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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η µέτρηση της ποιότητας εργασίας αποτελεί ένα θέµα µείζονος σηµασίας, και 

συνδέεται άµεσα µε τις εργασιακές σχέσεις και την ικανοποίηση των εργαζοµένων. Ο 

κυριότερος λόγος είναι η κατανόηση της σηµασίας της εργασιακής ικανοποίησης για 

τους ίδιους τους εργαζόµενους, και η ανάγκη αξιολόγησης των συνθηκών του 

εργασιακού περιβάλλοντος. Το ερωτηµατολόγιο στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριµένη 

µελέτη βρίσκεται στα δεδοµένα του SHARE, µια διεθνή έρευνα η οποία καταγράφει 

και µελετά τα ποσοστά ικανοποίησης ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας (50 ετών και άνω), 

τόσο στον ψυχολογικοκοινωνικό τοµέα, όσο και στον εργασιακό. Η συµβολή του 

Likert υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη κλιµάκων µέτρησης στάσεων, οι οποίες 

βοηθούν σε στατιστικές έρευνες και κοινωνικές µελέτες, καθώς επιτυγχάνουν σε 

µεγάλο βαθµό να καταγράψουν το βαθµό ικανοποίησης των ερωτώµενων σε διάφορα 

ζητήµατα. 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αρχικά είναι η ανάλυση των µεταβλητών που 

συνθέτουν το όργανο µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης και στη συνέχεια η 

µέτρηση της ικανοποίησης των εργαζοµένων 50 ετών και άνω από την ποιότητα της 

εργασίας τους, στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Τσεχία, κατά την περίοδο 2008-2009. 

Κατά συνέπεια, τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα αποτυπώνουν 

τη στάση των ερωτώµενων αλλά και το βαθµό ικανοποίησης των εργαζόµενων 

µεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Τσεχία. Τα παραπάνω θα 

υλοποιηθούν µε γνώµονα την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τη χρήση του στατιστικού 

προγράµµατος SPSS. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εργασιακή ικανοποίηση, µέτρηση ποιότητας εργασίας, κλίµακα Likert, 

SHARE,  SPSS 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εργασία θα βασιστεί στην ανάλυση ενός ερωτηµατολογίου που αφορά στην 

µέτρηση της ποιότητας εργασίας των εργαζοµένων 50 ετών και άνω. Η µέτρηση της 

εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα ενδιαφέροντος, 

ειδικά στις µέρες µας σε όλα τα κράτη µέλη. Κύριος στόχος της συγκεκριµένης 

εργασίας είναι να γίνει µια ανάλυση σχετικά µε το πόσο ικανοποιηµένοι νιώθουν οι 

εργαζόµενοι 50 ετών και άνω από την εργασία τους. Βασική επιδίωξη είναι να 

περιγράψουµε τις µεταβλητές εκείνες, οι οποίες καθορίζουν την ικανοποίηση των 

ατόµων, ώστε να µετρηθεί και να καταγραφεί η ποιότητα της εργασίας τους. 

Σηµαντικό στοιχείο για την παρούσα εργασία αποτελεί το γεγονός ότι τα 

αποτελέσµατα που θα προκύψουν αφορούν τις χρονολογίες 2008 και 2009, δηλαδή προ 

κρίσης. Αναµενόµενο λοιπόν είναι οι µετρήσεις της εργασιακής ποιότητας να έχουν 

αλλάξει από το 2009 έως σήµερα. Τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν για τη 

διεξαγωγή της ανάλυσης έχουν αντληθεί από το πρόγραµµα  SHARE (Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe), µια διεθνή έρευνα που µελετά τη ζωή 

ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας και απευθύνεται σε ένα µεγάλο αριθµό Ευρωπαϊκών 

χωρών (από τη Σκανδιναβία µέχρι και τη Νότια Ευρώπη). 

Το στατιστικό πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιείται στην ανάλυση είναι το IBM  

Statistics SPSS Version 20, σύµφωνα µε το οποίο θα µετρηθεί και θα καταγραφεί ο 

βαθµός ικανοποίησης των εργαζοµένων 50 ετών και άνω σε διάφορους τοµείς της 

εργασιακής τους ζωής. Για τη µέτρηση αυτών των στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί µια 

κλίµακα αθροιστικής βαθµολόγησης Likert type, στην οποία οι συµµετέχοντες 

δηλώνουν το κατά πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν µε τις µεταβλητές του 

ερωτηµατολογίου.  

Η εργασία χωρίζεται σε δυο κυρίως κεφάλαια και στο τέλος παρατίθενται τα 

συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται στηριγµένο 

στη βιβλιογραφία το θεωρητικό πλαίσιο που υπάρχει, καθώς γίνεται µια πλήρης 

περιγραφή του προγράµµατος SHARE, δίδονται πληροφορίες για το πώς µπορεί 

κάποιος να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα αλλά και τι κυρίως ερευνά το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα. Στη συνέχεια αναφερόµαστε στον ορισµό και τη σηµασία της εργασιακής 

ικανοποίησης αλλά και στους τρόπους που µπορεί να µετρηθεί η ποιότητα εργασίας, 

παρά τις αντιφατικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στους διάφορους επιστηµονικούς 
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κλάδους. Έπειτα εξετάζεται η εργασιακή ικανοποίηση σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

και δίνεται έµφαση στη σηµασία της ευηµερίας για να µπορέσει ένα κράτος να 

αναπτύξει την ποιότητα εργασίας των εργαζοµένων. Τέλος, γίνεται αναφορά στον 

Rensis Likert, ο οποίος συνέβαλλε καθοριστικά στην κατασκευή κλιµάκων µέτρησης 

στάσεων. Θα παρουσιαστεί η κλίµακα Likert και οι τρόποι µε τους οποίους γίνεται 

έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων µιας τέτοιας αθροιστικής κλίµακας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η παρουσίαση της ανάλυσης που διεξήχθη. 

Συγκεκριµένα γίνεται η µέτρηση της εργασιακής ποιότητας, καθώς αναλύονται οι 

µεταβλητές του ερωτηµατολογίου, για να βρεθεί ο βαθµός ικανοποίησης των 

ερωτώµενων. Αρχικά η έρευνα γίνεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε δυο άλλες δυο 

χώρες, τη Γαλλία και τη Τσεχία. Επιλέχθηκαν αυτές οι χώρες καθώς στα δεδοµένα του 

προγράµµατος SHARE εµφανίζουν ένα ικανοποιητικό πλήθος συµµετεχόντων προς 

µελέτη, σε αντίθεση µε άλλα κράτη. Έπειτα ακολουθεί ένας έλεγχος αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας, για τα αποτελέσµατα και το βαθµό ικανοποίησης των συµµετεχόντων.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο συγκεντρώνονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από 

την ανάλυση και σχολιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου. 

Πραγµατοποιώντας τη συγκεκριµένη έρευνα, µπορεί κανείς να καταλάβει τον βαθµό 

ικανοποίησης των εργαζοµένων 50 ετών και άνω από την εργασία τους, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο στη Γαλλία και στη Τσεχία. Είναι σηµαντικό στις µέρες µας να γίνονται 

τέτοιες µελέτες, καθώς µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αξιολόγηση της ποιότητας 

εργασίας σε κάθε χώρα ξεχωριστά και δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόµενους να 

εκφράσουν τη γνώµη τους όσον αφορά την εργασιακή τους ζωή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Περιγραφή του προγράµµατος SHARE, εισαγωγή στις βασικές έννοιες 

της ποιότητας εργασίας σε Ευρωπαϊκή διάσταση και παρουσίαση της 

κλίµακας  Likert  

2.1 Περιγραφή του προγράµµατος SHARE 

Το SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) είναι ένα πρόγραµµα, 

το οποίο αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες διεθνείς έρευνες για την υγεία, τη 

γήρανση, και τη συνταξιοδότηση στην Ευρώπη. Αποτελεί µια βάση δεδοµένων η οποία 

περιέχει στοιχεία από διάφορες χώρες για διάφορους τοµείς µέσω ενός επιλεγµένου 

δείγµατος ατόµων. Κύριος σκοπός του προγράµµατος είναι η µελέτη όλων των 

κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων αλλά και της υγείας των ατόµων µεγαλύτερης 

ηλικίας και όταν αναφερόµαστε σε κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες εννοούµε την 

εργασία, την περιουσία, το εισόδηµα, στοιχεία οικογενειακής δικτύωσης και την 

ποιότητα ζωής ατόµων ηλικίας 50+ ετών. Το SHARE1 χαρακτηρίζεται από 

διεπιστηµονικότητα και διαχρονικότητα, καθώς παρακολουθεί τις αλλαγές που 

πραγµατοποιούνται στις ζωές των ατόµων µε την πάροδο των χρόνων, µελετά την 

αντίδραση των ατόµων πάνω στις συγκεκριµένες αλλαγές και επιτρέπει τις συγκρίσεις 

µεταξύ κρατών.  

Η ιδέα του SHARE προέρχεται από διάφορες συζητήσεις µεταξύ αµερικανών 

ερευνητών, γύρω στο 2000, οι οποίοι εξέφρασαν την ανάγκη δηµιουργίας µιας έγκυρης 

και αξιόπιστης έρευνας σχετικά µε τη διαδικασία γήρανσης. Για τη λειτουργία του 

προγράµµατος απαιτούνται στοιχεία, τα οποία χωρίζονται σε τρία κύµατα. Στην 

Ελλάδα η συλλογή στοιχείων για το πρώτο κύµα (wave 1) έγινε µεταξύ τον Μάϊο του 

2004 και τον Απρίλιο του 2005, για το δεύτερο κύµα (wave 2) µεταξύ τον Οκτώβριο 

του 2006 και τον Ιούλιο του 2007, ενώ το τρίτο κύµα (wave 3) αρχίζει το 2008 και 

τελειώνει το 2009 και έχει ως στόχο να συλλέξει αναδροµικές πληροφορίες που 

αφορούν το σύνολο της ζωής των ατόµων του δείγµατος που συµµετείχαν και στα δυο 

προηγούµενα δείγµατα. Συνολικά τα δεδοµένα της έρευνας αφορούν στοιχεία για 
																																																													
1	 Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, τη διεξαγωγή της έρευνας, τη χρηµατοδότηση και τα 
ερωτηµατολόγια µπορούν να αντληθούν πληροφορίες από τις ιστοσελίδες www.share-project.org και 
www.share-project.gr.   
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περισσότερα από 40.000 άτοµα ηλικίας 50 ετών και µεγαλύτερα και συγκεκριµένα ενώ 

το πρώτο κύµα ξεκίνησε µε 27.000 άτοµα, το τρίτο κύµα συµπεριλάµβανε 45.000 

άτοµα. 

 Το SHARE είναι µια µελέτη, η οποία θα διεξάγεται µέχρι το 2020 και η Ελλάδα 

αποτελεί µια από τις πρώτες χώρες που συµµετέχουν ενεργά σε αυτή την έρευνα. Η 

συµµετοχή της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς στη χώρα µας παρατηρείται 

µια ολοένα και αυξανόµενη γήρανση του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν όλο 

και λιγότερα άτοµα νεαρής ηλικίας αλλά και τα συστήµατα συντάξεων και περίθαλψης 

να υπολειτουργούν. Χρειάζονται λοιπόν όλο και µεγαλύτερες προσπάθειες για τη 

διατήρηση της ευηµερίας όλων των ελλήνων πολιτών. 

Εξαρχής η ελληνική οµάδα του SHARE αποτελείτο από µια διεπιστηµονική οµάδα, 

η οποία συνέβαλε δραστικά στη συλλογή στοιχείων, για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους 

ερευνών. Συντονίστρια της οµάδας είναι η καθηγήτρια οικονοµικών στο Πάντειο  

Πανεπιστήµιο, Αντιγόνη Λυµπεράκη και αναπληρωτής ο οικονοµολόγος και επίκουρος 

καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πλάτων Τήνιος. Υπεύθυνος για την οργάνωση 

των υπηρεσιών υγείας είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

Τάσος Φιλαλήθης και ιδιαίτερο ρόλο κατέχει ο καθηγητής εφαρµοσµένης στατιστικής 

του Παντείου Πανεπιστηµίου, Clive Richardson ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον 

σχεδιασµό του δείγµατος. Τέλος το ελληνικό τµήµα συµπληρώνουν ο διδάκτωρ 

οικονοµικών Γιώργος Παπαδούδης και ο υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο 

Πανεπιστήµιο Θωµάς Γεωργιάδης, οι οποίοι ειδικεύονται σε θέµατα συντονισµού της 

έρευνας και σε ποιοτική επεξεργασία των στοιχείων.   

Το SHARE είναι ένα πρόγραµµα το οποίο επικεντρώνεται σε άτοµα ηλικίας 50 ετών 

και άνω (χωρίς να περιλαµβάνει τα άτοµα που ζουν σε διαφόρων µορφών ιδρύµατα) και 

εξετάζει  κυρίως τρία πράγµατα: 

• Την περίοδο όπου τα άτοµα εργάζονταν (περίοδος πριν την σύνταξη), 

• Την περίοδο όπου τα άτοµα σταµάτησαν να εργάζονται (περίοδος µετά την 

σύνταξη), 

• Την περίοδο όπου δηµιουργούνται ανάγκες περίθαλψης και υποστήριξης (περίοδος 

τρίτης ηλικίας). 

Εξετάζοντας λοιπόν κάθε περίοδο χωριστά, παρακολουθούµε πώς το δείγµα µας 

περνάει από τη µία φάση ζωής του στην επόµενη, πώς ωριµάζει και πώς τα άτοµα από 

διαφορετικές χώρες  αντιδρούν στις αλλαγές αυτές. Στην Ελλάδα ο πληθυσµός ο οποίος 
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εξετάζεται αποτελείται κυρίως από άγαµους 50 ετών και άνω, από ζευγάρια µε έναν 

τουλάχιστον σύντροφο ηλικίας άνω των 50, ενώ οι άλλοι συγκάτοικοι είναι κάτω των 

50 ετών και από ζευγάρια µε έναν τουλάχιστον σύντροφο ηλικίας άνω των 50, ενώ 

κάποιοι από τους υπόλοιπους συγκάτοικους είναι επίσης άνω των 50 ετών. Το 

δειγµατοληπτικό πλαίσιο το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην Ελλάδα για την έρευνα είναι 

ο τηλεφωνικός κατάλογος, καθώς αποτελεί ένα απλό σχέδιο δειγµατοληψίας που 

επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθηση του ίδιου δείγµατος. 

Οι χώρες που συµµετέχουν από το πρώτο κύµα στην έρευνα που πραγµατοποιεί το 

SHARE είναι δώδεκα: η Ολλανδία, η Σουηδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αυστρία, η 

Γαλλία, η Ισπανία, η Γερµανία, η Δανία, η Ελβετία, το Ισραήλ και το Βέλγιο. Αυτό 

σηµαίνει ότι για αυτές τις χώρες έχουµε διαχρονικές πληροφορίες και στοιχεία από όλες 

τις φάσεις ζωής τους. Οι χώρες του δεύτερου κύµατος είναι όσες συµµετείχαν στο 

πρώτο και έχουν προστεθεί δυο νέες, η Πολωνία και η Δηµοκρατία της Τσεχίας. Το 

τρίτο κύµα περιλαµβάνει αναδροµικές πληροφορίες για το σύνολο της ζωής των 

ατόµων του πρώτου και δεύτερου κύµατος (εκτός από την Τσεχία και την Πολωνία), 

σχετικά µε την παιδική τους ηλικία, την πρώτη τους εργασία, τις οικογενειακές σχέσεις, 

και τη µετάβαση από µια συγκεκριµένη περίοδο ζωής σε µία καινούρια. 

Τα στατιστικά δεδοµένα του SHARE, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της έρευνας 

και η πρόσβαση σε αυτά µπορεί να γίνει µε την αποστολή από τον κάθε ερευνητή ενός 

φαξ µε την απαιτούµενη δήλωση δικαιώµατος χρήσης, η οποία υποδεικνύει ότι η 

πρόσβαση γίνεται για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς. Στην συνέχεια ο οργανισµός 

αποθηκεύει τα στοιχεία και στέλνει κωδικούς πρόσβασης στον κάθε ερευνητή. Έχοντας 

τους συγκεκριµένους κωδικούς, πηγαίνουµε στην ιστοσελίδα www.share-project.org 

επιλέγουµε “Access the Data” και µετά “download the data”. Ο ερευνητής εισάγει τους 

κωδικούς πρόσβασης και έτσι µπορεί να χρησιµοποιήσει τα πρωτογενή δεδοµένα του 

SHARE.  Τα ερωτηµατολόγια, οι κάρτες επίδειξης και οι δηµοσιεύσεις του πρώτου και 

δεύτερου κύµατος είναι διαθέσιµα στην επίσηµη ιστοσελίδα, τόσο στα αγγλικά όσο και 

στη γλώσσα κάθε χώρας που συµµετέχει στην έρευνα.   

 Στην συγκεκριµένη εργασία θα επικεντρωθούµε σε έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα 

και θα µελετηθούν στοιχεία του τρίτου κύµατος, τα οποία σχετίζονται µε την ποιότητα 

εργασίας (work quality), η οποία αποτελεί µια διαχρονική µελέτη, καθώς οι ερωτώµενοι 

συµµετείχαν στην έρευνα τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου κύµατος. (Α. 
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Λυµπεράκη, Π. Τήνιος, Π. Φιλαλήθης, Ζωή 50+, Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη σστην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη, Εκδ. Κριτική, 2009). 

 

2.2 Βασικές έννοιες της ποιότητας εργασίας 
Η ποιότητα της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν θέµατα µείζονος 

σηµασίας για τις επιχειρήσεις και είναι από τους παράγοντες που επηρεάζουν 

σηµαντικά την αποδοτικότητά τους. Οι εργασιακές σχέσεις συνδέονται σε µεγάλο 

βαθµό µε την εργασιακή ικανοποίηση, καθώς αν ο εργαζόµενος νιώθει ικανοποιηµένος 

από την εργασία του, τότε είναι πιο παραγωγικός. Η εργασιακή ικανοποίηση 

προέρχεται από καταστάσεις και χαρακτηριστικά όπως ο µισθός, το ωράριο εργασίας, 

οι σχέσεις εργαζοµένων-διοίκησης αλλά και εργαζοµένων µεταξύ τους, η εκπαίδευση 

και κατάρτιση, δηλαδή πεδία τα οποία µελετώνται και από τις εργασιακές σχέσεις. Η 

εργασία κατέχει προσδιοριστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Καταλαµβάνει µεγάλο 

µέρος του χρόνου του, τον χαρακτηρίζει και τον κατατάσσει σε οικονοµικά και 

κοινωνικά στρώµατα και για αυτό η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί ένα από τα κύρια 

θέµατα µελέτης των επιστηµών που ασχολούνται µε τον άνθρωπο, µε τις ανάγκες του 

και τη σχέση του µε την εργασία. 

Οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν µέσα σε έναν εργασιακό χώρο, είναι πολύ 

σηµαντικές και αποτελούν τη βάση για τη µέγιστη απόδοση όλων των ανθρώπων οι 

οποίοι εργάζονται σε µια επιχείρηση. Οι συντελεστές οι οποίοι συµβάλλουν στη σωστή 

δηµιουργία του εργασιακού χώρου, ώστε οι εργαζόµενοι να ενισχύσουν την 

παραγωγικότητα της εργασίας τους  είναι οι εξής: 

• Το υλικό περιβάλλον (εξοπλισµός, κτήρια) και το φυσικό περιβάλλον (φωτισµός), 

• Το κλίµα που επικρατεί στον εργασιακό χώρο (επικοινωνία, συνεργασία), 

• Η εκπαίδευση των εργαζοµένων, 

• Η υγιεινή και καθαριότητα στον χώρο εργασίας. 

Με τον όρο παραγωγικότητα αναφερόµαστε στην επίδοση του ατόµου, σε ένα 

συγκεκριµένο έργο, δηλαδή σε ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να τηρηθούν για την 

επίτευξη ενός στόχου (Wilke & Meertens, 1994). Ο στόχος αυτός είναι ο εργαζόµενος 

να καταφέρει να µεγιστοποιήσει την ποιότητα εργασίας του σύµφωνα µε τις 

υπάρχουσες εργασιακές συνθήκες. (Γούβα Γεωργία, Πώς το εργασιακό περιβάλλον 
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επηρεάζει την απόδοση και συµπεριφορά των εργαζόµενων στις επιχειρήσεις, Πτυχιακή 

Εργασία, Ηράκλειο, Οκτώβριος 2012).  

Η βελτίωση της παραγωγικότητας κάθε επιχείρησης βελτιώνει την 

ανταγωνιστικότητά της και επιφέρει αύξηση του µεριδίου αγοράς και αυξηµένα κέρδη. 

Δεδοµένου ότι υπάρχει υγιής κοινωνικός διάλογος ώστε να διασφαλίζονται τα 

δικαιώµατα των εργαζοµένων, η αύξηση στα κέρδη της επιχείρησης έχει ως 

αποτέλεσµα, εκτός από ψηλότερα εισοδήµατα για τον εργοδότη, αύξηση των µισθών 

και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της κατάρτισης των εργαζοµένων. Επίσης 

είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µείωση των τιµών και βελτίωση της ποιότητας εργασίας. 

Η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζοµένων ταυτίζεται µε ένα εργατικό δυναµικό το 

οποίο παρακινείται στην υψηλής ποιότητας απόδοση. Καθώς αυξάνεται η 

παραγωγικότητα, η ποιότητα εργασίας και η ποσότητα παραγωγής, βελτιώνεται 

ταυτόχρονα και  η ποιότητα ζωής των εργαζοµένων αλλά και οι ίδιοι προσθέτουν 

περισσότερη αξία στην επιχείρηση. Ο εµπλουτισµός της εργασίας συµβάλλει 

σηµαντικά στην ικανοποίηση των εργαζοµένων, θέτοντάς τους στόχους, προκλήσεις 

αλλά και περισσότερες ευθύνες. Μια επιχείρηση έχει καθήκον να ενισχύσει το ηθικό 

και την παραγωγικότητα των εργαζοµένων και ο εµπλουτισµός αυτός προσδίδει 

αναγνώριση και στοχεύει στη µάθηση και στην εκπλήρωση επιτευγµάτων. 

Οι ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας άρχισαν γύρω στο 1960, 

κυρίως στην Ευρώπη και στην Αµερική, αλλά η πιο συστηµατική προσπάθεια 

πραγµατοποιήθηκε στη Σουηδία το 1970. Τη δεκαετία όµως του 1980-1990 κεντρικός 

στόχος του κράτους έγινε η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η µείωση της 

ανεργίας, τα οποία θα είχαν σαν αποτέλεσµα την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. 

Από τα µέσα του 2000 επανέρχεται το θέµα ενίσχυσης της ποιότητας εργασίας, ώστε η 

Ευρώπη να γίνει η πιο ισχυρή και η πιο ανταγωνιστική οικονοµία µέχρι το 2010. Βάση 

όλων των προσπαθειών που έγιναν για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν να 

ενισχυθούν τα ήδη υπάρχοντα επαγγέλµατα και οι εργασίες να γίνουν πιο παραγωγικές 

και αποδοτικές. (Χατζηδάκη Αναστασία, Παράγοντες παρακίνησης και ικανοποίησης 

των νεοπροσλαµβανόµενων εργαζόµενων: Εφαρµόζοντας το νέο ψυχολογικό 

συµβόλαιο, Διπλωµατική Εργασία, Αθήνα, Μάρτιος 2011).  

Η εργασία επίσης σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (50 και άνω) συνδέεται άµεσα µε 

τον τοµέα της υγείας. Οι εργαζόµενοι οι οποίοι είναι υγιείς συνήθως συνταξιοδοτούνται 
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2 χρόνια αργότερα από αυτούς που έχουν κάποιο πρόβληµα υγείας. Ιδιαίτερα στη 

Γαλλία και την Αυστρία παρατηρείται έντονα το φαινόµενο, καθώς οι εργαζόµενοι 

παίρνουν νωρίς σύνταξη και βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας. Σηµαντικό ρόλο 

στη συνταξιοδότηση κατέχει και το εργασιακό περιβάλλον και η ποιότητα εργασίας, τα 

οποία εµφανίζουν υψηλά ποσοστά στις χώρες του Βορρά και χαµηλά στις χώρες του 

Νότου. Η υγεία των εργαζοµένων εξαρτάται απόλυτα από τις συνθήκες εργασίας και 

γι’αυτό όταν ένας εργαζόµενος υφίστανται χαµηλή ποιότητα εργασίας τότε είναι πιο 

πιθανό να εµφανιστούν προβλήµατα στην υγεία του ή ακόµα και κατάθλιψη. Αυτό 

αµέσως θα έχει σαν αποτέλεσµα να συνταξιοδοτηθεί ο εργαζόµενος νωρίτερα και να 

σταµατήσει να αναπαράγει την εργατική του δύναµη. (www.share-project.org, Plans to 

retire early are strongly related to poor quality of work).  

Συνήθως οι εργασίες που εµφανίζουν χαµηλή ποιότητα εργασίας είναι αυτές που 

συνδέονται µε τη σωµατική και ψυχολογική κούραση, µε υψηλά επίπεδα άγχους και µε 

µονότονη καθηµερινή εργασία. Όταν λοιπόν ένας εργαζόµενος δουλεύει κάτω από 

αυτές τις συνθήκες, τότε µειώνεται η διάθεση για δουλειά, ελαττώνονται τα κίνητρα και 

δεν καταβάλλει και ο ίδιος την προσπάθεια που πρέπει για να µεγιστοποιήσει την 

απόδοσή του. Ένα άλλο φαινόµενο το οποίο αξίζει να σηµειωθεί είναι η ανισόρροπη 

σχέση που υπάρχει µεταξύ της έντονης προσπάθειας που καταβάλλει ο εργαζόµενος και 

της χαµηλής ανταµοιβής που λαµβάνει. Ιδιαίτερα στην Πολωνία και στην Ελλάδα το 

µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού εργάζεται µε ελάχιστη ανταµοιβή, σε 

αντίθεση µε την Ολλανδία και την Ελβετία όπου η έντονη προσπάθεια αναγνωρίζεται.   

Στις κοινωνικές επιστήµες δεν µπορούµε να µετρήσουµε απόλυτα την ποιότητα 

εργασίας, καθώς υπάρχουν διαφορετικές µελέτες και προσεγγίσεις ανάµεσα σε 

οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους και ψυχολόγους. Οι οικονοµολόγοι συνήθως 

εστιάζουν στους µισθούς, στο ωράριο εργασίας, στα bonus και κυρίως στη διασφάλιση 

της υγείας και στη συνταξιοδότηση. Από την άλλη µεριά, οι κοινωνιολόγοι 

επικεντρώνονται στην κοινωνική θέση που αποκτούν οι εργαζόµενοι µέσω της 

εργασίας τους, στην ικανοποίηση που νιώθουν καθώς εργάζονται και στην αυτονοµία 

τους. Τέλος για τους ψυχολόγους σηµαντικό ρόλο κατέχει η ψυχολογική διάθεση των 

εργαζοµένων, το κλίµα που δηµιουργείται ανάµεσά τους αλλά και οι σχέσεις τους µε 

τον εργοδότη τους. 



17	
	

Η δυσκολία του να µετρήσουµε την ποιότητα εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι δεν 

υπάρχει µια κοινή αντίληψη για το τί ξεχωρίζει ένα καλό από ένα κακό επάγγελµα, 

εφόσον εµπλέκονται οι έννοιες της αντικειµενικότητας και της υποκειµενικότητας. Από 

αντικειµενική άποψη µπορεί κάποιος να µετρήσει την ποιότητα εργασίας, µελετώντας 

τον µισθό, την αυτονοµία και τα bonus, ενώ από υποκειµενική άποψη ο καθένας µπορεί 

να κάνει έρευνα για οποιοδήποτε θέµα επιθυµεί αλλά και να συλλέξει µόνος του τις 

πληροφορίες που χρειάζεται. 

Ωστόσο παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν έχουν βρεθεί δυο τρόποι, οι οποίοι µας 

επιτρέπουν να µετρήσουµε την ποιότητα εργασίας και αυτοί είναι: 

• Regression analysis 

• Configurational approaches  

Ο πρώτος όρος (regression analysis) αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς τρόπους 

µέτρησης της συσχέτισης. Αυτή η µέθοδος µας επιτρέπει να εξηγήσουµε γιατί κάποιοι 

εργαζόµενοι είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από κάποιους άλλους, συσχετίζοντας 

τον γενικό δείκτη ικανοποίησης µε ειδικούς δείκτες οι οποίοι σχετίζονται µε την 

ποιότητα εργασίας σε όλους τους τοµείς της. Ο δεύτερος όρος (configurational 

approaches) δεν έχει στόχο να εξετάσει τις µεταβλητές χωριστά, αλλά θέλει να 

συγκεντρώσει όλες τις µεταβλητές που προκύπτουν από τους πιθανούς συνδυασµούς 

και έχουν σχέση µε την ποιότητα εργασίας ώστε µετά να τις αναλύσει. 

 

2.3 Η ποιότητα εργασίας σε σχέση µε την ευηµερία – Η Ευρωπαϊκή διάσταση 

(Johannes Siegrist, Morten Wahrendorf) 

Στην Ευρώπη είναι αντιληπτό, σε αντίθεση µε άλλες περιοχές του κόσµου, ότι 

επικρατεί ο κοινωνικοοικονοµικός παράγοντας και τα θέµατα εργασίας. Αυτή η άποψη 

έχει υποστηριχθεί από την ανάπτυξη µιας κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής µεταξύ 

των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής κοινότητας, η οποία συγκροτείται από όλα σχεδόν 

τα Ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία βέβαια µέχρι και σήµερα παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις και ανισότητες τόσο στον κοινωνικοοικονοµικό τοµέα, όσο και στον 

τοµέα της υγείας. Για παράδειγµα, πριν από µερικά χρόνια ενώ είχε παρατηρηθεί 

ταυτόχρονα οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργία ενός σωστού και οργανωµένου 

κράτους πρόνοιας, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δεν είχαν εξίσου το ίδιο θετικό 
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αποτέλεσµα για όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη. Οι Σκανδιναβικές και Δυτικοευρωπαϊκές 

χώρες ευηµερούσαν, ενώ στον αντίποδα βρισκόταν η Μεσόγειος.  

Πρόσφατα, λόγω των οικονοµικών και πολιτικών µεταβολών παρατηρήθηκε µια 

ακόµα σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα σε Δύση και Ανατολή, η οποία σχετίζεται 

µε τον παράγοντα πλούτο και τον παράγοντα υγεία. Ο συσχετισµός αυτός (πλούτος-

υγεία), είναι απόλυτα δικαιολογηµένος καθώς στις αναπτυγµένες Δυτικές χώρες όπου 

κυριαρχεί η ευηµερία, ο µέσος όρος ζωής τείνει να είναι δέκα χρόνια µεγαλύτερος, σε 

αντίθεση µε τις αναπτυσσόµενες Ανατολικές χώρες (Marmot and Wilkinson, 2006). 

Διαφοροποιήσεις µεταξύ Δύσης και Ανατολής υπάρχουν επίσης και ως προς την 

συµµετοχή στην αγορά εργασίας, τους µισθούς και το εργασιακό περιβάλλον (Parent-

Thirion et al., 2007).  Άρα διαπιστώνεται πως η οικονοµική και κοινωνική θέση ενός 

ατόµου, επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη ψυχολογική του κατάσταση, συνεπώς και την 

υγεία του. 

Η παρούσα ενότητα θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάλυση ενός από τους 

κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες που δηµιουργούν αυτές τις ανισότητες ανάµεσα 

στα Ευρωπαϊκά κράτη και αυτός είναι η ποιότητα της εργασίας. Η εργασιακή ποιότητα 

και οι συνθήκες εργασίας έχουν αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα ζωής των ατόµων, όσο 

και στην φυσική τους κατάσταση (υγεία), καθώς έρευνες δείχνουν πως ένα άσχηµο 

εργασιακό περιβάλλον προκαλεί πρόωρη συνταξιοδότηση και προβλήµατα υγείας 

στους εργαζόµενους (Marmot and Wilkinson, 2006). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός 

ότι αυτό το φαινόµενο δεν παρατηρείται µόνο στις χαµηλότερες θέσεις εργασίας, αλλά 

είναι έντονο και στις υψηλές βαθµίδες (στελέχη, διευθυντές), οι οποίες συνήθως 

απαιτούν ψυχική και συναισθηµατική κούραση λόγω αυξηµένου άγχους. 

Για να µπορέσουµε να µετρήσουµε την ποιότητα εργασίας και να εξετάσουµε αν οι 

συνθήκες εργασίας είναι ικανοποιητικές ή όχι, έχουν αναπτυχθεί κυρίως δυο σχέσεις: η 

σχέση έλεγχος - απαίτηση και η σχέση προσπάθεια – ανταµοιβή (Karasek et al, 1998, 

Siegrist et al, 2004). Σύµφωνα µε την πρώτη σχέση, τα επαγγέλµατα που προκαλούν 

άγχος λόγω φορτωµένου όγκου εργασίας χαρακτηρίζονται µεν από υψηλές απαιτήσεις 

αλλά οι εργαζόµενοι δε έχουν περιορισµένη ελευθερία λόγου, ελέγχου και λήψης 

αποφάσεων. Όσον αφορά τη δεύτερη σχέση, είναι φανερό οτι αρκετές φορές 

εντοπίζεται µια ανισόρροπη σχέση ανάµεσα στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι 

εργαζόµενοι ώστε να εκτελέσουν την εργασία τους και στην ελάχιστη ανταµοιβή που 
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δέχονται ως αντάλλαγµα (µισθός, ασφάλεια, επαγγελµατική ανέλιξη). Όσο λοιπόν 

υπάρχει ανισορροπία σε αυτές τις δυο σχέσεις, τόσο πιο χαµηλής ποιότητα εργασίας θα 

υπάρχει και τόσο πιο πολλά εργασιακά και ψυχολογικά προβλήµατα θα δηµιουργούνται 

στους εργαζόµενους. 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν (Διάγραµµα 2.3.1, Διάγραµµα 2.3.2), 

πραγµατοποιείται µια σύγκριση ανάµεσα στις χώρες του πρώτου και του δεύτερου 

κύµατος, ως προς την ποιότητα εργασίας, η οποία φαίνεται να µεταβάλλεται σηµαντικά 

από χώρα σε χώρα. Τα δυο διαγράµµατα συγκρίνουν την ποιότητα εργασίας σύµφωνα 

µε τις δυο προηγούµενες σχέσεις που αναπτύξαµε, έλεγχος – απαίτηση και προσπάθεια 

– ανταµοιβή. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.1 Η ποιότητα της εργασίας σύµφωνα µε τη σχέση 
‘προσπάθεια  - ανταµοιβή’ 

Πηγή: www.share-project.org 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.2. Η ποιότητα της εργασίας σύµφωνα µε τη σχέση 
 ‘έλεγχος – απαίτηση’  

 
Πηγή: www.share-project.org	

 

Βλέποντας τα Διαγράµµατα 2.3.1 και 2.3.2. παρατηρείται πως ο δείκτης της 

ποιότητα εργασίας, όσον αφορά και τις δυο σχέσεις, είναι χαµηλότερος στις 

Νοτιοανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες και υψηλότερος τις Δυτικοευρωπαϊκές. Από το 

Διάγραµµα 2.3.1 διαπιστώνεται ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των χωρών, 

Ελβετία και Πολωνία. Η Ελβετία βρίσκεται στην κορυφή, το οποίο σηµαίνει πως οι 

εργαζόµενοι δέχονται ικανοποιητική ανταµοιβή για την εργασία τους, ενώ η Πολωνία 

βρίσκεται στην χαµηλότερη θέση, όπου δηλαδή οι εργαζόµενοι δεν ανταµείβονται για 

τις προσπάθειες που καταβάλλουν. Παράλληλα στο Διάγραµµα 2.3.2 φαίνεται πως την 

υψηλότερη θέση κατέχει η Σουηδία, οι εργαζόµενοι δηλαδή µπορεί να έχουν 

φορτωµένο ωράριο, συµµετέχουν όµως στη διαδικασία λήψης σοβαρών εργασιακών 

αποφάσεων και στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται και πάλι η Πολωνία, µε περιορισµένες 

ελευθερίες.  

Επίσης, πραγµατοποιείται µια ακόµα διαδικασία, η οποία είναι εξίσου σηµαντική, 

γιατί µας επιτρέπει να παρακολουθήσουµε τις µεταβολές στην ποιότητα εργασίας σε 
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σχέση µε την ηλικία, το φύλο, το εισόδηµα και τον παράγοντα ‘επάγγελµα – 

εκπαίδευση’ του καθενός. Για την πραγµατοποίηση όµως της συγκεκριµένης έρευνας 

χρειάζεται και πάλι να λάβουµε υπόψη τις δυο προηγούµενες σχέσεις (έλεγχος – 

απαίτηση και προσπάθεια – ανταµοιβή), οι οποίες καθορίζουν και το βαθµό της 

εργασιακής ποιότητας σε κάθε χώρα χωριστά. 

 Ξεκινώντας µε τον παράγοντα ‘ηλικία’ διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες χώρες 

οι άντρες είναι εκείνοι που δέχονται µεγαλύτερη ανταµοιβή στην εργασία τους, παρά οι 

γυναίκες, µε εξαίρεση τη Δανία και τη Σουηδία. Συνεπώς, οι γυναίκες είναι και εκείνες 

οι οποίες έχουν περιορισµένοι ελευθερία να αποφασίσουν για θέµατα που αφορούν την 

εργασία, σε αντίθεση µε τους άντρες. Συνεχίζοντας µε τον παράγοντα ‘ηλικία’, 

συνήθως οι εργαζόµενοι νεαρής ηλικίας υφίστανται χαµηλής ποιότητας εργασία, ενώ οι 

εργαζόµενοι ηλικίας 50 και άνω βρίσκονται σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. 

Αυτό βέβαια ίσως να έχει θετικό αντίκτυπο στις µεγαλύτερες ηλικίες, καθώς εφόσον 

εργάζονται σε ικανοποιητικές συνθήκες, θα επιθυµούν και οι ίδιοι να παραµείνουν στην 

αγορά εργασίας  και να συνταξιοδοτηθούν κάποια χρόνια αργότερα.  

Παρακολουθώντας τις µεταβολές στην ποιότητα εργασίας διαφοροποιήσεις 

παρατηρούνται και στον παράγοντα ‘επάγγελµα’, όπου οι αυτοαπασχολούµενοι 

φαίνονται να είναι πιο ικανοποιηµένοι από τους δηµόσιους υπαλλήλους σχετικά µε την 

εργασία τους. Αυτό συµβαίνει καθώς οι αυτοαπασχολούµενοι έχουν τη δυνατότητα να 

αποφασίζουν οι ίδιοι για το πώς θα εκτελέσουν την εργασία τους και να παίρνουν 

ελεύθερα αποφάσεις. Ωστόσο οι πιο σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην ποιότητα 

εργασίας παρατηρούνται αναλύοντας τον παράγοντα ‘εισόδηµα - εκπαίδευση’. Στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν έχουν χωριστεί οι χώρες του πρώτου και του δεύτερου 

κύµατος σε τέσσερις κατηγορίες (Βορράς, Δύση, Νότος, Ανατολή) και τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν εξετάζοντας το εισόδηµα και το επίπεδο εκπαίδευσης 

των ατόµων, συνυπολογίζονται στις δυο σχέσεις που έχουµε αναπτύξει ‘έλεγχος – 

απαίτηση’ και ‘προσπάθεια – ανταµοιβή’.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.3 Η ποιότητα της εργασίας σύµφωνα µε τον παράγοντα 
‘εισόδηµα – εκπαίδευση’ και τη σχέση ‘προσπάθεια - ανταµοιβή’  

 

 
Πηγή: www.share-project.org 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.4  Η ποιότητα της εργασίας σύµφωνα µε τον παράγοντα 
‘εισόδηµα – εκπαίδευση’ και τη σχέση ‘ έλεγχος – απαίτηση’  

 
Πηγή: www.share-project.org	
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Από τα Διαγράµµατα 2.3.3 και 2.3.4, παρατηρούµε πως στις Νοτιοανατολικές 

Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν τα πιο χαµηλά επίπεδα εργασιακής ποιότητας, σε 

αντίθεση µε τις χώρες του Βορρά στις οποίες οι εργαζόµενοι δείχνουν να είναι αρκετά 

ικανοποιηµένοι από τις συνθήκες εργασίας τους. Επίσης παρατηρώντας τα δυο 

διαγράµµατα διαπιστώνεται πως το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα χαµηλό στις 

Ανατολικές χώρες και αυτό ίσως είναι που οδηγεί στα χαµηλά ποσοστά τους στη 

µέτρηση της ποιότητας εργασίας. Ο παράγοντας ‘εισόδηµα – εκπαίδευση’ αποτελεί ένα 

πολύ βασικό κριτήριο για την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζόµενων, καθώς όσο 

πιο µορφωµένος και υψηλά αµειβόµενος είναι κάποιος, τόσο σε πιο υψηλές θέσεις 

εργασίας θα δουλεύει, άρα θα είναι και πιο ικανοποιηµένος από την ποιότητα της 

εργασίας του. Αντίθετα κάποιος µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και χαµηλό εισόδηµα, 

δεν θα είναι ικανοποιηµένος από το εργασιακό του περιβάλλον, καθώς θα εργάζεται σε 

όχι και τόσο ευχάριστες συνθήκες εργασίας. 

Συνοψίζοντας, είναι φανερό ότι χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα 

ώστε η ποιότητα της εργασίας να είναι ικανοποιητική για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. 

Ιδιαίτερα µεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί σε εκείνες τις χώρες που εµφανίζουν 

χαµηλούς δείκτες στο εισόδηµα και στην εκπαίδευση, καθώς αυτά είναι τα κύρια 

στοιχεία για να αναπτυχθεί κοινωνικά και οικονοµικά µια χώρα. Στις αναπτυσσόµενες 

λοιπόν Ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να γίνουν καίριες αλλαγές, ώστε οι εργαζόµενοι να 

µπορούν να αναπαράγουν την εργατική τους δύναµη  µέσα σε ένα ευχάριστο εργασιακό 

περιβάλλον και χωρίς να σκέφτονται την πρόωρη συνταξιοδότηση. Τέλος, εφόσον 

υπάρξει ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να 

δουλεύουν σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον µε υψηλή ποιότητα εργασίας, χωρίς να 

τους δηµιουργεί µακροχρόνια προβλήµατα υγείας, είτε λόγω άγχους, είτε λόγω 

άσχηµων συνθηκών εργασίας. (First results from the survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe 2004-2007, Starting the Longitudinal Dimension, November 

2008, Johannes Siegrist, Morten Wahrendorf) . 

 

2.4 Παρουσίαση της κλίµακας Likert  

Ο Rensis Likert γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου το 1903 και ήταν Αµερικανός παιδαγωγός 

και ψυχολόγος (organizational psychologist), ιδιαίτερα γνωστός για την επιστηµονική 

του έρευνα στο χώρο των στατιστικών αναλύσεων. Ίδρυσε το Ινστιτούτο Κοινωνικής 
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Έρευνας του Πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν και από την έναρξη λειτουργίας του έως το 

1970 διετέλεσε διευθυντής του. Στην συνέχεια ίδρυσε το Rensis Likert Associates για 

να παράσχει συµβουλές σε οργανισµού και τέλος συνετέλεσε στην ίδρυση του 

Ινστιτούτου Παραγωγικότητας. Κεντρική θεωρία του Likert ήταν ότι όσο περισσότερο 

η εργασία επιβλέπεται από άλλους, τόσο λιγότερο αποδοτικοί είναι οι εργαζόµενοι και 

τόσο λιγότερο ποιοτική είναι η εργασία. Κατέληξε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η 

δηµοκρατική ηγεσία είναι πιο αποτελεσµατική και συµβάλλει στην παραγωγικότητα 

της εργασίας.  

Ο Likert διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των κλιµάκων µέτρησης 

στάσεων, η οποία προκαλεί µέχρι και σήµερα διαφωνίες ανάµεσα στους 

επιστηµονικούς κλάδους. Το 1932 λοιπόν ο Likert, για να ξεπεραστούν αυτές οι 

συγκρούσεις, πρότεινε να κατασκευαστεί µια κλίµακα η οποία φέρει το όνοµά του και 

χρησιµοποιείται ως και σήµερα. Με την κλίµακα αυτή, οι ερωτώµενοι καλούνται να 

δηλώσουν το βαθµό στον οποίο συµφωνούν ή διαφωνούν µε µία σειρά προτάσεων που 

έχουν σχέση µε το αντικείµενο ενδιαφέροντος. Είναι από τις πιο διαδεδοµένες 

κλίµακες, καθώς επιτυγχάνουν σε µεγάλο ποσοστό να αποτυπώσουν τη συµπεριφορά 

των ερωτώµενων σε διάφορα κοινωνικά ζητήµατα, αλλά και να µελετήσουν τη 

ψυχολογική αντίδραση των ατόµων. Η κλίµακα Likert, η οποία ονοµάζεται και κλίµακα 

αθροιστικής βαθµολόγησης, είναι µια ψυχοµετρική κλίµακα και χρησιµοποιείται συχνά  

σε ερωτηµατολόγια. (Βασιλοπούλου Δέσποινα, Κατασκευάζοντας µια κλίµακα Likert, 

Διπλωµατική Εργασία, Αθήνα, Ιούνιος 2010). 

 Βασικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης κλίµακας είναι ότι ο ερωτώµενος δεν 

συµφωνεί ή διαφωνεί απλά µε κάποια ερώτηση αλλά σε κάθε ερώτηση έχει να επιλέξει 

ανάµεσα σε διάφορες κατηγορίες απαντήσεων, όπου η κάθε µια αντικατοπτρίζει 

διαφορετική ένταση συµφωνίας ή διαφωνίας και οι συµµετέχοντες δίνουν µια πιο 

ακριβή απάντηση. Για παράδειγµα µια κλασσική κλίµακα Likert έχει τις εξής πέντε 

δυνατές απαντήσεις: 

• Διαφωνώ απόλυτα 

• Διαφωνώ 

• Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 

• Συµφωνώ 

• Συµφωνώ απόλυτα 
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Οι κατηγορίες αυτές βαθµολογούνται συνήθως από 1 ως 5 και η στάση του 

ερωτώµενου καθορίζεται από τον συνολικό του βαθµό ο οποίος προκύπτει από το 

άθροισµα των βαθµών των κατηγοριών που έδωσε σε κάθε µια ερώτηση (για αυτόν το 

λόγο λέγεται και αθροιστική κλίµακα). Επίσης πλεονέκτηµα θεωρείται το γεγονός ότι 

πρόκειται για µια απλή κατασκευή κλίµακας η οποία όµως µετρά έννοιες που έχουν 

πολυδιάστατο χαρακτήρα.  

Ωστόσο µειονέκτηµα της συγκεκριµένης κλίµακας αποτελεί η µεροληψία που 

προκύπτει από την των µεσαίων σηµείων (central tendency bias). Με τον όρο 

µεροληψία εννοούµε ότι οι ερωτώµενοι πιθανόν να επιλέγουν τις απαντήσεις µεσαίας 

βαθµολόγησης «ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ», και σε αυτή την περίπτωση οι 

αναλύσεις δεν µπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τη στάση του ερωτώµενου. Επίσης 

όταν µιλάµε για υποκειµενικότητα εννοούµε ότι η απάντηση «διαφωνώ» που δίνεται 

από δυο διαφορετικά άτοµα, εµπεριέχει διαφορετικό βαθµό διαφωνίας, καθώς κάποιος 

από τους δυο µπορεί να διαφωνεί λιγότερο και άλλος περισσότερο µε µια συγκεκριµένη 

ερώτηση. (Μεθοδολογία έρευνας: Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων (κλίµακες), Εβδοµάδα 

10, 14/12/2007). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.1 Κλίµακα αθροιστικής βαθµολόγησης 

απόλυτα 
αρνητική Αρνητική 

Ούτε 
αρνητική, 
Ούτε 
θετική 

θετική Απόλυτα 
θετική 

1 2 3 4 5 
      

Για την κατασκευή των κλιµάκων Likert πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες 

ερωτήσεις, στις οποίες οι ερωτώµενοι θα αντιδράσουν µε τον ίδιο τρόπο, και η κλίµακα 

πρέπει να περιέχει ισάριθµες θετικά και αρνητικά διατυπωµένες ερωτήσεις και µάλιστα 

να υπάρχει εναλλαγή θετικής και αρνητικής ερώτησης. Με αυτόν τον τρόπο ο 

ερωτώµενος δίνει προσοχή στις απαντήσεις του και δεν απαντά αυτόµατα. Επίσης 

σηµαντικό είναι να υπάρχει και ένα «αντιπροσωπευτικό δείγµα» του πληθυσµού της 

έρευνας, εκφράζοντας µια συγκεκριµένη στάση ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος της 

υποκειµενικότητας  στις απαντήσεις.2 

																																																													
2	Καίτη Μιχαλοπούλου, Κλίµακες Μετρήσεως Στάσεων, Αθήνα (εκδόσεις Οδυσσέας), 1992, σελ. 46. 
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Αφού κατασκευαστεί µια κλίµακα, έπειτα το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνει ο 

ερευνητής είναι να ελέγξει την εγκυρότητα (validity) και την αξιοπιστία (reliability) 

της. Μια κλίµακα στάσεων είναι έγκυρη όταν καταφέρει να µετρήσει αυτό για το οποίο 

κατασκευάστηκε, ώστε να θεωρήσουµε ότι οι διαφορές µεταξύ των βαθµών των 

ερωτώµενων αντιπροσωπεύουν πραγµατικές διαφορές. Πρακτικά η µέτρηση της 

εγκυρότητας µιας κλίµακας είναι δύσκολο έργο, παρόλα αυτά υπάρχουν τρεις 

προσεγγίσεις3: 

• Εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity) 

• Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) 

• Εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων (criterion validity) 

Στην εγκυρότητα περιεχοµένου, σηµασία έχει ο βαθµός που η κλίµακα µέτρησης µετρά 

το σύνολο του πράγµατος για το οποίο έχει φτιαχτεί και ο ερευνητής εδώ πρέπει να 

ανοίξει βιβλιογραφία και να κάνει µια προκαταρκτική έρευνα. Η εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής  σχετίζεται µε το βαθµό που µια κλίµακα µέτρησης µετρά 

ακριβώς την έννοια που έχουµε ορίσει ότι µετράει. Ψάχνουµε δηλαδή να βρούµε τη 

συσχέτιση µεταξύ της κλίµακας που φτιάχνουµε και µιας αντίστοιχης που µετρά το ίδιο 

χαρακτηριστικό ή παρόµοιο (συγκλίνουσα εγκυρότητα) µε µια κλίµακα που µετρά 

διαφορετικό χαρακτηριστικό (διακρίνουσα εγκυρότητα). Τέλος η εγκυρότητα βάση 

κριτηρίων αναφέρεται στην αναζήτηση ενός κριτηρίου µε το οποίο θα αποδειχθεί ότι η 

κλίµακα µετρά την έννοια που έχει πει ότι µετρά. Συνήθως ψάχνει να βρει συσχέτιση 

µεταξύ της κλίµακας που φτιάχνει και µε µια άλλη που µετρά συναφή έννοια 

(συγχρονική εγκυρότητα). 

Μια κλίµακα στάσεων είναι αξιόπιστη όταν αναφέρεται στη σταθερότητα µε την 

οποία η κλίµακα µετρά αυτό που µετρά. Η αξιοπιστία επηρεάζεται από τα υποκείµενα 

της έρευνας και για αυτό το λόγο µια κλίµακα µπορεί να είναι αξιόπιστη σε έναν χώρο 

και αναξιόπιστη σε έναν άλλον. Μπορούµε να ελέγξουµε την αξιοπιστία µε: 

• Το συντελεστή σταθερότητας  

• Τη µέθοδος ελέγχου και επανελέγχου 

• Τη µέθοδος εναλλασσόµενων τύπων  

• Τη µέθοδος διχοτόµησης 

																																																													
3Γκιόσος Π. Ιωάννης, Ανάπτυξη κλιµάκων µέτρησης στην εκπαιδευτική έρευνα: Οι έννοιες της εγκυρότητας 
και της αξιοπιστίας. 
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• Το συντελεστή άλφα του Cronbach 

Με το συντελεστή σταθερότητας ελέγχουµε ένα δείγµα των ερωτώµενων δυο φορές και 

υπολογίζουµε το συντελεστή συσχετίσεως µεταξύ των δυο αποτελεσµάτων. Με τη 

µέθοδος επανελέγχου αξιολογούµε τη σταθερότητα των απαντήσεων, µε την τρίτη 

µέθοδος οι ερωτώµενοι απαντούν σε ισοδύναµες εκδοχές της κλίµακας και 

συσχετίζονται τα αποτελέσµατα και η µέθοδος διχοτόµησης χρησιµοποιείται όταν δεν 

έχουµε δυο παράλληλους τύπους της ίδιας κλίµακας. Τέλος µε τη µέθοδο Cronbach, ο 

οποίος πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 0,7, ελέγχουµε την αξιοπιστία της κλίµακας 

και των αποτελεσµάτων. 

Στην παρούσα εργασία θα µετρήσουµε την ποιότητα εργασίας µε κλίµακα Likert 

type. Οι κλίµακες αυτές διαφέρουν από τις κανονικές Likert καθώς οι απαντήσεις των 

ερωτωµένων χωρίζονται σε τέσσερεις και όχι σε πέντε κατηγορίες. Λείπει δηλαδή το 

ενδιάµεσο σηµείο «ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ». (Γκιόσος Π. Ιωάννης, Ανάπτυξη 

κλιµάκων µέτρησης στην εκπαιδευτική έρευνα: Οι έννοιες της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   

Η µέτρηση της εργασιακής ποιότητας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 

προγράµµατος SHARE: η περίπτωση της Ελλάδας, της Γαλλίας και 

της Τσεχίας 

3.1 Ανάλυση και περιγραφή µεταβλητών 

Στόχος τις παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις µεταβλητές εκείνες, οι οποίες 

συνθέτουν το όργανο µέτρησης της ποιότητα εργασίας των εργαζοµένων 50 ετών και 

άνω, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κάποιες άλλες χώρες. Οι µεταβλητές οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη εργασία αποτελούν δεδοµένα του προγράµµατος 

SHARE (www.share-project.gr), ανήκουν στο τρίτο κύµα τις έρευνας (documentation 

of SHARELIFE, wave 3) και το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την 

ανάλυση και την περιγραφή των µεταβλητών είναι το: Retrospective Data Collection in 

the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – Sharelife Methodology (Βλ. 

Παράρτηµα). 

 Οι µεταβλητές οι οποίες θα εξεταστούν εµπεριέχονται στην ενότητα “RE-Module: 

Employment History” και έχουν σχέση µε την ποιότητα εργασίας (work quality), η 

οποία µετρήθηκε χρησιµοποιώντας ένα σύνολο µεταβλητών (δεικτών) σχετικά µε το 

εργασιακό περιβάλλον των ατόµων. Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται σε τέσσερις 

βασικούς παράγοντες µοντέλων εργασιακού στρες (Addabbo και Solinas, 2011, Siegrist 

et al, 2004): σωµατικός παράγοντας (physical), λειτουργικός παράγοντας 

(organizational), παράγοντας αναγνώρισης (recognition) και κοινωνικός παράγοντας 

(social). Στον Πίνακα 3.1.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι µεταβλητές του 

ερωτηµατολογίου οι οποίες στη συνέχεια θα βοηθήσουν στη διεξαγωγή της ανάλυσης4, 

ενώ στον Πίνακα 3.1.2 αναφέρονται οι ερωτήσεις-µονάδες σε σχέση µε τους 

παράγοντες. (Tindare, Addabbo, Marco Fuscalo, Anna Maccagnan, Quality of work and 

health status: a multidimensional analysis, (CAPPaper n. 96), Iuglio 20110). 

 

 

 
																																																													
4	Η ανάλυση περιορίζεται στα άτοµα τα οποία έχουν εργαστεί στη ζωή τους.       
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1 Μεταβλητές του ερωτηµατολογίου (WQ-module)  

Τιµές Μεταβλητές Όνοµα 

1 Wq016 Η εργασία µου είναι σωµατικά απαιτητική 

2 Wq017 Στην εργασία µου δεν αισθάνοµαι άνετα 

3 Wq018 Η εργασία µου έχει φορτωµένο ωράριο 

4 Wq019 Η εργασία µου είναι συναισθηµατικά απαιτητική 

5 Wq020 Στην εργασία µου δηµιουργούνται συγκρούσεις 

6 Wq021 Η εργασία µου δεν µου επιτρέπει να παίρνω 
συχνά αποφάσεις 

7 Wq022 Η εργασία µου επιτρέπει να αναπτύσσω τις 
δεξιότητές µου 

8 Wq023 Η εργασία µου προσφέρει αναγνώριση   

9 Wq024 Ο µισθός µου είναι επαρκής 

10 Wq025 Λαµβάνω επαρκή υποστήριξη στη χώρο  εργασίας 
µου 

11 Wq026 Στην εργασία µου υπάρχει καλή ατµόσφαιρα 

12 Wq027 Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται δίκαια 

13 Wq028 Στην εργασία µου έχουν µειωθεί τα εργατικά 
ατυχήµατα 

 Πηγή: www.share-project.gr  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2 Ερωτήσεις-µονάδες και παράγοντες 

Dimension Item 

 
 

Physical dimension 

My job was physically demanding 
My immediate work environment was 
uncomfortable 
I was under constant pressure due to heavy 
workload 

 
Organizational dimension 

I had very little freedom to decide how to  do my 
work 
I had  an opportunity to develop new skills 

 
Recognition dimension 

I received the recognition I deserved from my 
work 
Considering all my effort and achievements, my 
salary was adequate  

 
Social dimension 

I received adequate support in difficult situations 
There was a good atmosphere between me and 
my colleagues 
In general, employs were treated fair 

Πηγή: Quality of work and health status: a multidimensional analysis, Tindara Addabbo, Marco                               

Fuscaldo, Anna Maccagnan, CAPPaper n. 96, Iuglio 2011 
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Για την ανάλυση των µεταβλητών του Πίνακα 3.1.1 χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 

IBM SPSS Statistics version 20. Στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο οι δυνατές 

απαντήσεις στις ερωτήσεις wq016-wq028 έχουν την εξής µορφή: 

• Συµφωνώ απόλυτα 

• Συµφωνώ  

• Διαφωνώ 

• Διαφωνώ απόλυτα 

Αυτό σηµαίνει ότι οι απαντήσεις ταξινοµούνται σε µια κλίµακα αθροιστικής 

βαθµολόγησης (κλίµακα Likert), όπου η απάντηση 1 αντιστοιχεί στο «Συµφωνώ 

απόλυτα», η απάντηση 2 στο «Συµφωνώ», η απάντηση 3 στο «Διαφωνώ» και η 

απάντηση 4 στο «Διαφωνώ απόλυτα». Παρατηρείται πως δεν υπάρχει κάποιο 

ενδιάµεσο σηµείο «Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ» σαν επιλογή απάντησης και αυτό 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για µια ειδική κατηγορία κλιµάκων, οι οποίες 

είναι τύπου Likert. 

Αρχικά πραγµατοποιείται µια διαδικασία αντιστροφής κάποιων ερωτήσεων-

µονάδων, καθώς σκοπός είναι να αποκτήσουν όλες οι ερωτήσεις την ίδια φορά, ώστε να 

µπορέσουν να προστεθούν. Οι ερωτήσεις λοιπόν οι οποίες έχουν αρνητική φορά και 

πρέπει να αντιστραφούν στο ερωτηµατολόγιο είναι οι παρακάτω: wq22, wq023, wq024, 

wq025, wq026, wq27, wq028. Σε αυτές τις µεταβλητές θα αλλαχθεί η φορά τους 

εκτελώντας την εντολή “recode into different variables” και έτσι θα αντιστραφούν οι 

απαντήσεις τους. Δηµιουργήθηκαν µε αυτόν τον τρόπο επτά νέες µεταβλητές, οι οποίες 

τώρα έχουν διαφορετική τυπική απόκλιση και µέση τιµή από τις προηγούµενες, όπως 

µπορούµε να διαπιστώσουµε από τους Πίνακες  3.1.3 και 3.1.4. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.3 Τιµές µη αντεστραµµένων µεταβλητών   

Μεταβλητές Τυπική απόκλιση Μέση τιµή 

Wq022 0,801 2,18 

Wq023 0,780 2,20 

Wq024 0,874 2,49 

Wq025 0,784 2,26 

Wq026 0,750 1,77 

Wq027 0,774 2,15 

Wq028 0,964 2,46 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.4 Τιµές αντεστραµµένων µεταβλητών 

Νέες µεταβλητές  Τυπική απόκλιση Μέση τιµή 

newWq022 0,794 2,81 

newWq023 0,752 2,79 

newWq024 0,827 2,49 

newWq025 0,727 2,71 

newWq026 0,639 3,19 

newWq027 0,707 2,82 

newWq028 0,851 2,48 

 

Αφού δηµιουργήθηκαν οι καινούργιες µεταβλητές, ακολουθεί η διαδικασία 

“compute” σύµφωνα µε την οποία αθροίζω τις µεταβλητές (wq016-wq028) 

αντικαθιστώντας τις  παλιές µε τις καινούριες και δηµιουργείται µια νέα µεταβλητή την 

οποία ονοµάζω “work quality”. Πιο συγκεκριµένα έχω: 

wq016+wq017+wq018+wq019+wq020+wq021+newwq022+newwq023+newwq024+ 

newwq025+newwq026+newwq027+newwq028= work quality 

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται ένα ιστόγραµµα συχνοτήτων για τη  

µεταβλητή ‘work quality’:            

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.1 Ιστόγραµµα συχνοτήτων της µεταβλητής ‘work quality’ 
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3.2  Έρευνα στην Ελλάδα 

Στην συνέχεια πραγµατοποιείται έρευνα για το πώς απάντησαν οι ερωτώµενοι στην 

Ελλάδα, όπου χρησιµοποιείται η λειτουργία του φίλτρου, ώστε να αποµονωθεί η 

Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες. Εκτελείται η εντολή data – select cases – if condition 

is satisfied – country = 19 (Greece) και για να εµφανιστούν οι απαντήσεις που δόθηκαν 

σε ποσοστά ακολουθεί η διαδικασία frequencies. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα 

αποτελέσµατα των απαντήσεων για την Ελλάδα µε βάση την κλίµακα 1 – 4 : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1 Ποσοστά απαντήσεων (frequencies) % 

        * Τυπική απόκλιση 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 3.2.1 παρατηρείται πως αποφεύγονται οι πολύ 

ακραίες απαντήσεις (1 και 4) και τα µεγαλύτερα ποσοστά αποκρίσεων εµφανίζονται 

στις επιλογές 2 και 3. Έπειτα δηµιουργείται ένας πιο συγκεντρωτικός πίνακας, ο οποίος 

δείχνει που ακριβώς κατατάσσουµε την Ελλάδα ανάλογα µε το βαθµό ικανοποίησης 

των εργαζοµένων 50 ετών και άνω. Εφόσον οι µεταβλητές είναι 13 και οι επιλογές των 

απαντήσεων του ερωτηµατολογίου 4, τότε ο βαθµός ικανοποίησης θα πρέπει να 

βρίσκεται µεταξύ του 13 και 52. Όσο πιο κοντά στο 13, τόσο λιγότερη ικανοποίηση 

νιώθουν οι ερωτώµενοι και όσο πιο κοντά στο 52, τόσο περισσότερη. Για την 

Τιµές Μέση 
τιµή 

(Τ.Α.*) 1 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

2 
Συµφωνώ 

3 
Διαφωνώ 

4 
Διαφωνώ  
απόλυτα 

wq016 2,09 0,958 33,9 31,6 26,5   8,0 
wq017 2,57 0,919 16,6 21,3 49,9 12,0 
wq018 2,17 0,801 19,6 46,7 29,5   4,0 
wq019 2,60 0,814   8,2 32,6 48,4 10,3 
wq020 2,90 0,739   4,8 18,3 58,9 17,9 
wq021 2,69 0,830   8,4 29,1 47,2 15,4 

newwq022 2,55 0,734   7,2 48,2 37,3   7,4 
newwq023 2,77 0,714 11,2 60,4 22,9   5,5 
newwq024 2,49 0,784   5,1 52,4 29,4 13,1 
newwq025 2,67 0,691   6,4 60,4 26,9   6,4 
newwq026 3,15 0,541 22,0 71,8   5,1   1,1 
newwq027 2,45 0,743   4,7 45,8 39,1 10,4 
newwq028 2,19 0,749   2,2 33,1 46,7 18,1 
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κατασκευή του πίνακα ακολουθείται η διαδικασία analyze – explore (τη νέα µεταβλητή 

work quality)  και τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: 

  

ΠΊΝΑΚΑΣ 3.2.2 Στατιστικά µέτρα για τη µεταβλητή ‘work quality’  
στην Ελλάδα 

 
Workquality Statistic 

Μέση τιµή 33,48 

95% (Δ.Ε.*)         Κάτω όριο 

                              Άνω όριο 

32,90 

34,05 

Διάµεσος 34,00 

Τυπική απόκλιση 4,980 

Ελάχιστη τιµή  16 

Μέγιστη τιµή 47 

Λοξότητα -0,580 

Κύρτωση 0,763 

                         *95% Διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.1 Ιστόγραµµα συχνοτήτων για τη µεταβλητή ‘work quality’ 
  στην Ελλάδα 
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Στην Ελλάδα συµµετέχει ένας ικανοποιητικός αριθµός ερωτώµενων (Ν=290) άρα 

και τα συµπεράσµατά µας αφορούν ένα αξιόλογο µέρος του πληθυσµού. Τα στοιχεία 

του Πίνακα 3.2.2 τα οποία αξίζει να σχολιαστούν είναι η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή 

των παρατηρήσεων, η µέση τιµή (mean) και η διάµεσος (median). Οι απαντήσεις των 

ερωτώµενων ξεκινάνε από την τιµή 16 (minimum) και φτάνουν µέχρι την τιµή 47 

(maximum), ενώ η  µέση τιµή βρίσκεται στο 33,48. Η διάµεσος των παρατηρήσεων 

είναι ίση µε 34, άρα αυτό σηµαίνει ότι για τους µισούς περίπου ερωτώµενους η 

ικανοποίηση από την ποιότητα εργασίας τους είναι µικρότερη από 34, ενώ για τους 

υπόλοιπους είναι µεγαλύτερη. Το ένα µέρος δηλαδή των συµµετεχόντων στην έρευνα 

δείχνει ελάχιστη ικανοποίηση από την εργασία του και το άλλο µέρος δείχνει 

περισσότερη ικανοποίηση. 

Εφόσον λοιπόν βρέθηκαν οι τιµές των ερωτώµενων για την Ελλάδα, τώρα µπορεί να 

ελεγχθεί η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Για τον έλεγχο θα χρησιµοποιηθεί ο 

συντελεστής Cronbach’s Alpha και εκτελείται η εντολή analyze – scale. Τοποθετούνται 

στο variables οι παλιές και νέες µεταβλητές και τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3 Έλεγχος Cronbach 

Cronbach’s Alpha N of times 

0,765 13 

Ο συντελεστής Cronbach είναι 0,765, µεγαλύτερος δηλαδή από το 0,7 άρα η 

κλίµακα που προτείνεται είναι αξιόπιστη.  

 

3.3 Έρευνα στη Γαλλία 

Έχοντας πραγµατοποιήσει την έρευνα στην Ελλάδα, η επόµενη χώρα στην οποία 

υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός ερωτώµενων για να εξεταστεί είναι η Γαλλία. Οι 

εργαζόµενοι 50 ετών και άνω που συµµετέχουν στο ερωτηµατολόγιο είναι 140 (Ν=140) 

και χρησιµοποιείται ξανά η λειτουργία του φίλτρου, ώστε να αποµονωθεί η Γαλλία από 

τις υπόλοιπες χώρες. Ακολουθείται η διαδικασία data – select cases – if condition is 

satisfied – country = 23 (France) και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν εκτελώντας την 

εντολή frequencies είναι τα ακόλουθα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1 Ποσοστά απαντήσεων (frequencies) % 

        * Τυπική απόκλιση 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 3.3.1 παρατηρούµε πως οι ερωτώµενοι στη 

Γαλλία εµφανίζουν ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά στην απάντηση 4, ενώ οι περισσότεροι 

έχουν επιλέξει τις απαντήσεις 1, 2 και 3. Αυτό δείχνει ότι είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από τους Έλληνες ερωτώµενους, παρόλο που το πλήθος (N) των 

συµµετεχόντων στην έρευνα είναι µικρότερο. Στην συνέχεια πραγµατοποιείται η 

διαδικασία analyze – explore ώστε να εµφανιστεί ένας πίνακας µε τις ελάχιστες και 

µέγιστες τιµές των παρατηρήσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.2 Στατιστικά µέτρα για τη µεταβλητή ‘work quality’ στη Γαλλία 

Workquality Statistic 

Μέση τιµή 35,65 

95% (Δ.Ε.*)         Κάτω όριο 

                              Άνω όριο 

34,72 

36,58 

Διάµεσος 36,00 

Τυπική απόκλιση 5,537 

Ελάχιστη τιµή 21 

Μέγιστη τιµή 48 

Τιµές Μέση 
τιµή 

(Τ.Α.*) 1 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

2 
Συµφωνώ 

3 
Διαφωνώ 

4 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

wq016 2,37 1,039 22,5 25,4 38,5 12,4 
wq017 2,84 0,972 11,2 16,6 46,2 25,4 
wq018 2,40 0,895 14,8 37,9 37,3   9,5 
wq019 2,34 0,970 21,3 31,4 36,1 10,7 
wq020 2,64 0,073 13,6 24,9 42,6 18,3 
wq021 2,83 0,958 10,1 19,5 45,0 24,9 

newwq022 2,99 0,754 24,4 54,2 17,9   3,6 
newwq023 2,77 0,783 15,6 51,5 26,9   6,0 
newwq024 2,76 0,711 10,7 60,1 23,8   5,4 
newwq025 2,74 0,744 12,0 56,3 25,7   6,0 
newwq026 3,21 0,655 31,9 60,1   5,5   2,5 
newwq027 2,85 0,675 12,8 63,1 20,6   3,5 
newwq028 2,71 0,792 13,2 52,7 26,3   7,8 
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Λοξότητα -0,277 

Κύρτωση 0,167 

                         *95% Διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3.1 Ιστόγραµµα συχνοτήτων για τη µεταβλητή ‘work quality’  

στη Γαλλία 

 
 
Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 3.3.2 προκύπτει ότι οι απαντήσεις των 

ερωτώµενων ξεκινάνε από την τιµή 21 (minimum) και φτάνουν έως την τιµή 48 

(maximum), ενώ η µέση τιµή (mean) είναι 35,65. Η διάµεσος των παρατηρήσεων είναι 

36 και από αυτό συνεπάγεται πως για µια ελαφρώς µεγαλύτερη οµάδα ερωτώµενων η 

ποιότητα της εργασίας είναι µεγαλύτερη από 36 (άρα και πιο ικανοποιηµένοι), ενώ για 

τους υπόλοιπους είναι µικρότερη από 36 (άρα λιγότερο ικανοποιηµένοι). Συγκρίνοντας 

τις τιµές ανάµεσα σε Ελλάδα και Γαλλία, συνεπάγεται πως οι Γάλλοι εργαζόµενοι 50 

ετών και άνω είναι κάπως πιο ικανοποιηµένοι, σχετικά µε τις συνθήκες και την 

ποιότητα της εργασίας τους. Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει ακόµα και αν συγκρίνουµε 

τη διάµεσο τιµή, όπου στην  Ελλάδα είναι 34, ενώ στη Γαλλία 36, τιµή η οποία 

βρίσκεται πιο κοντά στο 52, άρα σηµαίνει µεγαλύτερη ικανοποίηση. 



37	
	

Ακολουθεί έλεγχος Cronbach ώστε να εξεταστεί και στη Γαλλία η αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων. Εκτελείται η εντολή analyze – scale και το αποτέλεσµα είναι το 

παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.3 Έλεγχος Cronbach 

Cronbach’s Alpha N of times 

0,780 13 

 

Ο συντελεστής Cronbach είναι 0,780, µεγαλύτερος δηλαδή από το 0,7 και άρα 

υπάρχει αξιοπιστία στις τιµές των µεταβλητών και στη κλίµακα. 

 

3.4 Έρευνα στη Τσεχία 

Μια ακόµα χώρα, η οποία εµφανίζει ικανοποιητικό πλήθος ερωτώµενων για να 

µελετηθεί και να συγκριθεί µε την Ελλάδα, είναι η Τσεχία. Τα άτοµα που συµµετέχουν 

στη συγκεκριµένη έρευνα είναι 153 (Ν=153) και ακολουθείται ξανά η διαδικασία του 

φίλτρου, µε σκοπό να αποµονωθεί η Τσεχία από τις άλλες χώρες. Εκτελείται η εντολή 

data – select cases – if condition is satisfied – country = 28 (Czech) και τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν ακολουθώντας στη συνέχεια τη διαδικασία frequencies 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4.1 Ποσοστά απαντήσεων (frequencies) % 

Τιµές Μέση 
τιµή 

(Τ.Α.*) 1 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

2 
Συµφωνώ 

3 
Διαφωνώ 

4 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

wq016 2,24 1,007 25,2 32,3 32,3   9,7 
wq017 2,55 0,847 12,9 29,7 47,1 10,3 
wq018 2,49 0,697   7,7 39,4 49,0   3,9 
wq019 2,32 0,745 12,3 48,4 34,8   4,5 
wq020 2,77 0,622   2,6 25,8 63,9   7,7 
wq021 2,56 0,703   5,2 40,6 47,1   7,1 

newwq022 2,86 0,675 13,5 62,6 20,6   3,2 
newwq023 2,60 0,691   5,8 53,9 34,4   5,8 
newwq024 2,46 0,706   3,9 46,8 40,9   8,4 
newwq025 2,62 0,637   3,9 58,7 32,9    4,5 
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        * Τυπική απόκλιση 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 3.4.1 τα µεγαλύτερα ποσοστά αποκρίσεων 

εµφανίζονται στις απαντήσεις 2 και 3, ενώ αρκετά χαµηλά ποσοστά έχει η απάντηση 4. 

Παρόµοιο αποτέλεσµα προέκυπτε και από τον Πίνακα 3.5 της Ελλάδας, όπου και εκεί 

ένα µεγάλο µέρος των ερωτώµενων είχε επιλέξει τις απαντήσεις 2 και 3, αποφεύγοντας 

έτσι τις ακραίες (1 και 4). Έπειτα ακολουθεί η διαδικασία analyze – explore, ώστε να 

δηµιουργηθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας µε την ελάχιστη και µέγιστη τιµή των 

παρατηρήσεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4.2 Στατιστικά µέτρα για τη µεταβλητή ‘work quality’ 
 στην Τσεχία 

Workquality Statistic 

Μέση τιµή 33,80 

95% (Δ.Ε.*)          Κάτω όριο 

                               Άνω όριο 

33,11 

34,49 

Διάµεσος 34,00 

Τυπική απόκλιση 4,315 

Ελάχιστη τιµή 20 

Μέγιστη τιµή 46 

Λοξότητα -0,243 

Κύρτωση 0,772 

                         *95% Διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή 
  

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 3.4.2 εκτιµάται πως οι απαντήσεις των 

συµµετεχόντων στην Τσεχία ξεκινάνε από την τιµή 20 (minimum) και φτάνουν µέχρι 

την τιµή 46 (maximum), ενώ η µέση τιµή (mean) βρίσκεται στο 33,80. Η διάµεσος των 

παρατηρήσεων είναι ίση µε 34, όπως ακριβώς και στην Ελλάδα και αυτό σηµαίνει ότι 

για τους µισούς περίπου ερωτώµενους η ικανοποίηση από την εργασία τους είναι 

µικρότερη από 34 και για τους άλλους µισούς µεγαλύτερη από 34. Συµπεραίνουµε 

λοιπόν πως η Τσεχία βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα µε την Ελλάδα, όπου οι µισοί 

newwq026 3,11 0,517 18,7 74,2   6,5   0,2 
newwq027 2,75 0,489   1,9 72,1 25,3    0,6 
newwq028 2,46 0,750   3,9 50,3 34,2 11,6 
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σχεδόν εργαζόµενοι 50 ετών και άνω είναι ικανοποιηµένοι από την ποιότητα εργασίας 

τους, ενώ οι υπόλοιποι δεν είναι. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4.1 Ιστόγραµµα συχνοτήτων για τη µεταβλητή ‘work quality’   
στην Τσεχία  

 
 

Τέλος, ελέγχεται η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, πραγµατοποιώντας έναν έλεγχο 

Cronbach. Εκτελείται η εντολή analyze – scale, τοποθετώντας στο variables τις παλιές 

και νέες µεταβλητές και εµφανίζεται ο παρακάτω πίνακας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4.3 Έλεγχος Cronbach 
 

Cronbach’s Alpha N of times 

0,700 13 

 

Ο συντελεστής Cronbach είναι ακριβώς 0,700, άρα παρατηρείται πως υπάρχει 

αξιοπιστία στα αποτελέσµατα και στην κλίµακα που προτείνεται.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των δεδοµένων συνδέονται 

µε την εργασιακή ποιότητα και το βαθµό ικανοποίησης των εργαζοµένων 50 ετών και 

άνω, κατά τη διάρκεια των ετών 2008-2009. Η έρευνα πρώτα πραγµατοποιείται στην 

Ελλάδα  και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται είναι ικανοποιητικά για τους µισούς 

περίπου συµµετέχοντες και λιγότερο ικανοποιητικά για τους υπόλοιπους. Κατά τα έτη 

λοιπόν 2008-2009 οι µισοί εργαζόµενοι 50 ετών και άνω στην Ελλάδα ένιωθαν 

ικανοποιηµένοι σε σχέση µε την ποιότητα της εργασίας τους και οι άλλοι µισοί 

έδειχναν λιγότερο ή και καθόλου ικανοποιηµένοι. 

Στη συνέχεια η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία και την Τσεχία, δύο χώρες οι  

οποίες φαίνεται να έχουν ελαφρώς µεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης. Όσον αφορά τη 

Γαλλία, το µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων δείχνουν να είναι αρκετά 

ικανοποιηµένοι από την ποιότητα εργασίας τους και οι περισσότεροι εργαζόµενοι 

εµφανίζουν θετική στάση σε σχέση µε το εργασιακό τους περιβάλλον. Τέλος τα 

ποσοστά της Τσεχίας δείχνουν να πλησιάζουν εκείνα της Ελλάδας, όπου οι µισοί 

ερωτώµενοι είναι ικανοποιηµένοι ενώ οι υπόλοιποι όχι, αλλά η διαφορά είναι ότι στην 

Τσεχία οι λιγότερο ικανοποιηµένοι εµφανίζουν ελαφρώς µικρότερα ποσοστά.  

Τέλος, επιλέχθηκαν αυτές οι τρεις χώρες για µελέτη, καθώς εµφανίζουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό συµµετεχόντων (εργαζόµενοι ηλικίας 50 ετών και άνω) στην 

έρευνα (N>100), σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. 
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ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Πληροφορίες για το πρόγραµµα SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe): 
http://www.share-project.org  (πρόσβαση στις 5/3/2014). 
Πληροφορίες για τον R. Likert και την κατασκευή κλιµάκων: 
Μεθοδολογία έρευνας: Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων (κλίµακες), Εβδοµάδα 10 
(14/12/2007), (πρόσβαση στις 10/4/2014). 
Πληροφορίες για την υγεία και τη συνταξιοδότηση: 
http://www.share-project.org, Plans to retire early are strongly related to poor quality of 
work, (πρόσβαση στις 15/5/2014).  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Λυµπεράκη, Π. Τήνιος, Τ. Φιλαλήθης, Ζωή 50+, Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη, Εκδ. Κριτική, 2009. 
Βασιλοπούλου Δέσποινα, Κατασκευάζοντας µια κλίµακα Likert, (διπλωµατική εργασία), 
Αθήνα, Ιούνιος 2010. 
Γκιόσος Π. Ιωάννης, Ανάπτυξη κλιµάκων µέτρησης στην εκπαιδευτική έρευνα: Οι έννοιες 
της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. 
Γούβα Γεωργία, Πώς το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση και συµπεριφορά 
των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, (πτυχιακή εργασία), Ηράκλειο, Οκτώβριος 2012.  
Μιχαλοπούλου Καίτη, Κλίµακες µετρήσεως στάσεων, Αθήνα (εκδόσεις Οδυσσέας), 
1992. 
Συµεωνάκη Μαρία, Στατιστική ανάλυση κοινωνικών δεδοµένων µε το SPSS 15.0, 
Θεσσαλονίκη (εκδόσεις Σοφία), 2008. 
Χατζηδάκη Αναστασία, Παράγοντες παρακίνησης και ικανοποίησης των 
νεοπροσλαµβανόµενων εργαζοµένων: Εφαρµόζοντας το νέο ψυχολογικό συµβόλαιο, 
(διπλωµατική εργασία), Αθήνα, Μάρτιος 2010. 
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a multidimensional analysis, (CAPPaper n. 96), Iuglio 2011. 
Johannes Siegrist, Morten Wahrendorf, First results from the survey of Health, Ageing 
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WQ016 WORK IS PHYSICALLY DEMANDING 
Η εργασία µου σαν [τίτλοςεργασίας/όνοµα δουλειάς] είναι σωµατικά απαιτητική. Θα 
λέγατε ότι...  

1. Συµφωνώ απόλυτα 
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ017 WORK IS UNCOMFORTABLE 
Το άµεσο εργασιακό µου περιβάλλον είναι δυσάρεστο (για παράδειγµα, εξαιτίας του 
θορύβου, της ζέστης, του συνωστισµού). Θα λέγατε ότι...  

1. Συµφωνώ απόλυτα  
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ018 WORK HAS HEAVY TIME PRESSURE 
Είµαι κάτω από διαρκή πίεση χρόνου εξαιτίας αυξηµένου φόρτου εργασίας. Θα λέγατε 
ότι... 

1. Συµφωνώ απόλυτα 
 2.Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ019 WORK IS EMOTIONALLY DEMANDING 
Η εργασία µου είναι συναισθηµατικά απαιτητική. Θα λέγατε ότι... 

1. Συµφωνώ απόλυτα  
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  
 
WQ020 WORK INVOLVES CONFLICTS 
Είµαι εκτεθειµένος σε επαναλαµβανόµενες συγκρούσεις και αναταραχές.  Θα λέγατε 
ότι... 
1. Συµφωνώ απόλυτα 
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ021 WORK HAS LITTLE FREEDOM TO DECIDE 
Εχω πολύ περιορισµένη ελευθερία να αποφασίσω πως θα κάνω τη δουλειά µου. Θα 
λέγατε ότι...  

1. Συµφωνώ απόλυτα  
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2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ022 WORK ALLOWS DEVELOPMENT OF SKILLS 
Εχω µια ευκαιρία να αναπτύξω νέες ικανότητες ή δεξιότητες. Θα λέγατε ότι... 

1. Συµφωνώ απόλυτα 
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ023 WORK GIVES RECOGNITION 
Λαµβάνω την αναγνώριση που µου αξίζει για την εργασία µου. Θα λέγατε ότι... 

1. Συµφωνώ απόλυτα 
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ024 WORK HAS ADEQUATE SALARY 
Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προσπάθειες και τα επιτεύγµατά µου οι αποδοχές µου 
είναι ικανοποιητικές. Θα λέγατε ότι...  

1. Συµφωνώ απόλυτα  
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ025 WORK HAS ADEQUATE SUPPORT 
Λαµβάνω επαρκή υποστήριξη σε δύσκολες καταστάσεις. Θα λέγατε ότι... 

1. Συµφωνώ απόλυτα  
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

WQ026 CURRENT WORK ATMOSPHERE 
Υπάρχει µια καλή ατµόσφαιρα ανάµεσα σε εµένα και τους συναδέλφους µου. Θα 
λέγατε ότι... 

1. Συµφωνώ απόλυτα  
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  
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WQ027 WORK EMPLOYEES ARE TREATED FAIRLY  
Γενικά, οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται δίκαια. Θα λέγατε ότι...  
 
1. Συµφωνώ απόλυτα  
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  
 

WQ028 CURRENT WORK HEALTH RISK REDUCED 
Το κράτος λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε να µε προστατεύσει από κινδύνους για την 
υγεία µου στο χώρο εργασίας. Θα λέγατε ότι... 

1. Συµφωνώ απόλυτα 
2. Συµφωνώ 
3. Διαφωνώ 
4. Διαφωνώ απόλυτα  

 

 

 

 

 

 

 


