα κατάλληλου σχεδιασμού και οργάνωσης
της εργασίας, η ανοιχτή, ειλικρινής και καλή επικοινωνία ανάμεσα στη διοίκηση και
τους εργαζομένους της, οι δυνατότητες παροχής της απαιτούμενης εκπαίδευσης
στους εργαζομένους για την άριστη εκτέλεση του έργου τους, η αίσθηση του «ανήκει»
σε μια ομάδα συναδέλφων οι οποίοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και εργάζονται
για έναν κοινό σκοπό.
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Σημαντική βρέθηκε και

η δυνατότητα που δίνεται στους εργαζόμενους να

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αποφασίζουν οι ίδιοι για θέματα της δουλειάς
τους. Σε αυτό φαίνεται, επίσης, να συνηγορεί και το γεγονός ότι όταν οι εργαζόμενοι
αισθάνονται ότι συμμετέχουν στην επίτευξη της αποστολής της επιχείρησής τους,
νιώθουν ότι συμβάλουν σε κάτι μεγάλο και ότι και οι ίδιοι βάζουν ένα λίθο στο
οικοδόμημα που ζουν και εργάζονται πολλές ώρες ημερησίως.
Αξιοσημείωτη είναι και η αρνητική σχέση που υπάρχει – παρόλο που δεν είναι πολύ
ισχυρή – ανάμεσα στη σύγκρουση ρόλων και έργων των συναδέλφων μεταξύ τους
και στην εργασιακή τους ικανοποίηση. Φαίνεται καθαρά ότι όσο περισσότερο
μπερδεύεται ο ένας στα πόδια του άλλου, τόσο μικρότερη είναι η εργασιακή
ικανοποίηση.
Αντίθετα δε φαίνεται να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο – δεν απουσιάζουν όμως –
στην εργασιακή ικανοποίηση θέματα όπως:της αναγνώρισης και των ανταμοιβών
τους (τα χρήματα σχετίζονται θετικά με τη γενική ικανοποίηση των εργαζομένων,
όμως παίζουν τον τελευταίο ιεραρχικά ρόλο ανάμεσα σε άλλους που αφορούν
θέματα των ανταμοιβών και της αναγνώρισης),της δυνατότητας περαιτέρω
ανάπτυξης της καριέρας τους, της παροχής άλλων έξω-μισθολογικών προνομίων .
Με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι η αίσθηση της εργασιακής ασφάλειας παρόλο που έχει
θετική σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση, δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την
εξασφάλισή της. Είναι αλήθεια ότι ο παράγοντας «εργασιακή ασφάλεια» εξαφανίζεται
γρήγορα από το μυαλό του εργαζόμενου μετά την πρόσληψή του, ενώ τη θέση του
παίρνουν τα ζητήματα της καθημερινότητας και όσα από αυτά του εξασφαλίζουν
κατάλληλες συνθήκες για να αποδώσει στη δουλειά του καλύτερα και πιο ευχάριστα.
Βασικός παράγοντας γι’ αυτόν το σκοπό φαίνεται πως είναι οι καλές φυσικές
συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος (κτίρια, φωτισμός, θερμοκρασία, θόρυβος,
κλπ.). Επίσης, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η λογική πίεση χρόνου που
ασκείται επί των εργαζομένων για την εκτέλεση των εργασιών τους. Μικρότερης
σημασίας – όχι αμελητέας – δείχνει να είναι η πίεση λόγω φόρτου εργασίας και η
ισόρροπη σχέση Ζωής / Καριέρας.
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Όσον αφορά τον παράγοντα Τεχνολογία, φαίνεται ότι υπάρχουν, διαφορετικές
απόψεις όσον αφορά τις επιπτώσεις της στην Οργάνωση,

το περιεχόμενο της

εργασίας και την εργασιακή ικανοποίηση.
Με αφετηρία τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, εκφράστηκε η άποψη (ως προς
τις επιπτώσεις), ότι η τεχνολογική εξέλιξη θα έχει μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα
την αναβάθμιση της ανθρώπινης εργασίας και ως συνέπεια την ικανοποίηση των
εργαζομένων. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η εξέλιξη της Τεχνολογίας αυξάνει την
εργασιακή ικανοποίηση αφού διευρύνει τα περιθώρια αυτονομίας των εργαζομένων,
εμπλουτίζει το περιεχόμενο εργασίας και μειώνει τις επιβαρύνσεις τόσο και την
κόπωση, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο βαθμός αλλοτρίωσης της εργασίας και
της εργασιακής δυσαρέσκειας.
Βάσιμο ισχυρισμό αποτελεί όμως, και η αντίθετη άποψη σχετικά με τις επιπτώσεις
της τεχνολογίας στην οργάνωση και το περιεχόμενο της εργασίας. Ισχυρίζεται ότι
παρά τη βραχυπρόθεσμη εξάλειψη των μονότονων και επαναληπτικών καθηκόντων,
η αυτοματοποίηση οδηγεί μακροπρόθεσμα στην υποβάθμιση της ανθρώπινης
εργασίας και στην εργασιακή δυσαρέσκεια. Τα ποιοτικά στοιχεία της εργασίας
μειώνονται, ο ρυθμός εντατικοποιείται, οι μέθοδοι ελέγχου γίνονται αντικειμενικές,
ενώ οι σωματικές επιβαρύνσεις αντικαθίστανται από ψυχικές, χωρίς όμως να
μειώνεται η κόπωση στο σύνολό της πλήρους εκμηχάνισης της παραγωγής.
7.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όσον αφορά τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από το ερευνητικό μέρος της
παρούσας εργασίας, τα αποτελέσματα παρέχουν εν μέρει υποστήριξη των
υποθέσεων που εξετάστηκαν για να διερευνηθούν οι σχέσεις που δημιουργούνται
ανάμεσα στις τρεις (3) μεταβλητές που αποτελούν το ερευνητικό μοντέλο.
Υπενθυμίζεται ότι οι υποθέσεις όπως και οι μεταβλητές είναι βασισμένα στο άρθρο :
«Job Satisfaction and Technology in Mexico» των Steve Lovett, Tom Coyle και
Russel Adams (2004).
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7.2.1.Έλεγχος Υποθέσεων
Από τις τέσσερις υποθέσεις, οι τρεις δεν γνώρισαν υποστήριξη από τα δεδομένα, η
μια εξ’ αυτών οριακά. Αναλυτικά:
Υπόθεση 1: ‘ Η ικανοποίηση με τα εγγενή χαρακτηριστικά εργασίας θα είναι πιο
στενά συνδεδεμένη με τη γενική ικανοποίηση εργασίας στις εγκαταστάσεις με χαμηλή
τεχνολογία, παρά σε εγκαταστάσεις με υψηλή ( «Job Satisfaction and Technology in
Mexico» των Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams(2004)).
Παρατηρείται ότι η ικανοποίηση με τα εγγενή χαρακτηριστικά της εργασίας είναι πιο
στενά συνδεδεμένη με το υψηλής τεχνολογικής υποστήριξης εργοστάσιο. Σε γενικές
–όμως- γραμμές οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και στα δύο εργοστάσια και
επιπλέον η κούραση (φόρτο εργασίας) στο εργοστάσιο με την χαμηλή τεχνολογική
υποστήριξη δεν είναι στατιστικά σημαντική. Έτσι συμπεραίνεται από τα δεδομένα ότι
η υπόθεση δεν υποστηρίζεται.
Υπόθεση 2: ‘ Οι ευκαιρίες για πρόοδο και ‘φωνή’ στην εργασία θα είναι πιο στενά
συνδεδεμένα με την γενική ικανοποίηση εργασίας στις εγκαταστάσεις με υψηλή
τεχνολογία, παρά στις εγκαταστάσεις με χαμηλή τεχνολογία ( «Job Satisfaction and
Technology in Mexico» των Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams(2004)).
Μέσα από τις απαντήσεις των εργαζομένων και των δύο εργοστασίων διαπιστώθηκε
ότι οι εργαζόμενοι στο υψηλής τεχνολογίας εργοστάσιο, οι οποίοι είναι άτομα με
περισσότερη μόρφωση, αντιλαμβάνονται και είναι ικανοποιημένοι με τις ευκαιρίες
ανόδου στην επαγγελματική ιεραρχία που τους δίνεται μέσα από την εταιρεία. Άρα
υπάρχει πιο στενή σύνδεση ανάμεσα στην Γενική Ικανοποίηση και στις ευκαιρίες για
πρόοδο. Αντίθετα, στην εργασία μας ως «φωνή» αναφέρονται τα αιτήματα και οι
προτάσεις των υπαλλήλων. Αυτός ο διττός ορισμός, έχει και διττή σημασία στα
συμπεράσματα. Όπως παρατηρείται, από τον πίνακα 6, οι προτάσεις των
εργαζόμενων για τις συνθήκες εργασίας είναι πιο στενά συνδεδεμένες με το υψηλής
τεχνολογίας εργοστάσιο. Ενώ, όσον αφορά τα αιτήματα των εργαζομένων υπάρχει
πιο στενή σύνδεση με το χαμηλής τεχνολογίας εργοστάσιο. Αξίζει να σημειωθεί οτι
και στα δύο εργοστάσια, οι τιμές κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που
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αποδεικνύει ισχυρή σύνδεση. Η παρούσα υπόθεση χαρακτηρίζεται –αν και οριακά –
ως αποδεκτή, λόγω της ιδιαιτερότητας της όσον αφορά τη «φωνή».
Υπόθεση 3: ‘ Η γενική ικανοποίηση εργασίας σε σχέση με τις αλλαγές των
προθέσεων θα παρατηρείται πιο έντονα στις εγκαταστάσεις με υψηλή τεχνολογία,
παρά σε εγκαταστάσεις με χαμηλή τεχνολογία ( «Job Satisfaction and Technology in
Mexico» των Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams(2004)).
Η ανάλυση έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στο υψηλής τεχνολογίας εργοστάσιο έδωσαν
απαντήσεις που φανερώνουν πιο ισχυρή σύνδεση με τη μεταβλητή Αλλαγή
Προθέσεων. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στο υψηλής τεχνολογίας είναι πιο στενά
συνδεδεμένοι με την εργασία τους και πιο θετικοί ως προς το να την αλλάξουν. Η
υπόθεση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ισχύουσα.
Υπόθεση 4: Η γενική ικανοποίηση εργασίας σχετικά με την εργασιακή δέσμευση θα
παρατηρείται πιο έντονα στις εγκαταστάσεις με χαμηλή τεχνολογία παρά στις
εγκαταστάσεις με υψηλή τεχνολογία ( «Job Satisfaction and Technology in Mexico»
των Steve Lovett, Tom Coyle και Russel Adams(2004)).
Παρατηρήθηκε ότι ανάμεσα στην Γενική Ικανοποίηση και στη Εργασιακή Δέσμευση
υπήρχε πιο ισχυρή σύνδεση με το υψηλής τεχνολογίας εργοστάσιο. Οι εργαζόμενοι
στο υψηλής τεχνολογίας εργοστάσιο έδειξαν οτι θα τους ενοχλούσε περισσότερο αν
δεν υπήρχε πνεύμα συνεργασίας στην ομάδα και αν δεν συναντούσε η γραμμή
παραγωγής τους ποιοτικούς στόχους της εταιρείας, αν και είναι λιγότερο δεκτικοί στο
να ψάχνουν περισσότερους τρόπους ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία της
επιχείρησης. Γενικά, όμως και στα δύο εργοστάσια δεν ήταν και τόσο πρόθυμοι για
συνεργασία και ομαδικότητα.
7.2.2. Ερευνητικά Συμπεράσματα
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στο υψηλής τεχνολογίας
εργοστάσιο έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν πιο στενή συνδεση ανάμεσα στην
Εργασιακή Ικανοποίηση επί της Αλλαγής των Προθέσεων και της Εργασιακής
Δέσμευσης.
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Είχε προαναφερθεί και αναμένονταν θετική σχέση ανάμεσα στην ηλικία και την
ικανοποίηση από την εργασία, λόγω του ότι όσο μικρότερος ηλικιακά είναι ο
εργαζόμενος¨θα ήταν μικρή και η ικανοποίηση απο την εργασία του αφού οι
φιλοδοξίες και το απόλυτο των προσδοκιών του θα επηρέαζαν αρνητικά την
ικανοποίηση του. Στην παρούσα εργασία φαίνεται οτι στο εργοστάσιο με τη χαμηλή
τεχνολογική υποστήριξη, στο οποίο απασχολούνται κατά μέσο όρο νεότεροι
υπάλληλοι (το 53,5% είναι κάτω των 32 ετων), δήλωσαν –γενικά- πιο ικανοποιημένοι
με τα εγγενή χαρακτηριστικά της εργασίας καθώς και με την συνέχιση της εργασίας
τους στο εργοστάσιο, όχι όμως με την πρόοδο και τη «φωνή».
Εντούτοις, αναμένοταν αρνητική σχέση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο των
υπαλλήλων και στην ικανοποίηση απο την εργασία. Στο εργοστάσιο με την υψηλή
τεχνολογική εγκατάσταση, λόγω του οτι απασχολούσε εργαζόμενους με περισσότερη
μόρφωση, η οποία αντανακλά τις νέες ανάγκες κατάρτισης και εκπαίδευσης οι οποίες
κρίνονται –πλέον- απαραίτητες για την υψηλή τεχνολογική υποστήριξη. Παρατηρείται,
λοιπόν οτι οι εργαζόμενοι στο υψηλής τεχνολογίας δεν είναι ικανοποιημένοι με τα
εγγενή χαρακτηριστικά της εργασίας τους, όμως είναι πιο ικανοποιημένοι με την
προσοχή που δίνουν οι εργοδότες τους στα αιτήματα και στις προτάσεις τους, όπως
και με τις προοπτικές ανόδου στην ιεραρχία. Ακόμα, τους ενδιαφέρει να δουλεύουν
σαν ομάδα, να πετυχαίνουν τους ποιοτικούς στόχους και να συμβάλουν στην
επιτυχία της εταιρείας.
Μπορεί, με κάθε επιφύλαξη, να διαπιστωθεί ότι στην παρούσα πτυχιακή οι πιο
μορφωμένοι εργαζόμενοι είναι περισσότερο συνηδητοποιημένοι και διακρίνουν τη
στάση της εταιρείας απέναντι στα προβληματά τους, κατανοούν τη θέση που
καταλαμβάνει η συνεργασία στην παραγωγικότητα και στην ‘υγεία’ της επιχείρησης
καθώς και συμμερίζονται τις προδιαγραφές που έχει η εταιρεία για το προϊόν της .
Απο την άλλη πλευρά, οι νεώτεροι είναι πιο υπεύθυνοι ως προς τις προθέσεις τους¨
είναι θετικοί στο να παραμείνουν στην εργασία τους και δεν θα άλλαζαν την
επιχείρηση για κάποια άλλη, σε υψηλό ποσοστό. Είναι ικανοποίημενοι με την
σημαντικότητα, τις απολαβές, τη συμπεριφορά των ανωτέρων, γεγονός που
προκάλεσε έκπληξη διότι συνήθως τα νεάρα άτομα είναι δύσκολο να βρεθεί μια
εταιρεία που να τους κάνει να νοιώσουν ικανοποίηση στο συνολό τους. Άρα,
λαμβάνοντας περισσότερο υπόψιν την θετική στάση των νεάρων ατόμων για
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συνέχιση της εργασίας στην ίδια επιχείρηση σε βάθος χρόνου, διαπιστώνεται οτι
στην πτυχιακή μας η μόρφωση παίζει πιο καταλυτικό ρόλο στην ικανοποίηση απο
την εργασία.
Άτυπα, αναμένονταν οτι η ικανοποίηση με τον επόπτη και τις οικονομικές απολαβές,
θα ήταν αν όχι ίσες, αλλά οτι θα είχαν μικρή απόκλιση, λόγω του οτι και τα δύο
χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα απο κάθε είδους τεχνολογική εγκατάσταση.
Παρατηρείται –λοιπόν- οτι τα άτομα που εργάζονται στο εργοστάσιο με την χαμηλή
τεχνολογία είναι περισσότερο ευχαριστημένοι με την συμπεριφορά του προισταμένου
τους’ βέβαια η διαφορά είναι τόσο μικρή που θεωρείται ίση η ικανοποίηση και για τις
δύο ομάδες. Άρα, επιβεβαιώνεται απο την εργασία οτι η ικανοποίηση απο τον
επόπτη είναι ανεξάρτητη απο την κάθε είδους τεχνολογική εγκατάσταση. Αντίθετα,
στις αποδοχές διαπιστώνεται οτι η ικανοποίηση είναι μεγαλύτερη στο χαμηλής
τεχνολογίας. Μόνο να αναφερθεί οτι το ποσοστό των εργαζομένων που τις θεωρεί
υπέροχες ή αρκετά καλές, αγγίζει το 65,1% σε αντίθεση με το 39,5% της υψηλής, δεν
χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας απο τους λόγους
που τα άτομα που εργάζονται στο εργοστάσιο με την υψηλή τεχνολογία δεν
νοιώθουν τόσο ικανοποιημένα, αφού είναι πιθανό να γνωρίζουν αυτήν την διαφορά
μισθοδοσίας, λόγω των λιγοστών χιλιομέτρων που χωρίζουν τις δύο επιχειρήσεις.
Διαπιστώθηκε, επίσης, οτι για τα δύο εργοστάσια ιδιαίτερα σημαντικό στους όρους
ένωσης με την εργασιακή ικανοποίηση είναι οι ευκαιρίες ανόδου ιεραρχικά στην
εργασιακή κλίμακα. Είναι και στα δύο πρώτο απο τα εννέα χαρακτηριστικά και θα
μπορούσε να ειπωθεί οτι η πρόοδος στην εργασία είναι ανεξάρτητη απο κάθε είδους
τεχνολογική υποστήριξη.

Όμως,

στο υψηλής τα άτομα είναι

περισσότερο

ικανοποιημένα. Όσον αφορά, τις προτάσεις και τα αιτήματα (φωνή) παρατηρείται οτι
οι εργαζόμενοι στο υψηλής τεχνολογίας, τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένοι απο τη
συνέχεια που δίνεται απο τη διεύθυνση στις προτάσεις τους για τις συνθήκες
εργασίας, καθώς και αρκετά ευχαριστημένοι απο την κατανόηση των αιτημάτων τους.
Όσον αφορά την μεταβλητή εργασιακή δέσμευση διαπιστώθηκε οτι η μεταβολή στους
τρόπους συνεργασίας, λόγω της αύξησης της αυτονομίας των εργαζομένων, που
είναι αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης, τους επηρέασε θετικά, αφού δήλωσαν
οτι θα έχαναν το ενδιαφέρον τους αν η γραμμή παραγωγής δεν συναντούσε τους
ποιοτικούς στόχους της επιχείρησης και θα τους ενοχλούσε αν δεν υπήρχε πνεύμα
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συνεργασίας

και

ομαδικότητα

αναμεσά

τους.

Αντίθετα

με

τα

παραπάνω

αποτελέσματα, για την συμβολή τους στην επιτυχία της επιχείρησης διακρίνεται οτι τα
άτομα στη χαμηλή τεχνολογική εγκατάσταση είναι πιο θετικά και δήλωσαν κατά
37,2% έναντι 18,6% οτι αναζητούν νεόυς τρόπους ωστέ να κάνουν την εταιρεία τους
επιτυχημένη. Βέβαια, δεν γίνεται να μην αναφερθεί οτι γενικά δεν υπήρχε και μεγάλη
προθυμία για δέσμευση στην εργασία, όμως συγκριτικά, αισθάνονται πιο
‘δεσμευμένοι’ –συνολικά απο τις απαντήσεις τους- οι εργαζόμενοι στο υψηλής. Γι’
αυτήν την παθητική στάση των εργαζομένων ίσως, να ευθύνονται και οι ίδιες οι
εταιρίες που δεν κατάφεραν να καλλιεργήσουν το αίσθημα οτι η εταιρεία είναι η
‘‘οικογένεια’’ τους και οτι θα πρέπει να ταυτίζουν τους προσωπικούς τους στόχους με
αυτούς της επιχείρησης. Ίσως, να ευθύνεται και η πολιτική που εφαρμόζουν οι
επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων της κάθε
εταιρείας πρέπει να δημιουργήσει τους κατάλληλους όρους παρακίνησης των
εργαζομένων.
Επίσης, αναμενόταν οτι ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος στο εργοστάσιο με τη
χαμηλή

τεχνολογία

είναι

πιθανότερο

να

αποσυρθεί

ψυχολογικά

(μείωση

παραγωγικότητας, απουσίες κ.τ.λ.) και απλά να περιφέρεται στο χώρο εργασίας
Αντιθέτως, ένας δυσαρεστημένος εργαζόμενος στο εργοστάσιο με την υψηλή
τεχνολογική υποστήριξη, ως πιο μορφωμένος και άρτια καταρτισμένος, θα
αποχωρούσε απο την εργασία του εφόσον θα αντιλαμβανόταν καλύτερα τις
εναλλακτικές ευκαιρίες. Στην παρούσα εργασία παρατηρείται οτι κάτι τέτοιο είναι
ρεαλιστικό. Τα άτομα που απασχολούνται στο υψηλής δήλωσαν κατά μέσο όρο 48%
οτι δεν θα άφηνε την παρούσα εργασία του για μία παρόμοια αλλά υπο άλλη
διεύθυνση, εν αντιθέσει με τους συναδέλφους τους στο χαμηλής που κατά 66% δεν
θα το έπραττε. Αξίζει –βέβαια- να σημειωθεί οτι το ποσοστό των ατόμων που
συμφώνησε με αυτήν την πρόταση είναι κάτω του 25% και στις δύο επιχειρήσεις.
Ακόμα οι εργαζόμενοι στο χαμηλής είναι πιο θετικοί στη βραχυπρόθεσμη και στη
μακροπρόθεσμη παραμονή τους στην εργασία.
Είχε προταθεί οτι η τεχνολογική εξέλιξη στις επιχειρήσεις θα μείωνε την κόπωση των
εργαζομένων, όμως η πρόταση διαψεύστηκε αφού τα άτομα στο εργοστάσιο με την
υψηλή τεχνολογική υποστήριξη –σε μεγάλο ποσοστό (65%)- δήλωσαν την εργασία
τους ως εξοντωτική. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι παρά την βραχυπρόθεσμη εξάλειψη
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των μονότονων και επαναληπτικών καθηκόντων, η αυτοματοποίηση οδηγεί
μακροπρόθεσμα στην υποβάθμιση της ανθρώπινης εργασίας και στην εργασιακή
δυσαρέσκεια.

Τα

ποιοτικά

στοιχεία

της

εργασίας

μειώνονται,

ο

ρυθμός

εντατικοποιείται, οι μεθόδοι ελέγχου γινονται αντικειμενικές, ενώ οι σωματικές
επιβαρύνσεις αντικαθίστανται απο ψυχικές, χωρίς όμως να μειώνεται η κόπωση στο
συνολό της.
Το γεγονός ότι το δείγμα μας είναι μικρό, είναι ένας περιορισμός στη μελέτη μας.
Αυτό οφείλεται στο ότι και τα δύο εργοστάσια απασχολούν μεγάλο αριθμό
υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας. Έτσι, κατά κύριο λόγω,
επιλεχθήκαν άτομα που εργάζονται εκεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και μόνιμα.
Συνεπώς οι απαντήσεις να μπορούν να κριθούν αξιόπιστες και αποδεκτές.
Διαφορετικές απαντήσεις για την Εργασιακή Ικανοποίηση θα πρέπει να λαμβάνονται
σοβαρά υπ’ όψη από κάθε είδους επιχείρηση / οργανισμό που θέλει και χρειάζεται
ικανοποιημένους υπαλλήλους. Αλλά και να συνεχιστούν οι έρευνες , έστω και
ενδοεπιχειρησιακές, γιατί η μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των εργαζομένων θα
επιφέρει στην επιχείρηση τεράστια οφέλη, και δεν νοούνται μόνο τα οικονομικά.
7.3 ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Είναι σε όλους γνωστό ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μιας επιχείρησης ή ενός
οργανισμού δεν εξαρτάται μόνο απο έναν παράγοντα, είναι αποτέλεσμα ενός
μίγματος πολύ σημαντικού για την ανάπτυξη, την διαφοροποίηση αλλά περισσότερο
για την επιβίωση του. Ένα εκ των συστατικών του είναι η «ικανοποίηση των
εργαζομένων» του. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πτυχιακή εργασία προσπαθεί να
επουλώσει την έλλειψη γνώσης στο εν λόγω θέμα με την παρόχη στοιχείων που
φανερώνουν κάποιους απο τους παράγοντες που έχουν περισσότερη επιρροή στην
«εργασιακή ικανοποίηση». Η ανάδειξη αυτών των παραγόντων έχει ιδιάζουσα
σημασία για την επιχείρηση και ίσως να μπορεί να αποτελέσει και σημαντικό
εργαλείο στα χέρια των στελεχών, εργαλείο που θα μπορέσει να συντελέσει στην
εδραίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απο την επιχείρηση. Για όλους τους
εργοδότες εκείνο που πρέπει να έχει σημασία στο τέλος κάθε ημέρας, δεν θα πρέπει
να είναι μόνο η τεχνολογία που διαθέτουν, τα προϊόντα που παράγουν ή οι πολιτικές
που εφαρμόζουν, αλλά επίσης και η μακροχρόνια ικανοποίηση των εργαζομένων
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τους. Χωρίς αυτό, ούτε η τεχνολογία θα αξιοποιείται σωστά, ούτε τα παραγόμενα
προιοντα θα είναι ανταγωνιστικά.
Οι ανάγκες και οι προτάσεις των εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη και να αξιολογούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο απο τη διοίκηση των
οργανισμών, καθώς και να γίνουν κύριο μέλημα τους.
Ας διαπιστωθεί, επιτέλους, οτι ο εργοδότης είναι η καρδιά της επιχείρησης και την
πονάει¨ είναι ο ανθρωπός που φροντίζει να υπάρχει εργασία για τους υπαλλήλους
του μέσα απο καμιά φορά αντίξοες συνθήκες, όμως και οι εργαζόμενοι είναι το σώμα
της. Και τα δύο είναι αλληλένδετα, το ένα δεν υφίσταται χωρίς το άλλο.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1) Κατά την αποψη σας, πόσο σημαντική είναι η εργασία σας για την επιχείρηση;
Πολύ σημαντική
Σημαντική
Ούτε σημαντική/
Ούτε ασήμαντη
Σχεδόν ασήμαντη
Τελείως ασήμαντη

2) Κατά την αποψή σας, πόσο ενδιαφέρουσα ή βαρετή είναι η εργασία σας στην
επιχείρηση;
Πολύ ενδιαφέρουσα
Ενδιαφέρουσα
Ούτε ενδιαφέρουσα/
Ούτε βαρετή
Βαρετή
Πολύ βαρετή

3) Κατά την αποψή σας, πόσο χαλαρωτική ή εξοντωτική είναι η εργασία σας στην
επιχείρηση;
Πολύ χαλαρωτική
Χαλαρωτική
Ούτε χαλαρωτική/
Ούτε εξοντωτική
Εξοντωτική
Πολύ εξοντωτική

4) Κατά την αποψή σας, πως θα εκτιμούσατε τις αποδοχές σας από την
επιχείρηση;
Υπέροχες
Αρκετα καλές
Ικανοποιητικές
Όχι και τόσο καλές
Απαίσιες

5) Πως θα "βαθμολογούσατε" την συμπεριφορα του προιστάμενου του τμηματός
σας προς εσάς;
Άριστη
Αρκετά καλή
Ικανοποιητική
Όχι και τόσο καλή
Απαίσια

6) Πως θα εκτιμούσατε το πρόγραμμα των εργασιών;
Εξαιρετικό
Αρκετά καλό
Ικανοποιητικό
Όχι και τόσο καλό
Απαίσιο

7) Κατά την αποψή σας, πώς θα εκτιμούσατε τις ευκαιρίες για επαγγελματική
άνοδο μέσα στην επιχείρηση;
Πάρα πολλές
Πολλές
Ούτε πολλές/Ούτε λίγες
Ελάχιστες
Καμμία

8) Η επιχείρηση δίνει συνέχεια στις προτάσεις των εργαζομένων με αποτέλεσμα
την συνεχή βελτίωση στις συνθήκες εργασίας.
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνω/
Ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα

9) Η επιχείρηση δίνει την απαραίτητη προσοχή στα λογικά αιτήματα των
εργαζομένων;
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ/
Ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα

10) Συνολικά, πώς θα εκτιμούσατε την εργασία για την επιχείρηση;
Πολύ καλή
Καλή
Ούτε καλή / Ούτε κακή
Κακή
Πολύ κακή

11) Το επόμενο έτος θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επιχείρηση;
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ/
Ούτε διαφωνώ
Διαφώνω
Διαφωνώ απόλυτα

12) Μου αρέσει η ιδέα να συνεχίσω να εργάζομαι στην επιχείρηση για πολλά
ακόμα χρόνια.
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ/
Ούτε διαφωνώ
Διαφώνω
Διαφωνώ απόλυτα

13) Εάν είχα την ευκαιρία να αλλάξω την εργασία που έχω τώρα με μια άλλη
παρόμοια και με τον ίδιο μισθό, αλλά σε άλλη επιχείρηση, θα πήγαινα.
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ/
Ούτε διαφωνώ
Διαφώνω
Διαφωνώ απόλυτα

14) Τι βαθμό ενδιαφέροντος θα είχατε εάν η γραμμή παραγωγής σας δεν
συναντούσε τους ποιοτικούς στόχους της επιχειρησής σας;
Πολύ ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ούτε ενδιαφέρον/
Ούτε αδιαφορία
Λίγο ενδιαφέρον
Κανένα ενδιαφέρον

15) Τι βαθμό ενδιαφέροντος θα είχατε έαν οι άνθρωποι στην γραμμή παραγωγής
σας είχαν προβλήματα μεταξύ τους και δεν εργάζονται ως πραγματική
ομάδα;
Πολύ ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ούτε ενδιαφέρον/
Ούτε αδιαφορία
Λίγο ενδιαφέρον
Κανένα ενδιαφέρον

16) Καθημερινά, ψάχνω όλο και περισσότερους τρόπους να συμβάλω στην
επιτυχία της επιχείρησης.
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ/
Ούτε διαφωνώ
Διαφώνω
Διαφωνώ απόλυτα

17) Πόσα χρόνια εργάζεστε στην συγκεκριμένη επιχείρηση;
1-3 χρόνια
4-7 χρόνια
8-11 χρόνια
12-15 χρόνια
Πάνω από 16 χρόνια

18) Ποιο είναι το φύλο σας;
Αρσενικό
Θυληκό

19)Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
Άγαμος-η
Έγγαμος-η
Διαζευγμένος-η
Χήρος-α

20) Πόσο χρονών είστε;
18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-47
48-52
53-57
58 και άνω

21) Προσδιορίστε ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στο επίπεδο σπούδών σας;
Απόφοιτος Γυμνασίου
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος Ανωτέρας Σχολής
Απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής
Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πίνακας 6.1.1:Εργασιακή Ικανοποίηση
Ksi1
λij
εij
λij2
0,72
0,48
0,51
0,61
0,63
0,37
construct reliability=49,84/54,58=0,91
0,28
0,92
0,08
0,67
0,55
0,45
variance extracted=5,25/9,99=0,52
0,8
0,35
0,64
0,8
0,37
0,64
65
0,58
0,42
0,84
0,29
0,71
0,82
0,33
0,67
0,87
0,24
0,76
7,06
4,74
5,25

Πίνακας 6.2.1:Αλλαγη Προθεσεων
Eta1
λij
εij
λij2
0,77
0,41
0,59
0,96
0,07
0,92
0,6
0,65
0,36
2,33
1,13
1,87

construct reliability=5,43/6,56=0,83
variance extracted=1,87/3=0,62

Πίνακας 6.3.1:Εργασιακή Δέσμευση
Eta2
λij
εij
λij2
0,1
0,99
0,01
construct reliability=2,25/4,63=0,49
0,2
0,96
0,04
1,2
0,43
1,44
variance extracted=1,49/3,87=0,39
1,5
2,38
1,49

Έλεγχος Υποθέσεων
Σημαντικότητα
Ενδιαφέρουσα
Χαλαρωτική
Αποδοχές
Ανώτεροι
Προγρ.Εργασιών
Πρόοδος
Συνθήκες Εργ.
Αιτήματα
Αλλαγή Προθέσεων
Εργασιακή Δέσμευση

ΧΑΜΗΛΗ
0,57
0,37
0,21
0,38
0,76
0,44
1,01
0,66
0,93

t-values
5,37
4,28
1,84
4,87
6,25
6,15
4,63
6,73
6,41

ΥΨΗΛΗ
0,69
0,44
-0,48
0,75
0,84
0,54
1,32
0,87
0,81

t-values
6,1
4,34
-1,98
4,76
5,41
6,08
7,26
6,34
6,2

0,89
-0,76

5,08
-0,71

0,95
-0,94

6,5
-3,12

Descriptive Statistics
Υψηλής τεχνολογίας
Mean

Χαμηλής τεχνολογίας
Std.
Deviation

Mean

Γενικό
Std.
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Εργασιακή
Ικανοποιη
ση με:
Σημαντικότ
ητα
εργασίας
Ενδιαφέρον
εργασίας
Φόρτο
εργασίας(εξ
οντωτική)
Αποδοχές
Συμπεριφο
ρά
ανωτέρων
Πρόγραμμα
εργασιών
Ευκαιρίες
ανόδου
Προτάσεις
εργαζ.για
συνθήκες
εργασίας
Προσοχή
στα
αιτήματα
Εκτίμηση
εργασίας

1,21

Ενδιαφέρον
επίτευξης
ποιοτικών
στόχων
Ενδιαφέρον
εργασίας
ως ομάδα
Συμβολή
στην
επιτυχία

Ενδιαφέρον
εργασίας

0,93

1,37

0,952

2,74

Φόρτο
εργασίας(εξ
0,954 οντωτική)
Αποδοχές

2,63

1,79

1,013

1,35

1,14
1,33

Συμπεριφο
ρά
0,889 ανωτέρων
Πρόγραμμα
εργασιών
0,778

1,49

Ευκαιρίες
1,121 ανόδου

1,37

1,3

1,23
Αλλαγή
προθεσεω
ν:(αποχώρ
Συνέχιση
εργασίας
κ'τον
επόμενο
Συνέχιση
εργασίας
γιαπολλά
χρόνια
Αλλαγή
εργασίας
Εργασιακή
Δεσμευση:

Σημαντικότ
ητα
0,861 εργασίας

1,3

1,7
2,49

2,33

2,23

1,23

Προτάσεις
εργαζ.για
0,9 συνθήκες
εργασίας
Προσοχή
στα
0,832 αιτήματα
Εκτίμηση
εργασίας
0,947

Συνέχιση
εργασίας
κ'τον
0,964
επομενο
Συνέχιση
εργασίας
για πολλά
1,337
χρόνια
Αλλαγή
1,222 εργασίας

Ενδιαφέρον
επίτευξης
ποιοτικών
1,128
στόχων
Ενδιαφέρον
εργασίας
1,172 ως ομάδα
Συμβολή
στην
1,088 επιτυχία

1,4

Σημαντικότ
ητα
0,768 εργασίας

1,003

Ενδιαφέρον
εργασίας

Φόρτο
εργασίας(εξ
0,846 οντωτική)
Αποδοχές
0,72

1,58

Συμπεριφο
ρά
0,851 ανωτέρων
Πρόγραμμα
εργασιών
0,663

2,12

Ευκαιρίες
1,028 ανόδου

1,12

1,63

1,42

1,14

0,98

1,58
2,65

1,7

2,21

1,28

Προτάσεις
εργαζ.για
0,846 συνθήκες
εργασίας
Προσοχή
στα
0,957 αιτήματα
Εκτίμηση
εργασίας
0,774

Συνέχισή
εργασίας
κ'τον
0,859
επόμενο
Συνέχιση
εργασίας
για πολλά
1,367
χρόνια
Αλλαγή
1,066 εργασίας

Ενδιαφέρον
επίτευξης
ποιοτικων
0,989
στόχων
Ενδιαφέρον
εργασίας
1,013 ως ομάδα
Συμβολή
στην
1,076 επιτυχία

Πίνακας 2: Μέσος όρος - Τυπική απόκλιση
Σύγκριση υψηλής - χαμηλής τεχνολογίας
Συνολικό αποτέλεσμα

1,07

0,823

1,38

0,972

2,69

0,898

1,57

0,902

1,13

0,865

1,45

0,73

1,8

1,115

1,5

0,878

1,36

0,893

1,19

0,861

1,14

0,922

1,64

1,345

2,57

1,143

2,01

1,101

2,22

1,089

1,26

1,076

Α. Πίνακες συχνοτήτων (Frequencies)
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Χρόνια εργασίας
Frequency
Valid

Από 1 εως
3χρόνια
Από 4 εως
7χρόνια
Από 8 εως
11χρόνια
Από 12
εως
15χρόνια
Πάνω από
16χρόνια

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

8

18,6

18,6

18,6

21

48,8

48,8

67,4

10

23,3

23,3

90,7

4

9,3

9,3

100

43

100

100

Φύλο
Frequency
Valid

Άνδρας
Γυναίκα
Total

29
14
43

Percent
67,4
32,6
100

Valid
Percent
67,4
32,6
100

Cumulative
Percent
67,4
100

Οικογενειακή κατάσταση
Frequency
Valid

Άγαμος-η
Έγγαμος-η
Διαζευγμέν
νος-η
Total

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

16
21

37,2
48,8

37,2
48,8

37,2
86

6
43

14
100

14
100

100

Ηλικία
Frequency
Valid

18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-47
48-52
53-57
Total

2
7
5
11
9
4
4
1
43

Percent
4,7
16,3
11,6
25,6
20,9
9,3
9,3
2,3
100

Valid
Percent
4,7
16,3
11,6
25,6
20,9
9,3
9,3
2,3
100

Cumulative
Percent
4,7
20,9
32,6
58,1
79,1
88,4
97,7
100

Επίπεδο σπουδών
Frequency
Valid

Γυμνάσιο
Λύκειο
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Μεταπτυχια
κό
Total

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1
12
15
11

2,3
27,9
34,9
25,6

2,3
27,9
34,9
25,6

2,3
30,2
65,1
90,7

4
43

9,3
100

9,3
100

100

Πίνακες Συχνοτήτων (Frequencies)
ΧΑΜΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Χρόνια εργασίας
Frequency
Valid

Από 1 εως
3 χρόνια
Από 4 εως
7χρόνια
Από 8 εως
11 χρόνια
Από 12
εως
15χρόνια
Πάνω από
16χρόνια
Total

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

13

30,2

30,2

30,2

15

34,9

34,9

65,1

10

23,3

23,3

88,4

2

4,7

4,7

93

3
43

7
100

7
100

100

Φύλο
Frequency
Valid

Άνδρας
Γυναίκα
Total

31
12
43

Percent
72,1
27,9
100

Valid
Percent
72,1
27,9
100

Cumulative
Percent
72,1
100

Οικογενειακή Κατάσταση
Frequency
Valid

Άγαμος-η
Έγγαμος-η
Διαζευγμέν
ος-η
Total

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

21
16

48,8
37,2

48,8
37,2

48,8
86

6
43

14
100

14
100

100

Ηλικία
Frequency
Valid

18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-47
48-52
Total

5
10
8
7
8
4
1
43

Percent
11,6
23,3
18,6
16,3
18,6
9,3
2,3
100

Valid
Percent
11,6
23,3
18,6
16,3
18,6
9,3
2,3
100

Cumulative
Percent
11,6
34,9
53,5
69,8
88,4
97,7
100

Επίπεδο σπουδών
Frequency
Valid

Γυμνάσιο
Λύκειο
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Total

6
27
8
2
43

Percent
14
62,8
18,6
4,7
100

Valid
Percent
14
62,8
18,6
4,7
100

Cumulative
Percent
14
76,7
95,3
100

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Correlations
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ
ΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Pearson Correlation

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

,683(**)

-,071

,000

,653

43

43

43

,683(**)

1

,065

Sig. (2-tailed)

,000

N
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,676

43

43

43

-,071

,065

1

,653

,676

43

43

43

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Correlations
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ
ΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Pearson Correlation
N

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

1

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

,403(**)

,669(**)

,007

,000

43

43

43

,403(**)

1

,148

,007

,345

43

43

43

,669(**)

,148

1

,000

,345

43

43

43

Σημαντικότητα

Συνέχιση
εργασίας τον
επόμενο χρόνο

ΕνδιαφέρουσαΒαρετή
Συνέχιση
εργασίας για
πολλά χρόνια

ΧαλαρωτικήΕξοντωτική

Αλλαγή
προθέσεων
Αλλαγή
εργασίας

Αποδοχές

Συμπεριφορά
προισταμένου
τμήματος

Εργασιακή
Ικανοποίηση
Ποιοτικοί
Στόχοι

Πρόγραμμα
εργασιών

Ευκαιρίες για
επαγγελματική
άνοδο

Συνθήκες
εργασίας

Αιτήματα

Γενική εκτίμηση
εργασίας

Σχήμα 2: Σχέση Μεταβλητών

Εργασιακή
Δέσμευση

Ικανότητα
Ομαδικής
Εργασίας

Συμβολή στην
επιτυχία της
επιχείρησης

