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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αναλύει σε θεωρητικό επίπεδο την Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (Δ.Α.Π.) και τον ρόλο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 

Προσωπικού. Θέτει ως στόχο την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Προσωπικού με την 

αυτοαποτελεσματικότητα, την ικανοποίησης και τελικά την απόδοση των 

εργαζομένων.   

 

Συγκεκριμένα, εστιάζει στην βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), δηλαδή στην καταγραφή του ορισμού 

της, στην παράθεση της ιστορικής εξέλιξης της, στον σκοπό της, στην στρατηγική 

της σημασία, στον ρόλο της και στις αρμοδιότητες που περιλαμβάνει. Στην 

συνέχεια, αναλύει την έννοια της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 

Προσωπικού, δηλαδή παραθέτει τον ορισμό της, τα οφέλη της, τους στόχους της, 

τους τομείς εκπαίδευσης του Προσωπικού, την διαδικασία, τις μεθόδους και την 

αξιολόγηση αυτής καθ’ αυτής της διαδικασίας εκπαίδευσης. Επιπλέον, αναλύει 

την έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των 

εργαζομένων.   

 

Στην συνέχεια, ακολουθεί το ερευνητικό μέρος, όπου αναλύονται οι στόχοι της 

έρευνας και η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

 

Η διεξαχθείσα ερευνα στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγια, τα οποία στάλθηκαν μέσω 

e-mail και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενα από επιστολή, η οποία 

περιελάμβανε τον σκοπό της έρευνας, τον φορέα υλοποίησης και την ανωνυμία 

των συμμετεχόντων ως προς τις απαντήσεις που έδωσαν. Ειδικότερα, 

στάλθηκαν 105 ερωτηματολόγια, από τα οποία αμφότερα υπεβλήθησαν ορθά 

από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.  

 

Τέλος, τα δεδομένα που εξήχθησαν από την έρευνα καταχωρήθηκαν σε πίνακα 

δεδομένων και αναλύθηκαν για κάθε ερευνητικό στόχο, μέσω του στατιστικού 

εργαλείου SPSS. Έγινε αρχικά έλεγχος κανονικότητας και διασποράς των 



μεταβλητών καθώς και διερεύνηση της αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής του 

ερωτηματολογίου, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφηκαν σημαντικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την διαδικασία της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Εισαγωγή. 

Έναυσμα να επιλέξω το συγκεκριμένο θέμα κατά την εκπόνηση της 

διπλωματικής μου εργασίας, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», αποτελεί η ολοένα και 

αυξανόμενη σημασία του ρόλου που αποκτά η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.), είτε στα πλαίσια ενός δημόσιου ή μη Οργανισμού είτε μίας επιχείρησης.  

 

Αδιαμφισβήτητα, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), αντικείμενο της 

οποίας είναι η μελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ Διοίκησης και 

Προσωπικού, αποτελεί μία σημαντική επιστήμη, η οποία αναπτύχθηκε κυρίως 

κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Αποτελεί οξύμωρο το γεγονός ότι 

η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) καθυστέρησε να εμφανιστεί ποσό 

μάλλον να αναπτυχθεί, και αυτό διότι οι ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα υπήρχαν 

από την  εμφάνιση ήδη του ανθρώπου στην Γη. 

Πέραν αυτών, κομβικής σημασίας παράγοντα στην προσπάθεια επίτευξης των 

στόχων που έχουν τεθεί είτε από έναν δημόσιο ή μη Οργανισμό είτε από μία 

επιχείρηση αποτελεί η εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού τους. 

Μάλιστα, η σημασία αυτού άρχισε να διαφαίνεται από το γεγονός ότι όλο και 

περισσότεροι δημόσιοι ή μη Οργανισμοί και επιχειρήσεις άρχισαν να επενδύουν 

σημαντικά κεφάλαια στην προσπάθεια να εκπαιδεύσουν περαιτέρω το 

Προσωπικό τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τόσο υψηλότερα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, όσο και αυτό-αποτελεσματικότητας 

και ικανοποίησης του ίδιου του Προσωπικού.  

 

Κατανοώντας, λοιπόν, οι δημόσιοι ή μη Οργανισμοί και οι επιχειρήσεις το 

θεωρητικό υπόβαθρο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) είναι σε θέση 

να αναγνωρίζουν τον κομβικής σημασίας ρόλο της εκπαίδευσης και της 

επιμόρφωσης του Προσωπικού, δίνοντας την δέουσα προσοχή σ’ αυτή, ιδίως 

στην προσπάθεια τους να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους που θέτουν σε 

βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο πλαίσιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

2.1 Εισαγωγή και Ορισμός της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.). 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), η οποία 

αποτελεί ουσιαστικά την μετεξέλιξη της Διοίκησης Προσωπικού (Δ.Π.), 

αντιμετωπίζει το προσωπικό ενός Οργανισμού ως ένα σπουδαίο περιουσιακό 

στοιχείο που έχει στην διάθεση του και οφείλει να επενδύει συνεχώς σ’ αυτό. 

Στην εν λόγω ενότητα, θα αναλύσουμε την έννοια της Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (Δ.Α.Π.) καθώς και της Διοίκησης Προσωπικού (Δ.Π.), καταγράφοντας 

διάφορους ορισμούς που έχουν κατά καιρό διατυπωθεί.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Διοίκηση Προσωπικού (Δ.Π.), το Προσωπικό ενός 

Οργανισμού ακολουθεί μία προκαθορισμένη πορεία, η οποία περιλαμβάνει την 

πρόσληψη, την εκπαίδευση, την παροχή υπηρεσιών προς τον Οργανισμό, την 

αξιολόγηση, την ανταμοιβή και εν τέλει την αποχώρηση για ποικίλες αιτίες. 

Επιπλέον, το σημαντικότερο μέλημα της Διοίκησης Προσωπικού (Δ.Π.) εντός 

ενός Οργανισμού είναι η προσπάθεια διαπραγματεύσεων με τα συνδικαλιστικά 

κινήματα (ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, 2001).   

Υπάρχουν, ωστόσο επιστημονικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η Διοίκηση 

Προσωπικού (Δ.Π.) δεν αντιμετωπίζει το Προσωπικό ως μία απλή πηγή 

κόστους, αλλά απεναντίας ως μία επενδυτική ευκαιρία, πάνω στην οποία οφείλει 

να βασίζεται και να εξελίσσεται. Οι επιστημονικές αυτές απόψεις στηρίζονται 

κυρίως στις αυστηρές νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν ουσιαστικά 

στην αποφυγή φαινομένων εκμετάλλευσης του προσωπικού εκ μέρους της 

Διοίκησης (ΤΕΡΖΙΔΗΣ, 2004).   

Εν συνεχεία, θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε κάποιους από τους 

σημαντικότερους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί για τις έννοιες των 

Ανθρωπίνων Πόρων και του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Από την μία πλευρά, ως 

Ανθρώπινοι Πόροι ορίζονται τα προσόντα που διαθέτει το Προσωπικό ενός 

Οργανισμού, τα οποία δύναται να συμβάλουν στην εκπλήρωση των στρατηγικών 

στόχων καθώς και στην αποστολή που έχει τεθεί από την Διοίκηση (Jackson, 
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2000). Από την άλλη πλευρά, η έννοια του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου περιλαμβάνει 

τις γνώσεις και τις ικανότητες των ατόμων που απαρτίζουν έναν Οργανισμό και 

ταυτοχρόνως διαθέτουν οικονομική αξία, συνδέοντας ουσιαστικά την ανωτέρω 

έννοια με τον οικονομικό παράγοντα (Sherman, 1998). 

Αναφορικά με την έννοια της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), αυτή 

αφενός μεν αναγνωρίζει την αξία του ανθρώπινου παράγοντα εντός ενός 

Οργανισμού, αφετέρου δε έχει ως πάγια επιδίωξη την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών, μέσω την συνεχόμενης ανάπτυξης 

του Προσωπικού της. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται τόσο η κουλτούρα, όσο 

και η οργανωσιακή δομή ενός Οργανισμού, υποβοηθώντας τον τελευταίο να 

προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ευκολία στις αλλαγές που συντελούνται στο 

εξωτερικό του περιβάλλον (Μπουραντάς, 2002).    

Σύμφωνα με τους Lloyd & Leslie, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) 

περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, 

προκειμένου οι συντονίζονται οι ενέργειες του Προσωπικού εντός ενός 

Οργανισμού. Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν τόσο την λήψη 

αποφάσεων σε ότι αφορά την σχέση του ίδιου του Οργανισμού με το 

Προσωπικού του και τον καθορισμό των συστημάτων εργασίας που 

ακολουθούνται, όσο και την διαδικασία επιλογής, εκπαίδευση, ανάπτυξης και 

αναγνώρισης των προσπαθειών του Προσωπικού (Lloyd, 1991).   

Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) 

περιλαμβάνει διαδικασίες, οι οποίες αφορούν κυρίως την απελευθέρωση και την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της συνεχόμενης εκπαίδευσης του, 

προκειμένου με τον τρόπο αυτό να αυξάνεται η εργασιακή του απόδοση. Και 

αυτό διότι, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) τρέφει απεριόριστο σεβασμό 

προς του εργαζόμενους, θεωρώντας αυτούς ως ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας 

ενός Οργανισμού (ΤΕΡΖΙΔΗΣ, 2004). 

Τέλος, σύμφωνα με άλλους επιστήμονες, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.) έχει ως στόχο την δημιουργία αλλά κυρίως και την διατήρηση μιας 

υπεροχής έναντι των ανταγωνιστών, παρέχοντας στο προσωπικό της την 

δυνατότητα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Οργανισμός, 

διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή.   
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2.2 Η Ιστορική Εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.). 

Αρχικά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.), η οποία ουσιαστικά μελετά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

Διοίκησης ενός Οργανισμού και του Προσωπικού του, αποτελεί μία σημαντική 

επιστήμη, η οποία εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε κυρίως κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες. Ομολογουμένως, αποτελεί αξιοσημείωτο γεγονός ότι η ανωτέρω 

επιστήμη καθυστέρησε να αναπτυχθεί, καθότι οι ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες 

όπως προαναφέραμε αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), υπήρχαν από την εμφάνιση ήδη του ανθρώπου 

στην Γη. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, οι καλές εργασιακές συνθήκες και η ικανοποίηση του 

προσωπικού δεν αποτελούσαν πάντοτε κεκτημένο. Έπρεπε να μεσολαβήσει η 

βιομηχανική επανάσταση, προκειμένου οι εργαζόμενοι να επιτύχουν την 

εξασφάλιση μικρότερων ωραρίων εργασίας και καλύτερων μισθών και με τον 

τρόπο αυτό να αυξήσουν την ικανοποίηση που αισθάνονται από την εργασία 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί για εκείνη την εποχή ο 

επιχειρηματίας Robert Owen, ο οποίος το έτος 1799 προχώρησε στην ίδρυση 

ενός συνεταιρισμού, σκοπός του οποίου ήταν η διασφάλιση καλύτερων 

εργασιακών συνθηκών για το Προσωπικό. Ειδικότερα, ο Robert Owen έδωσε 

ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση του ωραρίου εργασίας και στην διασφάλιση 

ασφαλέστερων εργασιακών συνθηκών. Επιπλέον, αρνήθηκε να απασχολήσει 

νέα παιδιά, πράγμα το οποίο ήταν πολύ σύνηθες για εκείνη την εποχή 

(Newstrom, 1993).  

Ωστόσο, ο άνθρωπος που ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το επιστημονικό 

Μάνατζμεντ, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις εργασιακές συνθήκες, δεν ήταν άλλος 

από τον Frederick Taylor, ο οποίος μάλιστα έμεινε γνωστός ως ο «πατέρας» του 

επιστημονικού Μάνατζμεντ. Ο Frederick Taylor παραλληλίζω το εργατικό 

δυναμικό με τις μηχανές, υποστηρίζοντας ότι όπως οι τελευταίες μπορούν να 

επιφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για έναν Οργανισμό, έτσι και το Προσωπικό 

δύναται να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό, εφόσον έχουν διασφαλιστεί ιδανικές 

εργασιακές συνθήκες. Επίσης, ο Frederick Taylor έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 

σημασία του εσωτερικού ελέγχου (Newstrom, 1993).  
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Αντίθετα, η Σχολή των Ανθρωπίνων Σχέσεων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 

στάση των εργαζομένων καθώς επίσης και στα συναισθήματα που οι τελευταίοι 

νιώθουν. Σύμφωνα με την ανωτέρω Σχολή, οι εργαζόμενοι δεν επιθυμούσαν να 

αισθάνονται ασήμαντοι ούτε να αισθάνονται ότι οι ανώτεροι τους πιέζουν να 

εργάζονται όλο και περισσότερο. Ο Elton Mayo, ένας από τους κύριους 

εκφραστές τις ανωτέρω Σχολής, υποστήριξε μέσα από έρευνας που 

πραγματοποίησε, ότι όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες εργασίες, τότε είναι λογικό 

επακόλουθο να επηρεάζονται και οι υπόλοιποι παράγοντες που απαρτίζουν το 

εργασιακό περιβάλλον. Προκειμένου, να αποδείξει την άποψη του, 

πραγματοποίησε το 1920 μία έρευνα στο εργοστάσιο της Western Electric 

Company. Διαπίστωσε, λοιπόν, ότι όταν άλλαξε ο φωτισμός που υπήρχε στο 

χώρο εργασίας του Προσωπικού, τότε μεταβαλλόταν και η εργασιακή απόδοση 

του Προσωπικού (Cascio, 1998).  

Επιπρόσθετα, στο πέρασμα των ετών διαφάνηκε η σπουδαιότητα του εργατικού 

δυναμικού καθώς και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την επιλογή 

αυτών. Έτσι, μεγάλες επιχειρήσεις της εποχής εκείνης, όπως για παράδειγμα η 

Ford, η Motor Company και η General Motors αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά 

την διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής του Προσωπικού τους. Η κύρια αιτία 

αυτής της δυσκολίας έγκεινται κυρίως στο γεγονός ότι, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι 

ήταν επιφορτισμένοι με την υποχρέωση επιλογής του Προσωπικού, διέθεταν 

παράλληλα και άλλα καθήκοντα πέραν των ανωτέρω. 

Η εν λόγω δυσκολία ανάγκασε τις ανωτέρω επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 

αυτοτελή τμήματα, τα οποία είχαν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την 

προσέλκυση και επιλογή του εργατικού δυναμικού που χρειαζόντουσαν. Για 

παράδειγμα, η εταιρεία Ford ίδρυσε ένα τμήμα, το οποίο αρχικά ονομαζόταν ως 

Τμήμα Απασχόλησης. Στην πορεία βέβαια άλλαξε και η ονομασία του Τμήματος 

και οι αρμοδιότητες που κατείχε, καθότι σιγά σιγά ασχολούνται όλο και 

περισσότερο τόσο με διοικητικά ζητήματα, όσο και με το εργατικό δυναμικό που 

ήδη είχε προσληφθεί και εργαζόταν στην επιχείρηση.   

Στην προσπάθεια μελέτης της συμπεριφοράς του ανθρωπίνου δυναμικού εντός 

του εργασιακού χώρου σημαντική αποτέλεσε η συμβολή των θεωρητικών 

Abraham, Maslow, Edward Lawler, Lyman Porter, Douglas McGregor, Frederick 
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Herzberg και Victor Vroom. Οι ανωτέρω μελέτησαν διάφορα μοντέλα, τα οποία 

αφορούσαν τόσο την υποκίνηση όσο και εν γένει συμπεριφορά του Προσωπικού 

εντός του εργασιακού χώρου (Petrick, 1995).  

 

Πέραν από την δημιουργία του Τμήματος Απασχόλησης, σημαντική αποτέλεσε 

και η εμφάνιση αρχικά της Διοίκησης Προσωπικού (Δ.Π.) και εν συνεχεία κατά 

τις δεκαετίες του ’30 και ’40 και την Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), η 

οποία αποτελεί ουσιαστική θεωρητική εξέλιξη της πρώτης. Η τελευταία, εισήγαγε 

για πρώτη φορά διαδικασίες εκπαίδευσης και διοικητικής εξέλιξης των 

εργαζομένων, οι οποίοι κατά πλειοψηφία αποτελούνταν από ανειδίκευτους 

εργάτες.  

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) πραγματοποίησε σημαντικά βήματα 

προόδου κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό διότι, ο 

Στρατός προκειμένου να ανταπεξέλθει στην σκληρότητα του πολέμου, 

αναγκάσθηκε να καλέσει και να χρησιμοποιήσει ψυχολόγους, οι οποίοι 

εργαζόντουσαν έως τότε σε διάφορες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουν 

διάφορα τεστ ικανοτήτων των μελών του Στρατού (Beardwell, 1997).    

Σταθμό στην εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) αποτέλεσε η 

ψήφιση του Νόμου αναφορικά με τα Πολιτικά Δικαιώματα το έτος 1964. 

Συγκεκριμένα, όλο και περισσότεροι Διευθυντές επιχειρήσεων κατανόησαν τον 

στρατηγικής σημασίας ρόλο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) στην 

διαδικασία πρόσληψης και εξέλιξης των εργαζομένων. Κατέστη, λοιπόν, 

αναγκαία η άριστη γνώση της κείμενης νομοθεσίας των Πολιτικών Δικαιωμάτων 

εκ μέρους εκείνων των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες 

πρόσληψης και προώθησης του εργατικού δυναμικού (Starkweather).   

Όλα όσα αναλύσαμε προηγουμένως, αποτέλεσαν τους σημαντικότερους 

σταθμούς στην πορεία των ετών, κατά την διαδικασία μετεξέλιξης της Διοίκησης 

Προσωπικού (Δ.Π.) στην σύγχρονη μορφή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.). Αξίζει να σημειωθεί ότι, η τελευταία στις μέρες μας χρησιμοποιείται όλο 

και συχνότερα, σε σημείο μάλιστα που να τείνει να αντικαταστήσει πλήρως την 

Διοίκηση Προσωπικού (Δ.Π.). 
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2.3 Σκοπός και Στόχοι της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.). 

Αρχικά, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) έχει ως βασικότερο στόχο να 

διασφαλίσει ότι η επιχείρηση ή ο Οργανισμός θα επιτυγχάνει τους στόχους μέσω 

του εργατικού δυναμικού που διαθέτει.  

Με άλλα λόγια, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) στοχεύει στην κατά το 

δυνατόν υψηλότερη συνεισφορά του εργατικού δυναμικού εντός μίας 

επιχείρησης ή ενός Οργανισμού, στα πλαίσια ωστόσο στρατηγικά, ηθικά και 

κοινωνικά αποδεκτών ενεργειών. Καθότι, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων 

ενός Οργανισμού, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός Τμήματος Προσωπικού 

σε κάθε Οργανισμό, ανεξαρτήτως του μεγέθους του.  

Οι στόχοι της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) κατηγοριοποιούνται ως 

εξής: 

a. Οργανωσιακοί Στόχοι. Αρχικά, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.) συνεισφέρει οργανωτικά έναν Οργανισμό. Με άλλα λόγια, υπηρετεί 

τα υπόλοιπα τμήματα του Οργανισμού, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  

 

b. Λειτουργικοί Στόχοι. Επιπλέον, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.) πρέπει να συνεισφέρει στον υπόλοιπο Οργανισμό, αναλογιζόμενη 

πάντοτε τις ανάγκες που η τελευταία διαθέτει, προκειμένου να αποφεύγεται 

η αδικαιολόγητη σπατάλη των πόρων του Οργανισμού.    

 

c. Κοινωνική Στόχοι. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.) οφείλει να αντιλαμβάνεται τις εκάστοτε κοινωνικές προκλήσεις, 

αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη μείωση των 

κοινωνικών συνεπειών του Οργανισμού.   

 

d. Προσωπικοί Στόχοι. Τέλος, οφείλει να υποβοηθά τους εργαζομένους 

στην προσπάθεια τους να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους. Η 

υποχρέωση αυτή αυξάνεται αν λάβουμε υπόψη ότι, όταν οι εργαζόμενοι 

επιτυγχάνουν τους προσωπικούς του στόχους, αυτόματα δημιουργούνται 
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σ’ αυτούς κίνητρα, τα οποία τους οδηγούν σε συνεχώς αυξανόμενη 

εργασιακή απόδοση, προς όφελος βέβαια του Οργανισμού. 

 

2.4 Η Στρατηγική Σημασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.). 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) διαδραματίζει έναν στρατηγικής 

σημασίας ρόλο εντός ενός Οργανισμού, περιλαμβάνοντας κυρίως την υιοθέτηση 

διαφόρων ενεργειών εκ μέρους ενός Οργανισμού, σχετικά με την διοίκηση του 

εργατικού δυναμικού, προκειμένου οι τελευταίοι να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. Τα καθήκοντα της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) εστιάζονται κυρίως στην ανάλυση της εργασίας 

εντός του Οργανισμού, στον καθορισμό των απαιτήσεων του Οργανισμού και 

στον προσδιορισμό των ικανοτήτων που οι εργαζόμενοι του Οργανισμού 

απαιτούνται να διαθέτουν, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί η 

επιτυχής λειτουργία και η επίτευξη των στόχων (Ξηροτύρη - Κουφίδου, 2010).   

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, με τον όρο Στρατηγική της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) εννοείται η διαδικασία σε διοικητικό μάλιστα 

επίπεδο, σύμφωνα με την οποία συνδέονται οι πολιτικές και πρακτικές έννοιες 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) με τους στρατηγικούς στόχους που 

έχει θέσει ο Οργανισμός (Bratton, 2003).  

Αδιαμφισβήτητα, η επιτυχής ή μη πορεία ενός Οργανισμού εξαρτάται από το 

επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών που έχουν τα διάφορα μέρη αυτού, όπως 

για παράδειγμα οι επενδυτές, οι μέτοχοι, οι ιδιοκτήτες, οι εργαζόμενοι ακόμα και 

η ίδια η κοινωνία εντός της οποίας εδρεύει και δραστηριοποιείται ο Οργανισμός 

(Jackson, Human Resource Management - International , 2006). Για τον λόγο 

αυτό, οι πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) υιοθετούνται όλο 

και συχνότερα από Οργανισμούς, ως μία πρακτική, μέσω της οποία οι τελευταίοι 

αποκτούν αλλά και διατηρούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προκειμένου να 

συμβεί αυτό, απαιτείται η εφαρμογή των κάτωθι προϋποθέσεων: 

i.Αρχικά, ένας Οργανισμός απαιτείται να διαθέτει εξειδικευμένο και 

ταλαντούχο εργατικό δυναμικό, το οποίο θα αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο του Οργανισμού κατά την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών του. 

Μάλιστα, το ανωτέρω εργατικό δυναμικό διαδραματίζει κομβικό ρόλο 



[9] 
 

στην λειτουργία του Οργανισμού, προσθέτοντας αναμφίβολα σ’ αυτόν 

σημαντική προστιθέμενη αξία.   

ii.Κάθε Οργανισμός, ανεξαρτήτου μεγέθους του, οφείλει να δημιουργεί 

στους εργαζόμενους του κίνητρα, παρέχοντας του παράλληλα 

ικανοποιητικά επίπεδα αμοιβών καθώς και δυνατότητες εξέλιξης εντός 

του Οργανισμού.  

iii.Επιπλέον, κάθε Οργανισμός οφείλει να επιλέγει εργατικό δυναμικό, με 

υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων και ανταγωνιστικότητας. 

iv.Τέλος, έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο ένας Οργανισμός 

υιοθετεί αλλά και εφαρμόζει στην πράξη τις πρακτικές της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.). Κάθε Οργανισμός οφείλει, μέσω της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), να δημιουργεί εταιρική 

κουλτούρα, τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση και η υψηλή 

εργασιακή απόδοση των εργαζομένων. 

 

Για παράδειγμα, κάθε Οργανισμός οφείλει να χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη 

παραμονής του εργατικού του δυναμικού. Με άλλα λόγια, δεν εξασφαλίζεται το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός Οργανισμού, όταν ο τελευταίος επιλέγει 

εργατικό δυναμικό με ιδιαίτερα χαρίσματα και δεξιότητες, το οποίο ωστόσο δεν 

έχει την δυνατότητα να διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις τάξεις του.  

 

Επομένως, είναι αναγκαίο να κατανοούνται τόσο οι ανάγκες του Προσωπικού, 

όσο και οι ανάγκες του ίδιου του Οργανισμού, με στόχο να εκμεταλλεύονται όσο 

καλύτερα γίνεται οι δυνατότητες του εργατικού δυναμικού (ΤΕΡΖΙΔΗΣ, 2004).   

 

2.5 Ο Ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.).  

Από όσα έχουμε έως τώρα αναλύσει, προκύπτει αβίαστα ότι ο ρόλος της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) εντός ενός Οργανισμού είναι κάτι 

παραπάνω από σημαντικός. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την διαδικασία 

προσδιορισμού των αναγκών του Οργανισμού σε εργατικό δυναμικό, την 

δημιουργία προγραμμάτων που ικανοποιούν τις ανάγκες του Οργανισμού, την 

πληροφόρηση του εργατικού δυναμικού αναφορικά με προγράμματα που 
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τρέχουν ανά πάσα στιγμή καθώς και την αξιολόγηση του επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που έχει υιοθετήσει ο Οργανισμός, προκειμένου στο τέλος αυτά 

να αξιολογηθούν (Ξηροτύρη - Κουφίδου, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 

κτίζοντας τα θεμέλια για τη στρατηγική διοίκηση των ανθρώπων, 2010).   

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

(Δ.Α.Π.) ασχολείται τόσο με την συνεχόμενη βελτίωση, όσο και με την μεταβολή 

των δραστηριοτήτων που απαιτείται ο Οργανισμός να ακολουθήσει, 

προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση του. Επομένως, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ότι στην έννοια της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) 

συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: 

⮚ Το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού, το οποίο είναι αρμόδιο με την 

διαχείριση των διαφόρων δραστηριοτήτων του Οργανισμού.  

⮚ Αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός 

Οργανισμού ή μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση νέων 

ανταγωνιστών και νέων τεχνολογικών εφαρμογών και η υιοθέτηση νέων 

πρακτικών αναδιάρθρωσης ενός Οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Με άλλα 

λόγια, οτιδήποτε λαμβάνει χώρα και οφείλει ένας Οργανισμός ή μία 

επιχείρηση να γνωρίζει, προκειμένου να εξακολουθεί να διατηρεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.    

⮚ Τέλος, περιλαμβάνονται αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα το αίσθημα 

ασφαλείας για την εργασία εντός του Οργανισμού ή της επιχείρησης, η 

αποδοτική προσέλκυση και πρόσληψη νέου εργατικού δυναμικού, η 

υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού καθώς και 

οι ικανοποιητικές αποζημιώσεις στις περιπτώσεις υψηλών αποδόσεων, 

προκειμένου με τον τρόπο αυτό να διασφαλίζεται ότι η οργανωτική 

απόδοση θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.   

Όπως προκύπτει, η συμβολή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) κατά 

την διαδικασία του σχεδιασμού ενός Οργανισμού ή μίας επιχείρησης είναι 

αναμφίβολα καταλυτική, καθότι πέραν των άλλων συμβάλει στην επιβίωση τους 

εντός του σκληρού ανταγωνισμού που υπάρχει. Μάλιστα, από ότι έχει διαφανεί, 

η σημασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) γίνεται όλο και πιο 

σημαντική με το πέρασμα των ετών. Επομένως, η απόκτηση εκ μέρους ενός 
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Οργανισμού ή μιας επιχείρησης στρατηγικού πλεονεκτήματος στο μέλλον θα 

εξασφαλίζεται μόνο και εάν η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) 

διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο κατά την διαδικασία του 

προγραμματισμού, όσο και στην διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων 

που έχουν τεθεί. Άρα, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) περιλαμβάνει τα 

εξής:  

⮚ Την προσέλκυση και πρόσληψη εργατικού δυναμικού, το οποίο διαθέτει 

εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλά κίνητρα.  

⮚ Την προσπάθεια διατήρησης των ικανών υπαλλήλων στις τάξεις ενός 

Οργανισμού ή μιας επιχείρησης. 

⮚ Την παροχή αμοιβών σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

⮚ Την παροχή της δυνατότητας στους εργαζομένους να αναπτυχθούν εντός 

των πλαισίων του Οργανισμού ή της επιχείρησης. 

⮚ Τέλος, την συνεχή παρακολούθηση της πορείας και της εξέλιξης του 

εργατικού δυναμικού καθώς και του ελέγχου του βαθμού επίτευξης των 

στόχων που έχουν τεθεί.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) εστιάζει 

στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων ενός Οργανισμού ή μιας επιχείρησης, 

στην λήψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων καθώς και στην 

παροχή της απαραίτητης καθοδήγησης και υποβοήθησης για κάθε ζήτημα που 

σχετίζεται με το Προσωπικό. Επομένως, ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων (Δ.Α.Π.) μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενικός και πολυδιάστατος, 

λειτουργώντας κυρίως ως:   

● Υπηρεσία Εποπτείας. 

● Υπηρεσία Υποστήριξης. 

● Εσωτερικός Σύμβουλος. 

● Επιτελείο Στρατηγικής. 

● Συναρμόδια Υπηρεσίας. 

Από όσα έως τώρα έχουμε αναλύσει, προκύπτει ότι η Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (Δ.Α.Π.), στα πλαίσια ενός σύγχρονου Οργανισμού ή επιχείρησης, 

διαδραματίζει έναν πολυδιάστατο ρόλο. Ειδικότερα, το Τμήμα Ανθρωπίνων 

Πόρων: 



[12] 
 

1. Αρχικά, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων (Δ.Α.Π.) και της τιθέμενης από τον Οργανισμό ή την επιχείρηση 

επιχειρησιακής στρατηγικής. Ο δε ρόλος του ολοένα και αυξάνεται, 

εξαιτίας της τεράστιας σημασίας που δίνεται πλέον στην διαχείριση του 

ανθρώπινου παράγοντας. Αυτό έχεις ως συνέπεια, την αυξανόμενη 

εμπλοκή του τόσο στον καθορισμό των αναγκών, όσο και στην σχεδίαση 

μνημονίου ενεργειών, προκειμένου να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το 

εργατικό δυναμικό, με βάσει τις ανάγκες που έχει ένας Οργανισμός ή μία 

επιχείρηση. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) λειτουργεί σε τρία 

επίπεδα, ως εξής: 

i. Λειτουργικό επίπεδο (Βραχυπρόθεσμα). Αρχικά, 

διαμορφώνει προγράμματα και καθορίζει τις διαδικασίες, οι 

οποίες σχετίζονται με την πρόσληψη Προσωπικού, ενώ 

ταυτόχρονα περισυλλέγει δεδομένα, διεξάγει επιμορφωτικά 

προγράμματα και παρέχει λύσεις σε καθημερινής φύσεως 

προβλήματα των υπαλλήλων.  

 

ii. Διοικητικό Επίπεδο (Μεσοπρόθεσμα). Διαμορφώνει και 

αξιολογεί τις διαδικασίες πρόσληψης Προσωπικού. Επιπλέον, 

μεριμνά τόσο για την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού του 

Οργανισμού ή της επιχείρησης, όσο και για την διαδοχή αυτού 

σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο, δημιουργώντας για τον 

λόγο αυτό ειδικά κέντρα αξιολόγησης, απαρτιζόμενα από 

εξειδικευμένο για το αντικείμενο αυτό προσωπικό.    

iii. Στρατηγικό Επίπεδο (Μακροπρόθεσμα). Τέλος, είναι 

επιτακτική η συμμετοχή της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

εντός του Οργανισμού ή της επιχείρησης και ειδικά εκείνες που 

αφορούν την πορεία της σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Με άλλα 

λόγια, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) οφείλει να 

προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες που θα παρουσιαστούν και 

σε καμία περίπτωση να τυγχάνει απλός θεατής αυτών, 

ακολουθώντας τις εξελίξεις σε μεταγενέστερο χρόνο.  
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2. Διασφαλίζει  στους εργαζόμενους του Οργανισμού ή της επιχείρησης τις 

ιδανικές συνθήκες, εντός των οποίων, θα μπορέσει να αισθανθεί άνετα, 

να αυξήσει του ατομικούς του στόχους και εν γένει να συμβάλει στην 

εκπλήρωση της στρατηγικής αποστολής του Οργανισμού ή της 

επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων: 

i. Αντιμετωπίζει με σεβασμό το ανθρώπινο δυναμικό του 

Οργανισμού ή της επιχείρησης, προσπαθώντας σε κάθε 

περίπτωση να επιλύει τα καθημερινά του προβλήματα. 

ii. Παρακολουθεί τις μεθόδους που υιοθετούν οι ανταγωνιστές 

τους, αναφορικά με τον τρόπο που αξιοποιούν το Προσωπικό 

του, υιοθετώντας σε κάθε περίπτωση όποια από αυτές κρίνεται 

εκ του αποτελέσματος αποδοτική και αποτελεσματική.  

 

3. Τέλος, το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων φροντίζει να καινοτομεί. 

Συγκεκριμένα, παρατηρεί τον ανταγωνισμό, υιοθετεί καινοτόμες 

διαδικασίες αξιοποίησης του Προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. 

 

   

2.6 Οι Αρμοδιότητες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.). 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι αρμοδιότητες της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων (Δ.Α.Π.) μπορούν να συνοψιστούν στις κάτωθι εφτά κατηγορίες:  

1. Στον Προγραμματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος 

περιλαμβάνει:  

⮚ Την μελέτη της αγοράς εργασίας και των συνθηκών που 

επικρατούν εντός αυτής.  

⮚ Την εξακρίβωση των αναγκών που ο Οργανισμός ή η επιχείρηση 

θα έχει, ιδίως σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο. 

⮚ Την καταγραφή του Προσωπικού που διαθέτει ανά ειδικότητα 

καθώς και τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει.  

⮚ Την καλή γνώση και πλήρη εφαρμογή των κείμενων νομοθετικών 

διατάξεων καθώς και της εργασιακής νομοθεσίας.    
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2. Στην Στρατολόγηση και Επιλογή του Προσωπικού, η οποία 

περιλαμβάνει: 

⮚ Τον άμεσο εντοπισμό των προβλημάτων που εμφανίζονται, ιδίως 

μέσα από την συνεχή διάλογο με το Προσωπικό.   

⮚ Τον σαφή και ακριβή καθορισμό των καθηκόντων. 

⮚ Την υιοθέτηση των πλέον αποτελεσματικών κατά περίπτωση 

μεθόδων. 

⮚ Την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εμπλεκομένων στην 

εν λόγω διαδικασία.   

 

3. Στην Εκπαίδευση και Βελτίωση των Ικανοτήτων του Προσωπικού, η 

οποία με την σειρά της περιλαμβάνει τα εξής: 

⮚ Τον εντοπισμό των αναγκών του Προσωπικού ενός Οργανισμού ή 

μιας επιχείρησης, αναφορικά με την εκπαίδευση τους, σε 

συνάρτηση με τους στόχους που έχουν τεθεί. 

⮚ Τον σαφή καθορισμό των στόχων της εκπαίδευσης του εργατικού 

δυναμικού ενός Οργανισμού ή μιας επιχείρησης. 

⮚  Την επιλογή των πλέων κατάλληλων και αποδοτικών διαδικασιών 

εκπαίδευσης του Προσωπικού. 

⮚ Την σωστή επιλογή των ατόμων που θα εκπαιδεύσουν το 

Προσωπικό. 

⮚ Τον έλεγχο και απολογισμό της εκπαιδευτικής μεθόδου που εν τέλη 

υιοθετήθηκε. 

⮚ Τέλος, την διαμόρφωση προϋπολογισμού όλον όσων 

προαναφέρθηκαν. 

  

4. Την Αξιολόγηση της Επίδοσης του Προσωπικού, η οποία αφορά τα εξής:  

⮚ Την επιλογή της πλέον πρόσφορης διαδικασίας αξιολόγησης. 

⮚ Την διαμόρφωση μνημονίου ενεργειών, αναφορικά με την 

εκπαίδευση όλων όσων θα αποφορτιστεί με την εν λόγω 

αξιολόγηση. 
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⮚ Την  συνεργασία με τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, 

προκειμένου να καθοριστούν τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη 

για την επιμέτρηση της απόδοσης. 

⮚ Τέλος, την αξιολόγηση της διαδικασίας που εν τέλη υιοθετήθηκε και 

ο εντοπισμός πιθανών λαθών που έγιναν.  

  

5. Την Πολιτική Μισθοδοσίας, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής: 

⮚ Τον συντονισμό των ενεργειών, οι οποίες αφορούν την αξιολόγηση 

της εργασίας. 

⮚ Την σχετική εκπαίδευση και καθοδήγηση των εργαζομένων, οι 

οποίοι θα αναλάβουν την ανωτέρω διαδικασία. 

⮚ Την σχετική έρευνα της αγοράς, αναφορικά με τους μισθούς που 

παρέχονται από ανταγωνιστές. 

⮚ Την υιοθέτηση πλέον αποτελεσματικών πολιτικών αμοιβών, σε 

συνεννόηση με τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής. 

 

6. Τα Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, δηλαδή: 

⮚ Την ενημέρωση του Προσωπικού αναφορικά με τους κινδύνους 

που διατρέχουν. 

⮚ Την εκπαίδευση των ανθρωπίνου δυναμικού, προς αποφυγή 

εργατικών ατυχημάτων.  

⮚ Την πιθανή υιοθέτηση διαδικασιών αποφυγής εργατικών 

ατυχημάτων, αναλογιζόμενοι τις ανάγκες του Οργανισμού ή της 

επιχείρησης. 

⮚ Την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών εντός του Οργανισμού ή 

της επιχείρησης.   

7. Τις Εργασιακές Σχέσεις, οι οποίες αφορούν τα κάτωθι ζητήματα:  

⮚ Την μεταλαμπάδευση γνώσεων από τα στελέχη που βρίσκονται 

ψηλά στην ιεραρχία σε εκείνα της πρώτης γραμμής, προκειμένου 

οι τελευταίοι να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα διάφορες 

δυσχερείς καταστάσεις. 

⮚ Την αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων που εκφράζουν οι 

εργαζόμενοι, προς αποφυγή της ελλειψης πειθαρχίας. 
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⮚ Την δικαιοσύνη που πρέπει να χαρακτηρίζει τις προαγωγές και τις 

απολύσεις του εργατικού δυναμικού. 

⮚ Την εποικοδομητική συνεργασία με τα συνδικαλιστικά όργανα των 

εργαζομένων (Κουτρούκης, 2011).  

  

Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και περισσότεροι 

Οργανισμοί και επιχειρήσεις εστιάζουν στους Ανθρώπινους Πόρους, ως 

ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχημένης πορείας τους.  

Σύμφωνα με όσα έχουμε αναλύσει έως τώρα, η Διοίκηση Προσωπικού (Δ.Π.), η 

οποία στόχευε στην υποκίνηση του εργατικού δυναμικού και στην εκπλήρωση 

βραχυπρόθεσμων στόχων εξεταζόμενων στον άνθρωπο, με το πέρας των ετών 

αντικαταστάθηκε με την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), η οποία με την 

σειρά της εστιάζει σε πιο σφαιρικές έννοιες, όπως η ανταγωνιστικότητα, η 

απόδοση, η εργασιακή ευελιξία και εν γένει η ομαδική εργασία. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ολοένα και περισσότεροι Οργανισμοί και επιχειρήσεις 

εστιάζουν στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), προσλαμβάνοντας  

εξειδικευμένους συμβούλους, προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα 

τις διαδικασίες προσέλκυσης, επιλογής και εκπαίδευσης του εργατικού 

δυναμικού καθώς και συστημάτων αμοιβών.  

Παρατηρείται, με άλλα λόγια, μία αυξητική τάση στα κεφάλαια που δαπανώνται 

στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), η οποία με την σειρά της επιφέρει:  

● Αύξηση του αριθμού των Οργανισμών και των επιχειρήσεων που αφενός 

μεν επενδύουν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι των κερδών τους τόσο στην 

εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, αφετέρου δε μέρος του Προσωπικού 

τους παρακολουθεί εξειδικευμένα σεμινάρια.  

● Αύξηση χρήσης της διαδικασίας αξιολόγησης ως μεθόδου εντοπισμού των 

εκπαιδευτικών αναγκών που έχει ένας Οργανισμός ή μία επιχείρηση. 

●  Μετατρέπει τον ανθρώπινο παράγοντας ως τον σημαντικότερο 

παράγοντας για την εξασφάλιση αλλά και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η 

κατακτήσεις της επιστήμης και οι αλλαγές που έχουν λάβει χώρα σε κοινωνικό 

επίπεδο κατέστησαν την εκπαίδευση των εργαζομένων ως μία από τις πλέον 

κομβικές διαδικασίες εντός ενός Οργανισμού ή μίας επιχείρησης.  

Με άλλα λόγια, η επιτυχής πορεία ενός Οργανισμού ή μιας επιχείρησης είναι σε 

πλήρη συνάρτηση με την ικανότητα που έχει αφενός μεν να αντιλαμβάνεται τις 

αλλαγές που συντελούνται στο εξωτερικό περιβάλλον τους, σε οικονομικό και 

τεχνολογικό επίπεδο, αφετέρου δε να προσαρμόζεται σ’ αυτές με ταχύτερο και 

αποτελεσματικότερο τρόπο συγκριτικά με τους ανταγωνιστές τους 

(ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, 2003). Ωστόσο, για να εξασφαλίσει ένας Οργανισμός ή μία 

επιχείρηση την επιβίωση της, οφείλει να έχει στις τάξεις της εργαζόμενους 

ολοένα και πιο εκπαιδευμένους.   

Επομένως, η διαδικασία εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού διαδραματίζει 

τον πλέον καθοριστικό ρόλο, καθότι μέσω αυτής αυξάνεται η απόδοση σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο και κατ’ επέκταση και εν γένει η παραγωγικότητα 

του Οργανισμού ή της επιχείρησης. Και αυτό διότι, μέσω της εκπαίδευσης 

βελτιώνεται η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται, 

εξορθολογείτε το κόστος δαπανών, βελτιώνεται η ψυχολογία του Προσωπικού, 

χρησιμοποιείται αποδοτικότερα ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, εντοπίζονται οι 

αλλαγές του περιβάλλοντος, προγραμματίζονται αποδοτικά οι προαγωγές, οι 

απολύσεις και οι συνταξιοδοτήσεις και εφαρμόζονται με ορθότερο τρόπο οι 

αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες (ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, 2003) 

(Χυτήρης, 2001) (Ζαβλανός, 2002). 

Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση αποτελεί μία κομβικής σημασίας διαδικασία, χάρη 

στην οποία μεταλαμπαδεύονται γνώσεις και αναπτύσσονται ικανότητες, και με 

τον τρόπο αυτό ένας Οργανισμός ή μία επιχείρηση καρπώνεται τα οφέλη που 

αναλύσαμε προηγουμένως.    
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3.1 Ο Ορισμός της Εκπαίδευση του Προσωπικού.  

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την Εκπαίδευση του Προσωπικού ως την 

διαδικασία εκμάθηση, μέσω της οποίας αποκτούνται ικανότητες καθώς και 

γνώσεις για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Στόχος δε της εκπαίδευσης είναι η 

μεταλαμπάδευση γνώσεων από τον εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο επί 

ενός θέματος (ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, 2003).  

Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, εκπαίδευση του Προσωπικού είναι μία 

μεθοδευμένη διαδικασία, σκοπός της οποίας είναι η περαιτέρω απόκτηση 

γνώσεων, προκειμένου μέσω αυτών να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι ενός 

Οργανισμού ή μιας επιχείρησης (Ξηροτύρη - Κουφίδου, Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων, κτίζοντας τα θεμέλια για τη στρατηγική διοίκηση των ανθρώπων, 2010). 

Επομένως, μέσω της εκπαίδευσης το Προσωπικό αποκτά συγκεκριμένες 

δεξιότητες, οι οποίες το υποβοηθούν να εκπληρώσει τα καθήκοντα που έχει 

αναλάβει (ΤΕΡΖΙΔΗΣ, 2004).  

Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, η εκπαίδευση έχει ο σκοπό να 

επηρεάσει την συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων και να τους οδηγήσει στην 

απόκτηση γνώσεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ικανών να τους 

βοηθήσει να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά εντός του εργασιακού τους χώρου. Μέσω της 

εκπαίδευσης, λοιπόν, αυξάνονται τα επίπεδα παραγωγικότητας των 

εργαζομένων και αποτελεσματικότητας του Οργανισμού ή της επιχείρησης 

(Παπαλεξανδρή, 2002).  

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της προσδοκώμενης 

απόδοσης του Προσωπικού με τα πραγματικά επίπεδα παραγωγικότητας τους, 

τότε η απόδοση εν γένει του Οργανισμού ή της επιχείρησης κλονίζεται. Το χάσμα 

που αναφέρθηκε ανωτέρω δύναται να αμβλυνθεί μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία του Προσωπικού (Craig, 1976).   

Όπως προκύπτει από όσα αναλύθηκαν, η εκπαίδευση έχει ο κύριο στόχο την 

μεταβολή της συμπεριφοράς των εργαζομένων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αποκτήσουν οι τελευταίοι γνώσεις και ικανότητες, που θα εξασφαλίσουν υψηλά 

επίπεδα παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας.  
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3.2 Η Σημασία και τα Οφέλη της Εκπαίδευσης του Προσωπικού. 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων ενός Οργανισμού ή μίας επιχείρησης αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα τον σημαντικότερο παράγοντα που δύναται να εξασφαλίσει 

υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας των εργαζομένων και κατ’ επέκταση υψηλά 

επίπεδα αποτελεσματικότητα του συνόλου του Οργανισμού ή της επιχείρησης, 

παρέχοντας στις τελευταίες ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών τους. Και αυτό διότι, μέσω της εκπαίδευσης το εργατικό δυναμικό 

αποκτά νέες γνώσεις και δεξιότητες, αλλάζοντας στις περισσότερες των 

περιπτώσεων την στάση αυτών εντός του εργασιακού τους περιβάλλοντος, στην 

κατεύθυνση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί (Παπαστεφανάκη, 2006).  

Μάλιστα, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, προκειμένου ένας Οργανισμός 

ή μία επιχείρηση να επιβιώσει εντός του σκληρού ανταγωνισμού που υπάρχει, 

οφείλει να αντιλαμβάνεται άμεσα τις κινήσεις των ανταγωνιστών και να μαθαίνει 

από εκείνους (Παπαλεξανδρή, 2002). Ωστόσο, για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται 

να καταβάλουν οι Οργανισμοί και οι επιχειρήσεις συστηματική προσπάθεια σε 

μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την εκπαίδευση του Προσωπικού τους. Έτσι, ένας 

Οργανισμός ή μία επιχείρηση θα καρπωθεί τα οφέλη του εκπαιδευόμενου 

Προσωπικού που διαθέτει, όπως για παράδειγμα τα κάτωθι: 

i. Αυξημένη Παραγωγικότητα. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από 

τους εργαζόμενους μπορεί να εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα 

αποδοτικότητας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Επίσης, η τεχνολογική 

πρόοδος απαιτεί πλέον την ύπαρξη εξειδικευμένου Προσωπικού.  

 

ii. Ανύψωση Ηθικού. Οι εργαζόμενοι συνήθως υποδέχονται με θέρμη τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθότι έτσι ικανοποιούν τις ανάγκες 

ολοκλήρωσης τους και επιπλέον τους βοηθά να ανταπεξέλθουν στα 

καθήκοντα τους. 

 

iii. Μειωμένη Επίβλεψη. Όταν ένας Οργανισμός ή μία επιχείρηση διαθέτει 

εκπαιδευμένο Προσωπικό, τότε δεν χρειάζεται να αναλώνει χρόνο για την 

επίβλεψη αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  
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iv. Μείωση Ατυχημάτων. Ένα πλήρως εκπαιδευμένο Προσωπικό διαθέτει 

πλέον γνώσεις και δεξιότητες, ικανές να μειώσουν σε σημαντικό βαθμό τα 

εργατικά ατυχήματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.  

 

v. Αυξημένη Οργανωσιακή Σταθερότητα και Ευελιξία. Ένας Οργανισμός 

ή μία επιχείρηση που διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό έχει την 

δυνατότητα να διατηρεί την αποδοτικότητα της σε υψηλά επίπεδα ακόμη 

και αν κάποια στιγμή αντιμετωπίσει λειψανδρία έμπειρων στελεχών. 

Επιπρόσθετα, μπορούν να προσαρμοστούν σε νεοεισερχόμενες θέσεις 

εργασίας, από την στιγμή που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και 

ικανότητες.   

 

vi. Αυξημένη Ελαστικότητα ως Εργοδότης. Ένας Οργανισμός ή μία 

επιχείρηση που δίνει έμφαση στην εκπαίδευση του Προσωπικού που 

διαθέτει αποκτά φήμη, καθιστώντας την ως ένα ελκυστικό μελλοντικό 

εργοδότη του εργατικού δυναμικού μιας Χώρας. Και αυτό διότι, οι 

τελευταίοι γνωρίζουν ότι ο μελλοντικός εργοδότης τους πιστεύει σε εκείνος 

και επενδύει στις ικανότητες τους.  

 

vii. Αυξημένη Αφοσίωση του Προσωπικού. Ένας εργαζόμενος, νιώθοντας 

ότι ο Οργανισμός ή η επιχείρηση όπου απασχολούνται επενδύει σ’ αυτόν, 

ταυτίζεται με την κουλτούρα και τους στόχους που έχουν τεθεί. Έτσι, 

καταβάλει όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να ανταπεξέλθει 

στα καθήκοντα του.    

 

viii. Ανάπτυξη Κουλτούρας εστιασμένης στην βελτίωση της Απόδοσης. 

Ένας Οργανισμός ή μία επιχείρηση που επενδύει κεφάλαια στην 

εκπαίδευση των εργαζομένων που διαθέτει συντελεί με τον τρόπο αυτό 

στην ανάπτυξη κουλτούρας, προσανατολισμένης κυρίως στην αύξηση της 

παραγωγικότητας. Όταν δε αυτή υιοθετείται από το Προσωπικό, τότε τα 

επίπεδα απόδοσης όλο και αυξάνονται (Μπουραντάς, 2002).   

 

 

 



[21] 
 

3.3 Στόχοι και Τομείς Εκπαίδευσης του Προσωπικού. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, τόσο εντός του εσωτερικού, όσο και εντός του 

εξωτερικού περιβάλλοντος ενός Οργανισμού ή μιας επιχείρησης συνεχώς 

λαμβάνουν χώρα αλλαγές και εξελίξεις, οι οποίες συχνά ανατρέπουν τα έως τότε 

ισχύοντα δεδομένα. Επομένως, το Προσωπικό ενός Οργανισμού ή μίας 

επιχείρησης οφείλει να συμβαδίζει με τις ανωτέρω εξελίξεις. Προκειμένου να 

συμβεί αυτό, κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, για να 

αποκτήσουν νέες γνώσεις και ικανότητες, οι οποίες θα διασφαλίσουν υψηλά 

επίπεδα παραγωγικότητας τους.   

Γενικότερα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η εκπαίδευση του Προσωπικού 

στοχεύει στα κάτωθι: 

⮚ Στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

⮚ Στην απόκτηση γενικής μόρφωσης. 

⮚ Απόκτηση ικανοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων. 

⮚ Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή ενός 

εργαζομένου κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης εργασίας, με 

διαφορετικά καθήκοντα.  

⮚ Τέλος, στην απόκτηση ικανοτήτων διαχείρισης πληροφοριών.  

 

Η διαδικασία εκπαίδευσης του Προσωπικού αδιαμφισβήτητα παρέχει σημαντικά 

οφέλη τόσο στον Οργανισμό ή την επιχείρηση, όσο και στους ίδιους τους 

εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, το Προσωπικό, μέσω της εκπαίδευσης, αποκτά 

νέες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες χωρίς καμία αμφιβολία το βοηθά να 

ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του. Έτσι, αυξάνεται η ατομική τους 

παραγωγικότητα καθώς και εν γένει η αποδοτικότητα της του Οργανισμού ή της 

επιχείρησης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Επιπρόσθετα, οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ο εργοδότης τους πραγματικά επενδύει σ’ εκείνους. 

Αυτό έχει ως συνέπεια πέραν των άλλων να ικανοποιούνται οι προσωπικές τους 

ανάγκες αυτό-ολοκλήρωσης.   
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Γενικότερα, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας δύναται να βελτιωθούν μία  

σειρά από κρίσιμους τομείς για έναν Οργανισμό ή μία επιχείρηση, με 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τους κάτωθι τομείς: 

a. Οι Γνώσεις (Knowledge), οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορες 

πληροφορίες και δεδομένα, αναφορικά με μία θέση εργασίας, όπως για 

παράδειγμα τις ενέργειες που περιλαμβάνει και τα τυπικά προσόντα που 

οφείλει να διαθέτει ο εργαζόμενος..  

 

b. Οι Ικανότητες (Skills) που απαιτείται να κατέχει κάποιος, προκειμένου να 

φέρει εις πέρας μία συγκεκριμένα ενέργεια. Με τον όρο ικανότητες 

εννοείται ουσιαστικά η απόκτηση διαπροσωπικών καθώς και διανοητικών 

ικανοτήτων, προκειμένου μέσω αυτόν ένας υπάλληλος να αυξήσει την 

παραγωγικότητα του στα πλαίσια του Οργανισμού ή της επιχείρησης.   

 

c. Τις Στάσεις (Attitudes). Με άλλα λόγια, την βελτίωση της στάσης που έχει 

ένας εργαζόμενος εντός του Οργανισμού ή της επιχείρησης όπου 

εργάζεται. Μέσω αυτής, βελτιώνεται η συμπεριφορά του και η αντίδραση 

τους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται κίνητρα να αυξήσει την απόδοση 

του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που έχει αναλάβει.    

 

d. Τις Επαγγελματικές Δεξιότητες (Competencies), οι οποίες αναφέρονται 

στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στα προσωπικά χαρακτηριστικά και εν γένει 

στην συμπεριφορά που οφείλει ένας εργαζόμενος να έχεις εντός του 

Οργανισμού ή της επιχείρησης όπου εργάζεται, προκειμένου να 

ανταποκριθεί πιο αποδοτικά στα καθήκοντα που έχει αναλάβει 

(Μπουραντάς, 2002).  
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3.4 Η Διαδικασία της Εκπαίδευσης του Προσωπικού.  

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα με το οποίο οφείλει να ασχοληθεί ένας 

Οργανισμός ή μία επιχείρηση είναι ο σχεδιασμός και ο καθορισμός της 

διαδικασίας εκπαίδευσης του Προσωπικού που διαθέτουν.  

Αρχικά, ένας Οργανισμός ή μία επιχείρηση, προτού σχεδιάσει την εκπαιδευτική 

διαδικασία που θα υιοθετήσει, οφείλει να λάβει υπόψη της τις υπάρχουσες 

ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, κατά την σχεδίαση της, απαιτείται η 

ενεργή συμμετοχή εξειδικευμένων υπαλλήλων τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις, για την ολοκλήρωση αυτής της ομολογουμένως δύσκολης 

διαδικασίας.     

Με άλλα λόγια, ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας που εν τέλει θα 

υιοθετηθεί από τον Οργανισμό ή την επιχείρηση θα πρέπει να απαρτίζεται από 

προκαθορισμένα βήματα, η σωστή εφαρμογή των οποίων ουσιαστικά θα 

διασφαλίσει το ποσοστό επιτυχίας της εκπαίδευσης του Προσωπικού. 

Ειδικότερα, η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελείται από τα 

κάτωθι τέσσερα βήματα: 

1ο Βήμα 

Κατά το στάδιο αυτό, εξειδικευμένα στελέχη του Οργανισμού ή της επιχείρησης 

προσπαθούν να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Προσωπικού που 

διαθέτουν. Με άλλα λόγια, επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει διάσταση 

μεταξύ της πραγματικής απόδοσης του Προσωπικού και εκείνης που έχει τεθεί 

ως στόχος εξ αρχής. Όταν μεταξύ των δύο αυτών υπάρχει διάσταση, τότε ο 

Οργανισμός ή επιχείρηση οφείλει να λάβει μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι και η 

εκπαίδευση του Προσωπικού τους (Μπουραντάς, 2002).   

2ο Βήμα 

Κατά το 2ο αυτό βήμα, αφού προηγουμένως έχουν εντοπιστεί οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες του Προσωπικού, καθορίζονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα 

υιοθετηθούν. Ειδικότερα, καθορίζουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, 

επιλέγοντας παράλληλα το Προσωπικό που θα εκπαιδευτεί, το Προσωπικό που 

θα ασχοληθεί με την εκπαίδευση των τελευταίων καθώς και ο τόπος και ο χρόνος 

που θα λάβει χώρα η εκπαίδευση (Bernardin, 2003).  
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       3ο Βήμα  

Στην συνέχεια, συγκεκριμενοποιούνται οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι που θα 

εφαρμοστούν από τον Οργανισμό ή την επιχείρηση. Ωστόσο, προτού 

εφαρμοστούν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα επιλεγούν, οφείλουν όσοι 

έχουν επιφορτιστεί με την εκπαίδευση του Προσωπικού να γνωρίζουν με 

ακρίβεια τα επίπεδα απόδοσης που ο Οργανισμός ή η επιχείρηση επιθυμεί. Και 

αυτό διότι, για να επιτευχθεί ένας στόχος οφείλουν οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν 

και να κατανοήσουν με σαφήνεια τους στόχους που έχουν τεθεί.   

4ο Βήμα 

Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες ενέργειες, που δεν 

είναι άλλη από την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που επιλέχθηκε 

και εφαρμόστηκε. Μάλιστα, αν κατά την διάρκεια εφαρμογής της, εντοπιστούν 

λάθη, απαιτείται η άμεση λήψη διορθωτικών κινήσεων.  

Στην διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν, 

πρέπει να χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία, όπως για παράδειγμα τα εξής:  

⮚ Να ελέγχονται σε μεταγενέστερο χρόνο, μέσω εξετάσεων, οι γνώσεις 

που αποκτήθηκαν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

⮚ Να μοιράζονται μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ερωτηματολόγια 

στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου οι τελευταίοι να την αξιολογήσετε. 

⮚ Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους εκπαιδευόμενους, αμέσως μετά 

την εκπαίδευση, εξάγοντας συμπεράσματα συγκριτικά με εκείνα του 

παρελθόντος. 

⮚ Αξιολόγηση της γενικότερης απόδοσης του Οργανισμού ή της 

επιχείρησης, συγκρίνοντας τη με εκείνη προ της εκπαίδευσης του 

Προσωπικού.     

 

Όταν, λοιπόν, ένας Οργανισμός ή μία επιχείρηση εφαρμόσει τα εργαλεία που 

αναλύθηκαν προηγουμένως, μπορεί μέσω αυτών να εξάγει κρίσιμα 

συμπεράσματα, ιδίως σε ότι αφορά τις πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που 

απέκτησε το Προσωπικό που διαθέτει καθώς και στην αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν (Μπουραντάς, 2002).   
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3.5 Οι Μέθοδοι της Εκπαίδευσης.  

Στην συγκεκριμένα ενότητα, θα αναφερθούμε στις μεθόδους που ακολουθεί η 

εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ενός Οργανισμού ή μιας επιχείρησης. 

Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι, η εκπαίδευση του Προσωπικού είθισται να 

λαμβάνει συνήθως χώρα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας από το 

Προσωπικό. Και αυτό διότι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η εκπαίδευση του 

Προσωπικού κατά την διάρκεια της εργασίας του αποφέρει σημαντικά οφέλη 

στον ίδιο τον Οργανισμό ή την επιχείρηση.   

Ωστόσο, η διαδικασία εκπαίδευσης του Προσωπικού κατά την διάρκεια την 

εργασίας, δύναται να εφαρμοστεί με διάφορες μεθόδους, οι σημαντικότεροι εκ 

των οποίων είναι οι εξής:  

1. Εκπαίδευση μέσω καθοδήγησης στην θέση εργασίας (Coaching). Στην 

μέθοδο αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει ο προκάτοχος μίας 

θέσης εργασίας, ο οποίος μεριμνά για την εκπαίδευση του 

νεοεισερχόμενου εργαζόμενου, προκειμένου να αναπτύξει ο τελευταίος 

προσωπικές δεξιότητες (Μπουραντάς, 2002).  

 

2. Επίδειξη (Demonstration). Σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο, 

διαμορφώνεται ένα μνημόνιο ενεργειών, κατά χρονική σειρά 

υλοποίησης, η εφαρμογή του οποίου από έναν νέο υπάλληλο γίνεται με 

την βοήθεια και τις υποδείξεις ενός πιο έμπειρου υπαλλήλου. Η εν λόγω 

μέθοδος χρησιμοποιείται κατά κόρον για νεοεισερχόμενους 

υπαλλήλους, οι οποίοι απασχολούνται στην πρώτη γραμμή παραγωγής 

(Παπαστεφανάκη, 2006).  

 

3. Εκπαίδευση μέσω Μέντορα (Mentoring). Σύμφωνα με την εν λόγω 

μέθοδο, ορισμένοι από τους υπαλλήλους συμβουλεύουν και 

καθοδηγούν νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, τους οποίους έχουν υπό 

την προστασία τους. Οι τελευταίοι αισθάνονται την σιγουριά την 

παρουσίας των πρώτων, με την βοήθεια των οποίων μπορούν να 

αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυσχέρεια εμφανιστεί (Παπαστεφανάκη, 

2006).  
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4. Εκπαίδευση μέσω πρακτικής άσκησης (Internships). Στην περίπτωση 

αυτή, Οργανισμοί και επιχειρήσεις εκπαιδεύουν φοιτητές 

Πανεπιστημίων, στα πλαίσια πρακτικής τους άσκησης, κατά την οποία 

οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους σε πρακτικό επίπεδο 

(Χυτήρης, 2001).   

Ωστόσο, πέραν των μεθόδων εκπαίδευσης εντός του εργασιακού χώρου, οι 

οποίες αναλύθηκαν ανωτέρω, υπάρχουν μέθοδοι εκπαίδευσης και εκτός του 

εργασιακού χώρου, όπως για παράδειγμα οι κάτωθι: 

1. Διαλέξεις, Σεμινάρια και Εργαστήρια (Seminars), στα οποία οι υπάλληλοι 

παρουσιάζουν ιδιαιτέρως ενεργή συμπεριφορά και συμμετοχή στην 

διαδικασία εκπαίδευσης.  

  

2. Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies). Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται 

ένας μεγάλος όγκος δεδομένων στους υπαλλήλους, οι οποίοι απαιτείται 

αφενός μεν να αξιολογούν σε κάθε περίπτωση τις επικρατούσες 

συνθήκες, αφετέρου δε να αποφασίσουν τον τρόπο που θα διαχειριστούν 

αυτές τις καταστάσεις.    

 

3. Επιχειρηματικά Παιχνίδια (Business Games). Σύμφωνα με την μέθοδο 

αυτή, παρέχεται στο εργατικό δυναμικό, το οποίο διαχωρίζεται σε 

υποομάδες, όλα τα δεδομένα που αφορούν τον Οργανισμό ή την 

επιχείρηση, όπως η οικονομική κατάσταση, η παραγωγική δυναμική και 

οι εργασιακές σχέσεις και εν συνεχεία οφείλουν να λάβουν στρατηγικής 

σημασίας αποφάσεις για διάφορα θέματα.     

 

4. Ασκήσεις Ρόλων (Role Playing). Η περίπτωση αυτή αποτελεί μετεξέλιξη 

της μεθόδου Μελέτης Περιπτώσεων. Διαδραματίζεται ένα υποθετικό 

περιστατικό κατά το οποίο οι εργαζόμενοι παίζουν συγκεκριμένους 

ρόλους. Δεν χρησιμοποιείται συχνά, καθότι η υλοποίηση του απαιτεί 

αρκετό χρόνο.    

 



[27] 
 

5. Προσομοίωση (Simulation). Τέλος, η προσομοίωση έχει κοινά στοιχεία με 

την Πρακτική Άσκηση. Στην προσομοίωση οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται σε 

συνθήκες, οι οποίες προσομοιάζουν με τις πραγματικές εργασιακές 

συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Παρέχει πολλά 

πλεονεκτήματα, ιδίως όταν ένα εργατικό λάθος μπορεί να προκαλέσει 

ανυπολόγιστες συνέπειες.  

 

3.6 Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης. 

Από όσα αναλύθηκαν έως τώρα προκύπτει ότι, η εκπαίδευση του Προσωπικού 

αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο και αξία για τον Οργανισμό ή την 

επιχείρηση. Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη είναι η αξία της διαδικασίας αξιολόγησης 

της εκπαίδευσης του Προσωπικού (Χυτήρης, 2001) και ιδίως για τους κάτωθι δύο 

λόγους: 

i. Αδιαμφισβήτητα, ένας Οργανισμός ή μία επιχείρηση επιθυμεί να 

εκπαιδεύσει το Προσωπικό που διαθέτει, προκειμένου από την μία να 

ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες, από την άλλη να επιτευχθούν 

οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Ωστόσο, με το πέρας της 

διαδικασίας εκπαίδευσης οφείλει ο Οργανισμός ή η επιχείρηση να 

εξακριβώνει εάν υπάρχει διάσταση μεταξύ των στόχων που είχαν αρχικά 

τεθεί και των στόχων που εν τέλει υλοποιήθηκαν (Ξηροτύρη - Κουφίδου, 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κτίζοντας τα θεμέλια για τη , 2010).  

 

ii. Δεύτερον, η διαδικασία εκπαίδευσης του Προσωπικού απαιτεί την 

επένδυση μεγάλων κεφαλαίων από έναν Οργανισμό ή μία επιχείρηση. 

Για τον λόγο αυτό, οφείλει κάθε Οργανισμός ή επιχείρηση να αξιολογεί 

την εκπαιδευτική διαδικασία και τα αποτελέσματα της, προκειμένου να 

αποφύγει μελλοντική σπατάλη κεφαλαίων σε αποτελεσματικές 

μεθόδους.    

 

Όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία εκπαίδευσης του Προσωπικού ενός 

Οργανισμού ή μίας επιχείρησης και ειδικότερα οι εκπαιδευτές οφείλουν καθ’ όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας να καταγράφουν και να συγκεντρώνουν δεδομένα, 
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αναφορικά τόσο με την επιτυχή μάθηση, όσο και με την θετικό επηρεασμό στην 

συμπεριφορά του Προσωπικού εντός του εργασιακού χώρου.   

Τα εν λόγω δεδομένα είθισται να είναι είτε ποσοτικά και να συγκεντρώνονται 

μέσα από διάφορα τεστ που λαμβάνουν χώρα σε πρακτικό επίπεδο, είτε 

ποιοτικά και να καταγράφονται μέσα από την στάση των υπαλλήλων εντός του 

εργασιακού χώρου καθώς και μέσα από τα συναισθήματα και τις απόψεις που 

οι τελευταίοι έχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συγκέντρωση και εν συνεχεία 

αξιολόγηση και σύγκριση των ανωτέρω δεδομένων, θα προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα, όπως η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μεθόδων που 

υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τον Οργανισμό ή την επιχείρηση.  

Επομένως, ως αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μεθόδου που υιοθέτησε και 

εφάρμοσε ο Οργανισμός ή η επιχείρηση ορίζεται η διαδικασία, μέσω της οποίας 

συλλέγονται και αξιολογούνται συστηματικά δεδομένα που σχετίζονται με τον 

βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν ήδη τεθεί.   

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι, όσοι αξιολογούν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν σε πολλές περιπτώσεις 

αδυνατούν να εξάγουν βέβαια συμπεράσματα και ιδίως ότι οι στόχοι που έχουν 

τεθεί δεν είναι μετρήσιμοι, όταν η απόδοση του εργατικού δυναμικού είναι 

δύσκολο να υπολογιστεί καθώς και όταν τα πραγματικά αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας εμφανίζονται βραχυπρόθεσμα (ΤΕΡΖΙΔΗΣ, 2004).  

Τέλος, η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν αυξάνεται όταν 

λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις. Η μεν πρώτη λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την 

λήψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Προσωπικού, η δε δεύτερη λαμβάνει 

χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να εντοπίσουμε κάθε πιθανό 

όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

4.1 Εργασιακή Ικανοποίηση (job satisfaction).  

Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας παράγοντας που σχετίζεται άμεσα με την 

ψυχική υγεία του εργατικού δυναμικού άρα και με την παραγωγικότητά και την 

απόδοσή του. Για το λόγο αυτό, αποτελεί ένα ζήτημα που θα πρέπει να 

απασχολεί κάθε επιχείρηση είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Πρόκειται για ένα θέμα 

που αφορά την ανθρώπινη συμπεριφορά και χαρακτηρίζεται από πολλές 

διαφοροποιήσεις (Eyupoglu, 2009).Αρκετοί στο παρελθόν προσπάθησαν να 

ορίσουν την ικανοποίηση των ατόμων στο χώρο εργασίας τους και να 

υιοθετήσουν το πλαίσιο της έννοιας αυτής. Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 

ορισμός που να την ερμηνεύει(Μπρούζος, 2004). Η ικανοποίηση από την 

εργασία μπορεί να γίνει αντιληπτή αν αναλογιστούμε ότι προκύπτει από 

συνδυασμό των ψυχολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν 

στον εργασιακό χώρο, τις σχέσεις με τους συναδέλφους τις οικονομικές 

απολαβές που έχει καθώς και την αναγνώριση που δέχεται από τους 

ανωτέρους για την προσπάθεια που καταβάλει και τα αποτελέσματα που έχει 

οδηγούν τελικά τον εργαζόμενο να θεωρεί ότι είναι ικανοποιημένος από την 

εργασία του. 

Η σχέση ικανοποίησης και απόδοσης στο χώρο εργασίας έχει μελετηθεί εδώ 

και δεκαετίες. Ο Hawthorne μελετά την δεκαετία του 1930 και το κίνημα των 

ανθρώπινων σχέσεων και άρχισε να μελετά την σχέση μεταξύ των στάσεων και 

των πεποιθήσεων των εργαζομένων και της απόδοσης τους. Με άλλα λόγια, η 

ικανοποίηση του ατόμου από το επάγγελμα του θεωρείτε και ως «στάση 

απέναντι στην εργασία». Η σχέση μεταξύ ικανοποίησης από την εργασία και 

απόδοσης σε αυτή είναι μία από τις πιο μελετημένες σχέσεις στην οργανωτική 
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ψυχολογία. Υπάρχουν πολλά μοντέλα που εξηγούν αυτόν τον συσχετισμό που 

υπάρχει ανάμεσα στις δύο έννοιες. Μια πιθανή αιτιολογία είναι ότι η σχέση της 

ικανοποίησης και της απόδοσης στην πραγματικότητα είναι ψευδής, πράγμα 

που σημαίνει ότι ο συσχετισμός που υπάρχει οφείλεται σε κοινές αιτίες και των 

δύο κατασκευών. Αντλώντας στοιχεία από την θεωρία προσωπικότητας και το 

μοντέλο των χαρακτηριστικών στο χώρο εργασίας,  εντοπίζουμε μια συσχέτιση 

μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής απόδοσης.  

Έχει, λοιπόν, καθοριστεί ότι υπάρχει συσχέτιση της εργασιακής ικανοποίησης 

και της απόδοσης στην εργασία. Και το ιστορικό της σχέσης εργασιακής 

ικανοποίησης και απόδοσης που επανεξετάστηκε, συζητώντας τα πιθανά 

μοντέλα σύνδεσης που βρίσκονται στη βάση της σχέσης μεταξύ των δύο. Όταν 

εξέτασε την σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της εργασιακής 

απόδοσης, ο Judgmental διευκρίνισε και διαπίστωσε ότι υπάρχουν πέντε 

διαφορετικά μοντέλα. Επίσης, αναφέρει δύο επιπλέον μοντέλα σχέσεων 

ικανοποίησης και απόδοσης, τα οποία καταλήγουν ότι δεν είναι αληθοφανείς. 

Δύο μοντέλα δεν θεωρούνται αληθοφανή, δεν θα συζητηθούν περαιτέρω. Από 

μοντέλα που καθορίστηκαν ως εμπειρικά, τρία μοντέλα περιλαμβάνουν έμμεση 

αιτιακή σχέση ικανοποίησης και απόδοσης αυτά περιγράφονται ως εξής: 

● Ικανοποίηση που προκαλεί απόδοση. 

● Απόδοση που προκαλεί ικανοποίηση.  

● Αμοιβαία αιτιώδης σχέση μεταξύ των δύο.  

 

Τα μοντέλα αυτά ήταν δύσκολο να διακριθούν εμπειρικά σε προηγούμενες 

έρευνες, επειδή πολλά από τα δεδομένα που συνδέουν την απόδοση και 

ικανοποίηση των εργαζομένων είναι παρεμφερή και ως εκ τούτου δεν μπορούν 

να αποδείξουν απόλυτα  την ύπαρξη αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Εκτός από τα τρία άμεσα αιτιακά μοντέλα που περιγράφηκαν παραπάνω, δύο 

ακόμα εναλλακτικά μοντέλα της σχέσης ικανοποίησης και απόδοσης 

υποδηλώνουν ότι υπάρχουν εξωγενείς μεταβλητές μπορεί να καθορίσουν την 

σχέση μεταξύ ικανοποίησης και απόδοσης. Αυτά περιλαμβάνουν την ιδέα ότι, 

η σχέση μπορεί να διαμορφωθεί δηλαδή, εξαρτάται από μία ή περισσότερες 

μεταβλητές που μετασχηματίζονται ή ότι μπορεί να είναι πλασματική. Με άλλα 
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λόγια, η σχέση οφείλεται σε μία ή περισσότερες κοινές αιτίες ικανοποίησης και 

απόδοσης στην εργασία και επομένως δεν οφείλεται σε ουσιαστικό μεταξύ τους 

αιτιολογικό μηχανισμό. Οι θεωρίες πίσω από τα πέντε αιτιώδη μοντέλα 

ικανοποίησης και απόδοσης αναλύονται παρακάτω. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο η ικανοποίηση να προκαλεί απόδοση, οι 

Fishbein και Ajzen (1975) δηλώνουν ότι, η θετική ή αρνητική στάση απέναντι 

σε μια συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει τελικά σε υιοθέτηση αυτής της 

συμπεριφοράς, μέσω προθέσεων συμπεριφοράς (Ajzen, 1975). 

Οι παραπάνω ερευνητές θεωρούν ότι οι στάσεις απέναντι στην εργασία, και πιο 

συγκεκριμένα η εργασιακή ικανοποίηση, θα πρέπει να σχετίζεται με τις 

εργασιακές συμπεριφορές, που συνήθως μετριούνται ως απόδοση. Αν και η 

θεωρητική πρόταση ότι οι στάσεις που έχουν τα άτομα σε σχέση με 

συγκεκριμένες καταστάσεις προκαλούν και συγκεκριμένες συμπεριφορές, είναι 

διαισθητική και υποστηρίζεται από μεγάλη εμπειρική έρευνα, η Θεωρία της 

Αιτιολογημένης Δράσης υποστηρίζει πως μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμη στην 

σχέση μεταξύ ικανοποίησης και απόδοσης από την εργασία. 

Είναι πιθανό οι εργαζόμενοι να έχουν διαφορετική συνολική στάση και άποψη 

απέναντι στην δουλειά τους, σε σχέση με συγκεκριμένες συμπεριφορές που 

επιδεικνύουν στην εργασία τους για κάποιες μεμονωμένες εργασίες. Για 

παράδειγμα, ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι πολύ ικανοποιημένος με την 

δουλειά του, αλλά δυσαρεστημένος με μια συγκεκριμένη εργασία που πρέπει 

να εκτελέσει, άρα αναπτύσσει και μία άλλη συμπεριφορά. Σε αυτήν την 

περίπτωση, οι αξιολογήσεις απόδοσης θα ήταν χαμηλές αν βασίζονταν στην 

μία εργασία που δεν άρεσε στον εργαζόμενο και έχει μία διαφορετική 

συμπεριφορά σε σχέση με την συνηθισμένη, παρόλο που η γενική στάση του 

εργαζομένου απέναντι στη δουλειά ήταν θετική. 

Οι συμπεριφορές που αφορούν μια στάση οδηγούν σε προθέσεις εκτέλεσης και 

στην συνέχεια στην πραγματική απόδοση της συμπεριφοράς. Όταν εξετάζουμε 

την σχέση μεταξύ ικανοποίησης και απόδοσης, εάν η ικανοποίηση από την 

δουλειά δεν έχει να κάνει με συμπεριφορές απόδοσης, τότε η στάση δεν θα 

οδηγήσει απαραίτητα σε αυτές τις συμπεριφορές. Για παράδειγμα, ένας 

υπάλληλος με χαμηλές επιδόσεις μπορεί να είναι πολύ ικανοποιημένος στην 
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δουλειά, διότι είναι εξωστρεφής και απολαμβάνει τις ευκαιρίες που προσφέρει 

η δουλειά ως προς την ικανότητα αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα. Σε αυτήν την 

κατάσταση, ο εργαζόμενος βασίζει την στάση του στην κοινωνική πλευρά της 

εργασίας και όχι στην απόδοση των εργασιών, έτσι η ικανοποίηση από τη 

δουλειά δεν θα οδηγούσε απαραίτητα σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. 

Από τη άλλη πλευρά, τα θεωρητικά μοντέλα που υποδηλώνουν ότι, η απόδοση 

της εργασίας προηγείται τυπικά στις εργασιακές στάσεις, βασίζονται συνήθως 

στο πλαίσιο προσδοκίας σε σχέση με τις αξίες που έχει ο εργαζόμενος. Η πιο 

βασική ιδέα πίσω από την θεωρία της προσδοκιών είναι ότι, τα άτομα που 

έχουν μεγάλες προσδοκίες για ένα αποτέλεσμα, θα συμπεριφέρονται 

διαφορετικά από τα άτομα με χαμηλές προσδοκίες. Η αξία που δίνουν τα άτομα 

στα αποτελέσματα, που κυμαίνονται από έντονα θετικά έως έντονα αρνητικά, 

θα επηρεάσει επίσης την συμπεριφορά τους. 

Υπάρχει η άποψη πως τα υψηλά επίπεδα απόδοσης θα οδηγούσαν σε υψηλές 

ανταμοιβές για τους εργαζόμενους, οι οποίες με την σειρά τους θα αυξήσουν 

την ικανοποίησή τους από τη δουλειά. Αυτό το μοντέλο συνδέεται με τον ορισμό 

της απόδοσης στην εργασίας όχι τόσο με την καθαυτού συμπεριφορά αλλά 

μάλλον με την αξιολόγηση μιας συμπεριφοράς. Εάν η απόδοση καθορίζεται 

χρησιμοποιώντας αξιολογήσεις επόπτη για την συμπεριφορά της εργασίας, 

τότε αυτή η λειτουργικότητα είναι ιδιαίτερα πιθανό να συνδέεται με οργανωτικές 

ανταμοιβές. 

Σε ένα άλλο μοντέλο που σχετίζεται η απόδοση με την ικανοποίηση, η απόδοση 

βασίζεται σε συμπεριφορές κατευθυνόμενες προς τους στόχους που έχουν 

τεθεί και η ικανοποίηση προέρχεται από το αν η απόδοσή τους εκπληρώνει 

αυτούς τους στόχους. Η εργασιακή ικανοποίηση και η απόδοση προκαλούν 

ταυτόχρονα το ένα το άλλο. Αν και τα προαναφερθέντα μοντέλα προσπαθούν 

να εξηγήσουν την σχέση μεταξύ ικανοποίησης και απόδοσης, δεν λαμβάνουν 

πλήρως υπόψη τον αντίκτυπο της προσωπικότητας των εργαζομένων και των 

χαρακτηριστικών της εργασίας. Αυτές οι σχέσεις στο χώρο εργασίας θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα συνολικής ικανοποίησης για 

τους εργαζόμενους. Το φιλικό περιβάλλον και η δυνατότητα συνεργασίας 

οδηγούν σε καλύτερη απόδοση κατά την αλληλεπίδραση με άλλους. 
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Οι βασικές αυτό-αξιολογήσεις, που είναι μέθοδος που περιλαμβάνει την 

αυτοεκτίμηση, την αυτό-αποτελεσματικότητα, τον τόπο ελέγχου και την 

συναισθηματική σταθερότητα, έχουν επίσης σχέση με την απόδοση και την 

ικανοποίηση του ατόμου. Η αυτοεκτίμηση ορίζεται ως η αξία που δίνουν οι 

άνθρωποι στον εαυτό τους. Τα άτομα που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση τείνουν 

να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους, ανεξάρτητα από τις ικανότητες ή τις 

δεξιότητες που διαθέτουν. Η αυτοεκτίμηση είναι ένας από τους ισχυρότερους 

προγνωστικούς δείκτες της συνολικής ικανοποίησης από την ζωή, τα άτομα με 

υψηλή αυτοεκτίμηση είναι πολύ πιο ευτυχισμένα από τα άτομα με χαμηλότερα 

επίπεδα αυτοεκτίμησης. Αυτή η τάση του ατόμου να νιώθει ευτυχία και η 

συνολική ικανοποίηση θα πρέπει επίσης να οδηγεί σε υψηλότερη ικανοποίηση 

στη δουλειά, ως «ισχυρή, θετική σχέση» μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης 

και της συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή. 

Ενώ η αυτοεκτίμηση σχετίζεται με την αίσθηση ενός ατόμου, ή αυτό-

αποτελεσματικότητα σχετίζεται με τις αντιλήψεις για την ικανότητά τους να 

επιτελούν καθήκοντα ή να επιτύχουν έναν στόχο. Έτσι κρίνουν τα άτομα τις 

δικές τους ικανότητες. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν τους εαυτούς ικανούς είναι 

πιο πιθανό να έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στην δουλειά, επειδή οι 

γενικές θετικές τους αξιολογήσεις για τον εαυτό τους θα τους οδηγήσουν στο 

να δημιουργήσουν θετικές στάσεις στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της 

εργασιακής ικανοποίησης. Με άλλα λόγια, η αυτό-αποτελεσματικότητα 

σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση, λόγω της θεωρίας ότι τα άτομα που 

έχουν υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι 

μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, το οποίο στη συνέχεια θα οδηγήσει 

σε υψηλότερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους.  

Οι εργαζόμενοι που χαρακτηρίζονται από υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητας 

είναι πιθανό να έχουν υψηλότερα κίνητρα και επίμονη, έχουν καλύτερη 

απόδοση, ειδικά σε νέες καταστάσεις. Από την άλλη μεριά, η αυτό-

αποτελεσματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης, 

επειδή τα άτομα με υψηλή  αυτό-αποτελεσματικότητα μπορούν να έχουν 

υπερβολική αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους και να κάνουν περισσότερα 

λάθη καθώς υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.  
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Κατά την ταξινόμηση των χαρακτηριστικών της εργασίας, εντοπίστηκαν 

τέσσερα βασικά στοιχεία: ποικιλία, αυτονομία, ταυτότητα εργασιών και 

ανατροφοδότηση. Διαπιστώθηκε ότι, αυτές οι διαστάσεις έδειξαν μια ισχυρή 

θετική συσχέτιση με την εργασιακή ικανοποίηση. Έχει διαπιστωθεί ότι, για να 

μεγιστοποιηθούν το κίνητρο των εργαζομένων και επακόλουθα η απόδοση 

στην δουλειά, θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν και τα τέσσερα στοιχεία. Οι 

υψηλόβαθμες ή καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας αναμένεται να αυξήσουν 

τόσο την εργασιακή ικανοποίηση όσο και την απόδοση των εργαζομένων. Η 

αυξημένη ικανοποίηση μπορεί να αναμένεται ως αποτέλεσμα της αυξημένης 

πολυπλοκότητας της εργασίας, διότι όταν τα εργασιακά χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν την πολυπλοκότητα της εργασίας αυξάνονται, οι εργαζόμενοι 

νιώθουν ένα νόημα και υπευθυνότητα όσον αφορά τις δουλειές τους.  

Η απόδοση των εργαζομένων μπορεί επίσης να αυξηθεί όταν επικρατούν 

υψηλότερα επίπεδα πολυπλοκότητας εργασίας. Η παραγωγικότητα θα αυξηθεί 

εάν οι εργασίες σχεδιαστούν με τρόπο που θα τις κάνει πιο ουσιαστικές και 

προκλητικές για τους υπαλλήλους. Εάν οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε 

πολύπλοκες δουλειές, θα αισθάνονται ότι η δουλειά τους αξίζει και δεν είναι 

χάσιμο χρόνου, αυξάνοντας έτσι την απόδοση της εργασίας τους. Οι 

εργαζόμενοι με υψηλή δυναμικότητα θα ανταποκριθούν καλύτερα σε εργασίες 

υψηλής πολυπλοκότητας. 

Η γνωστική ικανότητα των ατόμων αποτελεί ένα καλό δείκτη που μπορεί να 

προβλέψει την εργασιακή τους απόδοση. Αυτό είναι λογικό αν αναλογιστούμε 

ότι  τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα γνωστικής ικανότητας αποκτούν 

μεγαλύτερη ποσότητα γνώσης και έτσι είναι σε θέση να αποδώσουν καλύτερα 

σε πολλαπλές ή διαφορετικές εργασίες. Τα άτομα σε ένα εργασιακό περιβάλλον 

έχουν διαφορετικό επίπεδο γνωστικής ικανότητας. Έχει διαπιστωθεί ότι η 

γνώση δεν βασίζεται μόνο στην ατομική ικανότητα, αλλά και στις διαδικασίες 

που ακολουθούνται κατά την εκπαίδευση, την προσωπικότητα και το 

ενδιαφέρον των εργαζομένων. Εάν ένα άτομο είναι ικανοποιημένο με την 

δουλειά του, φαίνεται πιο πιθανό ότι θα επενδύσει περισσότερο σ’ αυτήν από 

κάποιον με χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Έχει παρατηρηθεί πως οι 

εργαζόμενοι στρέφονται προς δουλειές που έχουν απαιτήσεις  που ταιριάζουν 

με τις γνωστικές τους ικανότητες. 
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H θεωρία της ηγεσίας βασίζεται στην παραδοχή ότι οι ηγέτες μπορούν να 

εμπνεύσουν τους οπαδούς να αλλάξουν τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τα 

κίνητρά τους όταν εργάζονται προς έναν κοινό στόχο. Η ηγεσία βασίζεται σε 

τέσσερα θεμελιώδη στοιχεία στην εξιδανικευμένη επιρροή, στο εμπνευσμένο 

κίνητρο, την πνευματική διέγερση και την εξατομικευμένη εξέταση. 

Οι αυταρχικοί ηγέτες διεκδικούν την απόλυτη εξουσία, ασκούν έλεγχο στους 

υφισταμένους και απαιτούν αδιαμφισβήτητη υπακοή. Τα αποτελέσματα από 

την εργασία προηγούμενων μελετητών έχουν αποδείξει ότι η καθοδηγητική 

ηγεσία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εργασιακή ικανοποίηση. 

Σύμφωνα με την θεωρία των Rasmi (Rasmi, 2017) όρισαν το κίνητρο και την 

παρακίνηση ενός εργαζομένου  ως μια κατάσταση προϋπόθεση ή δράση που 

ενθαρρύνει ένα άτομο να κάνει μια δουλειά ή μια δραστηριότητα όσο το δυνατόν 

περισσότερο σε διάρκεια. Άνθρωποι με τα χαμηλή παρακίνηση και με όχι και 

τόσο ισχυρά κίνητρα τείνουν να εμφανίζουν συναισθήματα δυσφορίας και 

δυσαρέσκειας για την δουλειά τους. Από την άλλη πλευρά, η εργασιακή 

ικανοποίηση είναι κάτι που την αντιλαμβάνεται διαφορετικά ο καθένας (Rasmi 

et al., 2017). Κάθε άτομο έχει διαφορετικό επίπεδο ικανοποίησης, σύμφωνα με 

το σύστημα αξιών που ισχύει για αυτόν. Όσο υψηλότερα είναι τα κίνητρα να 

υλοποιήσει μία δραστηριότητα, η παρακίνηση από τον προϊστάμενο είναι 

εμφανής και σύμφωνη με τις επιθυμίες του ατόμου, άρα τόσο υψηλότερη θα 

είναι και η ικανοποίησή του από την εργασία του. Ως εκ τούτου, η γνώση των 

εγγενών και εξωτερικών κινήτρων και η παρακίνηση του καθίσταται ζωτικής 

σημασίας.  

Για να κατανοήσουμε την περίπλοκη σχέση μεταξύ εγγενών και εξωτερικών 

κινήτρων, ικανοποίηση από αμοιβή και εργασιακή ικανοποίηση μεταξύ των 

εργαζομένων, οι επιχειρηματικοί ηγέτες πρέπει να καταλάβουν τους 

παράγοντες που αυξάνουν την εργασιακή ικανοποίηση. 

Η δημιουργία μιας κουλτούρας ενδυνάμωσης, όπου όλοι οι εργαζόμενοι σε 

διαφορετικά επίπεδα συμμετέχουν και εμπλέκονται σε βέλτιστες πρακτικές, 

είναι ζωτικής σημασίας για να παρακινηθουν οι εργαζόμενοι, ώστε να 

αποδίδουν περισσότερο και να αυξήσουν την ικανοποίησή τους. Οι ηγέτες 

μπορούν να επηρεάσουν τους υφισταμένους τους και να τους ενδυναμώσουν. 
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Αυτό το είδος ενδυνάμωσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

αντιπροσωπευτικής ηγεσίας και της ομαδικής εργασίας, στην οποία οι ηγέτες 

αναθέτουν σημαντική ευθύνη για την λήψη αποφάσεων σε διευθυντές και 

εργαζόμενους χαμηλότερου επιπέδου στην ιεραρχία. Η ομαδική εργασία και η 

ενδυνάμωση των εργαζομένων έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην 

απόδοση των εργαζομένων. 

Το κίνητρο μπορεί να θεωρηθεί προϋπόθεση ή δράση που ενθαρρύνει ένα 

άτομο να κάνει μία δουλειά ή μία δραστηριότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Άνθρωποι με  χαμηλά κίνητρα τείνουν να εμφανίζουν συναισθήματα δυσφορίας 

και δυσαρέσκειας για την δουλειά τους. Από την άλλη πλευρά, η εργασιακή 

ικανοποίηση είναι κάτι που γίνεται ξεχωριστά αισθητό. Ένας εργαζόμενος 

μπορεί να δεχτεί να κάνει μια δουλειά για ένα συγκεκριμένο κίνητρο, αλλά αυτό 

δεν σημαίνει ότι αυτός κερδίζει ικανοποίηση. Η εργασιακή ικανοποίηση 

εμφανίζεται όταν η φύση της εργασίας και οι ανταμοιβές που προκύπτουν από 

την εργασία ταιριάζουν με τις ανάγκες παρακίνησης του εργαζομένου. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης 

από την εργασία και των κινήτρων των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

περισσότερη εργασιακή ικανοποίηση λαμβάνει ένας εργαζόμενος, τόσο 

περισσότερο παρακινείται.  

Η θετική σχέση σημαίνει ότι, οι ηγέτες που κάνουν αποσαφήνιση της 

αποστολής και των στόχων στους εργαζομένους και στην συνέχεια 

επιβραβεύουν το προσωπικό για τους στόχους που έχουν επιτευχθεί, θα 

συμβάλλουν θετικά στον τρόπο που αισθάνεται ο εργαζόμενος για την δουλειά 

του και στο επίπεδο απασχόλησης στον οργανισμό. 

 

4.2 Αυτοαποτελεσματικότητα των Εργαζομένων (self-efficacy).  

Αρχικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι 

υπάρχει επίδραση μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας και της απόδοσης των 

εργαζομένων. Επιπρόσθετα, έτερες έρευνες έχουν διατυπώσει αφενός μεν την 

σχέση που υπάρχει μεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και της 

απόδοσης των εργαζομένων, αφετέρου δε της επίδρασης της αυτό-
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αποτελεσματικότητας στην ικανοποίηση, στην αντίληψη της εργασίας καθώς 

και στην απόδοση των εργασιών.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δε αυτών, διαφαίνεται ότι υπάρχει μία σημαντική 

θετική επίδραση της αυτοαποτελεσματικότητας στην ικανοποίηση και στην 

αντίληψη της εργασίας των εργαζομένων που επηρεάζουν τις εργασιακές τους 

επιδόσεις. Επιπλέον, η μελέτες αυτές συνιστούν ότι, η αυτοαποτελεσματικότητα 

βελτιώνει την ικανοποίηση και την αντίληψη της εργασίας. Η δε προσέγγιση 

βασισμένη σε πόρους (RBV) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των πόρων της 

εταιρείας, χρησιμοποιώντας μία στρατηγική προσέγγιση (Newbert, 2007; 

Powell, 2001).  

Ο (Wernerfelt, 1984) αναφέρει ότι, εάν οι διαθέσιμοι πόροι σε μια εταιρεία 

διαχειρίζονται κατάλληλα, οδηγούν στην οργανωτική επιτυχία. Αυτή η ιδέα δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στην ευθυγράμμιση των εσωτερικών πόρων της εταιρείας, με 

το υπάρχον σύστημα να κρίνεται ως αποτελεσματικό. Στη συνέχεια, η 

προσέγγιση βάσει γνώσης (KBV) τονίζει την ανθρώπινη πτυχή της βελτίωσης 

της οργανωτικής απόδοσης (Becker, 1975).  

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό χρειάζεται κατάλληλη 

προσοχή για τη βελτίωση της απόδοσής του, η οποία υποστηρίζεται από την 

ικανοποίηση και την αντίληψη των καθηκόντων. Η οργανωτική συμπεριφορά 

επισημαίνει την επίτευξη επαρκούς οργανωτικής απόδοσης (Luthans, 1998). Ο 

Gibson το 2010 και οι Edwards & Cooper το1990, υποστήριξαν ότι υπάρχει 

προσωπική συμπεριφορά ανάμεσα στην οργανωτική συμπεριφορά. 

Συγκεκριμένα, η προσωπική συμπεριφορά είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

ατόμων μέσα στον οργανισμό. Η επικοινωνία μεταξύ τους δημιουργεί 

αποδοτικότητα και ικανοποίηση, που έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντικότητα του 

ατόμου μέσα στον οργανισμό. Επιπλέον, (Robbins, (2006)) δηλώνει ότι η 

συμπεριφορά των εργαζομένων σχετικά με την αλληλεπίδραση με τον 

οργανισμό και το περιβάλλον υποδηλώνεται από την ικανοποίηση από την 

εργασία. Οι (Wood, 1989) αναφέρουν ότι αυτοαποτελεσματικότητα είναι και η 

αντίληψη των ατόμων για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, καθώς και ότι 

σχετίζεται με την εμπιστοσύνη κάποιου στην επίτευξη των καθηκόντων 

του/της.(Lankau & Scandura 2002, 2018) 
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Ο (Robbins, (2006)) πιστεύει ότι η προθυμία του ατόμου να εκτελέσει διάφορες 

εργασίες υποστηρίζεται από τις πολλαπλές του δεξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες 

βοηθούν τα άτομα να λύσουν τυχόν προβλήματα και εμπόδια στη δουλειά τους. 

Υποστηρίζει ακόμη ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ικανοτήτων του 

ατόμου και του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται. Το εργασιακό περιβάλλον 

επηρεάζει τις αντιλήψεις της ατομικής απόδοσης κατά την ολοκλήρωση των 

καθηκόντων του, την ικανοποίηση από την εργασία και την απόδοση στην 

εργασία. Επιπλέον, η υψηλή ικανοποίηση που νιώθει κάποιος από την εργασία 

του, παράγει τη βέλτιστη απόδοση για τον οργανισμό. (Mangkunegara, 2008) 

Η έρευνα των Jex και Bliese αποδεικνύει ότι η υψηλή αποτελεσματικότητα 

σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση (Jex, 1999). Επιπλέον, επισημαίνεται 

ότι η θέληση και η ικανότητα του ατόμου σχετίζονται με την ικανοποίησή του. 

Ως εκ τούτου, ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να γνωρίσει την επίδραση της 

αυτοαποτελεσματικότητας στην αντίληψη της εργασίας, την ικανοποίηση και 

την απόδοση των εργασιών. Ενώ η ικανοποίηση και η απόδοση της εργασίας 

δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση της εργασίας. 

 Η αυτοαποτελεσματικότητα βελτιώνει τις αντιλήψεις του εργαζομένου σχετικά 

με τις διαπροσωπικές του σχέσεις μέσα στον χώρο εργασίας του, καθώς και 

την ικανοποίηση που λαμβάνει από την εργασία του. Αυτή η κατάσταση 

υποδεικνύει ότι το άτομο μπορεί να συνεργαστεί και να ενσωματωθεί σε μια 

ομάδα για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων στο περιβάλλον 

εργασίας. (Mangkunegara, 2008) Τα άτομα με μεγάλη 

αυτοαποτελεσματικότητα, καταφέρνουν να αυξήσουν την ικανοποίηση τους και 

να ξεπερνούν τελικά τα εμπόδια που προκύπτουν στην εργασία τους (Judge, 

2003).  

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι όσο υψηλότερη είναι η αυτοαποτελεσματικότητα, 

τόσο πιο ικανό είναι το άτομο να ολοκληρώσει το έργο που του έχει ανατεθεί 

(Donald, 2005). Οι συνέπειες των αποτελεσμάτων της έρευνας συνιστούν ότι η 

βελτίωση της αυτοαποτελεσματικότητας θα επηρεάσει τις αντιλήψεις, την 

ικανοποίηση και την συμπεριφορά που θα έχουν στο χώρο της εργασίας τους. 

Η αυτοαποτελεσματικότητα είναι η πεποίθηση που έχουμε για τις ικανότητες 

και τις δυνατότητές μας. Ο Albert Bandura, πρωτοπόρος ουμανιστής και 



[39] 
 

πατέρας της έννοιας της αυτό-αποτελεσματικότητας, την ορίζει ως «τις 

πεποιθήσεις των ανθρώπων για τις δυνατότητές τους να παράγουν 

καθορισμένα επίπεδα απόδοσης και ασκούν την επιρροή τους σε γεγονότα που 

επηρεάζουν την ζωή τους» (Bandura, 1993). 

Η αυτοαποτελεσματικότητα καθορίζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και 

αισθανομαστε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Ειδικότερα, επηρεάζει τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα, τις ενέργειες και τα κίνητρά μας. Λειτουργεί κυρίως μέσω των 

γνωστικών και συναισθηματικών καναλιών και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

στην διαμόρφωση της αντίληψής μας για τις εμπειρίες της ζωής. Μάλιστα, ο 

Bandura πίστευε ότι οι άνθρωποι χτίζουν το ατομικό τους σύστημα, βασισμένο 

στις κοινωνικές τους δεξιότητες, στις γνωστικές τους δεξιότητες, στις εμπειρίες 

τους και στο κοινωνικό τους υπόβαθρο. Αυτό το σύστημα είναι η ραχοκοκαλιά 

της προσωπικότητάς μας και του εαυτού μας, με την αποτελεσματικότητα να 

είναι ένα από τα βασικά συστατικά της.  (Bandura, Self-efficacy: toward a 

unifying theory of behavioral change. , 1977) 

Το αρχικό στάδιο της αυτοαποτελεσματικότητας βρίσκεται στις πρώτες παιδικές 

εμπειρίες που έχουμε, λίγες μόνο εβδομάδες της μεταγεννητικής μας ζωής. 

Παράγοντες όπως ο θηλασμός, η άνεση στην επικοινωνία και το ευνοϊκό φυσικό 

περιβάλλον όπου μεγαλώνουν,  αποτελούν την ατομική ανάπτυξη του παιδιού 

και συμβάλλουν άμεσα στην οικοδόμηση του τρόπου που σκεφτόμαστε για τον 

εαυτό μας.  (Dixon, 2001) 

Καθώς αρχίζουμε να μεγαλώνουμε και να έχουμε διαφορετικές εμπειρίες ζωής, 

η ικανοποίηση και η αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μας ενισχύεται. Θετικά 

συναισθήματα όπως η αυτονομία, η αγάπη και η υποστήριξη από την 

οικογένεια μας, η εκπαίδευση και η ενθάρρυνση που λαμβάνουμε από τους 

ανθρώπους γύρω μας, λειτουργούν ως καταλύτες για την 

αυτοαποτελεσματικότητα. Ένα άτομο με υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα είναι 

πιο πιθανό να αισθάνεται αυτοπεποίθηση, να αντιλαμβάνεται τις αποτυχίες ως 

ευκαιρίες και μέσα από αυτές να προσπαθεί να αυτό-βελτιωθεί.  

Η αυτοαποτελεσματικότητα αυξάνεται καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μας 

καθώς αποκτούμε νέες δεξιότητες, αποκομίζουμε νέες εμπειρίες, ρισκάρουμε 
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και συνεχιζουμε να προσπαθούμε για προσωπικές επιτυχίες σε διαφόρους 

τους τομείς.  

Ο Bandura επισήμανε τέσσερις σημαντικές πηγές της 

αυτοαποτελεσματικότητας και υποστήριξε ότι προέρχεται από την 

αλληλεπίδραση που έχει από την μία πλευρά η πίστη και από την άλλη η 

δυσπιστία για τον ίδιο μας τον εαυτό. 

 Η επιτυχία επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. 

Για παράδειγμα, η επιτυχία σε μια εργασία ενισχύει την εμπιστοσύνη ως προς 

το άτομο μας και αυξάνει την πιθανότητα να επιτευχθούν ξανά παρόμοιες 

εργασίες στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, η αποτυχία κάνει ακριβώς το 

αντίθετο, δηλαδή μειώνει την αυτοπεποίθησή μας και ενισχύει τυχόν αμφιβολίες 

για τον εαυτό μας και την αποτελεσματικότητα μας. 

Για αυτό το λόγο, τα άτομα που μετά από αποτυχίες και εμπόδια, καταφέρνουν 

να ανακάμψουν ξανά και να προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο, είναι άτομα με 

υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα.  

Μάλιστα, ο Bandura αναγνώρισε τέσσερις διαφορετικές μεταβλητές που 

υπάρχουν στον χώρο εργασίας, όπου αλληλεπιδρούν άτομα τόσο με χαμηλή, 

όσο και με υψηλη αυτοαποτελεσματικότητα (A., 1997). Οι εν λόγω μεταβλητές 

είναι οι κάτωθι: 

1. Επιτυχία: Ένα άτομο με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα σ’ ένα 

ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να παρακινείται 

θετικά από τους υπόλοιπους και να γίνει ένας πετυχημένος 

εργαζόμενος. 

2. Αποτυχία: Από την άλλη, ένα άτομο με χαμηλή 

αυτοαποτελεσματικότητα, εντός μάλιστα ενός αρνητικού κλίματος στον 

χώρο εργασίας, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αποτυχίες και να πέσει 

πολύ ψυχολογικά.  

3. Απάθεια: Ένα άτομο με χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα που 

εργάζεται σε ένα ευχάριστο και θετικό εργασιακό περιβάλλον είναι 

πιθανό όταν η προσπάθεια που καταβάλει δεν καρποφορήσει να 
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θεωρήσει τον εαυτό του κατώτερο ή ίσως ότι δεν εκτιμώνται οι 

προσπάθειες του. 

4. Μεγιστοποίηση της προσπάθειας: Ένα άτομο με υψηλή αυτό-

αποτελεσματικότητα σ’ ένα δυσάρεστο εργασιακό περιβάλλον είναι πιο 

πιθανό να εντείνει τις προσπάθειές του για να επιτύχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα στην δουλειά του. 

 

Η αυτοαποτελεσματικότητα έχει τεράστια συμβολή στην ανθρώπινη ευημερία. 

Όπως τόνισε ο Bandura, εάν λείπει η αυτό-αποτελεσματικότητα, οι άνθρωποι 

τείνουν να συμπεριφέρονται αποτελεσματικά, ακόμη και αν ξέρουν ότι κάτι είναι 

σωστό. 

Ως αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικής ανάπτυξης, η 

αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζει την γνωστική ικανότητα, αποτελεί την βάση 

των ανθρώπινων κινήτρων, ενισχύει τις οργανωτικές ικανότητες και αλλάζει τις 

συναισθηματικές εμπειρίες (Cervone, 2003).   

Η αποτελεσματικότητα είναι το θεμέλιο του επιτεύγματος και της επιτυχίας. Και 

αυτό διότι, μας δείχνει ότι πρέπει να προσεγγίζουμε την δουλειά μας με 

θετικότητα και να μην έχουμε αμφιβολίες για τον εαυτό μας. Η υποκειμενική 

πραγματικότητα έχει τη μεγαλύτερη σημασία, γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να 

υπάρχει μία αισιόδοξη άποψη για οτιδήποτε κάνουμε. Επιπλέον, αποτελεί έναν 

σημαντικό δείκτη εμπιστοσύνης που δείχνουμε τις ενέργειές που κάνουμε. Ως εκ 

τούτου, η ανάπτυξη της αυτό-αποτελεσματικότητας είναι πολύ πιθανό να συμβεί 

με τα παρακάτω μέτρα:  

1. Αξιολόγηση της ικανότητας ενός ατόμου να πετύχει ένα συγκεκριμένο 

θετικό αποτέλεσμα σε μια συγκεκριμένη εργασία. 

2. Αξιολόγηση της ικανότητας ενός ατόμου να συμμετέχει σε θετικές 

ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματικότητας 

εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραγόντων όπως για παράδειγμα την 
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αυτοκυριαρχία, την μοντελοποίηση και την λεκτική πειθώ. Με ποιον τρόπο όμως 

βελτιώνονται τα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας στο χώρο εργασίας; 

Οι περισσότεροι οργανισμοί/εταιρείες σήμερα, προτιμούν να προσλάβουν 

ανθρώπους για εργασία, αφού πρώτα ελέγξουν την παραγωγικότητά τους. 

Δεδομένου ότι ένα υψηλό επίπεδο αυτοαποτελεσματικότητας προβλέπει υψηλή 

παραγωγικότητα, καλύτερη αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους υπόλοιπους 

εργαζομένους, καθώς και πιο υψηλό επίπεδο παραγωγής, είναι λογικό οι 

εταιρείες/οργανισμοί να επιλέγουν ανθρώπους με υψηλή αυτό-

αποτελεσματικότητα.  Για να το πετύχουν λοιπόν αυτό, θα πρέπει να γίνονται τα 

παρακάτω (Kanter, 2006) 

1. Εκπαίδευση και ανάπτυξη.  

Για την αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας των εργαζομένων, οι 

οργανισμοί μπορούν να πραγματοποιήσουν εξειδικευμένη 

εκπαίδευση/προγράμματα που προάγουν την αυτοαποτελεσματικότητα. 

Αυτά τα προγράμματα επικεντρώνονται συνήθως στις απαιτήσεις του 

χώρου εργασίας και παρέχουν ευκαιρίες για τους εργαζόμενους ώστε να 

χτίσουν μια ισχυρή αυτοαντίληψη. 

 

2. Συστηματική αυτοδιαχείριση.  

Οι ηγέτες και οι επόπτες ομάδων μπορούν να βοηθήσουν τους 

εργαζόμενους να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους θέτοντας 

λογικούς στόχους, επιτρέποντάς τους να εκφράσουν τις απόψεις τους και 

βοηθώντας τους στη διαχείριση  χρόνου και οργάνωσης. 

 

3. Περιβάλλον.  

Η προώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοεί όλους τους 

υπαλλήλους και τους προϊσταμένους, είναι βασική προϋπόθεση για τη 

διατήρηση της αποτελεσματικότητας. Ένα εξαιρετικά ανταποδοτικό 

περιβάλλον εργασίας είναι όπου οι άνθρωποι αλληλοϋποστηρίζονται, 

εργάζονται ως ομάδα, εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

αποδέχονται τις κριτικές με θετικότητα. Μια τέτοια κατάσταση είναι ένας 

σίγουρος δείκτης υψηλής αποτελεσματικότητας των εργαζομένων. 
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Οι προσδοκίες της αυτοαποτελεσματικότητας αντικατοπτρίζουν «την πεποίθηση 

των ανθρώπων για τη δική τους αποτελεσματικότητα» όπου καθορίζει σε ποιο 

βαθμό θα αντιμετωπίζουν την συμπεριφορά τους, πόση προσπάθεια θα 

δαπανηθεί και πόσο θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στα εμπόδια και στις 

δυσάρεστες εμπειρίες». (Bandura, Perceived self-efficacy in cognitive 

development and functioning. , 1993) 

Ο Bandura εξηγεί: Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μια δεδομένη κατάσταση 

υπερβαίνει τις ικανότητες αντιμετώπισής τους, αισθάνονται ότι απειλούνται και 

τείνουν 

προς το να αποφύγουν την εν λόγω κατάσταση αντί να εμπλακούν. Σε αυτή την 

περίπτωση εγκατάλειψης, χάνουν την ευκαιρία τους να απαλλαγούν μια και καλή 

από τους φόβους τους. Αντίθετα, οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται μια 

κατάσταση ως εκφοβιστική αλλά εξακολουθούν να επιμένουν μέχρι να την 

αντιμετωπίσουν, θα αυτό-βελτιωθούν και θα αναπτυχθούν ως άνθρωποι.  

Ωστόσο, η προσδοκία της αυτοαποτελεσματικότητας δεν είναι ο μόνος 

παράγοντας για την κατάκτηση του επιθυμητού αποτελέσματος αλλά απαιτεί τις 

κατάλληλες δυνατότητες καθώς και τα επαρκή κίνητρα (Bandura, Perceived self-

efficacy in cognitive development and functioning. , 1993). Αν όμως υπάρχουν 

και οι τρεις παράγοντες, τότε οι προσδοκίες για αυτοαποτελεσματικότητα θα είναι 

πιο ισχυρές, ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να θέτουν μεγαλύτερους 

στόχους και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με καθαρό μυαλό και όχι 

σαν να νιώθουν ότι δεν θα τα καταφέρουν. 

Στο μοντέλο της παγκόσμιας αυτοαποτελεσματικότητας, ο Bandura προτείνει για 

κύριες πηγές: τα επιτεύγματα απόδοσης, τη λεκτική πειθώ, την εφικτή εμπειρία/ 

μάθηση/ μοντελοποίηση και τις φυσιολογικές καταστάσεις.  

Με τα επιτεύγματα απόδοσης εννοούμε τις εμπειρίες που έχει ένας άνθρωπος 

σε περίπτωση αναζήτησης εργασίας σε σχέση και με τις προηγούμενες εμπειρίες 

αναζήτησης εργασίας. Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας 

μπορούν να οδηγήσουν στην πρόοδο αναζήτησης εργασίας) και επιβεβαιώνουν 
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τον παράγοντα «λεκτική πειθώ» (π.χ. ενθάρρυνση και υποστήριξη που 

παρέχεται από τον εκπαιδευτή). 

Η «εφικτή εμπειρία/ μάθηση/ μοντελοποίηση», είναι οι παρατηρήσεις και οι 

συμβουλές των άλλων ατόμων που ασχολούνται με την αναζήτηση εργασίας. 

Η τέταρτη πηγή, η «φυσιολογική κατάσταση», αναφέρεται στη συναισθηματική 

διέγερση που προκύπτει από την προσωπική εμπειρία. Σύμφωνα με τον 

Bandura, το άγχος ενός ατόμου συνδέεται με την συμπεριφορά των ανθρώπων, 

την δύναμή τους και τις πεποιθήσεις τους για την αυτοαποτελεσματικότητα. Ως 

εκ τούτου, όσο υψηλότερη είναι η αυτό-αποτελεσματικότητά τους, τόσο λιγότερο 

αγχωμένοι είναι οι άνθρωποι και το αντίστροφο. 

 

            

       Σχημα 1: Συσχέτιση των όρων αυτοαποτελεσματικότητα, ικανοποίηση,εκπαιδευση και απόδοση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

5.1 Στόχοι της Έρευνας. 

 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι, η σημασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

γίνεται ολοένα και σημαντικότερη, διότι συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων ενός Οργανισμού ή μίας επιχείρησης. Λαμβάνοντας 

υπόψη το ανωτέρω, η παρούσα διπλωματική εργασία διενεργήθηκε έχοντας ως 

στόχο να αναλύσει την σημασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων καθώς και 

να μελετήσει την επίδραση που έχει η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του 

Προσωπικού ενός Οργανισμού ή μίας επιχείρησης στην αυτό-

αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση των εργαζομένων της.  

 

Για να εκπληρωθεί ο εν λόγω στόχος, εστιάσαμε αρχικά στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της έννοιας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, δηλαδή στην 

καταγραφή του ορισμό της, στην παράθεση της ιστορικής εξέλιξης της, στον 

σκοπό της, στην στρατηγική της σημασία, στον ρόλο της, στις αρμοδιότητες που 

περιλαμβάνει καθώς και στην ανάλυση εν γένει έννοια της εκπαίδευσης του 

Προσωπικού, δηλαδή στην παράθεση του ορισμού της, των οφελών της, των 

στόχων της, των τομέων εκπαίδευσης του Προσωπικού, της διαδικασίας, των 

μεθόδων και της αξιολόγησης αυτής καθ’ αυτής της διαδικασίας εκπαίδευσης.  

 

Κατά το ερευνητικό σκέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ορίσαμε τον 

ακόλουθο βασικό ερευνητικό στόχο: 

i. Την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης 

του Προσωπικού με την αυτό-αποτελεσματικότητα, την ικανοποίηση και 

την απόδοση των εργαζομένων.  

 

Επιπρόσθετα, κατά το ερευνητικό μέρος μελετήθηκαν πέραν του ανωτέρω 

ερευνητικού στόχου και τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα:  
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1. Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Προσωπικού 

ταιριάζουν με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φίλο, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο και έτη προϋπηρεσίας), 

 

2. Ο ρόλος της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων σε σχέση 

με την αυτό-αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση τους. 

 

 

5.2 Ερευνητική Διαδικασία. 

 

Η έρευνα στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας διεξήχθη 

μελετώντας ουσιαστικά τον ρόλο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 

Προσωπικό είτε αυτό αφορά έναν Οργανισμό (Δημόσιο ή μη) είτε μία επιχείρηση. 

Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, στο μεν πρώτο μέρος του οποίου 

συμπεριλάβαμε ερωτήματα σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο και 

έτη υπηρεσίας), στο δε δεύτερο μέρος αυτού συμπεριλάβαμε ερωτήματα, 

αναφορικά με πιθανές εκπαιδεύσεις και διαμορφώσεις στις οποίες συμμετέχουν 

οι συμμετέχοντες, τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών καθώς και πιθανά οφέλη 

και γενικότερα συμπεράσματα που αποκόμισαν οι συμμετέχοντας με την 

ολοκλήρωση τους.  

 

Γίνεται μνεία ότι, τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν μέσω e-mail, στο οποίο 

επισυνάφθηκε μία επιστολή, όπου αναφέρεται ο σκοπός της διπλωματικής 

εργασίας και έρευνας, ο φορέας υλοποίησης της και η εξασφάλιση της 

ανωνυμίας των συμμετεχόντων.  

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν στα ερωτήματα μέσα 

από απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μάλιστα πρέπει να τονιστεί ότι η 

δόμηση των απαντήσεων στηρίχθηκε στην γνωστή κλίμακα Likert, όπου η 

απάντηση 1 εκφράζει την απόλυτη διαφωνία και η απάντηση 5 την απόλυτη 

συμφωνία επί του εκάστοτε ερωτήματος.  

 

Στην κατεύθυνση, λοιπόν, αυτή στάλθηκαν με τυχαίο τρόπο συνολικά -105- 
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ερωτηματολόγια μέσω e-mail σε εργαζομένους, είτε αυτοί απασχολούνται σ’ 

έναν δημόσιο ή μη Οργανισμό είτε σε μία επιχείρηση, προσπαθώντας με τον 

τρόπο αυτό το δείγμα της έρευνας μας να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικό 

γίνεται. Με άλλα λόγια, η παρούσα έρευνα διεξήχθη χωρίς κανέναν περιορισμό 

ως προς το δείγμα από το Προσωπικό που θα μελετηθεί. 

 

Πρέπει να τονίσουμε ότι, το ποσοστό συμμετοχής των ερωτηθέντων ήταν 

ιδιαιτέρως υψηλό, δεδομένου ότι η συμμετοχή τους στην διενεργηθείσα έρευνα 

δεν ήταν υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά -105- ερωτηματολόγια 

που στάλθηκαν, υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες και τα -105- 

ερωτηματολόγια, δείγμα του σπουδαίου ρόλου και της μεγάλης σημασίας που 

δίνει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι, 

δηλαδή οι εργαζόμενοι.  

 

Τέλος, τα δεδομένα που συλλέξαμε μέσω των ερωτηματολογίων, τα 

καταχωρήσαμε σ’ έναν πίνακα δεδομένων και στην συνέχεια προβήκαμε στην 

στατιστική τους ανάλυση με την βοήθεια του στατιστικού εργαλείου SPSS, κατά 

το οποίο οι ανωτέρω μεταβλητές αντιμετωπίζονται ως ποσοτικές μεταβλητές.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1 Αξιοπιστία Εσωτερικής Συνοχής Ερωτηματολογίου και εργαλείων 

μέτρησης.  

 

 Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστία του ερωτηματολογίου που 

μοιράστηκε στους εργαζομένους με τον έλεγχο Cronbach a, προκειμένου να 

διαπιστώσουμε την αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιμοποιούμε για την 

έρευνά μας. Ο συντελεστής α του Cronbach έχει εύρος τιμών από 0 έως 1. Όσο 

πιο κοντά είναι η τιμή του στο 1, τόσο πιο αξιόπιστο θεωρείται ένα εργαλείο. Οι 

George και Mallery (2003) όρισαν το πόσο αξιόπιστο είναι ένα μέτρο με βάση τη 

τιμή του συντελεστή α του Cronbach.  

 

Τιμή Cronbach’s Alpha Αξιοπιστία μέτρου: 

● α < 0,5 μη αποδεκτή 

● 0,6 > α > 0,5 ανεπαρκής 

● 0,7 > α > 0,6 αμφισβητήσιμη 

● 0,8 > α > 0,7 αποδεκτή 

● 0,9 > α > 0,8 καλή 

● α > 0,9 εξαιρετική 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση αξιοπιστίας εργαλείων μέτρησης τον έλεγχο Cronbach 

a για να διαπιστώσουμε την αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιμοποιήσαμε. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Έλεγχος Cronbach Alpha 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha N of Items 

,756 10 

 

 

Ο συντελεστής α του Cronbach πήρε την τιμή 0,756 για το διαμορφωμένο 

ερωτηματολόγιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η τιμή είναι αποδεκτή, 

άρα το ερωτηματολόγιο θεωρείται αξιόπιστο. 

 

 

6.2 Ανάλυση Δημογραφικών Στοιχείων της Έρευνας.  

 

 

 

 Γράφημα 1: Γραφική αναπαράσταση του φύλου των συμμετεχόντων 

 

Αρχικά, από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων της έρευνας, προκύπτει 

ότι το 50,5% επί του συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν άνδρες, 

δηλαδή 53 άντρες από το σύνολο των ερωτηθέντων που ήταν 105. Από την 

άλλη, το 49,5% επί του συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν γυναίκες, 

δηλαδή 52 γυναίκες.  



[50] 
 

 

Γράφημα 2: Γραφική αναπαράσταση της ηλικίας των συμμετεχόντων. 

Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων, κατά την διαμόρφωση του 

ερωτηματολογίου στο σχετικό αυτό ερώτημα διαμορφώθηκαν τέσσερις τάξεις και 

ειδικότερα: από 18 έως 25 ετών, από 26 έως 35 ετών, από 36 έως 45 ετών και άνω 

των 46 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό 47,6 είναι από 26 έως 35 ετών. Εν συνεχεία, 

18 έως 25 ετών ήταν το 21,9% των συμμετεχόντων. Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 

36 έως 45 ετών και άνω των 46 με ποσοστά 16,2% και 14,3% αντίστοιχα. 

 

 

 Γράφημα 3: Γραφική αναπαράσταση του μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων. 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 105 άτομα. Από τους 105 ερωτηθέντες οι 51 είναι 

απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.), οι 23 απόφοιτοι Λυκείου και οι 27 

είναι  απόφοιτοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Τέλος, 4 συμμετέχοντες είναι 

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
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 Γράφημα 4: Γραφική αναπαράσταση της διάρκειας των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

Παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων έχει παρακολουθήσει ημερήσια προγράμματα επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης, ενώ ακολουθούν τα εβδομαδιαία και μηνιαία προγράμματα με 

ποσοστό 21,9%  (ισόποσα). Ετήσια έχουν παρακολουθήσει μικρότερο ποσοστό 

ερωτηθεντων και ειδικότερα το 15,2%. Στην κατηγορία άνω του ενός έτους δεν 

είχαμε καμία απάντηση. 

 

 

 Γραφημα 5: Γραφική αναπαράσταση της συμμετοχης ή όχι σε κάποιο εκπαιδευτικό/ επιμορφωτικό 

πρόγραμμα στον χώρο εργασίας. 

Εντοπίζουμε από την παραπάνω πίτα ότι, το 78,1% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 

21,9% αυτών απάντησε ότι δεν έχει παρακολουθήσει. 
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Γράφημα 6: Ιστόγραμμα δημοφιλέστερων μεθόδων.  

Το παραπάνω ραβδόγραμμα μας παρουσιάζει με ποιο τρόπο και σε τι ποσοστό 

διατάχθηκαν οι μέθοδοι επιμόρφωσης των εργαζομένων. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, η μέθοδος που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες απαντήσεις 

είναι τα σεμινάρια και οι διαλέξεις. Ακολουθούν κατά σειρά η εκπαίδευση μέσω 

καθοδήγησης, η καθοδήγηση από έναν έμπειρο υπάλληλο και η εκπαίδευση από 

ένα μέντορα. Πολύ μικρά ποσοστά λαμβάνουν οι υπόλοιπες μέθοδοι. 

 

Γράφημα 7: Γραφική αναπαράσταση των απαντήσεων των συμμετεχόντων που αφορούν την 

πεποίθησή τους ότι δύνανται να εφαρμόσουν όσα αποκόμισαν από την εκπαίδευσή τους. 

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι, το 45,7% των συμμετεχόντων, 

δηλαδή 48 άτομα από τα συνολικά 105 των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι θα 
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μπορέσει  κατά πολύ να χρησιμοποιήσει τα όσα έμαθε από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που έχει παρακολουθήσει. Εν συνεχεία, το 25,7%, δηλαδή 27 

άτομα, θεωρούν ότι θα χρησιμοποιήσουν σε μέτριο βαθμό αυτά που διδάχθηκαν 

κατά τα επιμορφωτικά προγράμματα. Από πολύ λίγο έως καθόλου απάντησαν 

15 και 3 άτομα αντίστοιχα. Τέλος, 12 άτομα απάντησαν ότι θα χρησιμοποιήσουν 

σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα διδαχθέντα. 

 

   

6.3 Έλεγχος Κανονικότητας και Διασποράς των Μεταβλητών. 

 

Αρχικά, οφείλουμε να προβούμε τόσο σε έλεγχο κανονικότητας των μεταβλητών, 

έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν αυτές ακολουθούν κανονική 

κατανομή, όσο και σε έλεγχο διασποράς των μεταβλητών, πραγματοποιώντας 

σχετικούς ελέγχους. Αν διαπιστώσουμε ότι πληρείται ο έλεγχος κανονικότητας 

των μεταβλητών, μας δίνεται η δυνατότητα να προβούμε στην μοντελοποίηση 

ορισμένων φαινομένων, σε εναλλακτική περίπτωση χρησιμοποιούμε μη 

παραμετρικά εργαλεία. 

 

Στην παρούσα, λοιπόν, διπλωματική εργασία χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο που 

είναι γνωστός ως Kolmogorov, προκειμένου μέσω αυτού να διαπιστώσουμε την 

ύπαρξη ή μη κανονικότητας των μεταβλητών. Στα πλαίσια του εν λόγω ελέγχου 

θέσαμε τους ακόλουθες δύο υποθέσεις:   

● Η0: Τα δεδομένα της έρευνας μας ακολουθούν κανονική κατανομή. 

● Η;: Τα δεδομένα της έρευνας μας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Έλεγχος Κανονικότητας. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ΑΥΤΟΠΕΠ

ΟΙΘΗΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡ

ΠΕΡΑΤΩΣ

Η 

ΔΥΣΚΟΛΩ

ΣΤΡΑΤ_ΣΗ

ΜΑΣ_ΑΠΟ

ΦΑΣ 

ΝΕΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝ

ΤΑ 

ΑΠΟΦΥΓ_

ΔΥΣΚΟΛ 

ΕΡΓ 

ΠΟΛΛΑΠΛ

ΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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ΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ν 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

N 105 105 105 105 105 105 

Normal Parameters 

A,,b 

Mean 3,62 3,60 3,34 1,87 2,34 3,50 

Std. Deviation 1,204 1,088 1,117 1,010 1,142 ,972 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,281 ,272 ,208 ,376 ,189 ,222 

Positive ,130 ,157 ,135 ,376 ,189 ,171 

Negative -,281 -,272 -,208 -,298 -,146 -,222 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,882 2,787 2,128 3,852 1,941 2,275 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

ΦΥΛΟ 

ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛ

ΟΥΘΗΣΗ

Σ 

ΠΑΡΑΚΟΛ

ΟΥΘΗΣΗ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙ

ΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟ

ΤΗΤΑ 

ΕΚΠ 

ΑΝΩΤΕΡ

ΟΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡ

ΙΚΤ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΩΣΤΗΣ 

ΕΚΠ 

ΕΝΘΑΡΡΥ

ΝΣΗ 

ΠΡΟΙΣΤΑ

Μ 

N 105 105 105 105 105 105 105 

Normal 

Parameters A,,b 

Mean 1,50 2,73 1,23 3,49 3,57 3,08 3,54 

Std. Deviation ,502 ,973 ,422 ,972 1,117 1,026 1,144 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,343 ,208 ,477 ,273 ,249 ,194 ,217 

Positive ,343 ,183 ,477 ,184 ,141 ,187 ,126 

Negative -,338 -,208 -,294 -,273 -,249 -,194 -,217 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,511 2,131 4,892 2,798 2,556 1,990 2,226 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

 

Στην περίπτωσή μας ανευρέθηκε  p = 0,000 στο Kolmogorov-Smirnov Test, 

δηλαδή η τιμή p < 0,05. Επομένως, απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

 

Επομένως, σε όλες τις περιπτώσεις αποδεχόμαστε την εναλλακτική 

υπόθεση Η1 και κατά συνέπεια συμπεραίνουμε ότι, οι μεταβλητές που 

μελετούμε δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή.  
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6.4 Αποτελέσματα 1ου Ερευνητικού Ερωτήματος. 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας συνάφειας με μεταβλητές το φύλο και το 

μορφωτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον πίνακα θα εξετάσουμε, αν οι άντρες ή οι 

γυναίκες έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης που έχει κάποιος εργαζόμενο. Ή 

αλλιώς επηρεάζει το φύλο το μορφωτικό επίπεδο. Είναι το φύλο και η θέση 

εργασίας εξαρτημένα ή ανεξάρτητα; 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 

 

  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Total 

  Απόφοιτος 

Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

Απόφοιτος 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

Κάτοχος 

Διδακτορικού 

Τίτλου 

Σπουδών. 

ΦΥΛΟ Άντρας 26 18 8 1 53 

Γυναίκα 25 5 19 3 52 

Total 51 23 27 4 105 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:  

   ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Total 

   Απόφοιτος 

Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

Απόφοιτος 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου 

Σπουδών 

Κάτοχος 

Διδακτορικού 

Τίτλου 

Σπουδών. 

ΦΥΛΟ Άντρας Count 26 18 8 1 53 

Expected Count 25,7 11,6 13,6 2,0 53,0 

% within ΦΥΛΟ 49,1% 34,0% 15,1% 1,9% 100,0% 

Γυναίκα Count 25 5 19 3 52 
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Expected Count 25,3 11,4 13,4 2,0 52,0 

% within ΦΥΛΟ 48,1% 9,6% 36,5% 5,8% 100,0% 

Total Count 51 23 27 4 105 

Expected Count 51,0 23,0 27,0 4,0 105,0 

% within ΦΥΛΟ 48,6% 21,9% 25,7% 3,8% 100,0% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Crosstabulation 

 

Παρατηρούμε ότι, οι άντρες και οι γυναίκες βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα στο 

είδος μορφωσης που έχουν λάβει. Πιο αναλυτικά, απόφοιτοι λυκείου είναι 

συνολικά 23 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 18 άντρες και 5 γυναίκες. Απόφοιτοι 

ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) είναι συνολικά 51, από τους 105 

ερωτηθέντες, και ειδικότερα 26 άντρες και 25 γυναίκες. Στην συνέχεια, οι 

απόφοιτοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι συνολικά 27 εργαζόμενοι, εκ 

των οποίων 8 είναι άντρες και 19 γυναίκες (εδώ σημειώνεται διαφορά μεταξύ των 

δύο πληθυσμών). Κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών είναι μόλις 4 από τους 

συνολικά 105 ερωτηθέντες (και στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε μια 

υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού).  

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν το φύλο σχετίζεται με το επίπεδο 

μόρφωσης θα χρησιμοποιήσουμε επαγωγική στατιστική. Η διαδικασία που θα 

ακολουθήσουμε λέγεται έλεγχος υποθέσεων. Γενικά για τον έλεγχο υποθέσεων 

σχηματίζω τις κάτωθι δύο υποθέσεις: 

 

Η0: Είναι η μηδενική υπόθεση, η κύρια υπόθεσή μας. Είναι πάντα η υπόθεση της μη 

διαφοροποίησης ή της ισότητας.  

Η1: Είναι η εναλλακτική υπόθεση. 

 

Στην περίπτωσή μας: 

 Η0: Το φύλο και  το επίπεδο μόρφωσης είναι ανεξάρτητα. 
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 Η1: Το φύλο και το επίπεδο μόρφωσης είναι εξαρτημένα. 

Ένας τρόπος να δούμε αν οι μεταβλητές μας είναι ανεξάρτητες ή όχι είναι με 

βάση τις αναμενόμενες συχνότητες. Αναμενόμενες συχνότητες είναι οι 

συχνότητες που θα είχε ο πίνακας εάν οι μεταβλητές ήταν ανεξάρτητες. Εάν οι 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, οι παρατηρούμενες και οι αναμενόμενες 

συχνότητες πρέπει να είναι πολύ κοντά, να έχουν μικρή απόσταση.  

Από τον Πίνακα 2 βλέπουμε ότι, για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. οι συχνότητες 

είναι πολύ κοντά με ελάχιστη διαφορά. ΆΡΑ, αποδεχόμαστε την υπόθεση Η0, και 

επομένως το φύλο και το επίπεδο μόρφωσης είναι ανεξάρτητες. Αντιθέτως 

παρατηρούμε ότι, για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιπέδου μόρφωσης έχουμε 

αποκλίσεις στις συχνότητες με αποτέλεσμα να αποτρέψουμε την υπόθεση Η0 και 

να αποδεχτούμε την εναλλακτική υπόθεση Η1, σύμφωνα με την οποία το φύλο 

με το επίπεδο μόρφωσης ,και σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να 

επισημάνουμε ότι οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες τείνουν να είναι απόφοιτοι  

χαμηλότερου επιπέδου μόρφωσης.  

 

Από τον Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι, οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι επιμόρφωσης 

είναι το Coaching με 33 και το Seminars 27. Ακολουθούν κατά σειρά η μέθοδος 

Demonstration με 17, η μέθοδος Mentoring με 11 και Internship με 8 

ερωτηθέντες. Τέλος, στις υπόλοιπες τέσσερις μεθόδους επιμόρφωσης βλέπουμε 

πολύ χαμηλή συμμετοχή.   

 

 

 

 

 

 

   ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

   
Coaching 

Demonst

ration 

Mentorin

g 

Internshi

p Seminars 

Case 

Study 

Business 

Game 

Role 

Playing 

Simulatio

n 

ΦΥΛΟ Άντρας Count 16 8 6 3 15 0 2 2 1 

Expected 

Count 

16,7 8,6 5,6 4,0 13,6 ,5 2,0 1,0 1,0 
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% within ΦΥΛΟ 30,2% 15,1% 11,3% 5,7% 28,3% ,0% 3,8% 3,8% 1,9% 

Γυναίκα Count 17 9 5 5 12 1 2 0 1 

Expected 

Count 

16,3 8,4 5,4 4,0 13,4 ,5 2,0 1,0 1,0 

% within ΦΥΛΟ 32,7% 17,3% 9,6% 9,6% 23,1% 1,9% 3,8% ,0% 1,9% 

Total Count 33 17 11 8 27 1 4 2 2 

Expected 

Count 

33,0 17,0 11,0 8,0 27,0 1,0 4,0 2,0 2,0 

% within ΦΥΛΟ 31,4% 16,2% 10,5% 7,6% 25,7% 1,0% 3,8% 1,9% 1,9% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Crosstabulation 

 

 

Όπως και για τις  προηγούμενες μεταβλητές έτσι και στην εν λόγω περίπτωση 

εφαρμόσαμε μη παραμετρικό έλεγχο υποθέσεων και βλέπουμε από το output 

του spss. Αρχικά θέτουμε τις ακόλουθες δύο υποθέσεις Η0 και Η1 για να 

προχωρήσουμε με τον έλεγχο των μεταβλητών. 

 

 Η0: Το φύλο και η μέθοδος επιμόρφωσης είναι ανεξάρτητες. 

 Η1: Το φύλο και η μέθοδος επιμόρφωσης είναι εξαρτημένες. 

 

Από τα δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το φύλο και η μέθοδος 

επιμόρφωσης που εφαρμόστηκε είναι ανεξάρτητες. Αποδεχόμαστε δηλαδή την 

Η0, διότι οι συχνότητες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, δεν υπάρχει δηλαδή 

μεγάλη διαφορά στα δεδομένα μας.  

 

 

   ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Total 

   Απόφοιτος 

Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

Απόφοιτος 

Μεταπτυχιακ

ού Τίτλου 

Σπουδών 

Κάτοχος 

Διδακτορικού 

Τίτλου 

Σπουδών. 
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ΗΛΙΚΙΑ Άνω των 46 ετών Count 7 7 3 0 17 

Expected 

Count 

8,3 3,7 4,4 ,6 17,0 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ 

41,2% 41,2% 17,6% ,0% 100,0% 

Από 18 έως 25 

ετών 

Count 11 10 1 1 23 

Expected 

Count 

11,2 5,0 5,9 ,9 23,0 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ 

47,8% 43,5% 4,3% 4,3% 100,0% 

Από 26 έως 35 

ετών 

Count 26 4 19 1 50 

Expected 

Count 

24,3 11,0 12,9 1,9 50,0 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ 

52,0% 8,0% 38,0% 2,0% 100,0% 

Από 36 έως 45 

ετών 

Count 7 2 4 2 15 

Expected 

Count 

7,3 3,3 3,9 ,6 15,0 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ 

46,7% 13,3% 26,7% 13,3% 100,0% 

Total Count 51 23 27 4 105 

Expected 

Count 

51,0 23,0 27,0 4,0 105,0 

% within 

ΗΛΙΚΙΑ 

48,6% 21,9% 25,7% 3,8% 100,0% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:  ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Crosstabulation 

 

 

Με την βοήθεια του crosstabulation και το output spss παρατηρούμε ότι, η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση απαντήσεων είναι 27 εργαζόμενοι, οι οποίο είναι 

απόφοιτοι ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.), με ηλικίες από 26 έως 35 ετών. 

Ακολουθούν 19 άτομα απόφοιτοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, στο ίδιο 

ηλικιακό γκρουπ και 10 απόφοιτοι Λυκείου, το οποίο μπορούμε να σημειώσουμε 

ότι είναι αναμενόμενο, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν ερωτηθέντες μικρότεροι 

των 22 ετών, οι οποίοι είναι η συνήθης ηλικία κτήσης πτυχίου Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.  
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Στο Πίνακα 4 παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών ηλικία και το 

μορφωτικό επίπεδο. Αφού θέσουμε τα ερωτήματα αναλύουμε. 

  

Η0: Ηλικία και  το επίπεδο μόρφωσης είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης είναι εξαρτημένα. 

Στην κατηγορία αποφοίτων ΑΕΙ βλέπουμε ότι οι συχνότητες είναι πολύ κοντά 

μεταξύ τους επομένως η ηλικία δεν συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο σε αυτή 

την κατηγορία. Ανεξαρτησία στο επίπεδο μόρφωσης όμως παρατηρούμε σε όλα 

τα υπόλοιπα δεδομένα καθώς οι συχνότητες δεν συγκλίνουν μεταξύ τους.  

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Χ2 

 

Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε  τον έλεγχο υποθέσεων, υπολογίζουμε το 

Χ2, το οποίο είναι ένα στατιστικό εργαλείο που παράγεται λαμβάνοντας υπόψη 

τις αποστάσεις των παρατηρούμενων δεδομένων από τις αναμενόμενες 

συχνότητες και αφορά το σύνολο των κελιών του πίνακα. Οι όροι που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του είναι τετραγωνικοί (δηλαδή ≥ 0). Όσο 

πιο μεγάλο είναι το Χ2, τόσο πιο σίγουροι είστε για την εξάρτηση. 

 

Στο Output του SPSS χρησιμοποιούμε τον πίνακα «Chi-Square Tests», όπου Χ2 

είναι ο αριθμός στο πρώτο κελί (Pearson Chi-Square / value adf: είναι οι βαθμοί 

ελευθερίας (degrees of freedom), asymptotic significance: είναι το επίπεδο ή η 

στάθμη σημαντικότητας και 

● αν p > 0.05 δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την Η0  

● αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 

 

Η0: Η ηλικία και η μέθοδος επιμόρφωσης είναι ανεξάρτητα.  

Η1: Η ηλικία και η μέθοδος επιμόρφωσης είναι εξαρτημένα. 
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  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Total 

  
Coaching 

Demonst

ration 

Mentorin

g 

Internshi

p Seminars 

Case 

Study 

Business 

Game 

Role 

Playing 

Simulatio

n  

ΗΛΙΚΙΑ Άνω των 46 ετών 5 2 1 1 8 0 0 0 0 17 

Από 18 έως 25 

ετών 

7 2 4 4 4 0 1 1 0 23 

Από 26 έως 35 

ετών 

18 12 3 2 11 1 1 1 1 50 

Από 36 έως 45 

ετών 

3 1 3 1 4 0 2 0 1 15 

Total 33 17 11 8 27 1 4 2 2 105 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,741a 24 ,366 

Likelihood Ratio 24,871 24 ,413 

N of Valid Cases 105   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Στην περίπτωσή μας παρατηρούμε ότι, p = 0,366, δηλαδή p > 0,05. Επομένως, 

δεν αποδεχόμαστε την αρχική υπόθεση Η0, άρα η ηλικία και η μέθοδος 

επιμόρφωσης είναι ανεξάρτητες μεταβλητές.  
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Συνεχίζουμε με την σύγκριση μορφωτικού επιπέδου και της μεθόδου 

επιμόρφωσης.  

 

 

 

  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Total 

  
Coachi

ng 

Demon

stratio

n 

Mentor

ing 

Interns

hip 

Semin

ars 

Case 

Study 

Busine

ss 

Game 

Role 

Playin

g 

Simula

tion  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Απόφοιτος 

Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) 

15 8 6 3 15 1 1 1 1 51 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

11 2 2 3 3 0 1 1 0 23 

Απόφοιτος 

Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών 

6 7 2 2 9 0 1 0 0 27 

Κάτοχος 

Διδακτορικού 

Τίτλου Σπουδών. 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 

Total 33 17 11 8 27 1 4 2 2 105 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,505a 24 ,140 

Likelihood Ratio 24,421 24 ,438 

N of Valid Cases 105   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Επιλέξαμε την διαδικασία Chi Square, αρχικά θέσαμε τις κάτωθι δύο υποθέσεις: 

Η0: Το μορφωτικό επίπεδο και η μέθοδος επιμόρφωσης είναι ανεξάρτητα.  

Η1: Το μορφωτικό επίπεδο και η μέθοδος επιμόρφωσης είναι εξαρτημένα. 

 

Από τον Πίνακα 6 και ειδικότερα από το Asymp sig 2 sided παρατηρούμε ότι, η 

τιμή p = 0,140. Επομένως, αποδεχόμαστε την αρχική υπόθεση Η0 διότι p > 0,05. 

Άρα, καταλήγουμε ότι το μορφωτικό επίπεδο και η μέθοδος επιμόρφωσης είναι 

ανεξάρτητα. 

 

 

 

6.5 Αποτελέσματα 2ου Ερευνητικού Ερωτήματος. 

 

Στην συνέχεια για να εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση της μεθόδου 

επιμόρφωσης και της αυτοαποτελεσματικότητας που αισθάνονται οι 

εργαζόμενοι εφαρμόσαμε Kruskal-Wallis Test. Ακολουθήσαμε όλα τα 

απαραίτητα βήματα, ώστε να κάνουμε το test  στο spss και ειδικότερα 

δημιουργήσαμε μια νέα μεταβλητή από το μέσο όρο των 8 ερωτημάτων, την 

οποία στην συνεχεία συγκρίνει με την αυτοαποτελεσματικότητα. Οι υποθέσεις 

μας είναι οι κάτωθι δύο: 

 

● Η0: Η μέθοδος επιμόρφωσης και η αυτό-αποτελεσματικότητα είναι 

ανεξάρτητα.  

● Η1: Η μέθοδος επιμόρφωσης και η αυτό-αποτελεσματικότητα είναι 

εξαρτημένα. 

  

 

 

Ranks 

 ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ N Mean Rank 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣ

ΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

Coaching 33 49,18 

Demonstration 17 60,50 
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Mentoring 11 42,32 

Internship 8 61,69 

Seminars 27 56,70 

Case Study 1 13,50 

Business Game 4 36,00 

Role Playing 2 54,75 

Simulation 2 78,25 

Total 105  

 

 

 

Από τον Πίνακα 7 και ειδικότερα από την Asymp sig 2 sided παρατηρούμε ότι, η 

τιμή p = 0,402. Επομένως, σ’ αυτή την περίπτωση δεν απορρίπτουμε την Η0 

αλλά την αποδεχόμαστε, διότι p > 0,05. Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

το είδος της μεθόδου επιμόρφωσης και η αποτελεσματικότητα είναι ανεξάρτητα.  

 

Test Statistics,b 

 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

Chi-Square 8,327 

Df 8 

Asymp. Sig. ,402 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Στην συνέχεια, πραγματοποιήσαμε επαλήθευση, εφαρμόζοντας και την μέθοδο 

Mann-Whitney, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 8. Ειδικότερα, παρατηρούμε 

ότι το Asymp. Sig. (2-tailed) παίρνει την τιμή p = 0,167. Επομένως, δεχόμαστε 
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την αρχική υπόθεση Η0, σύμφωνα με την οποία η μέθοδος επιμόρφωσης και η 

αποτελεσματικότητα είναι ανεξάρτητα. 

 

 

 

Test Statistics 

 ΑΥΤΟΠ 

Mann-Whitney U 791,500 

Wilcoxon W 1091,500 

Z -1,383 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,167 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Mann-Whitney 

 

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (correlation coefficients). 

 

Για να εξετάσουμε και να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν η συχνότητα, με την 

οποία οι εργαζόμενοι παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα, 

συνδέεται με την αυτό-αποτελεσματικότητα, εφαρμόσαμε στο spss την 

συσχέτιση μεταβλητών (correlation).  

 

Ο συντελεστής του Pearson είναι συντελεστής γραμμικής συσχέτισης, 

συμβολίζεται με r και παίρνει τιμές από -1 έως 1 (-1 ≤ r ≤ 1) και χρησιμοποιείται 

σε ποσοτικές μεταβλητές.  

 

Ειδικότερα, για τις τιμές p ισχύουν τα κάτωθι: 

● Από -1 έως -0,5 θεωρούμε ότι είναι υψηλός αρνητικός συντελεστής 

συσχέτισης  

● Από -0,5 έως -0,2: θεωρούμε ότι είναι χαμηλός αρνητικός συντελεστής 

συσχέτισης  

● Από -0,2 έως 0,2: θεωρούμε ότι ο συντελεστής συσχέτισης είναι μηδενικός  
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● Από 0,2 έως 0,5: θεωρούμε ότι είναι χαμηλός θετικός συντελεστής 

συσχέτισης  

● Από 0,5 έως 1: θεωρούμε ότι είναι υψηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης  

 

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι, οι χαμηλοί συντελεστές ισχύος εκφράζουν 

τάση και οι υψηλοί βεβαιότητα. 

 

Correlations 

   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ

ΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΑΠΟ

ΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΙΚΌΤΗΤΑ 

Spearman's rho ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Correlation Coefficient 1,000 ,364** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 105 105 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤ

ΗΤΑ 

Correlation Coefficient ,364** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 105 105 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 

 

 

Όπως εμφαίνεται από τα αποτελέσματα του Πίνακα 9, η συνάφεια των δύο 

μεταβλητών είναι θετική (Correlation Coefficient  ρ = 0,364). Παρόμοια 

εργαστήκαμε και για τις παρακάτω μεταβλητές, των οποίων τα αποτελέσματα 

εντοπίζουμε στους Πίνακες 10, 12 και 14. 

 

 

Correlations 

  
ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕ

ΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ

ΚΌΤΗΤΑ 

Pearson Correlation 1 ,520** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
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N 105 105 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Pearson Correlation ,520** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 105 105 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

 

Ακολούθως, στον Πίνακα 10 αναφερόμαστε σε δύο μεταβλητές, εκ των οποίων 

η μία είναι η αυτοαποτελεσματικότητα, στην οποία αναφερθήκαμε και παραπάνω 

και η άλλη είναι η ικανοποίηση. Σημειώνεται ότι, για να δημιουργήσουμε την εν 

λόγω μεταβλητή υπολογίζουμε τον μέσο όρο των απαντήσεων που δόθηκαν και 

σχετιζόταν με τις με ερωτήσεις που αντικατοπτρίζουν την ικανοποίηση των 

εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο Pearson 

Correlation έχει την τιμή ρ = 0,520, το οποίο μας υποδηλώνει έναν υψηλό θετικό 

συντελεστή συσχέτισης. Επομένως η αυτό-αποτελεσματικότητα συνδέεται 

άμεσα με την ικανοποίηση των εργαζομένων.  

 

 

Στη συνέχεια της έρευνάς μας εφαρμόσαμε και  έλεγχο  χ2 Chi Square test, τα 

αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.  Παρατηρούμε από 

το Asymp. Sig., ότι η τιμή ρ = 0,000 (ρ < 0,005). Επομένως, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση Η0 και και κατά συνέπεια 

αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η1, σύμφωνα με την οποία η 

χρησιμότητα της εκπαίδευσης και η ικανοποίηση είναι εξαρτημένα. 

 

● Η0: Η χρησιμότητα τη εκπαίδευσης και η ικανοποίηση είναι ανεξάρτητα. 

● Η1: Η χρησιμότητα τη εκπαίδευσης και η ικανοποίηση είναι εξαρτημένα. 

 

 

 

 



[68] 
 

    Test Statistics 

 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Chi-Square 57,429a 52,152b 

Df 4 28 

Asymp. Sig. ,000 ,000 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

 

 

   Correlations 

   
ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΑΠΟ

ΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΙΚΌΤΗΤΑ 

Spearman's rho ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠ Correlation Coefficient 1,000 ,359** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 105 105 

ΑΥΤΟΠ Correlation Coefficient ,359** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 105 105 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε ο εναλλακτικός στατιστικός δείκτης Spearman, 

τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στον ανωτέρω Πίνακα 12, 

προκειμένου μέσω αυτού να ανιχνεύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. 

Γίνεται μνεία ότι, τα δεδομένα κατατάσσονται σύμφωνα με το μέγεθος τους. 

Επιπλέον, αξιολογείται η σειρά των ερωτηθέντων στην πρώτη μεταβλητή, σε 

σχέση με την σειρά που έχουν στην δεύτερη μεταβλητή. Εντοπίζουμε, λοιπόν, 

ότι η τιμή του p = 0,359 και επομένως προκύπτει ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ 

της χρησιμότητας της εκπαίδευσης που αισθάνεται ο εργαζόμενος ότι έχει λάβει 

από την παρακολούθηση επιμόρφωσης  και της αυτοαποτελεσματικότητας του. 
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Μάλιστα, για να ισχυροποιήσουμε την ερευνά μας εφαρμόσαμε και κάποιους 

ελέγχους όπως τον χ2 Chi Square test, τα αποτελέσματα του οποίου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 13, σύμφωνα με τα οποία επιβεβαιώνεται το 

αποτέλεσμα μας, καθότι το  Asymp. Sig. Λαμβάνει την τιμή ρ = 0,000 (ρ < 0,005). 

Επομένως, απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση Η0 και αποδεχόμαστε την 

εναλλακτική Η1, δηλαδή η χρησιμότητα της εκπαίδευσης και η 

αποτελεσματικότητα είναι εξαρτημένες. 

● Η0: Η χρησιμότητα της εκπαίδευσης και η αυτό-αποτελεσματικότητα είναι 

ανεξάρτητες. 

● Η1: Η χρησιμότητα της εκπαίδευσης και η αυτό-αποτελεσματικότητα είναι 

εξαρτημένες. 

  

 

 

 

 

Test Statistics 

 
ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΑΠΟ

ΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΙΚΌΤΗΤΑ 

Chi-Square 57,429a 62,048b 

df 4 19 

Asymp. Sig. ,000 ,000 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 



[70] 
 

Correlations 

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ

ΗΣΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΥΤΟΑΠΟ

ΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΙΚΌΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Pearson Correlation 1 ,844 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 105 105 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤ

ΗΤΑ 

Pearson Correlation ,844 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 105 105 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 

 

Για να εξετάσουμε την συσχέτιση μεταβλητών (correlation) και να απαντήσουμε 

εάν η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους εργαζόμενους 

συνδέεται με την αυτοαποτελεσματικότητα, εφαρμόσαμε στο spss το σχετικό 

έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 14 (δηλαδή 

η συνάφεια των δύο μεταβλητών). Κατά την διενέργεια του ελέγχου θέσαμε τις 

εξής δύο υποθέσεις: 

 

● Η0: Η παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και η αυτό-

αποτελεσματικότητα είναι ανεξάρτητες. 

● Η1: Η παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και η αυτό-

αποτελεσματικότητα είναι εξαρτημένες. 

Από τα εξαχθέντα αποτελέσματα προκύπτει ότι, η τιμή του συντελεστή Pearson 

correlation είναι p = 0,844. Επομένως, ο συντελεστής συσχέτισης προέκυψε 

ιδιαιτέρως υψηλά θετικός. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, μια ισχυρή θετικά συσχέτιση 

μεταξύ της παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και της αυτό-

αποτελεσματικότητας. Καθότι, λοιπόν, ανευρέθηκε ότι η τιμή p = 0,000 (Sig 2 

tailed) απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση Η0 και κατά συνέπεια να δεχόμαστε 

την εναλλακτική υπόθεση Η1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

7.1 Συμπεράσματα 1ου Ερευνητικού Ερωτήματος. 

 

Όπως ήδη αναφέραμε το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που έχουμε θέσει είναι η 

διερεύνηση της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων μεθόδων 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Προσωπικού με συγκεκριμένα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης που πραγματοποιήσαμε, 

καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

 

Αρχικά βρήκαμε ανεξαρτησία μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και του φύλου 

των εργαζομένων. Στην συνέχεια κάναμε σύγκριση μεθόδου επιμόρφωσης με το 

φύλο και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των δύο. 

Επομένως, μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε μέθοδος επιμόρφωσης 

ανεξαρτήτου φύλου των εργαζομένων.  

 

Εν συνεχεία, ελέγξαμε την ηλικία με το μορφωτικό επίπεδο καθώς και με τις 

διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης που υπάρχουν. Τα αποτελέσματα που 

βρέθηκαν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ηλικία των ερωτηθέντων δεν 

σχετίζεται ούτε με το επίπεδο μόρφωσης των εργαζομένων αλλά ούτε και με την 

εφαρμογή κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου. 

 

Τέλος, όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων και την σχέση που 

υπάρχει με την μέθοδο επιμόρφωσης που μπορεί να εφαρμοστεί, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σύνδεση των δύο προαναφερθέντων. 

Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κατάλληλη μέθοδος 

επιμόρφωσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε σχέση το μορφωτικό επίπεδο 

των εργαζομένων. 
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7.2 Συμπεράσματα 2ου Ερευνητικού Στόχου.  

 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε, κατά την διεξαγωγή της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των εργαζομένων σε σχέση με την αυτοαποτελεσματικότητα και 

την ικανοποίηση τους. 

 

Αρχικά, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε εάν η παρακολούθηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι  υπάρχει σαφής σχέση 

μεταξύ των ανωτέρω δύο. Επιπλέον, η παρακολούθηση εκπαιδευτικών - 

επιμορφωτικών προγραμμάτων επηρεάζει θετικά την αυτό-αποτελεσματικότητα 

των εργαζομένων και κατ’ επέκταση την απόδοσή τους στον εργασιακό του 

χώρο. Οδηγηθήκαμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι, τα άτομα που 

παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα τείνουν να νιώθουν πιο 

αυτοαποτελεσματικά.  

 

Στην συνέχεια, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε εάν η χρησιμότητα των όσων 

διδάχθηκαν οι εργαζόμενοι συνδέεται με τον χώρο εργασία τους. Με άλλα λόγια, 

εάν αυτά που διδάχθηκαν τους βοήθησαν και τους φάνηκαν χρήσιμα. Στο 

συγκεκριμένο σημείο της έρευνας ανευρέθηκε αφενός μεν ότι οι εργαζόμενοι 

χρησιμοποίησαν σημαντικά τα όσα απέκτησαν από την εκπαιδευτική διαδικασία 

που συμμετείχαν, αφετέρου δε αυτά συνδέονται άμεσα με την βελτίωση της αυτό-

αποτελεσματικότητας τους. Σε γενικές γραμμές οι εργαζόμενοι θεωρούν χρήσιμα 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαφαίνεται πως υπάρχει αλληλεξάρτηση με 

την αίσθηση που έχουν οι ίδιοι για την αποτελεσματικότητα τους. 

 

Για να καταλήξουμε σε ένα πιο ασφαλές αποτέλεσμα στην ερευνά μας εξετάσαμε 

την εξάρτηση της αυτοαποτελεσματικότητας με την συχνότητα με την οποία οι 

εργαζόμενοι παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα 

που διαμορφώθηκαν, με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, δείχνουν μία πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ αυτών 

των δύο. Συγκεκριμένα, τα άτομα που δέχθηκαν πιο συχνά εκπαίδευση που 

σχετίζεται με την δουλειά τους, τείνουν να είναι και πιο αποδοτικά στην δουλειά 
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τους. 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε στατιστικό επίπεδο 

που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει υψηλή συσχέτιση της ικανοποίησης των 

εργαζομένων και της αυτοαποτελεσματικότητας. Επιπλέον, υπάρχει 

αλληλεξάρτηση μεταξύ της αυτό-αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης που 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι και αυτό διότι τα άτομα που αισθάνονται πως είναι 

αποτελεσματικά τείνουν να νιώθουν ικανοποιημένα από την δουλειά τους και ως 

συνέπεια αυτών αυξάνεται και η απόδοση τους. 

 

Επίσης, ελέγχθηκε η συσχέτιση χρησιμότητας των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και της εργασιακής ικανοποίησης. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι 

όπως  στην περίπτωση με την αυτοαποτελεσματικότητα, έτσι και με την 

εργασιακή ικανοποίηση, βρέθηκε εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών. 

  

Τέλος, από την διεξαχθείσα έρευνα προκύπτει το συμπέρασμα ότι, υπάρχει 

έντονη συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης με την αυτοαποτελεσματικότητα και 

την ικανοποίηση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση με την  εργασιακή τους 

απόδοση. Επομένως, κάθε Οργανισμός ή επιχείρηση οφείλει να επενδύει στην 

εκπαίδευση του Προσωπικού, προκειμένου να επιβιώσει και να επιτύχει τους 

στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά είκοσι επτά -27- ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, στο δεύτερο μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα Likert, σύμφωνα με την οποία το «1» εκφράζει την απόλυτη διαφωνία 

και το «5» την απόλυτη συμφωνία.  

 

1. Φύλο; 

o Άνδρας 

o Γυναίκα  

 

2. Ηλικία:  

o Από 18 έως 25 ετών. 

o Από 26 έως 35 ετών. 

o Από 36 έως 45 ετών. 

o Άνω των 46 ετών. 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση; 

o Έγγαμος/η 

o Αγαμος/η  

o Διαζευγμένος/η 

 

4. Μορφωτικό επίπεδο; 

o Απόφοιτος Λυκείου 

o Απόφοιτος Ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) 

o Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

o Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών.  

 

5. Έτη υπηρεσίας; 

o Έως 10 έτη 

o Από 11 έως 20 έτη 
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o Από 21 έως 30 έτη 

o Άνω των 30 ετών 

 

6. Έχετε παρακολουθήσει εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα στο 

χώρο εργασίας; 

o Ναι 

o Όχι 

 

 

7. Πόσο συχνά πραγματοποιούνται τα ανωτέρω 

εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο  

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

8. Ποια η διάρκεια αυτών των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών 

προγραμμάτων; 

o (1) - Ημερήσια  

o (2) - Εβδομαδιαία 

o (3) – Μηνιαία 

o (4) - Ετήσια 

o (5) – Άνω του ενός έτους 

 

9. Ήταν υποχρεωτικά τα ανωτέρω εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά 

προγράμματα; 

o (1) - Ναι 

o (2) - Όχι 

 

 

10. Ποια από τις παρακάτω μεθόδους θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί στα 

εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει; 

(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία). 
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o (1) – Εκπαίδευση μέσω καθοδήγησης στον χώρο εργασίας 

(Coaching).  

o (2) – Καθοδήγηση από έναν έμπειρο υπάλληλο (Demonstration). 

o (3) – Εκπαίδευση μέσω μέντορα (Mentoring). 

o (4) – Εκπαίδευση μέσω πρακτικής άσκησης (Internship).  

o (5) – Διαλέξεις-Σεμινάρια (Seminars). 

o (6) – Μελέτη Περίπτωσης (Case Study).  

o (7) – Επιχειρηματικά παιχνίδια (Business Games). 

o (8) – Άσκηση Ρόλων (Role Playing). 

o (8) – Προσομοίωση σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες 

(Simulation). 

 

11. Πόση αυτοπεποίθηση αισθάνεστε στο να ολοκληρώνετε τις εργασίες 

που σας έχουν ανατεθεί; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

12. Πόσο σίγουροι νιώθετε στο να καταφέρετε να ολοκληρώσετε μία 

δύσκολη εργασία που σας έχει ανατεθεί; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

13. Θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όσα μάθατε κατά την 

εκπαίδευση σας στον χώρο εργασίας σας; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 
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o (5) - Πάρα πολύ 

 

14. Πόσο εύκολα παίρνεις στρατηγικής σημασίας αποφάσεις στον χώρο 

εργασίας σας; 

o (1) - Καθόλου  

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ  

o (5) - Πάρα πολύ 

 

15. Τείνετε να αποφεύγετε την ανάληψη δύσκολων εργασιών;  

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) -Πολύ 

o (5) -Πάρα πολύ 

 

16. Θα θέλατε να αναλάβετε νέα καθήκοντα για τα οποία δεν αισθάνεσαι 

τόσο σίγουρος;  

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

17. Αισθάνεστε ότι μπορείτε να στηριχθείτε στον εαυτό σας όταν 

αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα στην δουλειά σας; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) – Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 
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18. Πόσο αυτοπεποίθηση αισθάνεστε όταν σας αναθέτουν πολλαπλές 

εργασίες; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο  

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

19. Οι ανώτεροι σας είναι υποστηρικτικοί απέναντι σας; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ  

 

20. Σας παρέχεται η σωστή/απαραίτητη εκπαίδευση για να είσαι 

αποτελεσματικός στην εργασία σας; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ  

o (5) - Πάρα πολύ 

 

21. Λαμβάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό την υποστήριξη και καθοδήγηση 

από τον προϊστάμενο σας; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) -Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο  

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

22. Έχετε κατακτήσει αρκετές εργασιακές δεξιότητες στην θέση όπου 

εργάζεστε; 

o (1) - Καθόλου 
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o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο  

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

23. Σας ενθαρρύνει ο προϊστάμενος σας να προτείνετε λύσεις και βελτιώσεις 

σε θέματα που αφορούν την εργασίας σας; 

o (1) - Καθόλου  

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

24. Σας αναγνωρίζετε επαρκώς η καλή απόδοση σας στα πεπραγμένα; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

25. Είστε ικανοποιημένος με τις προοπτικές εξέλιξης σας στον χώρο 

εργασία σας; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 

o (5) - Πάρα πολύ 

 

26. Ο εβδομαδιαίος φόρτος εργασίας που σας ανατίθενται, θεωρείται ότι 

είναι υπερβολικός; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ 
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o (5) - Πάρα πολύ 

 

27. Είστε ικανοποιημένος με τις οικονομικές απολαβές σε σχέση με όσα 

προσφέρεις στην εργασία σας; 

o (1) - Καθόλου 

o (2) - Πολύ λίγο 

o (3) - Λίγο 

o (4) - Πολύ  

o (5) - Πάρα πολύ 
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