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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία ππνβάιιεηαη απφ ηε ζπγγξαθέα ηεο σο κεξηθή εθπιήξσζε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Τπεχζπλα δειψλεηαη φηη, ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζπγγξαθεί απφ ηελ
Τπνγξάθνπζα θαη δελ έρεη ππνβιεζεί νχηε έρεη αμηνινγεζεί ζην πιαίζην άιινπ
κεηαπηπρηαθνχ ή πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε θαη παξνπζίαζε ησλ ηάζεσλ ηεο
γεληάο ησλ Millennials ζρεηηθά κε ηελ Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε, ηελ Οξγαλσζηαθή
Γέζκεπζε, ηηο Οξγαλσζηαθέο αμίεο θαζψο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε. πγθεθξηκέλα, ε
έξεπλα απνηειείηαη απφ δπν κέξε. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά νη ηάζεηο ησλ
Millennials ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ ηξεηο κεηαβιεηέο θη έπεηηα αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά
νη ππνζέζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ζρέζε ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Γηα λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθαλ
θαη ζπκπιεξψζεθαλ online εξσηεκαηνιφγηα κε ηε βνήζεηα ησλ Google Forms. Σν δείγκα
πεξηιάκβαλε 187 Millennials εξγαδφκελνπο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο θιάδνπ
θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. Οη ηξεηο βαζηθέο
ππνζέζεηο πνπ επαιεζεχηεθαλ αθνξνχζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο Οξγαλσζηαθήο
Γέζκεπζεο, ηεο Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ ηαηξηάζκαηνο κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη
πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ. Αληίζεηα, νη επφκελεο ηξεηο ππνζέζεηο πνπ
αθνξνχζαλ ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηελ Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε
απνξξίθζεθαλ.
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Αξρηθά, επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ, ηνπο θίινπο κνπ θαη ηελ Ναηάζα γηα ηελ ππνκνλή
θαη ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ ζε φια ηα ζηάδηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δπηπιένλ επραξηζηψ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ, θα Ηνξδάλνγινπ Γήκεηξα
πνπ κε ζηήξημε ςπρνινγηθά, θαη κε ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηεο ζπλέβαιε ζηελ
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.
Σέινο επραξηζηψ ηελ ζπκθνηηήηξηα θαη θίιε κνπ Αηκηιία Βγελνπνχινπ γηα ηελ ζηήξημε
θαη ηηο πνιχηηκεο νδεγίεο πνπ κνπ παξείρε ζρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο
έξεπλαο.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο έρεη πξνζειθχζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηνλ
επηρεηξεζηαθφ θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απνηειεί θεληξηθφ αληηθείκελν ηεο
Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, αθνχ έρεη απνδεηρζεί πσο ζρεηίδεηαη κε δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο φπσο ε κείσζε ηνπ
απνπζηαζκνχ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ
ζηφρσλ. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο ζηελήο απηήο ζρέζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε ηηο
παξαπάλσ εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο, νη επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα αζρνινχληαη
δηεμνδηθά κε ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ ελδπλάκσζεο ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε
απψηεξν ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ ηαιέλησλ ηνπο θαη ηε κείσζε ησλ απνρσξήζεσλ, πνπ
απνηεινχλ θνκβηθά δεηήκαηα ηφζν γηα ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, φζν θαη γηα
νιφθιεξν ησλ νξγαληζκφ.
Ζ εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθήο ζηάζεο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ Millennials
θξίλεηαη ζεκαληηθή αθελφο επεηδή ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαπάλσ ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο,
αθεηέξνπ επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε γεληά είλαη ε επηθξαηέζηεξε πιεζπζκηαθά θαη θπξηαξρεί
δηάρπηε ε αληίιεςε ζηνλ δηεζλή επηρεηξεζηαθφ θφζκν φηη παξνπζηάδεη ηα ρακειφηεξα
επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γελεέο.
θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη αξρηθά λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο
πνπ επηδξνχλ ζηελ Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε ησλ Millennials θαη αθνξνχλ ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε θαη ην ηαίξηαζκα (fit) ή
δηαθνξά (misfit) κεηαμχ Δπηζπκεηψλ θαη Πξαγκαηηθψλ Οξγαλσζηαθψλ Αμηψλ. ηε
ζπλέρεηα, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα
αμηνινγεζνχλ θαη ζα ζπδεηεζνχλ ηα επξήκαηα θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ρξήζηκεο
πξνηάζεηο γηα ηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο, ηεο
Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ Οξγαλσζηαθψλ αμηψλ ηφζν ελλνηνινγηθά φζν θαη
ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηελ γεληά ησλ Millennials βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.
ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε.
ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ν
ηξφπνο πνπ ζρεδηάζηεθε ε παξνχζα έξεπλα κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ
πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην δπν. ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ν θαζνξηζκφο θαη ην κέγεζνο
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ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαη ε πεξηγξαθή ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ηεο έξεπλαο. Σέινο,
πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο.
ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ
αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθηθή απεηθφληζε
κε κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο θαη παξαηίζεληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο
ζπζρέηηζεο, δηαθνξάο κέζσλ θαη παιηλδξφκεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS.
Σν πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο πξνέθπςαλ
απφ ηελ πεξηγξαθηθή απεηθφληζε θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ππνζέζεσλ θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε.
ην έθην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ηνλίδεηαη ε
ζεκαληηθφηεηα απηψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ
πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ απφ ηε πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο Οξγαλσζηαθήο Γέζκεπζεο ησλ Millennials, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο
ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο γεληάο απηήο.
ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη αλαθέξνληαη
πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο.
Σέινο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη μελφγισζζεο θαη ειιεληθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, κειεηψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη
βηβιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Σν
παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαη ην δνκεκέλν
εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.
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2. ΒΗΒΗΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ

2.1.1 Γενιέρ ζηον επγαζιακό σώπο
Ωο γεληά κπνξεί λα νξηζηεί έλα γθξνππ αηφκσλ πνπ έρνπλ θνηλή ρξνλνινγία γέλλεζεο
θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη απφ δηάθνξα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία
έρνπλ ιάβεη κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο κεηέπεηηα δσήο ηνπο,
φπσο θνηλέο ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο ή θνηλσληθέο εκπεηξίεο (Kupperschmidt, 2000).
χκθσλα κε ηνπο Kowske, Rasch & Wiley (2010), ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κηα γεληά
γελληνχληαη, μεθηλνχλ ην ζρνιείν, εληάζζνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, απνθηνχλ παηδηά
θαη ζπληαμηνδνηνχληαη πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή θαη ζηελ ίδηα ειηθία. Δπηπιένλ,
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ειηθία φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη πφιεκνη, ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη
θνηλσληθέο αιιαγέο. Οη εκπεηξίεο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο,
κπνξνχλ λα έρνπλ επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ αμηψλ θαη ησλ
πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ησλ ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε γεληάο, νη
Costanza, Badger, Fraser, Severt, Gade (2012), ηνλίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί
ζεκαληηθά ππφςε ην κέξνο φπνπ απηά ιακβάλνπλ ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ηα ηζηνξηθά θαη
πνιηηηζκηθά πνπ βίσζαλ ηα άηνκα ζηελ Ακεξηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1950 -1960
δηαθέξνπλ ζε δσηηθήο θχζεσο ζεκεία απφ εθείλα ζηελ Βξαδηιία, Ρσζία ή Κίλα. πλεπψο
γελλάηαη ην εξψηεκα αλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη γεληθεχζεηο γηα ηελ επίδξαζε
ησλ γελεψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο-θνπιηνχξεο.
ην πιαίζην ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, νη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζην βαζκφ πνπ νη
θνηλέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ θάζε γεληάο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
πξνζδνθηψλ, ησλ θηλεηήξησλ παξαγφλησλ, ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο αμηψλ θαζψο επίζεο θαη
εξγαζηαθψλ ζηάζεσλ φπσο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε
δηάζεζε απνρψξεζεο. O ιφγνο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε εξεπλάηαη ζπζηεκαηηθά θαη
δηεμνδηθά ππφθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζέιθπζεο, εθπαίδεπζεο, ακνηβψλ βάζεη ησλ
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αηφκσλ ηεο θάζε γεληάο.
Οη ηξεηο εξγαζηαθέο γεληέο πνπ απνηεινχλ ην ζεκεξηλφ εξγαζηαθφ δπλακηθφ είλαη:


Οη Baby Boomers, γελλεκέλνη απφ ην 1946 έσο ην 1964



Ζ γεληά Υ, γελλεκέλνη απφ ην 1965 έσο ην 1979
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Οη Millennials, γελλεκέλνη απφ ην 1980 έσο ην 2000

χκθσλα κε ηνλ Zemke (2015), νη παξαπάλσ ηξεηο γεληέο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή
εξγαζηαθή εζηθή θαη ζηάζε απέλαληη ζηε δνπιεία, δηαθνξεηηθή πξνηίκεζε ζηνλ ηξφπν
πνπ αζθνχλ εγεζία ή επηζπκνχλ λα δηνηθνχληαη, μερσξηζηή ζηάζε απέλαληη ζε εξγαζηαθά
δεηήκαηα φπσο ε πνηφηεηα, ν ηξφπνο εμππεξέηεζεο, ε ζπλέπεηα ζην σξάξην. Όπσο
ζπλερίδεη ν ζπγγξαθέαο, πξφθεηηαη γηα ην πην δηεπξπκέλν θάζκα ειηθηψλ κε δηαθνξεηηθέο
πεπνηζήζεηο θαη αμίεο πνπ φρη κφλν δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή εξγαζηαθή
θνπιηνχξα ζηνλ ζχγρξνλν εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά απνηεινχλ πξνθιήζεηο γηα ηε δηνίθεζε
ησλ νξγαληζκψλ, αθνχ θαινχληαη λα εξγαζηνχλ καδί, λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά θαη λα
θέξνπλ ηα απαηηνχκελα απνηειέζκαηα.
χκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληηλίδε (2017), νη εθπξφζσπνη ηηο θάζε κηαο απφ ηηο ηξείο γεληέο
παξνπζηάδνπλ ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη αδπλακίεο ζηνλ
εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Σν θιεηδί είλαη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο λα ζπγθξαηήζεη θαη λα
αμηνπνηήζεη ηα ηαιέληα ηεο θάζε κηαο απφ ηηο γεληέο θαη λα επηηχρεη ηεο ζπλχπαξμε θαη
ζπλεξγαζία ηνπο ψζηε λα αλαθάκςεη ε αγνξά.
ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, αλαιχνληαη ελδειερψο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη
ζηε γεληά ηελ νπνία εμεηάδεηαη ζηε παξνχζα εξγαζία, ηνπο Millennials, ζχκθσλα κε ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία.

2.1.2 H γενιά ηων Millennials
Οη Millennials, γλσζηνί θαη σο γεληά ηεο ρηιηεηίαο ή γεληά Y είλαη ε δεκνγξαθηθή νκάδα
αηφκσλ πνπ αθνινπζεί ρξνλνινγηθά ηε γεληά X θαη πξνεγείηαη ηεο γεληάο Z. Παξφιν πνπ
δελ ππάξρνπλ αθξηβείο εκεξνκελίεο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο αξρήο ή ηνπ ηέινπο απηήο
ηεο γεληάο, νη δεκνγξάθνη θαη νη εξεπλεηέο ζεσξνχλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 σο
εκεξνκελία αξρήο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000
σο εκεξνκελία ηέινπο (Wikipedia). χκθσλα κε ηνπο Kaifi, Nafei & Khafar (2012), ε
γεληά απηή νλνκάζηεθε Millennials ιφγσ ηεο ρξνλνινγηθήο εγγχηεηάο ηεο ζηελ λέα
ρηιηεηία πνπ ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθηαθήο επνρήο. O φξνο Millennials
απνδφζεθε απφ ηνπο Strauss & Howe (1991), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε ζπξξνή ησλ
δεκoγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ε αλάπηπμε ηνπ θχθινπ δσήο, ηα γνληθά πξφηππα θαη νη
θνηλσληθέο θξίζεηο ηνπ 20νπ αηψλα ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα, μερσξηζηή γεληά ελειίθσλ
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κε θνηλσληθή ζπλείδεζε, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ
ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο.
Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο Millennials παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κε βάζε ηε
θνηλσλία, ηε θνπιηνχξα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ησλ αηφκσλ, σζηφζν
παξαηεξνχληαη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα
πεξηγξάςνπλ ηε γεληά απηή.
Υαξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηε γεληά απηή είλαη : αηζηνδνμία, απηνπεπνίζεζε,
πνιηηηθφ πλεχκα, κεγάιε γνληθή εκπινθή, αλάγθε εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο θαη
πξνζσπηθήο δσήο, αλππνκνλεζία, πνιππξαγκνζχλε θαη νκαδηθφ πλεχκα (Alsop, 2008).
Οη Howe & Strauss (2000) ζε εθηεηακέλε κειέηε γηα ηνπο Millennials, ηνπο απνδίδνπλ ηα
αθφινπζα επηά ραξαθηεξηζηηθά : 1. Δίλαη μερσξηζηνί θαη γεκάηνη ππνζρέζεηο. 2.Έρνπλ
κεγαιψζεη ζε έλα πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ γεκάην ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή απφ ηνλ
πεξίγπξφ ηνπο. 3. Έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 4. Σνπο
δηέπεη νκαδηθφηεηα θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. 5.Πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, σο
απνηέιεζκα ησλ δπζθνιφηεξσλ ζρνιηθψλ απαηηήζεσλ θαη κηαο έκθπηεο ππεπζπλφηεηαο
πνπ ηνπο δηέπεη. 6. Αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε θαη ηελ πίεζε λα αξηζηεχζνπλ ζε φιεο ηηο
πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. 7. Παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηηθνί θαη ιηγφηεξν
«επαλαζηάηεο».
Όπσο ππνζηεξίδεη ν Κσλζηαληηλίδεο (2017), νη Millennials έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ
ππφβαζξν θαη ηνπο δηέπεη αηζηνδνμία θαηά ηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο,
σο απνηέιεζκα ηεο πίζηεο πνπ έρνπλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. ηνηρεία πνπ ηνπο
ραξαθηεξίδνπλ είλαη ε θηινδνμία, ε ηάζε λα γίλνπλ εγέηεο, ε νκαδηθφηεηα, ε επηζπκία γηα
εμέιημε, ν δπλακηζκφο, ε δηάζεζε γηα θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα
λα πξνζαξκφδνληαη ζε ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Όηαλ αληηιακβάλνληαη φηη ε
εξγαζία ηνπο δελ ηνπο παξέρεη πξνθιήζεηο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ αλά πάζα ζηηγκή
πνξεία. Δπηδηψθνπλ λα έρνπλ πνιιαπινχο ξφινπο ζηελ εξγαζία ηνπο, αλαδεηνχλ παληνχ
ηε γλψζε αλαπηχζζνληαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνλ
πξντζηάκελν ηνπο, ελψ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη ηελ
απνθφκηζε εκπεηξηψλ θαη ιηγφηεξν γηα ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο, αθνχ είλαη βέβαηνη φηη ν
κηζζφο ηνπο ζην κέιινλ ζα απμεζεί ιφγσ ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζα έρνπλ
θεξδίζεη. ην ίδην πιαίζην, Ο Tulgan (2009) αλαθέξεη φηη νη Millennials δίλνπλ κεγάιε
έκθαζε ζηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο θαζψο επίζεο θαη ζην λφεκα πνπ ηνπο δίλεη
ε εξγαζία ελψ νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο δηαδξακαηίδνπλ ππνδεέζηεξν ξφιν.
Όπσο αλαθέξνπλ νη Twenge, Campbell, Hoffman, & Lance (2010), ε πιεηνςεθία ησλ
Millennials έρνπλ κεγαιψζεη θαη θνηλσληθνπνηεζεί ζε έλα νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ
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πεξηβάιινλ γεκάην ππνζηήξημε θαη πξνζνρή. ε έξεπλά πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ε νπνία
ηνπο αθνξνχζε καζεηέο ηνπ ιπθείνπ (απφ ην 1930 έσο ην 2000) ζρεηηθά κε
ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, νη Millennials παξνπζίαζαλ πνιχ πςειά πνζνζηά
απηνεθηίκεζεο ζε ζεκείν πνπ άγγηδαλ ηα φξηα ηνπ λαξθηζζηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη
πςειή απηνπεπνίζεζε θαη δηεθδηθεηηθφηεηα. Όπσο ζπλερίδνπλ νη ζπγγξαθείο, απηφ
ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζην λα κελ έρνπλ ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο,
κεγαιχηεξε αλάγθε γηα εζηθέο θαη πιηθέο αληακνηβέο θαη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο απφ
επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Οη Millennials ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα
απηνεθηίκεζεο θαη εμσηεξηθήο έδξαο ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ησλ πξνεγνχκελσλ
γελεψλ.
Οη Millennials είλαη ε πξψηε γεληά πνπ κεγάισζε ζηνλ δηεπξπκέλν ειεθηξνληθφ θαη
ςεθηαθφ θφζκν θαη έρεη αλάινγε θηινζνθία πξνζέγγηζεο απέλαληη ζηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν. Απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα, νη Millennials κεγάισζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ
θπξηάξρεζε ε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα
θνηλσληθά δίθηπα θαη ην Internet. ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ, ην δηαδίθηπν
κεηαηξάπεθε απφ ηάζε ζε αλαγθαίν θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Απηή ε ππεξβνιηθή έθζεζε θαη εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία έρεη άκεζε επίδξαζε ζηνλ
ηξφπν πνπ απνθηνχλ, επεμεξγάδνληαη θαη κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο
δηαθνξνπνηεί ξηδηθά απφ ηεο πξνεγνχκελεο γεληέο (Tapscott, 2009). Όπσο αλαθέξεη ν
Κσλζηαληηλίδεο (2017), ε γεληά απηή είλαη εζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία θαη ζηα social
media. Πηζηεχνπλ αθξάδαληα ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ηερλνινγία θαη
πξνζδνθνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα ζπγρξνλίδνληαη κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο. Πνιινί
κειεηεηέο άιισζηε ηνπο απνθαινχλ «απηφρζνλεο ηεο ςεθηαθήο γεο» (digital natives).
πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε γεληά απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ
απηνπεπνίζεζε, δπλακηζκφ, νκαδηθφηεηα, ηερλνινγηθή πξφνδν θαη πξνζδνθίεο εμέιημεο,
ζηνηρεία πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε αιιά θαη ζηνλ
ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο.
ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα ν ηξφπνο πνπ ε γεληά
απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο ηξεηο θχξηεο κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, θαη ηηο νξγαλσζηαθέο αμίεο.
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2.2 Οπγανωζιακή Γέζμεςζη

2.2.1 Δννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ
Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έρεη πξνζειθχζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ
θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απνηειεί θεληξηθφ αληηθείκελν ηεο Γηνίθεζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Γηαρξνληθά, έρνπλ δνζεί αξθεηνί νξηζκνί απφ ηνπο κειεηεηέο, νη
νπνίνη αλαθέξνληαη θπξίσο ζην βαζκφ πνπ ν εξγαδφκελνο κηαο επηρείξεζεο αλαπηχζζεη
ςπρνινγηθφ δέζηκν θαη ηαπηίδεηαη κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο.
Ωο νξγαλσζηαθή δέζκεπζε νξίδεηαη «ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε
ζρέζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηελ επηρείξεζε θαη έρεη ζπλέπεηεο ζηελ απφθαζε ηνπ αηφκνπ
λα ζπλερίζεη ή φρη λα είλαη κέινο ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη» (Meyer, Allen &
Smith, 1993, ζει 539). χκθσλα κε ηνπο Mowday, Porter & Steers (φπσο αλαθέξνπλ νη
Ajay & Bindu, 2015) ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απνδίδεηαη ε έλλνηα ηεο ζρεηηθήο
δχλακεο βάζεη ηεο νπνίαο ην άηνκν εκπιέθεηαη θαη ηαπηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε
επηρείξεζε θαη φπσο ζπκπιεξψλεη ν Armstrong (2014) ηα ζπλαηζζήκαηα εκπινθήο,
ηαχηηζεο θαη πίζηεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα ηνπ εξγαδφκελνπ λα
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.
Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε αλαθέξεηαη ζην ςπρνινγηθφ δέζηκν ην νπνίν αλαπηχζζεη ην
άηνκν κε ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη. ην δέζηκν απηφ απνδίδνληαη ηξεηο δηαζηάζεηο:
α) ε ζπκκφξθσζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη πηνζεηνχλ ζηάζεηο κε ζθνπφ λα
απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη αλ θαη δελ ελζηεξλίδνληαη ηα
πηζηεχσ θαη ηηο αμίεο ηεο, β) ε ηαχηηζε, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηχμεη ή λα δηαηεξήζεη κηα θαιή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε – νκάδα, ζέβεηαη θαη
απνδέρεηαη ηηο αμίεο ηεο, ρσξίο φκσο λα ηηο πηνζεηεί, θαη γ) ε εζσηεξηθνπνίεζε, ε νπνία
πξνθχπηεη φηαλ νη αμίεο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηεο νκάδαονξγάλσζεο (O’Reilly & Chatman, 1986).
Παξφιν πνπ έρνπλ απνδνζεί αξθεηέο ελλνηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, επηθξαηέζηεξε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε
ελλνηνιφγεζε ησλ Meyer & Αllen (1991) φπνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν ηξεηο βαζηθέο
δηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε (affective commitment), ε
θαλνληζηηθή δέζκεπζε (normative commitment) θαη ε δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο
(continuance commitment).
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H ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ
πνπ δεκηνπξγεί ν εξγαδφκελνο κε ηελ επηρείξεζε θαη αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο, ηεο ηαχηηζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ
αμηψλ ηεο νξγάλσζεο (Meyer & Herscovitch, 2001). Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Ajay θαη
Bindu (2015), ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη ε πνιπηηκφηεξε θαη
πην επηζπκεηή δηάζηαζε νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο γηα κηα επηρείξεζε επεηδή θηλεηνπνηεί
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη εληζρχεη ηε δηάζεζε παξακνλήο ηνπο ζε απηή. Ζ
δηάζηαζε απηή ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαηαδεηθλχεη φηη ην άηνκν δεκηνπξγεί
δεζκφ κε ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη επεηδή «ην ζέιεη». χκθσλα κε ηνπο
Meyer&Allen (1991), νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ηνπ
αηφκνπ είλαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηε δεχηεξε νη ζπλζήθεο θαη ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο, ε νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε, ε ζαθήλεηα ησλ ξφισλ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία θαη ε εμέιημε (Γξνπδήο, 2018).
H θαλνληζηηθή δέζκεπζε πεξηγξάθεη ην αίζζεκα ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο εζηθήο
ππνρξέσζεο πνπ ληψζεη ν εξγαδφκελνο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε θαη ηε ζθέςε φηη κε ηελ
απνρψξεζή ηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηελ επηρείξεζε. Σα ζηνηρεία απηά
ζπληεινχλ ζηελ παξακνλή ηνπ ζε απηή. Ο εξγαδφκελνο ληψζεη φηη «νθείιεη» λα κείλεη. Ζ
Παιπαλά (2018) αλαθέξεη πσο ε ππνρξέσζε ή ε επζχλε απηή πνπ ληψζεη ην άηνκν
πξνθχπηεη απφ παξνρέο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη φπσο εθπαίδεπζε,
επθαηξίεο κάζεζεο, ζηαδηνδξνκία. Σν άηνκν αηζζάλεηαη δέζκεπζε αθνχ θπξηαξρεί ε
αίζζεζε φηη ε νξγάλσζε βαζίδεηαη θαη επελδχεη ζηελ αλάπηπμή θη εμέιημή ηνπ, ζπλεπψο
ληψζεη ηελ αλάγθε λα «απνπιεξψζεη ην ρξένο».
Σέινο, ε δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ εξγαδφκελνπ λα
παξακείλεη ζηελ επηρείξεζε εμαηηίαο ηνπ αληηιακβαλφκελνπ θφζηνπο πνπ ελέρεη ε πηζαλή
απνρψξεζε ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο επθαηξίεο
απαζρφιεζεο. Σν θφζηνο κπνξεί λα είλαη είηε νηθνλνκηθφ είηε θνηλσληθφ φπσο ε θηιία κε
ζπλαδέιθνπο (Meyer θαη Allen, 1991). Οη δπν εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη θαη νη ηξεηο
δηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα γηα θάζε εξγαδφκελν κε δηαθνξεηηθφ
βαζκφ έληαζεο.
Όπσο δηαηππψλεη ε Litau (2009), απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο έρνπλ εξεπλεζεί
επηζηεκνληθά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε θαλνληζηηθή δέζκεπζε αθνχ
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παξνπζηάδνπλ θνηλά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζή ηνπο ζε εξγαζηαθά
απνηειέζκαηα φπσο παξαγσγηθφηεηα θαη δηάζεζε απνρψξεζεο.

2.2.2 Παπάγονηερ και αποηελέζμαηα Οπγανωζιακήρ Γέζμεςζηρ

Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ΓΑΓ αιιά θαη
γεληθφηεξα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθά
ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ, ηα νπνία θξίλνληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε.
Οη Meyer et al (1993) ηνλίδνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θαλνληζηηθή δέζκεπζε
επεξεάδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ,
ζηελ νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε, ζηε ζαθήλεηα ησλ ξφισλ ηεο εξγαζίαο θαη ζηε
δηθαηνζχλε πνπ ππάξρεη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια νη δπν απηέο
δηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη νδεγνχλ ζε
ζπκπεξηθνξέο φπσο ηε κείσζε ηνπ απνπζηαζκνχ θαη ηεο ρακειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ παξακνλή ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ επηρείξεζε. Όζν
κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο ησλ αηφκσλ
ηφζν πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα θαηαβάινπλ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο νξγαλσζηαθνχο
ζηφρνπο.
Όπσο δηαηππψλεη ε Nehmeh (2009), έλαο αθνζησκέλνο εξγαδφκελνο ελζηεξλίδεηαη θαη
ηαπηίδεηαη κε ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, παξνπζηάδεη εξγαζηαθή θηιφηηκε ζπκπεξηθνξά
(organizational citizenship behavior) θαη επηδεηθλχεη πξνζπκία λα ππεξβεί ηηο απαηηήζεηο
πνπ απαηηεί ν εξγαζηαθφο ηνπ ξφινο, ζπλεηζθέξνληαο παξάιιεια ζηελ επίηεπμε ησλ
νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. O δεζκφο απηφο πνπ δεκηνπξγνχλ νη εξγαδφκελνη κε ηελ
επηρείξεζε ζπληειεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ παξακνλή ηνπο ζε απηή.
χκθσλα κε ηνλ Kahn, φπσο αλαθέξεη ε Ηνξδάλνγινπ (2008), ε δέζκεπζε ζπληειεί ζην
λα δίλεη ην άηνκν ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπ ζηελ εξγαζία ζε θάζε επίπεδν, ζσκαηηθφ,
γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ. Όπσο ζπλερίδεη ε ζπγγξαθέαο, ε δέζκεπζε απφ κφλε ηεο δελ
είλαη απαξαίηεηα εγγχεζε επηηπρίαο θαζψο δελ απνηειεί ζπάλην θαηλφκελν εξγαδφκελνη
νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ πςειά επίπεδα δέζκεπζεο λα αηζζάλνληαη φηη δελ επηηπγράλνπλ ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα επεηδή ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπο.
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Ζ Tschantz (2016) αλαθέξεη πσο ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε επεξεάδεηαη απφ ηα
πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο θαη ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ, ζηνηρεία πνπ
θαζνξίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε γεληά θαηά ηελ νπνία έρεη γελλεζεί θαη
κεγαιψζεη. Σν ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε γεληά δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο γηα ην ρψξν εξγαζίαο, νη
νπνίεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξσζνχλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο.
Έξεπλα ησλ Walden, Jung &Westerman (2017) πνπ πεξηειάκβαλε δείγκα 500
Millennials εξγαδνκέλσλ ζηελ Ακεξηθή, είρε σο εχξεκα φηη νη θπξηφηεξνη
πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο είλαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ
ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή αθνζίσζε (job engagement) ελψ βξέζεθε
θαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη παξακνλήο ζηελ επηρείξεζε.
Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο ζηελήο απηήο ζρέζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε ηηο παξαπάλσ
εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο, νη επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα αζρνινχληαη δηεμνδηθά κε
ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ ελδπλάκσζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε
απψηεξν ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ ηαιέλησλ ηνπο θαη ηε κείσζε ησλ απνρσξήζεσλ, πνπ
απνηεινχλ θνκβηθά δεηήκαηα γηα ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, αιιά θαη γηα
νιφθιεξν ησλ νξγαληζκφ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνπο Brack & Kelly (2012), ν πςειφο
βαζκφο απνρσξήζεσλ δχλαηαη λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε αθνχ
φρη κφλν νδεγεί ζε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη κεηαθνξά ηεο γλψζεο έμσ απφ ηνλ
νξγαληζκφ, αιιά δεκηνπξγεί επίζεο δπζθνιίεο ζηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ παξακνλή
πηζαλψλ ηαιέλησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ηε λεφηεξε γεληά
εξγαδνκέλσλ.

2.2.3 Millennials και Οπγανωζιακή Γέζμεςζη
Όζνλ αθνξά ηνπο Millennials θαη ηελ ζρέζε πνπ παξνπζηάδνπλ κε ηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε, ζηνλ δηεζλή επηρεηξεζηαθφ θφζκν επηθξαηεί δηάρπηε ε αληίιεςε φηη ε γεληά
απηή παξνπζηάδεη ρακειφηεξα επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο
πξνεγνχκελεο (ησπεξή γελεά, γελεά Baby Boomers, γελεά Υ) θπξίσο ιφγσ ειηθηαθψλ,
νηθνλνκηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ απηή ηε γεληά.
Αληηζέησο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο ησλ Costanza, Badge, Fraser, Severt
&Gade (2012) έδεημαλ φηη δελ παξνπζηάδνληαη ζπζηεκαηηθέο θαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ γελεψλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
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χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ReportLinker (2017) αλαθνξηθά κε ην βαζκφ δέζκεπζεο θαη
αθνζίσζεο ησλ Millennials, ην 44% απηήο ηεο γεληάο απάληεζε φηη «πηζαλφλ» ζπκθσλεί
κε ηε δήισζε φηη αηζζάλνληαη δέζκεπζε γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη,
πνζνζηφ ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην 66% ησλ εξγαδνκέλσλ παιαηφηεξσλ γελεψλ (
Baby Boomers, Generation X) πνπ δειψλνπλ «highly committed» ζηνλ ησξηλφ εξγνδφηε
ηνπο.
Όπσο αλαθέξεη ζηε δηαηξηβή ηεο ε Litau (2016), ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο
πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε κηα καθξνρξφληα ζρέζε νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο,
νη Millennials δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κε ηελ νξγάλσζε κφλν φηαλ
παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ
ελαιιαγή ξφισλ θαη πξνθιεηηθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη φηαλ ηνπο παξέρεηαη
mentoring θαη ππνζηήξημε. Ζ κεηάβαζε ηνπο απφ ηε κηα επηρείξεζε ζε θάπνηα άιιε
απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν αθνχ πξσηαξρηθή ηνπο επηδίσμε θξίλεηαη ε αλάγθε γηα
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε.
ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Job Application Center (2014), βξέζεθε φηη απφ
δείγκα 2000 εξγαδνκέλσλ, ην 41% ησλ Millennials ζεσξεί φηη ζα παξακείλεη ζηελ ίδηα
επηρείξεζε γηα ιηγφηεξν απφ δπν ρξφληα, πνζνζηφ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ
αηφκσλ ηεο γεληάο Υ (17%) θαη ηνπο Baby Boomers (10%). Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ην
γεγνλφο φηη γηα ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο ε ζηαζεξφηεηα θαη ε εξγαζηαθή αζθάιεηα
ζεσξνχληαλ πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Πξνηεξαηφηεηα ηνπο απνηεινχζε ε ηεξαξρηθή
ηνπο αλέιημε ζε αλψηεξεο ζέζεηο κε πςειφηεξνπο κηζζνχο θαη κεγαιχηεξν θχξνο.
Αληίζεηα, νη Millennials εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ
πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζσπηθή θη επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη ιηγφηεξν ζηελ
ηεξαξρηθή ηνπο άλνδν ζηελ εηαηξία πνπ εξγάδνληαη. Παξφκνηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο
Millennials θαη ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε έδεημε φηη ην 43% ησλ εξγαδνκέλσλ απηήο ηεο
γεληάο επηζπκνχλ λα θχγνπλ απφ ηελ επηρείξεζε κέζα ζε δηάζηεκα δπν εηψλ ελψ κφλν ην
28% επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ γηα δηάζηεκα πέληε εηψλ (PR Newswire, 2018).
Ζ έξεπλα ηνπ Patalano,(φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε δηαηξηβή ηεο Litau, 2009) είρε σο
εχξεκα φηη νη Millennials έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θαλνληζηηθή
νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε γεληά (X), γεγνλφο πνπ αλ
ζπλδπαζηεί κε ην εχξεκα ηεο έξεπλαο ησλ D’ Amato θαη Herzfeldt (2008) φηη νη
Millennials εκθαλίδνπλ ρακειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε απφ ηνπο Baby Boomers
κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη Millennials είλαη ε γεληά κε ηελ ρακειφηεξε
νξγαλσζηαθή δέζκεπζε.
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Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, βαζηθή δηάζηαζε πνπ θαζνξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
δέζκεπζε ησλ αηφκσλ απνηειεί ε πίζηε (loyalty) ζηελ νξγάλσζε ηελ νπνία αλήθνπλ.
χκθσλα κε ηνλ Nolan (2015), νη Millennials ζεσξνχληαη κηα γεληά κε ραξαθηεξηζηηθφ
φηη κεηαπεδά απφ ηνλ έλα νξγαληζκφ ζηνλ άιινλ ζπλερψο (“ job hop”) ιφγσ ηεο ρακειήο
ηεο πίζηεο ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη, θαζψο θαη ηεο επηζπκίαο ηεο γηα ζπλερείο
αιιαγέο.
Οη Franco θαη Lyapina (2016) ππνζηεξίδνπλ φηη νη Millennials αιιάδνπλ εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ θαηά κέζν φξν θάζε πέληε ρξφληα. Οη εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζηε γεληά
απηή πεξηγξάθνληαη απφ ηηο δεκνζθνπήζεηο σο απξφζπκνη λα δεζκεπηνχλ κε ηελ
επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθνπλ, αθνχ πξνηεξαηφηεηέο ηνπο απνηεινχλ ε «εχθνιε»
απαζρφιεζε, ε εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.
Πηζαλέο αηηίεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ νη Millennials κε
ηελ επηρείξεζε θαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ην ρακειφ βαζκφ δέζκεπζήο ηνπο ζε απηή
φπσο αλαθέξεη ν Mahoney (2015) κπνξεί λα απνηεινχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαζνξίδνπλ απηή ηε γεληά φπσο νη δηαθνξεηηθέο αμίεο (worklife balance, career
development, δηθαηνζχλε), αλάγθεο (απην-πξαγκάησζε, αλάγθε γηα αιιαγή), πξνζδνθίεο,
φπσο επίζεο νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ
πεξίνδν πνπ κεγάισζαλ νη Millennials.
Οη Aruna &Αnitha (2015) αλαθέξνπλ φηη νη Millennials εξγαδφκελνη δελ είλαη
αθνζησκέλνη θαη πηζηνί ζηελ νξγάλσζε πνπ αλήθνπλ, αιιά ζην επάγγεικά ηνπο. Ζ
πξνζήισζε ηνπο ινηπφλ ζην επάγγεικα θαη ηελ θαξηέξα ηνπο (professional commitment)
κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρακειφηεξε δέζκεπζε ζηελ νξγάλσζε. Όπσο αλαθέξεη
ε Ηνξδάλνγινπ (2008), αξθεηνί ζπγγξαθείο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηελ επαγγεικαηηθή θαη
νξγαλσζηαθή δέζκεπζε σο αιιεινζπγθξνπφκελεο έλλνηεο αθνχ ε ζπλερήο αχμεζε ηεο
δέζκεπζεο ζην επάγγεικα ηείλεη λα ππνθαζηζηά ηελ δέζκεπζε ζηελ επηρείξεζε. Όπσο
ζπλερίδεη ε ζπγγξαθέαο, ηα άηνκα πνπ δεζκεχνληαη πεξηζζφηεξν ζην επάγγεικά ηνπο,
ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία, αλαδεηψληαο ην θαηάιιειν πιαίζην πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ
εξγαζηαθή ηνπο αμία. Έξεπλα ησλ Ajay θαη Bindu (2015) έδεημε φηη νη Millennials
παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε επαγγεικαηηθή θαη ρακειφηεξε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζε
ζρέζε κε ηηο άιιεο γεληέο.

Ζ Litau (2009) απνδίδεη κηα πεξηζζφηεξν πξνζσπνθεληξηθή δηάζηαζε ζηελ δέζκεπζε
αλαθέξνληαο πσο νη Millennials δεκηνπξγνχλ δεζκνχο κε ηνπο δηεπζπληέο θαη
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πξντζηακέλνπο ηνπο θαη απηφ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ελαιιαγψλ
ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε γεληά απηή.
H Cunningham (2016) εληνπίδεη φηη νη ζπρλέο αιιαγέο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ θαη φρη απφ ηε
γεληά ζηελ νπνία αλήθνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο αλαθέξεη ζηε ζπλέρεηα, ην 2010 (γεληά
Millennials) ν κέζνο φξνο παξακνλήο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25-34 ρξνλψλ ζηελ επηρείξεζε
ήηαλ 3.2 ρξφληα, ελψ ην 1983 (γεληά Baby Boomer) ν κέζνο φξνο παξακνλήο ησλ αηφκσλ
ειηθίαο 25-34 ρξνλψλ ζηελ επηρείξεζε ήηαλ ιηγφηεξνο (3ρξφληα). Αληίζηνηρα, ην 2012 ην
πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25-34 ρξνλψλ παξέκεηλαλ ζηελ επηρείξεζε 5-9 ρξφληα ήηαλ
27% (γεληά Millennials),ελψ ην 2000, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 5-9 ρξφλσλ,
παξέκεηλε ζηελ επηρείξεζε κφλν ην 21% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25-34 ρξνλψλ (γεληά Υ).
Σελ ίδηα άπνςε γηα ηελ κε δηαθνξνπνίεζε ησλ γελεψλ φζνλ αθνξά ηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε δηαηππψλνπλ θαη νη Buckley, Viechnicki θαη Barua (2015). Όπσο
ππνζηεξίδνπλ, ηα λεφηεξεο ειηθίαο άηνκα αλεμαξηήησο γεληάο ηείλνπλ λα αιιάδνπλ
εξγαζηαθφ ρψξν πεξηζζφηεξν ζπρλά απφ ηα κεγαιχηεξα άηνκα κέρξη λα απνθαηαζηαζνχλ
θαη λα απνθηήζνπλ νηθνγέλεηα. ηε ζπλέρεηα επηζεκαίλνπλ πσο θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο γηα ηε ρακειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πεξηζζφηεξν ε
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλεη ε θάζε γεληά θαη ιηγφηεξν
νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ηα νπνία ηελ απαξηίδνπλ.
Όπσο αλαθέξζεθε αξρηθά, ε ρακειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ επηρείξεζε (απνπζηαζκφο,
νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο, ρακειή απφδνζε εξγαδνκέλσλ). Σν γεγνλφο απηφ- αλ
ζπλδπαζηεί κε ηε δηαθαηλφκελε ρακειή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη
Millennials- θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ απφ ηε κεξηά
ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηε ζπγθξάηεζε ησλ Millennials ζην παξφλ εξγαζηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ. ην ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ ζεσξείηαη θνκβηθφο θαη ν ξφινο ηεο
Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαζψο θαιείηαη λα ελαξκνλίζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κε
ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αμίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο γεληάο απηήο.
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2.3 Δπγαζιακή Ηκανοποίηζη

2.3.1 Δννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ
χκθσλα κε ηελ Νίθα (2008) ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη έλα πνιπδηάζηαην
θαηλφκελν πνπ εμαξηάηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο θαη γη
απηφ ην ιφγν ππάξρεη κεγάινο φγθνο επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Ωζηφζν, παξά ηελ επξεία κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν ζηνλ
επηζηεκνληθφ ρψξν φζν θαη ζηε θαζεκεξηλφηεηα, ν Aziri (2011) αλαθέξεη φηη δελ
ππάξρεη αθφκα γεληθή ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ νχηε κε ην ηη
αληηπξνζσπεχεη.
χκθσλα κε ηελ Sypniewska (2013) ε έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη πξνέιζεη
απφ ηελ αλζξσπηζηηθή ζρνιή ζθέςεο, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα παξαθιάδη ηεο
ςπρνινγίαο. Ο πξφδξνκνο θαη ππνζηεξηρηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο ζθέςεο
ζεσξείηαη ν Maslow, o νπνίνο πηζηεχεη πσο νη άλζξσπνη επηδεηνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο
αλάγθεο ηνπο ηνπνζεηψληαο ηηο ζε ηεξαξρηθή ζεηξά, νη νπνίεο ζπρλά απεηθνλίδνληαη κε ηε
κνξθή ππξακίδαο. Απφ ρακειφηεξα πξνο ςειφηεξα, αξρηθά ηνπνζεηεί ηηο βαζηθφηεξεο –
βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο, ηηο αλάγθεο θνηλσληθήο
απνδνρήο, ηηο αλάγθεο απηνεθηίκεζεο θαη ηέινο πςειφηεξα ζηελ ππξακίδα ηηο αλάγθεο
απηνπξαγκάησζεο. χκθσλα κε ηνλ Maslow, κφλν φηαλ πεξηέιζεη ην αίζζεκα ηεο
ηθαλνπνίεζεο ζηα αξρηθά επίπεδα ηεο ππξακίδαο δεκηνπξγείηαη ζην άηνκν ε επηζπκία λα
ηθαλνπνηήζεη θάπνηα αλάγθε , ε νπνία βξίζθεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν (Hoffman, 2003).

Αξθεηνί νξηζκνί έρνπλ δηαηππσζεί θαηά δηαζηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε, σζηφζν ν επηθξαηέζηεξνο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ έρεη δψζεη ν Locke θαη
ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εξεπλεηέο ζε παγθφζκην επίπεδν. πγθεθξηκέλα
αλαθέξεη πσο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη «κηα επράξηζηε ή ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο ή ησλ εκπεηξηψλ πνπ έρεη
απφ ηελ εξγαζία ην άηνκν» ( Locke, 1976, ζει 1304). πλερίδεη, πσο γηα λα επηηεπρζεί ε
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη νη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ
λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν, ε ακνηβή γηα ηελ απνδνηηθφηεηα, ε δίθαηα επνπηεία, ε απηνλνκία θαη ε
ζαθήλεηα ξφισλ (Κάληαο 1998, φπσο αλαθέξεη ε Παιπαλά, 2018). O νξηζκφο ηνπ Locke
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εληάζζεη ηφζν ην ζπλαίζζεκα φζν θαη ηε ζθέςε ζηελ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο.
Γηα ηνλ Spector (1997) , ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαζνξίδεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα γηα ηελ θχζε θαη ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπο.
πγθεθξηκέλα, ν Spector θαηνλνκάδεη ηηο εμήο 14 πηπρέο: εθηίκεζε, επηθνηλσλία,
παξνρέο, ζπλάδειθνη, ζπλζήθεο θαη θχζε ηεο εξγαζίαο, νξγάλσζε, πξνζσπηθή
αλάπηπμε θη εμέιημε, πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, νη δπλαηφηεηεο πξναγσγήο , αίζζεκα
αλαγλψξηζεο θαη αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηα άηνκα θαη έιεγρνο. Έηζη ν
εξγαδφκελνο κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ή δπζαξεζηεκέλνο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαπάλσ πηπρέο.
Ο Ostroff (1992) δηαηππψλεη πσο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα γεληθφηεξε
ζηάζε ηνπ εξγαδνκέλνπ , πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ηηο πξνθιήζεηο ηεο εξγαζίαο,
ηελ απνλνκή δίθαησλ αληακνηβψλ θαη ηεο ζρέζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ο Weiss (2002)
παξνκνίσο αλαθέξεη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη κηα ζηάζε ηνπ αηφκνπ θαη
δίλεη ηε δηάζηαζε ηεο αξλεηηθήο ή ζεηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ηεο απνδίδεη. Δληάζζεη
σζηφζν ηε δηάζεζε θαη ην ζπλαίζζεκα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή
θξηηηθή αμηνιφγεζε, παξάιιεια φκσο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηε
ζηηγκή ηεο αμηνιφγεζεο (Μπαξά, 2014). ηελ ίδηα ινγηθή, ν Armstrong (2014)
αλαθέξεηαη ζε αληηιήςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία αλαπηχζζεη ν εξγαδφκελνο ζρεηηθά
ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή αληηιήςεηο γηα ηελ εξγαζία
νδεγνχλ ζε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ελψ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή αληηιήςεηο ζε
εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα.
χκθσλα κε ηνπο Βαθφια & Νηθνιάνπ (2012, ζει. 170) ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
αλαθέξεηαη ζην επράξηζην ζπλαίζζεκα πνπ απνιακβάλεη ην άηνκν απφ ηηο δηαθνξεηηθέο
δηαζηάζεηο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ.

2.3.2 Παπάγονηερ και αποηελέζμαηα ηηρ Δπγαζιακήρ Ηκανοποίηζηρ
Σειεπηαία, παξαηεξείηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εμεηάδνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο. Βαζηθφο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη
απηφ είλαη επεηδή ε έλλνηα απηή ζχκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά ή
αξλεηηθά κε θαηλφκελα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ
φπσο ε απνδνηηθφηεηα, ν απνπζηαζκφο, ε πξφζεζε γηα απνρψξεζε, ε δέζκεπζε θαη ε
επηζπκία επίηεπμεο ζηφρσλ. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ινηπφλ ην ελδηαθέξνλ ησλ
νξγαληζκψλ γηα ηθαλνπνηεκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ.
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Μειεηψληαο ηελ έλλνηα, έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη θαη απνηειεί ζεκείν
δηαθσλίαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ηθαλνπνίεζε
ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ην άηνκν θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ή ηηο εξγαζηαθέο
ζπλζήθεο.
Ζ Sypniewska (2013), αλαθέξεη πσο νη παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο
κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο : ηηο νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο
εξγαζίαο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα θαη ηέινο, ηηο
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο εληάζζεη ηηο
κηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξεη
πσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο
ζρεηηθά κε ην βαζκφ επηθνηλσλίαο θαη αλαηξνθνδφηεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ
αλαγλψξηζε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ απηνχο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα
αθνξνχλ θπξίσο ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ην βαζκφ δειαδή πνπ ν εξγαδφκελνο
αληηιακβάλεηαη πφζν ελδηαθέξνπζα ή κνλφηνλε είλαη απηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε
σζηφζν είλαη ππνθεηκεληθή θαη εθπίπηεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο
αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σέινο, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο αθνξνχλ ην βαζκφ πνπ
πξνθαινχλ ζηνλ εξγαδφκελν ην αίζζεκα ηεο επθνξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην πεξηβάιινλ
ηεο εξγαζίαο. Μεηαμχ ησλ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ παξερφκελν εμνπιηζκφ
εξγαζίαο, ππνινγηζηέο, απηνθίλεηα, θηλεηά ηειέθσλα θαζψο επίζεο θαη ηελ εθαξκνγή
θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
Ο Spector (1997), δηαρσξίδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή. Ζ
πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ γηα
ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ε δεχηεξε ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηζρχνπζεο
ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ( κηζζφο, ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο, δπλαηφηεηεο
πξναγσγήο, εηαηξηθή θνπιηνχξα, εγεζία).
Γηα ηνλ Vroom (1967), ηθαλνπνίεζε είλαη ζπλάξηεζε ησλ εξγαζηαθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ
αηφκνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ – ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο. ην ίδην πιαίζην, ν
Locke (1976), εληάζζεη ηελ έλλνηα ηεο πξνζδνθίαο ζε θάζε κηα απφ ηηο πηπρέο ηεο
εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε ζεκαληηθφηεηα πνπ πξνζδίδεη ν εξγαδφκελνο ζε θάζε πηπρή
θαζνξίδεη θαη ηελ δπζαξέζθεηα ή ηθαλνπνίεζε πνπ ζα ληψζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πηπρή
εάλ ε πξνζδνθία ηνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί. Παξνκνίσο, ν Armstrong (2004) αλαθέξεη
έλαο ζρεηηθά πςειφο κηζζφο, επθαηξίεο πξναγσγήο, έλα δίθαην ζχζηεκα ακνηβψλ, ην
θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ωζηφζν, επεηδή νη πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο πνπ αλαθέξεη ν Armstrong ζε ζπλδπαζκφ κε
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ηελ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ εξγαζία λα ηθαλνπνηεζνχλ θαζνξίδνπλ ηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε πνπ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε έλλνηα ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο εκπεξηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ππνθεηκεληθφ παξάγνληα
(Sypniewska, 2013).
Ζ πην δεκνθηιήο ίζσο ζεσξία παξαγφλησλ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, φπσο ζπλαληάηαη
ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ηνπ Herzberg, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο.
πγθεθξηκέλα :
Οι παπάγονηερ Τγιεινήρ ( εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά): κηζζφο θαη αζθαιηζηηθέο
παξνρέο, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, αζθάιεηα θαη πγηεηλή
θαηά ηελ εξγαζία, θνηλσληθή ζέζε, πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, πξντζηάκελνο θ.α. Οη

ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εμσηεξηθνί θαη κπνξνχλ
λα νδεγήζνπλ ζε δπζαξέζθεηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη
παξάγνληεο απηνί βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλεηζθέξνπλ ζην λα κελ
ππάξρεη δπζαξέζθεηα, σζηφζν απφ κφλνη ηνπο δελ κπνξνχλ λα ππνθηλήζνπλ ηνλ
εξγαδφκελν.


Οι παπάγονηερ παπακίνηζηρ (θχζε ηεο εξγαζίαο) : επίηεπμε ζηφρσλ, αλαγλψξηζε,
εμέιημε, ειεπζεξία αλάιεςεο επζπλψλ, αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Οη παξάγνληεο απηνί

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εζσηεξηθνί θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ
επραξίζηεζε θαη παξαθίλεζε ζηνλ εξγαδφκελν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ.
Ζ ζεσξία ηνπ Herzberg ππνζηεξίδεη φηη ε βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο θαη ε
επηθξάηεζε ηθαλνπνηεηηθψλ επηπέδσλ ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ
εξγαδφκελν ζε ηθαλνπνίεζε θαη δηάζεζε ζπλεηζθνξάο (Υαξαιακπίδεο, 2015).
Οη παξαπάλσ ζεσξίεο ζπλδένπλ ζηελά ηηο έλλνηεο ηνπ θηλήηξνπ θαη ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Dartey-Baah (2010), παξφιν πνπ ε ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ε δηάζεζε ηνπο λα εξγαζηνχλ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε θάπνην βαζκφ κε
παξάγνληεο παξαθίλεζεο φπσο ν κηζζφο ή ε αλαγλψξηζε απηφ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα
φηη ν εξγαδφκελνο κε θίλεηξα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο θαη ην αληίζηξνθν.
Έξεπλα ηνπ Kovach (1995) έδεημε φηη ε παξάκεηξνο πνπ νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ
ζεκαληηθφηεξε είλαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο. Οη Saari θαη Judge (2004) παξνκνίσο
αλαθέξνπλ πσο παξά ηελ θνηλή πεπνίζεζε φηη ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
εξγαζίαο απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ε θχζε
ηεο εξγαζίαο θαη ε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ πσο ην ζηνηρείν ηεο
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πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε
βαζηθή απηναμηνιφγεζε (core self – evaluation).
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ SHRM (2017), νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Ακεξηθήο κε αχμνπζα ζεηξά ήηαλ ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ (65%), νη αληακνηβέο (61%), ε
εκπηζηνζχλε κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη αλψηαηεο δηνίθεζεο (61%), ε εξγαζηαθή
αζθάιεηα (58%) θαη ε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα δηνρεηεχζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ
εξγαζία ηνπο (56%).
Όπσο έγηλε αληηιεπηφ, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο –
εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο - ελψ ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν επηθξαηεί δηαθσλία ζρεηηθά
κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαζελφο. Ζ ζπζηεκαηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εδψ θαη
90 πεξίπνπ ρξφληα κε ζθνπφ λα εξκελεχζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε εξγαζίαο,
απνδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή
επξσζηία ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζχκθσλα κε κειέηεο ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά ή αξλεηηθά
θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο.
Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο
απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ πνπ άιινηε
παξνπζηάδεηαη κηα ζεηηθή ζρέζε θαη άιινηε φρη. Όπσο αλαθέξεη ε Νίθα (2008), νη
αξρηθέο κειέηεο θαηαδείθλπαλ κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο, ελψ απφ
ηε δεθαεηία ηνπ ’80 αξθεηέο κειέηεο αλέηξεςαλ ηελ παξαπάλσ ζρέζε παξνπζηάδνληαο
άιινπο παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ηελ απφδνζε φπσο ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ε Γηνίθεζε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θ.α. Έξεπλα ηεο Laffaldano (1983) πνπ πξαγκαηνπνηεί
κεηααλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε, έδεημε φηη ε
ζπζρέηηζε ήηαλ κφλν .17. Ο Aziri (2011) ππνζηεξίδεη φηη νη ηθαλνπνηεκέλνη
εξγαδφκελνη δελ είλαη θαηά θαλφλα πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί ελψ αλαθέξεη πσο ε
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζε
αηνκηθφ επίπεδν αιιά πεξηζζφηεξν ζε επίπεδν ηκήκαηνο ή νξγάλσζεο. Απφ ηελ άιιε, νη
Judge, Thoresen, Bono θαη Patton (2001) πξαγκαηνπνηψληαο κηα επηζθφπεζε 301
κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε βξήθαλ φηη φηαλ νη ζπζρεηίζεηο είλαη
απνιχησο ζσζηέο (φζνλ αθνξά ιάζε δεηγκαηνιεςίαο θαη κέηξεζεο) θαη ε κέζε
ζπζρέηηζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ απφδνζε ήηαλ πάλσ απφ .30 .
Οη Saari & Judge (2004), ζε έξεπλά ηνπο παξαζέηνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ δείρλνπλ πσο
ηα ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδνληαη κε αξλεηηθά γηα ηελ
επηρείξεζε θαηλφκελα φπσο ν απνπζηαζκφο, ε δηάζεζε απνρψξεζεο, ε αξγνπνξία ζηελ
πξνέιεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο, ε ρξήζε νπζηψλ θαη ε θαηάζιηςε.
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2.3.3 Millennials και Δπγαζιακή Ηκανοποίηζη
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ γελεψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφηα θαη βηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε γεληά,
κπνξνχλ λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Γη απηφ
ην ιφγν δηεμάγνληαη ζπζηεκαηηθά έξεπλεο ζηνλ ρψξν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ζρεηηθά κε ηηο γελεαινγηθέο δηαθνξέο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεχζεηο
κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ (Burke, 2014).
Οη πιεηνςεθία ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαηαιήγεη ζην φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε
δελ επεξεάδεηαη απφ ηε γεληά ζηελ νπνία έρεη κεγαιψζεη ην άηνκν. πγθεθξηκέλα, νη
Costanza, Gade & Severt (2012) ζε κεηα – αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 20 κειέηεο
ζρεηηθά κε ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε γεληάο ζηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ηελ πξφζεζε απνρψξεζεο,
αλαθέξνπλ πσο ε επίδξαζε είλαη απφ ειάρηζηε έσο ακειεηέα θαη νη ζηνρεπκέλεο
ελέξγεηεο απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ κειέηε θαη επίιπζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ
κάιινλ είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο.
Γεληθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε γεληά ησλ Millennials, επηθξαηεί δηάρπηε ε αληίιεςε ζηνλ
επηρεηξεζηαθφ ρψξν φηη παξνπζηάδνπλ ρακειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο
πξνεγνχκελεο θαη απηή είλαη βαζηθή αηηία πνπ κεηαπεδνχλ ζπρλά απφ ηε κηα επηρείξεζε
ζηελ άιιε. ε απηφ ην πιαίζην, ν Bos (2009) ζηελ έξεπλά ηνπ θαηαιήγεη πσο νη
Millennials εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο
πξνεγνχκελεο γεληέο, Αληίζεηα, νη Twinge, Campbell, Hoffman & Lance (2010)
αλαθέξνπλ πσο ε γεληά Τ εκθαλίδεη κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπγθξηηηθά κε
ηηο άιιεο. Ωζηφζν, ζπλερίδνπλ, πσο φηαλ νη Millennials είλαη δπζαξεζηεκέλνη ζηελ
εξγαζία ηνπο, είλαη πηζαλφ λα κεηαπεδήζνπλ γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα ζε άιιε
επηρείξεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο. ηελ έξεπλα ησλ Kowske, Rasch, &
Wiley (2010) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ γελεψλ ζηηο εξγαζηαθέο ζηάζεηο, βξέζεθε πσο
νη Millennials παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο
θαη ηθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηηο επθαηξίεο
αλάπηπμεο θη εμέιημεο ζπγθξηηηθά κε ηελ γεληά Υ θαη ηνπο Baby Boomers.
Δληάζζνληαο ηελ έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο, νη Wong, Gardiner, Lang & Coulon (2008)
αλαθέξνπλ φηη νη παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θάζε γεληάο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε είλαη δηαθνξεηηθνί.
Ζ Dishman (2014) ζε άξζξν ηεο ηνλίδεη νη Millennials ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ
παξάγνληα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο κεγαιχηεξνπο
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ειηθηαθά εξγαδνκέλνπο πνπ θαηαηάζζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ηειεπηαίν. Οη
Qenani –Petrela, Schlosser & Pompa (2007), ζε έξεπλά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε ηεο γεληάο Τ βξήθαλ φηη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο φπσο επηιέρηεθαλ
απφ ηνπο Millennials είλαη νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη νη
επθαηξίεο εμέιημεο ελψ ηειεπηαίεο θαηαηάρηεθαλ ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη ην
ζπλαίζζεκα εκπινθήο ζηελ εξγαζία. χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ SHRM νη θπξηφηεξνη
παξάγνληεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ Millennials βξέζεθε φηη είλαη ε δίθαηε
κεηαρείξηζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλεμαξηήησο ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ (66%), ν κηζζφο
(65%), νη επηπξφζζεηεο παξνρέο (61%) θαη ε εξγαζηαθή αζθάιεηα (58%), ελψ δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ γελεψλ βξέζεθαλ ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επθαηξηψλ
αλάπηπμεο εμέιημεο.
O Campione (2015) ηνλίδεη φηη νη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο δίλνπλ έκθαζε ζην λα
πξνζειθχζνπλ ηνπο Millennials πξνζθέξνληαο ηνπο δειεαζηηθνχο κηζζνχο θαη παξνρέο
αιιά ζπρλά απνηπγράλνπλ λα ηνπο δηαηεξήζνπλ ζην δπλακηθφ ηνπο. Όπσο ζπλερίδεη,
απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη Millennials δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε παξάγνληεο φπσο ε
ειεπζεξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο φπσο επηζπκνχλ νη ίδηνη, ε
εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο θαη ε δηθαηνζχλε ζην ρψξν εξγαζίαο.
ην ίδην πιαίζην, ν Wiggins (2017), αλαθέξεη πσο ην 74% ησλ Millennials είλαη
δηαηεζεηκέλνη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία φηαλ ε πνιηηηθή θαη ε
θνπιηνχξα ηνπ εξγνδφηε ηνπο αληηβαίλεη ηηο εξγαζηαθέο θαη εζηθέο ηνπο αμίεο.
Σαπηφρξνλα ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη λα είλαη
επαηζζεηνπνηεκέλε ζρεηηθά κε θνηλσληθν-πνιηηηθά δεηήκαηα θαη λα πξνβαίλεη ζε
εζεινληηθέο δξάζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγαιχηεξεο γεληέο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πνιχ
κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο. Ο αξζξνγξάθνο θαηαιήγεη
φηη νη εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζηελ γεληά Τ δελ αλαδεηνχλ απιψο κηα πςειφκηζζε
εξγαζία, αιιά ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν λα επζπγξακκίδνληαη νη πξνζσπηθέο ηνπο
αμίεο θαη πεπνηζήζεηο κε απηέο ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδνληαη . πλεπψο, νη εξγνδφηεο
θαινχληαη αξγά ε γξήγνξα λα αληηιεθζνχλ φηη νη πςεινί κηζζνί δελ είλαη ηθαλνί απφ
κφλνη ηνπο λα πξνζειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα «ηαιέληα», θαζψο ε αλάγθε λα
επηδεηθλχνπλ εηαηξηθή ζπλείδεζε θαη ππεπζπλφηεηα είλαη κεγαιχηεξε.
χκθσλα κε έξεπλα ηεο Deloitte (2019) νη θπξίαξρνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα θαη απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ παξνχζα εξγαζία,
ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο είλαη νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο (43%) θαη νη επθαηξίεο εμέιημεο
( 35%) ελψ ην 49% ησλ Millennials εξγαδνκέλσλ δήισζαλ πσο εάλ ηνπο δηλφηαλ ε
επθαηξία ζα παξαηηνχληαλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ηνπο κέζα ζε δηάζηεκα δπν εηψλ.
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2.4 Οπγανωζιακέρ Αξίερ

2.4.1 Δννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ
Δίλαη γεγνλφο πσο θάζε νξγάλσζε απνηειείηαη απφ άηνκα κε μερσξηζηέο ηδέεο,
πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη πξνζσπηθέο αμίεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπλππάξμνπλ,
λα ζπλεξγαζηνχλ θαη ελ ηέιεη λα πεηχρνπλ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ππφ ην πξίζκα
θνηλψλ θαλφλσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ πνπ ζέηνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηελ
ραξαθηεξίδνπλ ζην ζχλνιφ ηεο.
Οη Conclin, Jones & Sarif (1992) αλαθέξνπλ πσο σο νξγαλσζηαθή αμία κπνξεί λα νξηζηεί
θάζε ηδέα ή πεπνίζεζε, ε νπνία ραίξεη πςειήο εθηίκεζεο απφ ηα άηνκα ηεο νξγάλσζεο
θαη δηακνξθψλεη ηε θηινζνθία, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. χκθσλα κε ηνπο
Hill & Jones (2001) νη νξγαλσζηαθέο αμίεο ζπληζηνχλ ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ πνηφηεηα ησλ ζηφρσλ πνπ ηα άηνκα κηαο νξγάλσζεο θαινχληαη λα πεηχρνπλ θαζψο
θαη ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο ή θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα επηδείμνπλ κε
ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Οπζηαζηηθά, νη νξγαλσζηαθέο αμίεο θαζνξίδνπλ
ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, πνπ φπσο αλαθέξεη ν Simmerly (1987) απνηειεί ην
ζεκαληηθφηεξν εζσηεξηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ επεκεξία
κηαο νξγάλσζεο. Οη Gorenak & Kosir (2010) αλαθέξνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νξγαλσζηαθέο αμίεο κε ζθνπφ λα εκπλεχζνπλ ηφζν ηνπο εξγαδνκέλνπο
φζν θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο έλα παληνδχλακν
εξγαιείν κάξθεηηλγθ, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ πηζαλνχο αγνξαζηέο λα
αγνξάζνπλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο.
Ζ ζεκαζία ησλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ
απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζε νξγαλσζηαθά θαηλφκελα φπσο ε δηακφξθσζε ηεο εηαηξηθήο
ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο, ην ηαίξηαζκα κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο θαη νξγάλσζεο
(person-organization fit), ε απνδνηηθφηεηα, ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε ζηξαηεγηθή
ηεο επηρείξεζεο. O Mirabile (1996) αλαθέξεη πσο νη νξγαλσζηαθέο αμίεο δέλνπλ ηνπο
εξγαδφκελνπο κεηαμχ ηνπο, επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ
επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. χκθσλα κε ηνπο Kotter & Hesket φπσο αλαθέξνπλ νη
Sullivan & Johns (2002) νη εηαηξίεο πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ηηο αμίεο ηνπο ππεξέρνπλ ζε
ζρέζε κε άιιεο σο πξνο ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ εζφδσλ(4 θνξέο γξεγνξφηεξνο), ηελ
αχμεζε ηεο ηηκή ηεο κεηνρήο (12 θνξέο γξεγνξφηεξε) θαη ην ξπζκφ θεξδψλ (75%
πςειφηεξν).
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Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ Lesnik (2006) φπνπ
παξνκνηάδεη ηελ επηρείξεζε κε έλαλ άλζξσπν πνπ παίξλεη απνθάζεηο, θάλεη φηη λνκίδεη
φηη είλαη ζσζηφ, έρεη λνκηθνχο θαη εζηθνχο πεξηνξηζκνχο, δηακνξθψλεη θαη αθνινπζεί ηηο
δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη θαλφλεο, δεκηνπξγεί κχζνπο, ηζηνξίεο, ζπλήζεηεο θηι. Έηζη θαη
νη νξγαλσζηαθέο αμίεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη
δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ίδην ξφιν φπσο νη αμίεο ζηηο δσέο ησλ αηφκσλ : θαζνδεγνχλ ηηο
ζπκπεξηθνξέο, επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο εληφο ηεο νξγάλσζεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη
επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο φπσο πειάηεο,
πξνκεζεπηέο θαη αληαγσληζηέο.
Ο Atchison (2007) αλαθέξεη φηη παξφιν πνπ νη νξγαλσζηαθέο αμίεο έρνπλ αληίθηππν ζε
έλα επξχ θάζκα θαηλνκέλσλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, εάλ δελ δεκηνπξγεζνχλ,
επηθνηλσλεζνχλ θαη εθαξκνζηνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ε επίδξαζε ηνπο ζηηο
εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο είλαη πνιχ κηθξή. ην ίδην πιαίζην ν Seeveres
(2000) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ
νξγαλσζηαθψλ αμηψλ αλαθέξνληαο πσο νη νξγαλσζηαθέο αμίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ
ηξφπν πνπ νη εξγαδφκελνη εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο. Γη απηφ ην ιφγν, εάλ δε γίλνληαη
εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηε ζσζηή επηθνηλσλία ησλ αμηψλ ελέρεη ν
θίλδπλνο ηεο κείσζεο ηεο απφδνζεο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη νιφθιεξεο ηεο
νξγάλσζεο.

2.4.2 Σαίπιαζμα μεηαξύ πποζωπικών και οπγανωζιακών αξιών (P-O fit)
Μηα ζεκαληηθή έλλνηα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο
εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο πνπ θαίλεηαη φηη αζθεί ζηα νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ην ηαίξηαζκα κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ θαη
νξγαλσζηαθψλ αμηψλ (P-Ο fit).
Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλήθεη ην
άηνκν έρεη απαζρνιήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηνκέα ηεο νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ζεσξία ηνπ Lewin (1938) ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ σο ζπλάξηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηα θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
θαζψο θαη ην κνληέιν ησλ Hackman & Oldham (1980) απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηνπ
ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ έρεη ζηεξηρζεί ζηελ ηδέα φηη ηα πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά
ραξαθηεξηζηηθά αιιειεπηδξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ εξγαζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ
φπσο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε πξφζεζε απνρψξεζεο
(Finnegan, 2000). Οη Westerman & Vanka (2005) αλαθέξνπλ επίζεο πσο νη
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ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζηάζεηο πνπ πηνζεηνχλ ηα άηνκα απνξξένπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ αηνκηθψλ θαη εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη φρη κεκνλσκέλα απφ ηελ θάζε κηα
απφ απηέο ηηο δχν νληφηεηεο.
ε απηφ ην πιαίζην ηεο ζχλδεζεο πξνζσπηθφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο , ε Kristof (1996)
δηαηχπσζε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ γηα ην ηαίξηαζκα κεηαμχ Αηφκνπ – Οξγάλσζεο ( P – O
fit) : « Ζ ζπκβαηφηεηα κεηαμχ αηφκσλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ πξνθχπηεη φηαλ : α) ην
ιηγφηεξν κηα απφ ηηο δπν νληφηεηεο παξέρεη ζηελ άιιε απηφ πνπ έρεη αλάγθε, ή β)
κνηξάδνληαη θνηλά ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά, ή γ) θαη ηα δχν» (ζει. 4-5).
Σα θνηλά ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ην P-O fit έρνπλ νξηζηεί θαη
εξεπλεζεί ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη ε ζπκθσλία ησλ
ζηφρσλ αηφκνπ θαη νξγάλσζεο (goal congruence), ε ζπκθσλία κεηαμχ αηνκηθψλ
αλαγθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ δνκψλ θαζψο θαη ε ζπκθσλία κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο θαη
νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο (Verquer, Beehr, & Wagner, 2003). Οη Bretz & Judge (1994),
επηζεκαίλνπλ κηα επηπιένλ δηάζηαζε, ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη γλψζεηο θαη νη
ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ ζπκπίπηνπλ κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ηνπο.
Ζ πιεηνςεθία σζηφζν ησλ εξεπλεηψλ εζηηάδεη ζηε ζπκθσλία κεηαμχ πξνζσπηθψλ θαη
νξγαλσζηαθψλ αμηψλ (value congruence). Οη Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson
(2005) αλαθέξνπλ ηελ ζπκθσλία απηή κεηαμχ πξνζσπηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ αμηψλ σο
ηε θπξηφηεξε δηάζηαζε ηνπ P-O fit. Ζ δηάζηαζε απηή ζπλαληάηαη θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο
Chatman (1989, ζει.339) γηα ην P-O fit : «Δίλαη ε ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο θαλφλεο θαη
ηηο αμίεο ηεο νξγάλσζεο θαη ζηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ».
Σν ηαίξηαζκα πξνζσπηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ αμηψλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη
ζηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο θη επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο Schneider (2001) ζεσξεί
φηη νη νξγαλσζηαθέο αμίεο κηαο επηρείξεζεο απνηεινχλ έλα βαζηθφ κέζν ην νπνίν νη
εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ εξγνδφηε ηνπο, αθνχ
επηδηψθνπλ ε επηρείξεζε πνπ ζα εξγαζηνχλ λα έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη αμίεο κε ηηο
δηθέο ηνπο. Οη Arthur et all (2006) αλαθέξνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εληάμνπλ
ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο εηδηθά ηεζη πνπ ζα κεηξνχλ ην βαζκφ ζηνλ
νπνίν νη αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκθσλνχλ κε απηέο ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ελψ νη
πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ην P-O fit εζηηάδνπλ ζηελ αλάγθε πνπ πξνθχπηεη ν
εξγαδφκελνο λα ηαηξηάμεη κε ηελ επηρείξεζε, ν Argyris (1964) ηζρπξίδεηαη πσο νη
επηρεηξήζεηο απφ ηε κεξηά ηνπο ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί
απηφ ην ηαίξηαζκα θαη λα απμεζεί ν αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο απφ ηε κεξηά ησλ
ππνςεθίσλ κε απψηεξν ζθνπφ λα απμεζεί απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
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2.4.3 Millennials και Οπγανωζιακέρ Αξίερ
Οη Millennials εζηηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο,
φπσο ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ζην ελδηαθέξνλ
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Ng & Feldman, 2010). Γη απηφ ην ιφγν παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα
επίπεδα νκαδηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ εξγαζία απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο.
χκθσλα κε ηνπο Cahill & Sendrak (2012) ε νκαδηθφηεηα απνηειεί κηα αμία πςειή γηα
ηνπο Millennials, αθνχ έρνπλ κεγαιψζεη ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ελζαξξχλεηαη
ε νκαδηθή ζπλεξγαζία ηφζν ζηε κάζεζε ζηηο αίζνπζεο φζν θαη ζηηο ππαίζξηεο
δξαζηεξηφηεηεο. Ζ νκαδηθφηεηα πνπ ηνπο δηαπλέεη, έρεη σο ζπλέπεηα ε γεληά απηή λα
επηδεηθλχεη έλαλ κεγαιχηεξν βαζκφ αλεθηηθφηεηαο θαη απνδνρήο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα
ησλ αηφκσλ (εζληθφηεηα, θχιν, ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο θ.α)
ην ίδην πιαίζην, νη Lowe, Levitt & Wilson (2008) αλαθέξνπλ πσο ιφγσ ηεο νκαδηθήο
λννηξνπίαο πνπ δηέπεη ηνπο Millennials, πξνσζείηαη έλα ζπκκεηνρηθφ ζηπι δηνίθεζεο πνπ
ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ην feedback. Οη Myers & Sadaghiani (2010) ζε έξεπλα
ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ Millennials ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, αλαθέξνπλ φηη ε
γεληά απηή πξνηηκά ηελ αλνηρηή θαη ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο,
αιιά θαη νη ίδηνη, φηαλ αλαιακβάλνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ακθίδξνκε
επηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. ε αληίζεζε κε ηε
γεληά Υ, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Andert (2011) ε θηινδνμία απνηειεί ηελ αμία πνπ ηνπο
δηαπλέεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, νη Millennials έρνπλ πςειφηεξα ζηε ιίζηα ησλ αμηψλ
ηνπο ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνλ πξντζηάκελν. Δπηζπκνχλ λα δηνηθνχληαη απφ έλαλ
πξντζηάκελν πνπ λνηάδεηαη γη απηνχο, ηνπο εκπλέεη θαη επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ κηα
πεξηζζφηεξν δηαπξνζσπηθή ζρέζε καδί ηνπ απφ ηελ ζπκβαηηθή θαη ηεξαξρηθή ζρέζε
πθηζηάκελνπ-πξντζηάκελνπ.
H Glass (2007) ππνζηεξίδεη φηη ε γεληά απηή αλαδεηά ζπλερέο feedback θαη ιεπηνκεξείο
νδεγίεο γηα ην πψο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, παξάγσγν ίζσο ηεο γνληθήο
εκπινθήο θαη θαζνδήγεζεο πνπ είραλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Σν γεγνλφο απηφ,
φπσο αλαθέξεη ε αξζξνγξάθνο κπνξεί πνιιέο θνξέο λα δεκηνπξγήζεη εληάζεηο φηαλ
δηνηθνχλ άηνκα πξνεγνχκελσλ γελεψλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα πξνζβιεζνχλ απφ ηε
ζπλερή θαζνδήγεζε. ην ίδην πιαίζην Cahill & Sendrak (2012) αλαθέξνπλ φηη νη
Millennials έρνπλ πνιχ πςειά σο αμία ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ζε ζεκείν πνπ αλ δελ
παξέρεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο ,ε εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε κεηψλεηαη
ζεκαληηθά. Ζ αλάγθε απηή φπσο ζπλερίδνπλ, πεγάδεη απφ ηελ ππεξπξνζηαζία ησλ γνληψλ
ηνπο (“helicopter parenting”) θαη ηελ ηάζε λα ηνπο επηβξαβεχνπλ ζπλερψο.
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Μηα επηπιένλ νξγαλσζηαθή αμία πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθή νη Millennials είλαη ε επειημία.
Οη Kaifi et al. (2012) ζε έξεπλά ηνπο βξήθαλ φηη ε γεληά απηή πξνηηκάεη κηα επέιηθηε
δνκή θαη νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ δηέπεηαη απφ φζνλ ην δπλαηφ ιηγφηεξνπο θαλφλεο.
Απηφ νθείιεηαη ζην πςειφ επίπεδν απηνπεπνίζεζεο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη, θαζψο
αηζζάλνληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ηελ αλάγθε γηα θαζνδήγεζε απφ εξγαζηαθνχο
θαλνληζκνχο.
Οη Millennials είλαη κηα γεληά πνπ κεγάισζε ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ
νηθνγέλεηα θαη γη απηφ ην ιφγν ζχκθσλα κε ηνλ Andert (2011) ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή
ηελ εμηζνξξφπεζε πξνζσπηθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο. Οη Ng et al. (2010) ζεσξνχλ πσο ε
αμία απηή βξίζθεηαη ςειά ζηε ιίζηα ησλ Millennials επεηδή έρνπλ κεγαιψζεη ζε κηα
επνρή φπνπ παξαηεξήζεθε ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα δηαδπγίσλ (πνιινί Millennials είδαλ
ηνπο γνλείο ηνπο λα ρσξίδνπλ) θαζψο θαη ζεκαδεχηεθε απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Σα
γεγνλφηα απηά ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
κεηαηφπηζε ηεο γεληάο απηήο ζηελ πξνζσπηθή δσή θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ιηγφηεξν ζηελ
θαξηέξα. Οη Myers & Sadaghiani (2010) αλαθέξνπλ πσο ε αλάγθε ηεο γεληάο απηήο γηα
εμηζνξξφπεζε πξνζσπηθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο απνηειεί αηηία πξνζηξηβήο θαη
ακθηζβήηεζεο ηεο δέζκεπζεο θαη ηελ αθνζίσζεο ησλ Millennials ζηελ επηρείξεζε απφ
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο παιαηφηεξεο γεληέο.
Δπηπιένλ ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε γεληά απηή είλαη ε θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ε
επαηζζεζία πνπ ηνπο δηαθξίλεη αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα. χκθσλα κε
κειέηε ησλ Balda & Mora (2011), 61% ησλ Millennials αηζζάλνληαη ηελ επζχλε λα
«αιιάμνπλ ην θφζκν» θαη ην 78 % ζεσξνχλ φηη ν εξγνδφηεο ηνπο ζα πξέπεη λα
ζπκκεηέρεη ζε αιηξνπηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ελέξγεηεο. Σν 74% δειψλεη φηη
ζα ζηήξηδαλ ηα πξντφληα /ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί θηιαλζξσπηθέο
ελέξγεηεο, ελψ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο Millennials απάληεζαλ φηη ζα απέξξηπηαλ
πξνζθνξά απφ εηαηξία ε νπνία ζα ήηαλ αλεχζπλε πξνο ηελ θνηλσλία. Οη Cahill &
Sendrak (2012) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ε εξγαζία ζε κηα εηαηξία πνπ είλαη
θνηλσληθά ππεχζπλε απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ MIllennials. Ζ γεληά απηή,
φπσο ζπλερίδνπλ, επηζπκεί πξαγκαηηθά λα βνεζάεη ηνπο άιινπο θαη επηδηψθνπλ ε
επηρείξεζε ζηελ νπνία ζα εξγαζηνχλ λα ελζηεξλίδεηαη ηηο ίδηεο θνηλσληθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο αληηιήςεηο.
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2.5 Δπεςνηηικέρ Τποθέζειρ

2.5.1 σέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ
Μέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο
αλαθνξέο φπνπ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε θαη ηνπο ραξαθηεξίδεη κηα ζρέζε αηηίνπ - απνηειέζκαηνο αληίζηνηρα (Mowday
et all, 1982, Meyer & Allen 1997, Morrison 2008, Kotze and Roodt, 2005). Έξεπλεο ησλ
Spector (2008) θαη Cohen & Golan (2007) ζρεηηθέο κε ην βαζκφ επίδξαζεο ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έδεημαλ φηη ην επίπεδν ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Όπσο
δηαπηζηψλεη ν Aadmot (2007) νη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα «δέλνληαη» κε
ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξακνλή ηνπο ζε
απηήλ θαη ηελ θαηαβνιή κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηαο απφ ηνπο ίδηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. Οη Meyer & Allen (1991) αλαθέξνπλ σζηφζν νη δπν έλλνηεο
ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη αξλεηηθά φηαλ παξαδείγκαηνο ράξηλ έλαο εξγαδφκελνο βηψλεη
ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε, ηηο αμίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη,
αιιά ηαπηφρξνλα βηψλεη δπζαξέζθεηα απφ ηελ θχζε ηεο εξγαζία ηνπ ή ην αληηθείκελφ
ηεο (Γξνπδήο, 2018 ).
Ο Rigio (2009) αλαθέξεη φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε εμαξηάηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ
απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζρηηθέο κε ηε θχζε ηεο
εξγαζίαο, ηελ απηνλνκία πνπ παξέρεηαη ζηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
εξγαζία ηνπ, ηηο αληακνηβέο θαη ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο.
Οη Lumley, Coetzee, Tladinyane & Ferreira (2011 ) ζε έξεπλά ηνπο, εμέηαζαλ ηε ζρέζε
ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο
νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. πγθεθξηκέλα, ηα βξέζεθε φηη ε ηθαλνπνίεζε σο πξνο ηηο
κηζζνινγηθέο απνιαβέο, ηελ ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηελ εμέιημε, ηελ επνπηεία θαη
ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θαλνληζηηθή
δέζκεπζε. Ζ έιιεηςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε θαη ηε δέζκεπζεο ηεο ζπλέρεηαο ππνδεηθλχεη πσο ε απφθαζε ησλ
εξγαδνκέλσλ λα παξακείλνπλ ζηελ εηαηξία πνπ εξγάδνληαη ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθνχ
δεζίκαηνο (ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε) θαη πηζαλήο ππνρξέσζεο (δέζκεπζε ηεο
ζπλέρεηαο) κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ησλ παξαγφλησλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
ηθαλνπνίεζεο παξά ηνπ πηζαλνχ θφζηνπο απνρψξεζεο απφ ηελ εηαηξία. Παξφκνην
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απνηέιεζκα έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Meyer & Allen (1993) αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε
ζεηηθήο ζρέζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θαλνληζηηθή
δέζκεπζε.
Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε ππφζεζε :
Η1 : Υπάπσει θεηική ζσέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και οπγανωζιακήρ
δέζμεςζηρ ηων Millennials
Η1.1 Υπάπσει θεηική ζσέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και
ζςναιζθημαηικήρ δέζμεςζηρ ηων Millennials.
Η1.2 Υπάπσει θεηική ζσέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και κανονιζηικήρ
δέζμεςζηρ ηων Millennials.
Η1.3 Δεν ςπάπσει ζσέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και ηηρ δέζμεςζηρ ηηρ
ζςνέσειαρ ηων Millennials.

2.5.2 H επίδπαζη ηηρ διαθοπάρ (misfit) ανάμεζα ζε επιθςμηηέρ και ππαγμαηικέρ
οπγανωζιακέρ αξίερ ζηην επγαζιακή ικανοποίηζη και ηην οπγανωζιακή δέζμεςζη
ηων Millennials

Ζ δηαθνξά (misfit) κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη ε ζρέζε
ηεο κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έρεη εμεηαζηεί ηνλ
επηζηεκνληθφ ρψξν θαη ε πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ δείρλεη πσο ε ζρέζε απηή είλαη
αξλεηηθή.
Ο Finnegan (2000) ζεσξεί πσο νη αμίεο απνηεινχλ έλα ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
πξέπεη λα κνηξάδνληαη νη εξγαδφκελνη θαη νη επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα παξαζέηεη
επηρεηξήκαηα γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ ζέζε ηνπ, φηη ην άηνκν ληψζεη πεξηζζφηεξν άλεηα
ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αμίεο.
πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη ην ππνζεηηθφ παξάδεηγκα πνπ έλα άηνκν απνδίδεη κεγάιε
ζεκαληηθφηεηα ζε αμίεο φπσο ε εηιηθξίλεηα θαη ε αθεξαηφηεηα θαη θαιείηαη λα εξγαζηεί
ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα πςειά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κε θάζε θφζηνο, φηη θη αλ
ζπλεπάγεηαη απηφ. Δπηπξφζζεηα, ζεσξεί πσο έλα άηνκν πνπ δηαπλέεηαη απφ
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νξγαλσηηθφηεηα θαη επηθπιαθηηθφηεηα είλαη πνιχ πηζαλφ λα «ζπξξηθλσζεί» ζε έλα
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. Ο
αξζξνγξάθνο θαηαιήγεη πσο ζε θάζε πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ
αηφκσλ ζε θαηαζηάζεηο – πεξηβάιινληα πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο
αμίεο είλαη αξλεηηθφ ηφζν γηα ηελ επεκεξία ηφζν ηνπ εξγαδνκέλνπ φζν θαη ηεο
επηρείξεζεο, αθνχ ελέρεη ν θίλδπλνο ηεο ρακειήο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη
κεησκέλεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ έξεπλα ηνπ Finnegan γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ηαίξηαζκα
πξνζσπηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ αμηψλ κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο (ζπλαηζζεκαηηθή, θαλνληζηηθή, ζπλέρεηαο)έδεημε φηη ην ηαίξηαζκα ζρεηίδεηαη
κφλν κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε.
Δπηπιένλ, έξεπλεο ησλ Chatman et al(1991) θαη Kristof Brown et al (2005) έδεημαλ ζεηηθή
ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηαηξηάζκαηνο επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ, ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Οη Verquer et al (2000) ζε
κεηα – αλάιπζε 20 κειεηψλ κε 18.776 ζπκκεηέρνληεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ γηα ηε
ζρέζε ηνπ P-O fit κε εξγαζηαθέο ζηάζεηο, βξήθαλ ζεηηθή ζρέζε ηνπ P-O fit κε ηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (.28) θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (.31).
Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο ππνζέζεηο :
Η2 : Όζο μεγαλύηεπη είναι η διαθοπά (misfit) μεηαξύ επιθςμηηών και ππαγμαηικών
οπγανωζιακών αξιών ηόζο μικπόηεπη είναι η επγαζιακή ικανοποίηζη ηων Millennials.
H3 : Όζο μεγαλύηεπη είναι η διαθοπά (misfit) μεηαξύ επιθςμηηών και ππαγμαηικών
ππγανωζιακών αξιών ηόζο μικπόηεπη είναι η οπγανωζιακή δέζμεςζη ηων Millennials.

2.5.3 H επίδπαζη ηων δημογπαθικών παπαγόνηων ζηην οπγανωζιακή δέζμεςζη ηων
Millennials
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Azeem (2010) ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, θχιν,
εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν) έρνπλ επίδξαζε ζηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε, ελψ αλαθέξεη φηη νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν
κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη ην θχιν θαη ην ε εθπαίδεπζε.
Οη Mowday, Porter & Steers (1982) αλαθέξνπλ πσο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην επίπεδν
ζπνπδψλ ελφο αηφκνπ ηφζν κηθξφηεξε είλαη θαη ε δέζκεπζή ηνπ πξνο ηελ επηρείξεζε.
ηελ έξεπλα ησλ Bakan, Buyukbese & Ersahan (2011) επίζεο, βξέζεθε φηη παξαηεξείηαη
36

κηα αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ επηπέδνπ ζπνπδψλ θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Απηφ
ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ηα άηνκα πνπ έρνπλ πνιχ πςειφ κνξθσηηθφ
επίπεδν έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα βξνπλ εχθνια απαζρφιεζε θαη γη απηφ ην ιφγν
είλαη πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη ζην επάγγεικα ηνπο θαη ιηγφηεξν ζηελ επηρείξεζή ηνπο.
Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ παξνπζηάδεη ην θχιν ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε,
ππάξρεη αλαθνινπζία ζηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ θαζψο πνιιέο αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη
ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ελψ
αξθεηέο θαηαδεηθλχνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ( Lim, 2014) . Έξεπλα ησλ
Mowday et all (1982) έδεημε φηη νη γπλαίθεο παξαηεξείηαη πσο έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα
νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο απφ ηνπο άληξεο. χκθσλα κε ηνπο Colbert & Kwon (2000),
πηζαλή εμήγεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο αηζζάλνληαη φηη είλαη πην δχζθνιν γη
απηέο λα βξνπλ άιιε εξγαζία θαη ππάξρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο εμέιημεο ιφγσ
νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Έξεπλεο ησλ Salami (2008) θαη Suki (2011) βξήθαλ φηη ην
θχιν δελ ζπληζηά πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο αθνχ δελ
παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο σο
πξνο ηα επίπεδα νξγαλσζηαθήο ηνπο δέζκεπζεο.
Οη Fatema & Muath (2013) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ
ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη βξήθαλ φηη ε ην κφλν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλδέεηαη
είλαη ε ειηθία. Οη Ajay θαη Bindu (2015) ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά
εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξε αθνζίσζε θαη πίζηε ζηνλ εξγνδφηε ηνπο θαη
ζεσξνχλ φηη ε ζθιεξή δνπιεηά αληακείβεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο
θαη ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη λεφηεξνη εξγαδφκελνη
πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλέο αιιαγέο θαη κεηαθηλήζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη λα
εμειηρζνχλ, θαζψο ζεσξνχλ φηη νη ίδηνη επζχλνληαη θαη νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
αλάπηπμε.
Απφ ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο ππνζέζεηο :
H4: Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά μεηαξύ ηος μοπθωηικού επιπέδος και ηος
επιπέδος οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ ηων Millennials
H5: Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά μεηαξύ ηος θύλος και ηος επιπέδος
οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ ηων Millennials
H6: Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά μεηαξύ ηηρ ηλικίαρ και ηος επιπέδος
οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ ηων Millennials
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Ωο έξεπλα νξίδεηαη θάζε δεκηνπξγηθή ζπζηεκαηηθή εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο (Frascati Manual, 2015). πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά
ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα απηή νξίδεηαη σο κηα νξγαλσκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη
αληηθεηκεληθή δηεξεχλεζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμεχξεζε απαληήζεσλ ή
ιχζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθή έξεπλαο, νη νπνίεο είλαη
επξέσο απνδεθηέο θαη αλαγλσξηζκέλεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε πνηνηηθή θαη ε
πνζνηηθή (Ghauri & Gronhaug, 2005). O δηαρσξηζκφο ησλ δπν κεζφδσλ γίλεηαη κε βάζε
ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα :


Ζ πνζνηηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε πνζνηηθψλ
δεδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. ην επφκελν
ζηάδην, πξαγκαηνπνηείηαη πεξηγξαθή θαη εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ κειεηάεη ν
εξεπλεηήο κε ηελ εμαγσγή γεληθεπκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ



Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε θαη θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ απφ
πνιιαπιέο νπηηθέο γσλίεο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ ζπιινγή πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαηήξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηνλ εξεπλεηή
(Bryman, 2004).

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο πνπ
ζηεξίρζεθε ζηελ ζπιινγή πξσηνγελψλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο
δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. χκθσλα κε ηνλ Balsley (1970) κε ηε ζπγθεθξηκέλε
πξνζέγγηζε επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ιφγσ ειεγρφκελσλ παξαηεξήζεσλ
θαζψο επίζεο ειαρηζηνπνηνχληαη θαη ηα επίπεδα ππνθεηκεληθφηεηαο .

3.1 σεδιαζμόρ έπεςναρ
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ ηαηξηάζκαηνο
ησλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ θαη ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηε
δηακφξθσζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ηεο γεληάο ησλ Millennials. Δπηπιένλ, ζε
πεξηγξαθηθφ επίπεδν, απνηππψλνληαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο εξγαζηαθήο
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ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη νη αμίεο εθείλεο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε γεληά ζεσξεί
ζεκαληηθφηεξεο.
Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξνεγήζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην,
είλαη θαλεξφ πσο ππάξρεη κεγάινο φγθνο κειεηψλ νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηε κέηξεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο νξγαλσζηαθήο ηνπο δέζκεπζεο, θαζψο θαη ηε
ζρέζε απηψλ ησλ δπν κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα παξαηεξνχληαη
ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ηαηξηάζκαηνο (fit) ζην
επίπεδν ησλ αμηψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη πξνζσπηθψλ ζηφρσλ (goal
congruence) θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζε εξγαζηαθέο ζηάζεηο φπσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ, ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ε πξφζεζε απνρψξεζεο. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ
φηη ν εξγαζηαθφο ρψξνο πιένλ απνηειείηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ απφ ηε γεληά
ησλ Millennials, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη παξαπάλσ έλλνηεο ζην
ζπγθεθξηκέλν δείγκα πιεζπζκνχ, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Δπηπιένλ, ε αλάγθε γηα ηελ εμέηαζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο γεληάο απηήο γίλεηαη κεγαιχηεξε δεδνκέλνπ
φηη ζηνλ δηεζλή επηρεηξεζηαθφ θφζκν επηθξαηεί δηάρπηε ε αληίιεςε φηη ε γεληά απηή
παξνπζηάδεη ρακειφηεξα επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο
πξνεγνχκελεο, φπσο παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο
επηζθφπεζεο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειείηαη απφ δπν κέξε. Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε, ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ έλλνηα ηνπ ηαηξηάζκαηνο ( fit) κεηαμχ
επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ θαζψο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.
ην δεχηεξν κέξνο επηρεηξείηαη ζπιινγή θαη αλάιπζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, κέζσ
δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηηο
εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ
αλαπηχρζεθε.

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα ν πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο, νη
θιίκαθεο κέηξεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη
αλαιχζεθαλ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο.
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3.2 Γείγμα Έπεςναρ

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απαξηίδεηαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο εξγαδφκελνπο γελλεκέλνπο
απφ ην 1980 έσο ην 2000, φπνπ βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο νξηνζεηείηαη ν
πιεζπζκφο ηεο γεληάο ησλ Millennials. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη εξγαδφκελνπο πνπ
αλήθνπλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αλεμαξηήησο θιάδνπ θαη επηρεηξεζηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο απνθαζίζηεθε ην δείγκα λα αλέξρεηαη απφ
150 – 200 Millennials εξγαδφκελνπο. Δπηδίσμε ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο
ήηαλ λα είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθφ θαη αμηφπηζην.

3.3 Δπγαλεία Έπεςναρ και κλίμακερ μέηπηζηρ
Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηε βνήζεηα ησλ Google forms πνπ πεξηειάκβαλε 5 ελφηεηεο.
Αλαιπηηθφηεξα :


ηελ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ν ηίηινο ηεο έξεπλαο, κηα ζχληνκε
πεξηγξαθή αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη
δηαβεβαηψζεηο ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη
ηελ ερεκχζεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, παξαηέζεθαλ
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηε δηεμάγνπζα ηελ έξεπλα, έλαο εθηηκψκελνο
ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εθηηκήζεθε αθφηνπ
δηαλεκήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ δέθα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηπραίν Millennials
πιεζπζκφ, θαζψο θαη εθ ησλ πξφηεξσλ επραξηζηίεο γηα ηελ επηθείκελε
ζπκκεηνρή ησλ εξσηεζέλησλ.



ηελ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο
θαη ζπγθεθξηκέλα ε ειηθία, ην θχιν, ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ην επίπεδν ζπνπδψλ,
ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα έηε εξγαζίαο ζηνλ ηειεπηαίν εξγνδφηε.



Ζ ηξίηε ελφηεηα εμεηάδεη ηηο επηζπκεηέο θαη πξαγκαηηθέο νξγαλσζηαθέο αμίεο. Σν
εξσηεκαηνιφγην αμηψλ πεξηιακβάλεη ηηο 24 αμίεο φπσο έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ
ηνπο Dominick et. al (2019) ζηελ έξεπλα ηνπο κε ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο ησλ
ΖΠΑ απφ ηε ιίζηα “Fortune 100 Best Places to Work For”. Οη αμίεο απηέο είλαη
νη παξαθάησ: αθεξαηφηεηα, ζεβαζκφο, ηαπεηλφηεηα, ππεξεθάλεηα, εηαηξηθή
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θήκε, εκπηζηνζχλε, ζάξξνο, δηθαηνζχλε, πάζνο, αξηζηεία / πνηφηεηα,
νκαδηθφηεηα, αλζξσπνθεληξηθφηεηα, πειαηνθεληξηθφηεηα, θαηλνηνκία /
δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλερήο κάζεζε θαη αλάπηπμε, εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα,
ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, πνηθηινκνξθία, απνηειεζκαηηθφηεηα, λφεκα
ζηελ εξγαζία / ραξά, επειημία, εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο,
δηθηχσζε, αλνηρηή επηθνηλσλία, απηνλνκία θαη θεξδνθνξία. Οη εξσηψκελνη
βαζκνινγνχλ ηηο 24 αμίεο δπν θνξέο. Σν πξψην ηκήκα ηεο ελφηεηαο αθνξά ηνλ
βαζκφ πνπ νη αμίεο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Σν δεχηεξν
ηκήκα αθνξά ηνλ βαζκφ πνπ νη ίδηεο αμίεο εθθξάδνπλ θαη είλαη ζεκαληηθέο γηα
ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίιεςε.
Κάζε αμία κεηξάηαη ζην εξσηεκαηνιφγην κε ηε ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο
Likert (1=Καζφινπ ζεκαληηθή , 5= Πνιχ ζεκαληηθή). Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ
δχν κεηαβιεηψλ ππνδειψλεη ην βαζκφ ηαηξηάζκαηνο κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη
πξαγκαηηθψλ αμηψλ.


Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε κέηξεζε ηεο νπνίαο
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Minnesota Scale Questionnaire –
MSQ ησλ Weiss, Dawis, England & Lofquist (1967). ηε ζχληνκε κνξθή ηνπ,
πνπ δεκηνπξγήζεθε θπξίσο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, πεξηιακβάλεη 20
εξσηήζεηο νη νπνίεο κεηξνχλ 20 δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Καηά ηνπο Weiss et al (1967) νη δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο
ρσξίδνληαη ζe εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη (intrinsic satisfaction) : ε αζθάιεηα, ε ρξήζε ηεο
πξνζσπηθήο θξίζεο, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ην επίηεπγκα, ε δξαζηεξηφηεηα
(ζπλερήο απαζρφιεζε), ε αλεμαξηεζία ,ε πνηθηιία, ε θνηλσληθή ζέζε, νη εζηθέο
αμίεο, ε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ε εμνπζία θαη ε αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ.
Οη δηαζηάζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηελ εμσηεξηθή ηθαλνπνίεζε (extrinsic satisfaction)
αληίζηνηρα είλαη νη εμήο : πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, επίβιεςε (ηερληθή
επάξθεηα), ζρέζε κε πξντζηάκελν, ακνηβή, πξναγσγή, αλαγλψξηζε, ζρέζεηο κε
ζπλαδέιθνπο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.
Κάζε δηάζηαζε κεηξάηαη απφ κηα αληίζηνηρε εξψηεζε ζην εξσηεκαηνιφγην κε ηε
ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert, βάζεη ηεο νπνίαο αληηθαηνπηξίδεηαη ν
βαζκφο πνπ νη εξσηψκελνη είλαη επραξηζηεκέλνη ή δπζαξεζηεκέλνη ζε θάζε κηα
απφ ηηο δηαζηάζεηο ζηελ παξνχζα εξγαζία ηνπο (1=Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο, 5=
Πνιχ επραξηζηεκέλνο).
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Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα αθνξά ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ε νπνία
κεηξάηαη απφ ην Organizational Commitment Questionnaire (OCQ). χκθσλα κε
ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, Meyer, Allen & Smith (1993), νη ηξεηο
δηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή
δέζκεπζε, ε θαλνληζηθή δέζκεπζε θαη ε δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο, νη νπνίεο
παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απνηειείηαη απφ 18 εξσηήζεηο, 6 γηα θάζε δηάζηαζε.
Δλδεηθηηθά, εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε είλαη
«Πξαγκαηηθά ληψζσ πσο ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη δηθά κνπ
πξνβιήκαηα» , «Ζ επηρείξεζε απηή αμίδεη ηελ αθνζίσζή κνπ» , «Γελ αηζζάλνκαη
ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε ηελ επηρείξεζε (R)» . Αληίζηνηρα ελδεηθηηθέο
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε είλαη «Υξσζηάσ πνιιά ζηελ
επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη», «Γελ αηζζάλνκαη θακία ππνρξέσζε λα παξακείλσ
ζηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη ηψξα» θαη «Αηζζάλνκαη φηη δε ζα ήηαλ ζσζηφ
λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα, αθφκα θη αλ ήηαλ θαιφ γηα κέλα».
Σέινο, ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο είλαη :
«Αηζζάλνκαη φηη εάλ απνθάζηδα λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε, νη
ελαιιαθηηθέο επαγγεικαηηθέο κνπ επηινγέο ζα ήηαλ ιηγνζηέο» θαη «Πνιχ κεγάιν
κέξνο ηεο δσήο κνπ ζα δηαηαξαζζφηαλ, εάλ απνθάζηζα λα θχγσ απηή ηε ζηηγκή
απφ ηελ επηρείξεζε»

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 4 εξσηήζεηο πνπ είλαη αξλεηηθά δηαηππσκέλεο
κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ εξσηεζέλησλ. Γηα
ηελ εθηίκεζε ησλ απφςεσλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ
θαηαγξαθή ησλ απαληήζεψλ ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert,
ε νπνία θπκάλζεθε απφ ην 1= δηαθσλψ απφιπηα έσο ην 5 = ζπκθσλψ
απφιπηα. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, δεηήζεθε θαη δφζεθε έγθξηζε
ειεθηξνληθά απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, John P. Meyer & Natalie J. Allen.
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3.4 Γιαδικαζία ςλλογήρ και Ανάλςζηρ δεδομένων
Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε ειεθηξνληθά ζηελ πιαηθφξκα Google forms θαη
δηαλεκήζεθε δηαδηθηπαθά θπξίσο κε ηε ρξήζε LinkedIn θαη email ζε 200 Millennials
εξγαδφκελνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξήζεθαλ επαξθψο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο
παξνχζαο έξεπλαο. Παξάιιεια, έιαβαλ ηηο απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αλσλπκία ησλ απαληήζεψλ ηνπο κε έλα δηεπθξηληζηηθφ email.
Δπηπιένλ, πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε πηινηηθά ζε
έλα δείγκα 10 αηφκσλ κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαηαλννχλ ηηο
εξσηήζεηο θαη δελ ππάξρνπλ πηζαλέο παξεμεγήζεηο ή παξεξκελείεο. Ζ ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δπν κελψλ θαη ζπιιέρζεθαλ
187 απαληήζεηο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ θαη ειέγρζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζή ηνπο κε
ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ SPSS. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηεο
έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα πινπνηείηαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ππνζέζεσλ.
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4.

ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αξρηθά ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ δείγκαηνο ηεο
έξεπλαο, ε πεξηγξαθηθή απνηχπσζε ησλ αμηψλ πνπ ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο νη
Millennials, νη παξάγνληεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ, νη
δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία
θαη ηέινο, κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ
ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο.

4.1 Πεπιγπαθικά ζηοισεία έπεςναρ
4.1.1 Γημογπαθικό πποθίλ δείγμαηορ
Απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνέθπςε έλα δείγκα 187 Millennials
εξγαδνκέλσλ εθ ησλ νπνίσλ 124 γπλαίθεο θαη 63 άλδξεο (πίλαθαο 1). Όπσο απεηθνλίδεηαη
ζην παξαθάησ γξάθεκα (pie chart), ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο εκθαλίδεη αξθεηά
κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφθξηζεο (66,3 %) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (33,7).

Γξάθεκα 1. Πνζνζηά απφθξηζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ
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Πίλαθαο 1 Φχιν
sex
Frequen

Percen

Valid

cy

t

Percent

Cumulati
ve
Percent

0

124

66,3

66,3

66,3

Vali

1

63

33,7

33,7

100,0

d

Tot

187

100,0

100,0

al

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο, νη Millennials εξγαδφκελνη ρσξίζηεθαλ ζε δπν
γθξνππ βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξνεγήζεθε. Όπσο απεηθνλίδεηαη
ζην γξάθεκα 2 ην 43,3% (81 εξγαδφκελνη) αλήθεη ζην ειηθηαθφ γθξνππ 18 – 28 ελψ ην
56% (106 εξγαδφκελνη) ζην 29-38.

Γξάθεκα 2. Πνζνζηά απφθξηζεο βάζεη ειηθίαο

Πίλαθαο 2 Ζιηθία
age
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

0

81

43,3

43,3

43,3

1

106

56,7

56,7

100,0

Total

187

100,0

100,0
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Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ( γξάθεκα 3, πίλαθαο 3) παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ( 54% ) απνηειείηαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη ρακειά ζηελ
ηεξαξρία (ππάιιεινη), αθνινπζνχλ ηα κεζαία ζηειέρε (23,5%), ηα θαηψηεξα ζηειέρε (13,9 %)
θαη ηέινο κε κνλνςήθην πνζνζηφ ( 8,6%) ηα αλψηεξα ζηειέρε. Σν πνιχ πςειφ πνζνζηφ ησλ
ππαιιήισλ ζε αληηδηαζηνιή κε ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ελδέρεηαη
λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ν ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο ησλ Millennials απνηειείηαη απφ
άηνκα γελλεκέλα ζην ρξνληθφ πιαίζην 1980 – 2000, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο δελ
έρνπλ αλαιάβεη αθφκα αλψηεξνπο δηεπζπληηθνχο ξφινπο.

Γξάθεκα 3. Πνζνζηά απφθξηζεο βάζεη ζέζεο ζηελ ηεξαξρία

Πίλαθαο 3 Θέζε ζηελ ηεξαξρία
hierarchy
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

1

16

8,6

8,6

8,6

2

44

23,5

23,5

32,1

3

26

13,9

13,9

46,0

4

101

54,0

54,0

100,0

Total

187

100,0

100,0
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Όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο (γξάθεκα 4, πίλαθαο 4), ην 11,2%
απνηειείηαη απφ απφθνηηνπο ιπθείνπ, ην 42,2% απφ απφθνηηνπο ΑΔΗ – ΣΔΗ, ην 44,9% απφ
απφθνηηνπο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ελψ κφιηο ην 1,6% ηνπ πιεζπζκνχ απνηειείηαη απφ
απφθνηηνπο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Όπσο παξαηεξείηαη νη πιεηνςεθία ησλ Millennials
εξγαδνκέλσλ, ζπγθεθξηκέλα ν κηζφο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο, έρνπλ ιάβεη κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο.

Γξάθεκα 4. Πνζνζηά απφθξηζεο βάζεη επηπέδνπ ζπνπδψλ

Πίλαθαο 4 Δπίπεδν ζπνπδψλ

studies
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

1

21

11,2

11,2

11,2

2

79

42,2

42,2

53,5

3

84

44,9

44,9

98,4

4

3

1,6

1,6

100,0

187

100,0

100,0

Total
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Αλαθνξηθά κε ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο (γξάθεκα 5, πίλαθαο 5) γίλεηαη θαλεξφ φηη έλα
πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ( 40,1% - 75 εξγαδφκελνη) παξνπζηάδεη ιηγφηεξα απφ 3
ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο, αθνινπζνχλ 47 εξγαδφκελνη κε 9 – 13 έηε (25,1%), 43
εξγαδφκελνη κε 4 – 8 έηε ( 23%) θαη ηέινο απφ 14 έηε θαη άλσ ην 11,8% 22 Millennials
εξγαδφκελνη ηνπ δείγκαηνο.

Γξάθεκα 5. Πνζνζηά απφθξηζεο βάζεη ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο

Πίλαθαο 5 Δξγαζηαθή εκπεηξία
work_experience
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

1

75

40,1

40,1

40,1

2

43

23,0

23,0

63,1

3

47

25,1

25,1

88,2

4

22

11,8

11,8

100,0

187

100,0

100,0

Total
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Σν ηειεπηαίν ηκήκα ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο αθνξά ηα ρξφληα
πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηειεπηαίν εξγνδφηε. Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα θαη ζηνλ
πίλαθα 6, ην 39% ησλ Millennials ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα 73 άηνκα, εξγάδνληαη
γηα ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν ζηνλ ησξηλφ ηνπο εξγνδφηε. Αθνινπζνχλ κε έλα κεγάιν επίζεο
πνζνζηφ (32,6%), 61 εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ παξακέλνπλ ζηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία γηα 1
– 3 έηε. Σέινο, παξαηεξνχκε φηη έλα κηθξφ πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ απαζρνιείηαη ζηνλ
ησξηλφ εξγνδφηε ηνπ απφ 4 – 6 έηε (13,4 %) θαζψο θαη γηα πεξηζζφηεξα απφ 7 έηε (
15%).
Γξάθεκα 6. Πνζνζηά απφθξηζεο βάζεη εηψλ εξγαζίαο ζηνλ ηειεπηαίν εξγνδφηε

Πίλαθαο 6 Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ησξηλφ εξγνδφηε

years_cur_employer
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

1

73

39,0

39,0

39,0

2

61

32,6

32,6

71,7

3

25

13,4

13,4

85,0

4

28

15,0

15,0

100,0

187

100,0

100,0

Total
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4.1.2 Οπγανωζιακέρ αξίερ Millennials

ην ξαβδφγξακκα πνπ αθνινπζεί (γξάθεκα 7) απεηθνλίδνληαη πεξηγξαθηθά νη 10 απφ ηηο
24 ζεκαληηθφηεξεο επηζπκεηέο νξγαλσζηαθέο αμίεο ησλ Millennials φπσο πξνέθπςαλ απφ
ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο.
Γξάθεκα 7. εκαληηθφηεξεο επηζπκεηέο νξγαλσζηαθέο αμίεο

ΕΤΕΛΙΞΙΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΤΝΕΧΗ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
ΟΜΑΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΟΗΜΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ/ΧΑΡΑ
ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΚΑΙ…
ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ
ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ
ΕΒΑΜΟ
4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα, νη ζεκαληηθφηεξεο νξγαλσζηαθέο αμίεο γηα ην δείγκα
ηεο έξεπλαο είλαη o ζεβαζκφο, ε δηθαηνζχλε, ε εκπηζηνζχλε, ε εμηζνξξφπεζε
εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ην λφεκα ζηελ εξγαζία – ραξά, ε νκαδηθφηεηα, ε
αθεξαηφηεηα, ε ζπλερήο κάζεζε θαη αλάπηπμε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία.
Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ζπλάδεη κε ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο έξεπλαο
ζρεηηθά κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηζπκεηέο νξγαλσζηαθέο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε
γεληά απηή φπσο απνηππψζεθε ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο.

ην γξάθεκα 8 απνηππψλνληαη νη 10 επηθξαηέζηεξεο πξαγκαηηθέο νξγαλσζηαθέο αμίεο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξγάδνληαη νη Millennials φπσο απηνί ηηο αληηιακβάλνληαη.
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Γξάθεκα 8. Αληηιακβαλφκελεο ηζρχνπζεο νξγαλσζηαθέο αμίεο

ΠΑΘΟ
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ
ΕΒΑΜΟ
ΑΡΙΣΕΙΑ/ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ

ειρά1

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΗΜΗ
ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Όπσο παξαηεξνχκε, νη Millennials ζεσξνχλ φηη νη νξγαλσζηαθέο αμίεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη είλαη ε θεξδνθνξία,
ε πειαηνθεληξηθφηεηα, ε εηαηξηθή θήκε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε εκπηζηνζχλε, ε
αθεξαηηφηεηα, ε αξηζηεία / πνηφηεηα, ν ζεβαζκφο, ε εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα θαη ην πάζνο.
Ζ ππφζεζε πνπ ζα εμεηαζηεί ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθέξεηαη
ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη απηή ε αληηιακβαλφκελε δηαθνξά – ράζκα κεηαμχ επηζπκεηψλ
θαη ηζρπνπζψλ αμηψλ ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ Millennials.

4.1.3 Δπγαζιακή Ηκανοποίηζη Millennials

Σν επφκελν ηκήκα ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο αθνξά ηηο 5 επηθξαηέζηεξεο δηαζηάζεηο
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο. Όπσο απνηππψλεηαη ζην γξάθεκα 9, νη
δηαζηάζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηνπο Millennials ζηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία
είλαη ην αίζζεκα ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο πνπ ηνπο παξέρεη ε ησξηλή ηνπο εξγαζία, ε
δπλαηφηεηα πνπ ηνπο παξέρεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο λα είλαη αλεμάξηεηνη, ε
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δπλαηφηεηα λα απαζρνινχληαη ζπλερψο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, νη εζηθέο αμίεο θαη ε
ζρέζε ηνπο κε ηνλ πξντζηάκελν.

Γξάθεκα 9. Γηαζηάζεηο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.

ΧΕΗ ΜΕ
ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ
ΗΘΙΚΕ ΑΞΙΕ

ΑΦΑΛΕΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ

ΤΝΕΧΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ

ΤΝΕΧΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
ΗΘΙΚΕ ΑΞΙΕ

ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ

ΧΕΗ ΜΕ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ
ΑΦΑΛΕΙΑ
3,7 3,8 3,9

4

4,1 4,2

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ νη Millennials
θαίλνληαη λα είλαη πεξηζζφηεξν δπζαξεζηεκέλνη σο πξνο απηνχο ζηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία θαη
είλαη νη ακνηβέο, νη επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο, νη πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, ην αίζζεκα
ηεο νινθιήξσζεο – επίηεπγκα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα.
Γξάθεκα 10. Γηαζηάζεηο εξγαζηαθήο δπζαξέζθεηαο

Αμοιβή
Ευκαιρίεσ ανάπτυξησ κι
εξέλιξησ
Πολιτικέσ Οργανιςμοφ
Επίτευγμα
Δημιουργικότητα

2,6

2,8

3

3,2

3,4
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3,6

4.1.4 Οπγανωζιακή δέζμεςζη Millennials
Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο αθνξά ηηο βαζκνινγίεο πνπ έιαβαλ νη ηξεηο
δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Ζ θάζε δηάζηαζε κεηξήζεθε απφ έμη εξσηήζεηο θαη,
φπσο απνηππψλεηαη ζην γξάθεκα 11, ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ησλ Millennials
ζπγθεληξψλεη ε δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο (3,29), ελψ αθνινπζνχλ ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε
(3,20) θαη ε θαλνληζηηθή ζπλέρεηαο ( 2,9)
Γξάθεκα 11. Γηαζηάζεηο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο
3,35
3,3
3,25
3,2
3,15

Δέςμευςη τησ ςυνέχειασ

3,1

υναιςθηματική Δέςμευςη

3,05

Κανονιςτική Δέςμευςη

3
2,95

2,9
2,85
Δέςμευςη τησ υναιςθηματική
ςυνέχειασ
Δέςμευςη

Κανονιςτική
Δέςμευςη

4.2 Ανάλςζη Δπεςνηηικών Τποθέζεων
Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ
ηεο έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο SPSS.

4.2.1 Τπόθεζη (Ζ1)
Η1 : Υπάπσει θεηική ζσέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και ζςνολικήρ
οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ ηων Millennials
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Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ1 ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Παξαθάησ
απεηθνλίδεηαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο.

Πίλαθαο 7. πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο.

Correlations
satisfaction_tota commitment_tot
l
Pearson Correlation
satisfaction_total

1

Sig. (2-tailed)

,510

**

,000

N
Pearson Correlation
commitment_total

al

187

187

**

1

,510

Sig. (2-tailed)

,000

N

187

187

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

Καηά ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Δξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε θαη Οξγαλσζηαθήο δέζκεπζε βξέζεθε φηη ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζεηηθή
ζπζρέηηζε. Ο ζπληειεζηήο r ηνπ Pearson είλαη 0.510, ζε δίπιεπξν έιεγρν (2 – tailed) ε
πηζαλφηεηα ην εχξεκα λα είλαη ηπραίν είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1% (p=0.000), ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ Millennials ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο
ησλ Millennials. πλεπψο ε ππφζεζε (H1) επηβεβαηψλεηαη.
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4.2.1.1 Τπόθεζη (Ζ1.1)

Η1.1 Υπάπσει θεηική ζσέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και ζςναιζθημαηικήρ
δέζμεςζηρ ηων Millennials.

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ1.1 ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε. Παξαθάησ
απεηθνλίδεηαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο.

Πίλαθαο 8. πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο
δέζκεπζεο

Correlations
satisfaction_t

affect_com

otal

m

Pearson
satisfaction_tota
l

1

,599

**

Correlation
,000

Sig. (2-tailed)
N
Pearson

187

187

**

1

,599

Correlation
affect_comm

Sig. (2-tailed)

,000

N

187

187

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

Καηά ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Δξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε θαη πλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε βξέζεθε φηη ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζεηηθή
ζπζρέηηζε. Ο ζπληειεζηήο r ηνπ Pearson είλαη 0.599, ζε δίπιεπξν έιεγρν (2 – tailed) ε
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πηζαλφηεηα ην εχξεκα λα είλαη ηπραίν είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1% (p=0.000), ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ Millennials ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
δέζκεπζεο ησλ Millennials. πλεπψο ε ππφζεζε (H1.1) επηβεβαηψλεηαη.

4.2.1.2 Τπόθεζη (Ζ1.2)

Η1.2 Υπάπσει θεηική ζσέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και κανονιζηικήρ
δέζμεςζηρ ηων Millennials.
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ1.2 ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη θαλνληζηηθή δέζκεπζε. Παξαθάησ
απεηθνλίδεηαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο.

Πίλαθαο 9. πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζεο θαη θαλνληζηηθήο
δέζκεπζεο

Correlations
satisfaction_t

norm_com

otal

m

Pearson
satisfaction_tota
l

1

,511

**

Correlation
,000

Sig. (2-tailed)
N
Pearson

187

187

**

1

,511

Correlation
norm_comm

Sig. (2-tailed)

,000

N

187

187

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

Καηά ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Δξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε θαη Καλνληζηηθή δέζκεπζε βξέζεθε φηη ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζεηηθή
ζπζρέηηζε. Ο ζπληειεζηήο r ηνπ Pearson είλαη 0.511, ζε δίπιεπξν έιεγρν (2 – tailed) ε
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πηζαλφηεηα ην εχξεκα λα είλαη ηπραίν είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1% (p=0.000), ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζρέζε. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ Millennials ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο
ησλ Millennials. πλεπψο ε ππφζεζε (H1.2) επηβεβαηψλεηαη.

4.2.1.3 Τπόθεζη (Ζ1.3)

Η1.3 Δεν ςπάπσει ζσέζη μεηαξύ επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και ηηρ δέζμεςζηρ ηηρ
ζςνέσειαρ ηων Millennials.
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ1.3 ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο . Παξαθάησ
απεηθνλίδεηαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο.

Πίλαθαο 10. πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζεο θαη δέζκεπζεο ηεο
ζπλέρεηαο

Correlations
satisfaction_tota

cont_comm

l
Pearson Correlation
satisfaction_total

cont_comm

1

Sig. (2-tailed)

,110
,133

N

187

187

Pearson Correlation

,110

1

Sig. (2-tailed)

,133

N

187

187

Καηά ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Δξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε θαη Γέζκεπζεο ηεο ζπλέρεηαο βξέζεθε φηη δελ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο
ζπζρέηηζε. Ο ζπληειεζηήο r ηνπ Pearson είλαη 0.110, ζε δίπιεπξν έιεγρν (2 – tailed) θαη
p = ,133. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ
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Millennials δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ Millennials. πλεπψο ε
ππφζεζε (H1.3) επηβεβαηψλεηαη.

4.2.2 Τπόθεζη (Ζ2)

: Η2

: Όζο πιο μεγάλη είναι η διαθοπά (misfit) μεηαξύ επιθςμηηών και ππαγμαηικών

οπγανωζιακών αξιών ηόζο πιο μικπή είναι η επγαζιακή ικανοποίηζη ηων Millennials.
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ2 ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ δηαθνξά κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ θαη
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ δπν
κεηαβιεηψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο.

Πίλαθαο 11. πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ δηαθνξά κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ
νξγαλσζηαθψλ αμηψλ θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.

Correlations
values_misfit

satisfaction_tota
l

Pearson Correlation
values_misfit

1

Sig. (2-tailed)

**

,000

N
Pearson Correlation
satisfaction_total

-,451

187

187

**

1

-,451

Sig. (2-tailed)

,000

N

187

187

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

Καηά ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δηαθνξά κεηαμχ

επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ (misfit) θαη εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε βξέζεθε φηη ππάξρεη κεηαμχ ηνπο αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Ο ζπληειεζηήο r
ηνπ Pearson είλαη -0.451, ζε δίπιεπξν έιεγρν (2 – tailed) ε πηζαλφηεηα ην εχξεκα λα είλαη
ηπραίν είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1% (p=0.000). Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε
αχμεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ
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(misfit) ζπζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ Millennials.
πλεπψο ε ππφζεζε (H2) επηβεβαηψλεηαη.

4.2.3 Τπόθεζη (Ζ3)
H3 : Όζο πιο μεγάλη είναι η διαθοπά (misfit) μεηαξύ επιθςμηηών και ππαγμαηικών
επγαζιακών αξιών ηόζο πιο μικπή είναι η οπγανωζιακή δέζμεςζη ηων Millennials.
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ3 ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ δηαθνξά κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ θαη
νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ δπν
κεηαβιεηψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο.

Πίλαθαο 12. πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ δηαθνξά κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ
νξγαλσζηαθψλ αμηψλ θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε

Correlations
values_misfit

commitment_tot
al

Pearson Correlation
values_misfit

1

Sig. (2-tailed)

**

,000

N
Pearson Correlation
commitment_total

-,334

187

187

**

1

-,334

Sig. (2-tailed)

,000

N

187

187

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

.
Καηά ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δηαθνξά κεηαμχ
επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ (misfit) θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε
βξέζεθε φηη ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κηθξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Ο ζπληειεζηήο r ηνπ
Pearson είλαη -0.334, ζε δίπιεπξν έιεγρν (2 – tailed) ε πηζαλφηεηα ην εχξεκα λα είλαη
ηπραίν είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1% (p=0.000). Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε
αχμεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ (misfit)
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ζπζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ Millennials. πλεπψο ε
ππφζεζε (H3) επηβεβαηψλεηαη.

4.2.4. Τπόθεζη (Ζ4)
H4: Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ανάμεζα ζηο θύλο και ζηο επίπεδο
οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ ηων Millennials
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ4 πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ ησλ δπν
δεηγκάησλ (άλδξεο – γπλαίθεο) κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ t γηα αλεμάξηεηα
δείγκαηα. Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο αλάιπζεο δηαθνξάο κέζσλ φξσλ βάζεη ηνπ
νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο.

Πίλαθαο 13. Έιεγρνο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ
νξγαλσζηαθή δέζκεπζε
Independent Samples Test
Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig.

Mea

Std.

95%

(2-

n

Error

Confidence

tail

Differ Differ

Interval of the

ed)

ence ence

Difference
Lower

Equal variances
Com

assumed

7,12

,00

1,10

1

8

7

185

,27

,123

0

14

,111

-

Upper
,3425

23 ,09630

9

mitm
ent_t Equal variances
otal

not assumed

1,20

157,2

8

22

,22
9 ,1231
4

,101

-

,3245

96

,0782

3

4

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ησλ δπν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην test
Levene, ην νπνίν φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ
p=0.008 <0.05. πλεπψο ρξεζηκνπνηείηαη έιεγρνο κέζσ ηεο δεχηεξεο ζεηξάο
απνηειεζκάησλ. Ζ δηαθνξά ησλ δπν κέζσλ ησλ δπν νκάδσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή p=0,270 > 0,05 επνκέλσο ε ππφζεζε 4 απνξξίπηεηαη. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη
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δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην επίπεδν ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ millennials εξγαδνκέλσλ.

4.2.5. Τπόθεζη (Ζ5)
H5: Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ανάμεζα ζηην ηλικία και ζηο επίπεδο
οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ ηων Millennials

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ5 πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ ησλ δπν
δεηγκάησλ (γθξνππ Millennials 18 – 28 θαη 29-38) κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ t
γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο αλάιπζεο δηαθνξάο κέζσλ
φξσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο.
Πίλαθαο 14. Έιεγρνο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δπν ειηθηαθψλ γθξνππ ησλ
Millennials ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε

Independent Samples Test
Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of Variances
F

Sig.

t

df

Sig.

Mean

Std.

95% Confidence

(2-

Differenc

Error

Interval of the

taile

e

Differe

Difference

d)
Equal variances
Commi

1,797

,182

-,316

nce

Lower

Upper

185

,753

-,03360 ,10642

-,24356

,17636

-,310 158,34

,757

-,03360

-,24787

,18067

assumed

tment_
total

Equal variances not
assumed

,10849

7

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ησλ δπν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην test
Levene, ην νπνίν φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ p=0.182 >0.05. πλεπψο ρξεζηκνπνηείηαη έιεγρνο κέζσ ηεο πξψηεο ζεηξάο
απνηειεζκάησλ. Ζ δηαθνξά ησλ δπν κέζσλ ησλ δπν νκάδσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
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ζεκαληηθή p=0,757>0,05 επνκέλσο ε ππφζεζε 5 απνξξίπηεηαη. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη δελ
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην επίπεδν ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο
κεηαμχ ησλ δπν ειηαθψλ γθξνππ ησλ millennilas εξγαδνκέλσλ.

4.2.6. Τπόθεζη (Ζ6)

H6: Υπάπσει ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ανάμεζα ζηο μοπθωηικό επίπεδο
και ζηο επίπεδο οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ ηων Millennials

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο Ζ6 πξαγκαηνπνηήζεθε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο ( ONE –
WAY ANOVA), κε ηελ νπνία ζπγθξίλνληαη νη δηαθπκάλζεηο εληφο (within) θαη κεηαμχ (
between) πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαθνξάο ησλ
κέζσλ φξσλ ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε
ησλ Millennials.

Πίλαθαο 15. Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ηε κεηαβιεηή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε

ANOVA
commitment_total
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

,403

3

,134

Within Groups

95,853

183

,524

Total

96,256

186

F

Sig.
,257

,856

Μέζα απφ ηνλ Πίλαθα 14 θαη ηελ αλάιπζε ANOVA, ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p > 0,05) ζην επίπεδν νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κεηαμχ
ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ζπνπδψλ ησλ Millennials εξγαδνκέλσλ (απφθνηηνη ιπθείνπ,
απφθνηηνη ΑΔΗ-ΣΔΗ, θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ). πλεπψο, ε ππφζεζε
Ζ6 απνξξίπηεηαη.
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4.2.7 ςζσέηιζη παπαγόνηων επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ με ηην οπγανωζιακή
δέζμεςζη

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ησλ 20 παξαγφλησλ ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ Millennials.
Βάζεη ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, νη 5 παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη νη
πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ (r = 0,51 p <0,001), ε ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν (r = 045, p<
0,001), ην αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο – επίηεπγκα (r = 045, p< 0,001), νη ζπλζήθεο
εξγαζίαο (r = 0,44 p <0,001), θαη ηέινο νη επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο ( r = 0,42, p<
0,001).

4.2.8 Δξέηαζη αιηιώδοςρ ζσέζηρ ηηρ οπγανωζιακήρ δέζμεςζηρ, ηηρ
επγαζιακήρ ικανοποίηζηρ και ηηρ διαθοπάρ μεηαξύ επιθςμηηών και
ππαγμαηικών επγαζιακών αξιών
Με ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα κεηαμχ
ησλ παξαπάλσ ηξηψλ κεηαβιεηψλ, επηβεβαηψζεθαλ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε
ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο
θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο αξλεηηθήο
ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηαθνξάο επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ κε ηελ
νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ σζηφζν δε ζπλεπάγεηαη
απαξαίηεηα θαη αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ δπν ή παξαπάλσ
κεηαβιεηψλ παξαηεξείηαη φηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο
εμαξηεκέλεο θαη κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο ηηκέο ηεο.
ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε χπαξμε αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ηεο νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή), ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δηαθνξάο
κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ αμηψλ (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο). Ζ ζπγθεθξηκέλε
εμέηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, κε ηελ θαηαζθεπή
ελφο πξνβιεπηηθνχ κνληέινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ φηαλ είλαη γλσζηέο νη ηηκέο ηεο
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εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δηαθνξάο κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ
νξγαλσζηαθψλ αμηψλ, δχλαηαη λα πξνβιεθζνχλ νη ηηκέο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.

Πίλαθαο 16. πληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ

Model Summary

Model
1

R
Square

R
,523

a

Adjusted
R
Square

Std.
Error of
the
Estimate

,266

,61650

,273

Change Statistics
R
Square
Change
,273

F
Change

df1

34,627

df2
2

a. Predictors: (Constant), satisfaction_total, values_misfit

Πίλαθαο 17. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο γηα ην πξνβιεπηηθφ κνληέιν
a

ANOVA
Model
1 Regression

Sum of
Squares

Mean
Square

df

26,322

2

13,161

Residual

69,934

184

,380

Total

96,256

186

F
34,627

Sig.
,000

b

a. Dependent Variable: commitment_total
b. Predictors: (Constant), satisfaction_total, values_misfit

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 17 θαη πίλαθα 18, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε
δηαθνξά κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ αμηψλ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή επίδξαζε p <0,001 ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, σζηφζν ε επίδξαζε απηή
θξίλεηαη αζζελήο, αθνχ ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 είλαη κφιηο 0.27.
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184

Sig. F
Change
,000

Πίλαθαο 18. πληειεζηέο πξνβιεπηηθνχ κνληέινπ
Coefficients

Model
1 (Constant)
values_misfit
satisfaction_total

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
1,327

,302

-,137

,074

,488

,076

a

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

4,388

,000

-,130

-1,852

,066

,797

1,255

,451

6,406

,000

,797

1,255

a. Dependent Variable: commitment_total

Γεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ αθνχ θαη γηα ηηο δπν ηζρχεη Tolerance >0,1 θαη VIF <10, ζα
πξέπεη λα ειεγρζεί ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπληειεζηψλ (beta)
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιεπηηθνχ κνληέινπ. Απφ
ηνλ πίλαθα 19 βιέπνπκε φηη ν ζπληειεζηήο Beta ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη
0,451 κε p <0,001 θαη ν ζπληειεζηήο Beta ηεο δηαθνξάο κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη
πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ είλαη - 0,130 κε p > 0,05 = 0,066. Απηφ πξαθηηθά
ζεκαίλεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ δελ
έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ζα πξέπεη λα
απνθιεηζηεί απφ ην πξνβιεπηηθφ κνληέιν. Ζ ζηαζεξά a έρεη ηελ ηηκή 0 θαη σο εθ ηνχηνπ
ην κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο :

Οπγανωζιακή Γέζμεςζη (σ) = 0,451*Δπγαζιακή Ηκανοποίηζη
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5. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε
ζθνπφ λα ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, πξνέθπςε επηβεβαίσζε ησλ ηξηψλ απφ ηηο
έμη ππνζέζεηο. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε ππφζεζε πνπ επηβεβαηψζεθε αθνξά ηελ χπαξμε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο
νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαηά ηελ νπνία βξέζεθε ζεηηθή ζρέζε κε r = ,510 θαη
πηζαλφηεηα ην εχξεκα λα είλαη ηπραίν κηθξφηεξε απφ ην 1% (p = ,000). Σν ζπγθεθξηκέλν
εχξεκα έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηηο έξεπλεο ησλ Mowday et all (1982), Meyer & Allen
(1997), Morrison (2008), Kotze and Roodt (2005) ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο
κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ
παξνχζα εξγαζία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ νξγαλσζηαθή δέκεπζε, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, νη
νπνίεο ζα πξνηαζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην.
Οη επφκελεο ππνζέζεηο πνπ επηβεβαηψζεθαλ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. πγθεθξηκέλα, ε
χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη
θαλνληζηηθή δέζκεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο κε
ηελ δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο, επηβεβαηψλεη απφιπηα ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε
ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο
Rigio (2009) θαη Meyer & Allen (1993), ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε
ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θαλνληζηηθή δέζκεπζε ελψ νη Lumley, Coetzee, Tladinyane &
Ferreira (2011) επηζεκαίλνπλ πσο ε έιιεηςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα
ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηε δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο ππνδεηθλχεη πσο ε
απφθαζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα παξακείλνπλ ζηελ εηαηξία πνπ εξγάδνληαη ιφγσ
ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζίκαηνο (ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε) θαη πηζαλήο ππνρξέσζεο
(θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο) κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ησλ παξαγφλησλ εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο ηθαλνπνίεζεο παξά ηνπ πηζαλνχ θφζηνπο απνρψξεζεο απφ ηελ εηαηξία.
Δπηπιένλ ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ επηβεβαηψζεθαλ αθνξνχλ ε πξψηε ηελ δηαθνξά
κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ αληηιακβαλφκελσλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ θαη ηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε δεχηεξε εμεηάδεη ηε δηαθνξά ησλ αμηψλ θαη ηελ
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νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε δηαθνξάο απηή
ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε.
Πξάγκαηη, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο φηαλ ππάξρεη ράζκα αλάκεζα ζηηο αμίεο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα απηνχο κε απηέο πνπ πξαγκαηηθά αληηιακβάλνληαη
φηη ελζηεξλίδεηαη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη, κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε
εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα θαζψο θαη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ νξγαλσζηαθήο ηνπο
δέζκεπζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα επηβεβαηψλεη ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο
πνπ αλαιχζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ
(Chatman et al, 1991, Kristof - Brown et al ,2005, Verquer et al, 2002). ε απηφ ην
ζεκείν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ζηελ βηβιηνγξαθία ε κεηαβιεηή
επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ αμηψλ εμεηάδεηαη σο ηαίξηαζκα (fit) θαη ε ζρέζε πνπ
πξνθχπηεη κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζεηηθή ελψ
ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε κεηαβιεηή πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ε αληίζεηε, δειαδή
δηαθνξά ή misfit. Γη απηφ ην ιφγν ηα επξήκαηα δείρλνπλ πσο ππάξρεη ζρέζε, αιιά
αξλεηηθή.
Οη ηειεπηαίεο ηξεηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζρέζε ηξηψλ
δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε δελ επηβεβαηψζεθαλ.
πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ε ζρέζε ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ
ησλ Millennials κε ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο δέζκεπζε. Σν εχξεκα απηφ δηαθσλεί κε ηελ
επηθξαηνχζα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ( Mowday et all, 1982, Οη Fatema & Muath ,
2013, Bakan, Buyukbese & Ersahan,2011, Colbert & Kwon, 2000) ελψ ζπκθσλεί κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ησλ Salami (2008) θαη Suki (2011).
Δπηπιένλ, παξφιν πνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε ηεο ζπλνιηθήο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, θξίζεθε ζθφπηκν λα
εμεηαζηνχλ κεκνλσκέλα νη 20 παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ
ζπζρεηίδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ Millennials. Οη
παξάγνληεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε είλαη
νη πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, ε ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν, ην αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο,
νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη επθαηξίεο αλάπηπμε θη εμέιημεο.
Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα ηελ
εμέηαζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ βξέζεθε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ
επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ νξγαλσζηαθψλ αμηψλ δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, νπφηε ε ζπγθεθξηκέλε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
απνθιείζηεθε απφ ην πξνβιεπηηθφ κνληέιν. Αληίζεηα, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη
λα παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε γηα ηελ
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χπαξμε αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία φκσο θξίζεθε αζζελήο (R2 =
0,27). Βάζεη ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο, ην πξνβιεπηηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε είλαη :
Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε (ρ) = 0,451*Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε

Ωο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, έλα εχξεκα πνπ ζπλάδεη κε ηε βηβιηνγξαθία είλαη φηη
πεξίπνπ νη κηζνί Millennials ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 45% είλαη θάηνρνη
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. χκθσλα κε ηνλ ηδεξφπνπιν (2019), ν αξηζκφο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο έρεη απμεζεί ξαγδαία ηα
ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ νη λένη εξγαδφκελνη επηδηψθνπλ λα αλαβαζκίζνπλ ην βηνγξαθηθφ
ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα γίλνπλ
αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ
Millennials, ε Παπαδνγηαλλάθε (2018) ηνλίδεη φηη ε γεληά απηή επελδχεη ζεκαληηθά ζηελ
εθπαίδεπζή ηεο, κε ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ πηπρίσλ, γεγνλφο πνπ
ηελ θαζηζηά ηελ πην κνξθσκέλε κέρξη ζήκεξα.
Δπηπιένλ, έλα εχξεκα ηεο πεξηγξαθηθήο έξεπλαο πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ ζπδήηεζεο
απνηειεί ην γεγνλφο πσο ην 39% ησλ Millennials ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα 73
άηνκα, εξγάδνληαη γηα ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν ζηνλ ησξηλφ ηνπο εξγνδφηε ελψ αθνινπζνχλ
κε έλα κεγάιν επίζεο πνζνζηφ (32,6%), 61 εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ παξακέλνπλ ζηελ
ησξηλή ηνπο εξγαζία γηα 1 – 3 έηε. Αληίζεηα ην πνζνζηφ ησλ Millennials πνπ παξακέλνπλ
ζηνλ ησξηλφ ηνπο εξγνδφηε γηα 4 – 6 έηε είλαη κφιηο 13,4 %. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα
ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ Millennials, αθνχ ζπκπίπηεη κε ηελ
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην 2 ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε
παξακνλήο ζηνλ ησξηλφ εξγνδφηε. πγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Job
Application Center (2014), βξέζεθε φηη απφ δείγκα 2000 εξγαδνκέλσλ, ην 41% ησλ
Millennials ζεσξεί φηη ζα παξακείλεη ζηελ ίδηα επηρείξεζε γηα ιηγφηεξν απφ δπν ρξφληα,
πνζνζηφ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ αηφκσλ ηεο γεληάο Υ (17%) θαη ηνπο Baby
Boomers (10%). Παξφκνηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο Millennials θαη ηελ εξγαζηαθή
δέζκεπζε έδεημε φηη ην 43% ησλ εξγαδνκέλσλ απηήο ηεο γεληάο επηζπκνχλ λα θχγνπλ απφ
ηελ επηρείξεζε κέζα ζε δηάζηεκα δπν εηψλ ελψ κφλν ην 28% επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ
γηα δηάζηεκα πέληε εηψλ (PR Newswire, 2018).

Αλαθνξηθά κε ηηο επηζπκεηέο νξγαλσζηαθέο αμίεο, ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη
187 Millennials ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξεο γηα απηνχο ηνλ ζεβαζκφ, ηε
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δηθαηνζχλε, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο θαη
ην λφεκα ζηελ εξγαζία – ραξά. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ αμίεο ζπκπίπηνπλ κε
εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ραξαθηεξίδνπλ ηε γεληά απηή.
πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ Mahoney (2015) νη νξγαλσζηαθέο αμίεο πνπ ζεσξνχλ
πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο νη Millennials ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο είλαη ε
εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ε ζπλερήο κάζεζε θη εμέιημε, ε
νκαδηθφηεηα θαη ε δηθανζχλε. ην ίδην πιαίζην ν Tulgan (2009) αλαθέξεη πσο , νη
Millennials δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο θαζψο επίζεο
θαη ζην λφεκα πνπ ηνπο δίλεη ε εξγαζία. Ο Campione (2015) ηνλίδεη φηη νη Millennials
δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ειεπζεξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε
ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκνχλ νη ίδηνη, ζηελ εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσή,
ζηελ νκαδηθφηεηα θαη ζηε δηθαηνζχλε ζην ρψξν εξγαζίαο
Όζνλ αθνξά ηηο αληηιακβαλφκελεο απφ ηνπο Millennials νξγαλσζηαθέο αμίεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη παξαηεξείηαη κεγάιε απφθιηζε
απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηθξαηνχζεο επηζπκεηέο γηα ηνπο ηδίνπο θαζψο κφλν ε
αθεξαηφηεηα, ν ζεβαζκφο θαη ε εκπηζηνζχλε ζπκπίπηνπλ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο.
πγθεθξηκέλα, νη Millennials ζεσξνχλ φηη νη επηθξαηέζηεξεο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαη είλαη ε θεξδνθνξία, ε πειαηνθεληξηθφηεηα, ε εηαηξηθή
θήκε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε εκπηζηνζχλε, ε αθεξαηφηεηα θαη ν ζεβαζκφο.
Ζ δηαθνξά ινηπφλ αλάκεζα ζηηο αμίεο πνπ νη εξγαδφκελνη θαηαηάζζνπλ ζεκαληηθέο γηα
ηνπο ίδηνπο (απηέο πνπ ζέινπλ) κε απηέο πνπ αληηιακβάλνληαη φηη ηζρχνπλ ζηνλ ησξηλφ
ηνπο εξγνδφηε (απηέο πνπ έρνπλ) απνηειεί θαη ηελ εμεηαδφκελε κεηαβιεηή ηεο παξνχζαο
έξεπλαο πνπ παξαθάησ ζα αλαιπζεί ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε,
φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε.
Αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ νη Millennials ληψζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηελ
παξνχζα εξγαζία ηνπο είλαη ε αζθάιεηα, ε αλεμαξηεζία, ε ζπλερήο απαζρφιεζε, νη
εζηθέο αμίεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ πξντζηάκελν. Σν παξαπάλσ εχξεκα ζπκπίπηεη κε
ηελ έξεπλα ησλ Kowske, Rasch, & Wiley (2010) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ γελεψλ
ζηηο εξγαζηαθέο ζηάζεηο, αθνχ βξέζεθε φηη νη Millennials παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα
επίπεδα ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή
αζθάιεηα, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο ζπγθξηηηθά κε ηελ
γεληά Υ θαη ηνπο Baby Boomers.
Όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ νη Millennials είλαη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ δπζαξεζηεκέλνη ζηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία είλαη νη ακνηβέο, νη
επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο, νη πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, αίζζεζε ηεο
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νινθιήξσζεο – επηηεχγκαηνο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ έξεπλα ησλ Qenani –
Petrela, Schlosser & Pompa (2007), ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηεο γεληάο Τ,
πνπ βξήθαλ φηη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο φπσο επηιέρηεθαλ απφ ηνπο Millennials
είλαη νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη νη επθαηξίεο εμέιημεο θαζψο θαη
κε ηελ έξεπλα ηεο Deloitte (2019) φπνπ νη θπξίαξρνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα θαη απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ παξνχζα εξγαζία,
ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο είλαη νη κηζζνινγηθέο απνιαβέο (43%) θαη νη επθαηξίεο εμέιημεο
( 35%), γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηηο επηρεηξήζεηο
ζρεηηθά κε ηε δηαθξάηεζε ησλ Millennnials.
Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαηά κέζν φξν απφ ην
δείγκα ησλ 187 εξγαδφκελσλ Millennials. Σν εχξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
αλάιπζε θξίλεηαη ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ε δηάζηαζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο
πνπ ζπγθέληξσζε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ήηαλ ε δέζκεπζε ηεο ζπλέρεηαο, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ εξγαδφκελνπ λα παξακείλεη ζηελ επηρείξεζε εμαηηίαο ηνπ
αληηιακβαλφκελνπ θφζηνπο πνπ ελέρεη ε πηζαλή απνρψξεζε ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Σν θφζηνο κπνξεί λα είλαη είηε
νηθνλνκηθφ είηε θνηλσληθφ φπσο ε θηιία κε ζπλαδέιθνπο (Meyer θαη Allen, 1991).
Σν εχξεκα απηφ θξίλεηαη ζεκαληηθφ θαη ίζσο αλεζπρεηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο
δεδνκέλνπ φηη νη εξγαδφκελνη ελδέρεηαη λα απνρσξήζνπλ απφ ην δπλακηθφ ηνπο φηαλ
βξεζεί θάπνηα άιιε επθαηξία απαζρφιεζεο.
Γεχηεξε βαζκνινγήζεθε ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνπο (Meyer
& Herscovitch 2001) αλαθέξεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ή ςπρνινγηθφ δεζκφ πνπ
δεκηνπξγεί ν εξγαδφκελνο κε ηελ επηρείξεζε θαη αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο,
ηεο ηαχηηζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ αμηψλ ηεο
νξγάλσζεο. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Ajay θαη Bindu (2015), ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε
έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη ε πνιπηηκφηεξε θαη πην επηζπκεηή δηάζηαζε νξγαλσζηαθήο
δέζκεπζεο γηα ηελ επηρείξεζε επεηδή θηλεηνπνηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ησλ νξγαλσζηαθψλ
ζηφρσλ ηεο θαη εληζρχεη ηε δηάζεζε παξακνλήο ηνπο ζε απηή. Γεδνκέλεο ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ινηπφλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα
ζηνρεχζνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο κε ελέξγεηεο πνπ ζα
αλαθεξζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην.
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δίλαη γεγνλφο πσο ε πςειή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θξίλεηαη φρη απιψο ζεκαληηθή
αιιά αλαγθαία, αθνχ ζπλδέεηαη ξεηά κε εξγαζηαθά θαηλφκελα δσηηθήο θχζεσο γηα ηελ
νξγάλσζε, φπσο ν απνπζηαζκφο, ε πξφζεζε απνρψξεζεο, ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε
επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθήο
ζηάζεο, αλ ζπλδπαζηεί κε ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πιεζπζκνχ
απνηειείηαη απφ ηνπο Millennials– κηα γεληά ε νπνία ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο
θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο ηάζεηο, αμίεο, πξνζδνθίεο, αλάγθεο θαη
θεκνινγείηαη φηη παξνπζηάδεη ρακειά επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο - θαζηζηά
αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ δχλαληαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ
ελδπλάκσζή ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε απνηέιεζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
Απφ ηε ζπδήηεζε απνηειεζκάησλ πνπ αλαπηχρζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην,
πξνέθπςαλ νξηζκέλα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη Millennials
κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ηηο δπν εξγαζηαθέο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ σο
παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηε δηαθνξά
κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ αμηψλ.
Αξρηθά, δεδνκέλεο ηεο ζεηηθήο ζρέζεο πνπ πξνέθπςε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα
φηη κηα αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ Millennials κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαλσζηαθήο ηνπο δέζκεπζεο. Ζ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε έδεημε φηη νη δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ Millennials πνπ
ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο δέζκεπζε είλαη νη πνιηηηθέο ηνπ
νξγαληζκνχ, ε ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν , ην αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο – επίηεπγκα, νη
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηέινο νη επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο . Σν ζπγθεθξηκέλν
εχξεκα, αλ ζπλδπαζηεί κε ην γεγνλφο φηη ζε ηξεηο απφ ηνπο πέληε παξαπάλσ παξάγνληεο
θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο θη εμέιημεο, ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηηο
πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ νη Millennials ηνπ δείγκαηνο βξέζεθαλ λα παξνπζηάδνπλ ηα
ρακειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ζηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ
πεξηγξαθηθή αλάιπζε, θαζηζηά αλαγθαία ηε ζπκβνιή ησλ ηκεκάησλ ηεο ΓΑΓ κε
θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαθξάηεζε ησλ Millennials εξγαδνκέλσλ ηνπο.
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πγθεθξηκέλα, ε ΓΑΓ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο επηθεθαιείο ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ αλψηαηε
δηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα ζρεδηάζεη θαη λα παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηα θαηάιιεια
career paths πνπ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο
θαη ζα ηνπο παξέρνπλ επθαηξίεο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο εμέιημεο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα
επελδχζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνρεχνληαο
ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ
απφθηεζε λέσλ. Αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο,
ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ κε ηελ δηελέξγεηα νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ / δξαζηεξηνηήησλ εληφο θη
εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ κπνξεί λα ζπληειέζεη φρη
κφλν ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, αιιά θαη ζηε
δέζκεπζε ησλ αηφκσλ ζηελ νξγάλσζε, θαζψο νη εξγαδφκελνη δελ ζα ζέινπλ λα
«εγθαηαιείςνπλ» ηελ νκάδα ηνπο. Ζ θαιιηέξγεηα κηαο αλζξσπνθεληξηθήο θνπιηνχξαο, ε
απνθπγή ησλ ππεξβνιηθψλ σξψλ εξγαζίαο, ε κέξηκλα γηα αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρψξν
εξγαζίαο, ε παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ε ειάηησζε ησλ παξαγφλησλ
πνπ πξνθαινχλ ζηξεο θαη ςπρνζσκαηηθή εμάληιεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ επηπιένλ βνεζεηηθά κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη
ησλ πνιηηηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ.
Γεδνκέλεο ηεο πςειήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο πνπ παξνπζηάδεη ε ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν
κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, θαζνξηζηηθφο θξίλεηαη θαη ν ξφινο ησλ πξντζηακέλσλ
φπνπ νθείινπλ λα αθνπγθξάδνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα
παξέρνπλ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη θαζνδήγεζε ψζηε λα θαιιηεξγείηαη αίζζεκα
εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ ηνπο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε
ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε νη Millennials παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε
ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο σο πξνο ηε ζρέζε πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχζζνπλ κε
ηνλ πξντζηάκελν ηνπο, φπνπ ην feedback θαη ε εξγαζηαθή εγγχηεηα δηαδξακαηίδνπλ
θπξίαξρν ξφιν ζηηο αλάγθεο ηνπο.
Έλα επηπιένλ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη
πσο ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ δίλνπλ νη Millennials ζε
ζπγθεθξηκέλεο νξγαλσζηαθέο αμίεο κε ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ αληηιακβάλνληαη φηη δίλεη ε
επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο αμίεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο
ηθαλνπνίεζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο δέζκεπζε. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε απηήο ηεο
δηαθνξάο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο
θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.
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Οη νξγαλσζηαθέο αμίεο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο Millennials (
εκπηζηνζχλε, δηαθηνζχλε, εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ζεβαζκφο,
λφεκα ζηελ εξγαζία) βξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο,
νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε αμίεο φπσο θεξδνθνξία,
απνηειεζκαηηθφηεηα, πειαηνθεληξηθφηεηα. Γεδνκέλεο ηεο εχθνιεο θηλεηηθφηεηαο θαη
«εξγαζηαθήο κεηαπήδεζεο» (job hop) ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεληάο, φπσο παξνπζηάζηεθε
ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα εζηηάζνπλ
ζε θηλήζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ ζπγθξάηεζε ησλ Millennials
εξγαδνκέλσλ ηνπο.
ε απηφ ην ζεκείν θαζνξηζηηθφο θξίλεηαη θαη ν ξφινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ, φπνπ αξρηθά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αλψλπκεο δηαγλσζηηθέο έξεπλεο
ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα παξνπζηάζεη ηα επξήκαηα ζηελ Αλψηαηε
Γηνίθεζε. Βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηνχλ είλαη πσο ε εθαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηα «ζέισ» ηεο γεληάο
απηήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα δπλαηφ εξγαιείν πξνζέιθπζεο αιιά θαη
δηαθξάηεζεο ηαιέλησλ, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηα θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πηζαλή
απνρψξεζε εξγαδφκελνπ. Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαιείηαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλψηαηε εγεζία λα αλαπηχμεη θαη λα εκθπζήζεη ζηνλ νξγαληζκφ κηα
θνπιηνχξα πνπ ζα δηαπλέεηαη απφ ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο αμίεο
φπσο απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πειαηνθεληξηθφηεηα, παξάιιεια φκσο ζα ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, κε ηνλ ελζηεξληζκφ αμηψλ
ζεκαληηθψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεληά φπσο ν ζεβαζκφο , ε δηθαηνζχλε, ε εκπηζηνζχλε,
ε δπλαηφηεηα εμηζνξξφπεζεο εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο θαη ην λφεκα - ραξά ζηελ
εξγαζία.
πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο
κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (κέζσ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο αλαθέξζεθε πξηλ) θαη κε
ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηελ αλψηαηε εγεζία,. Ζ εκπηζηνζχλε ζαθψο θαη απνηειεί
παξάγσγν ηφζν ηεο δηθαηνζχλεο φζν θαη ηνπ ζεβαζκνχ πνπ αληηιακβάλεηαη ν
εξγαδφκελνο. Ζ δηθαηνζχλε θαη ν ζεβαζκφο αλαθέξνληαη ζηηο δίθαηεο απνθάζεηο θαη
πνιηηηθέο ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο αλψηαηεο εγεζίαο, κε ηελ ίζε αληηκεηψπηζε φισλ
ησλ εξγαδνκέλσλ αλεμαξηήηνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ, ηελ απνθπγή δηαθξίζεσλ ηφζν ζε
πξνζσπηθφ φζν θαη κηζζνινγηθφ επίπεδν, ηελ απνδνρή θάζε είδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ην αίζζεκα ηεο αλαγλψξηζεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ θαη ηελ
εμάιεηςε κεησηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ραξαθηεξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα ζηηγκαηίζνπλ ηνλ
εξγαδφκελν.
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Δπηπξφζζεηα, ε αλψηαηε εγεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ κε ζθνπφ ηελ εμηζνξξφπεζε εξγαζηαθήο
θαη πξνζσπηθήο δσήο. πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή επέιηθησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο κε ηελ απνθπγή ππεξβνιηθψλ σξψλ εξγαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο εξγαζίαο απφ ην
ζπίηη – θαζψο θαη ε δηεμαγσγή επηρεηξεζηαθψλ εθδειψζεσλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ θαη νη νηθνγέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ δχλαηαη λα απνηειέζνπλ βνεζεηηθέο
ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Σέινο, Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζα
κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζχκβνπινο ησλ εξγαδφκελσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε
ησλ πηπρψλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ εκπεξηέρεη ν εξγαζηαθφο ηνπο ξφινο θαη ηελ αμία
πνπ πξνζδίδεη ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ κε ζθνπφ λα απνθηήζεη λφεκα ε εξγαζία ησλ
αηφκσλ.

Καηαιήγνληαο, ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη θάπνηα
απφ ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, θαη ηηο νξγαλσζηαθέο αμίεο ησλ
Millennials – ηεο πην ηδηαίηεξεο θαη πνιπζπδεηεκέλεο γεληάο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ –
θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο (πξνζέιθπζε, επηινγή, εθπαίδεπζε,
αμηνιφγεζε, αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο) κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ
επηθείκελσλ δηαθνξψλ θαη ηελ δηαθξάηεζε ησλ «θεπγάησλ» Millennials εξγαδνκέλσλ
ζην έκςπρν δπλακηθφ ηεο.
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7. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
ρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ην
δείγκα πνπ ζπγθεληξψζεθε αθνξνχζε απνθιεηζηηθά Έιιελεο Millennials εξγαδφκελνπο.
Όπσο δηαηππψζεθε ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θάζε γεληά επεξεάδνληαη θαη απφ θνηλέο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
εκπεηξίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Δπνκέλσο εάλ εμεηάδνληαλ
Millennials εξγαδφκελνη ηεο Ακεξηθήο ή ηεο Κίλαο κπνξεί λα εκθάληδαλ δηαθνξεηηθά
απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο δείγκαηνο ζα κπνξνχζε λα
εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Πεξηνξηζκφ επίζεο
απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο είλαη cross – sectional, γεγνλφο πνπ
ζπλεπάγεηαη φηη ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα ήηαλ
δηαθνξεηηθά. Σέινο, ε εμέηαζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηηθψλ
νξγαλσζηαθψλ αμηψλ ππφθεηηαη ζηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη Millennials εξγαδφκελνη γηα
ηηο ηζρχνπζεο αμίεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη πξαγκαηηθέο αμίεο πνπ πξεζβεχεη ε θάζε
εηαηξία κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο.
ε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο κειινληηθήο έξεπλαο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ παξνχζα. Αξρηθά,
κηα λέα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη δείγκα απφ Millennials εξγαδφκελνπο ηνπ
εμσηεξηθνχ κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο πνπ ελδερνκέλσο
πξνθχςνπλ. Δπηπιένλ, ε παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηνλ
δεκφζην ηνκέα θαζψο επίζεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο κε ζθνπφ ηελ
εμαγσγή πην νινθιεξσκέλσλ θαη αθξηβέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. πκπιεξσκαηηθά, ζα
κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί εμέηαζε πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ βάζεη ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε φπσο ν απνπζηαζκφο, ε
παξαγσγηθφηεηα θαη ε πξφζεζε απνρψξεζεο. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί
κηα έξεπλα εμεηάδνληαο ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηηο
νξγαλσζηαθέο αμίεο ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ (Baby Boomers, Generation X), ψζηε λα
δηεμαρζνχλ ζαθέζηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επηθείκελε
δηαθνξεηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη Millennials ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ
" Ζ Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε ησλ Millennials : Ο ξφινο ησλ Οξγαλσζηαθψλ Αμηψλ θαη ηεο
Δξγαζηαθήο Ηθαλνπνίεζεο"
Tν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ «Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Ζ παξνχζα έξεπλα κειεηάεη ηελ επίδξαζε ησλ Οξγαλσζηαθψλ Αμηψλ θαη ηεο Δξγαζηαθήο
Ηθαλνπνίεζεο ζηελ Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε φζνλ αθνξά ηελ γεληά ησλ Millennials.
ην πιαίζην ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε
αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα, θαζψο ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζα αθνξά
κφλν ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζηε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηε δηεμάγνπζα ηελ
έξεπλα ζην iraalev16@gmail.com.
Δθηηκψκελνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο : 7 έσο 12 ιεπηά
αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο.
* Απαηηείηαη
Γεκνγξαθηθά ηνηρεία
Φχιν *
Άλδξαο
Γπλαίθα
Ζιηθία *
18-28
29-38
Θέζε ζηελ ηεξαξρία *
Αλψηεξν ηέιερνο
Μεζαίν ηέιερνο
Καηψηεξν ηέιερνο
Τπάιιεινο
Δπίπεδν πνπδψλ *
Απφθνηηνο Λπθείνπ
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Απφθνηηνο ΑΔΗ-ΣΔΗ
Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο
Γηδαθηνξηθέο πνπδέο
πλνιηθφο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο *
0-3 έηε
4-8 έηε
9-13 έηε
14 έηε θαη άλσ
Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε ζηνλ ηειεπηαίν ζαο εξγνδφηε; *
<1 έηε
1-3 έηε
4-6 έηε
7 έηε θαη άλσ
Δπηζπκεηέο Οξγαλσζηαθέο Αμίεο
Παξαθαιψ βαζκνινγήζηε πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα εζάο λα ππάξρεη θαζεκία απφ ηηο
παξαθάησ αμίεο ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο ρξεζηκνπνηψληαο κηα 5 βάζκηα θιίκαθα, φπνπ
ην 1 ζεκαίλεη «Καζφινπ ζεκαληηθφ», ην 2 «Λίγν ζεκαληηθφ», ην 3 «εκαληηθφ» ην 4
«Αξθεηά ζεκαληηθφ» θαη ην 5 «Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ».
ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΒΑΜΟ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΣΑΠΔΗΝΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΤΠΔΡΖΦΑΝΔΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΦΖΜΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
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ΘΑΡΡΟ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΠΑΘΟ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΡΗΣΔΗΑ/ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΟΜΑΓΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΔΝΣΡΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΠΔΛΑΣΟΚΔΝΣΡΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ/ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΤΝΔΥΖ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
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ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΠΟΗΚΗΛΟΜΟΡΦΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΝΟΖΜΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ/ΥΑΡΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
ΔΤΔΛΗΞΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΞΗΟΡΡΟΠΖΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΕΩΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΓΗΚΣΤΩΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΝΟΗΥΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
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ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

Ηζρχνπζεο Οξγαλσζηαθέο Αμίεο
ε πνην βαζκφ θαηά ηε γλψκε ζαο ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεζηε ζεσξεί ζεκαληηθή
θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ νξγαλσζηαθέο αμίεο; Παξαθαιψ βαζκνινγήζηε
ρξεζηκνπνηψληαο κηα 5 βάζκηα θιίκαθα, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη «Καζφινπ ζεκαληηθφ», ην 2
«Λίγν ζεκαληηθφ», ην 3 «εκαληηθφ» ην 4 «Αξθεηά ζεκαληηθφ» θαη ην 5 «Δμαηξεηηθά
ζεκαληηθφ».
ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΒΑΜΟ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΣΑΠΔΗΝΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΤΠΔΡΖΦΑΝΔΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΦΖΜΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΘΑΡΡΟ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
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ΠΑΘΟ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΡΗΣΔΗΑ/ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΟΜΑΓΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΔΝΣΡΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΠΔΛΑΣΟΚΔΝΣΡΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ/ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΤΝΔΥΖ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΠΟΗΚΗΛΟΜΟΡΦΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΝΟΖΜΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ/ΥΑΡΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΤΔΛΗΞΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΔΞΗΟΡΡΟΠΖΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΕΩΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΓΗΚΣΤΩΖ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΝΟΗΥΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ
Καζφινπ ζεκαληηθφ 1 2 3 4 5 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ

Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε
Ο ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ είλαη λα ζαο βνεζήζεη λα πεξηγξάςεηε ην πψο
ληψζεηε ην επάγγεικα πνπ αζθείηε, δειαδή λα κηιήζεηε γηα ηηο πηπρέο ηεο εξγαζίαο πνπ
ζαο παξέρνπλ ηθαλνπνίεζε θαζψο θαη εθείλεο πνπ ζαο δεκηνπξγνχλ δπζαξέζθεηα ζηελ
εξγαζία.
Παξαθάησ ππάξρνπλ δειψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο ζαο.
Γηαβάζηε θάζε πξφηαζε πξνζεθηηθά θαη απαληήζηε ζηελ εξψηεζε : «Πφζν
ηθαλνπνηεκέλνο/ε ληψζσ ζρεηηθά κε απηή ηε δηάζηαζε ηεο δνπιεηάο κνπ;»
ηελ παξνχζα εξγαζία κνπ ληψζσ : 1. Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 2.Γπζαξεζηεκέλνο/ε 3.
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Οχηε δπζαξεζηεκέλνο/ε νχηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε 4. Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 5. Πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνο/ε αλαθνξηθά κε :
1. Σε δπλαηφηεηα λα απαζρνινχκαη ζπλερψο
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

2. Σε δπλαηφηεηα λα έρσ αλεμαξηεζία ζηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηψ ηελ εξγαζία κνπ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

3. Σελ δπλαηφηεηα λα έρσ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

4. Σελ επθαηξία λα ληψζσ ζεκαληηθφο ζην ρψξν εξγαζίαο
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

5. Σε ζρέζε κνπ κε ηνλ πξντζηάκελν κνπ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

6. Σελ ηθαλφηεηα ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ λα απνθαζίδεη ζσζηά
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

7. Σε δπλαηφηεηα λα θάλσ πξάγκαηα πνπ δελ αληηβαίλνπλ ζηηο αξρέο κνπ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

8. Σε δπλαηφηεηα πνπ κνπ παξέρεη ε επηρείξεζε λα ληψζσ εξγαζηαθή αζθάιεηα
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε
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9. Σελ επθαηξία λα θάλσ πξάγκαηα γηα άιινπο αλζξψπνπο
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

10. Σελ επθαηξία λα θαζνδεγψ άιινπο αλζξψπνπο
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

11. Σελ επθαηξία λα αμηνπνηψ ηηο ηθαλφηεηέο κνπ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

12. Σνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

13. Σηο κηζζνινγηθέο απνιαβέο κνπ αλαινγηθά κε ηελ εξγαζία πνπ θάλσ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

14. Σηο επθαηξίεο γηα εμέιημε ζηελ παξνχζα εξγαζία
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

15. Σελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηψ ηελ πξνζσπηθή κνπ θξίζε ζηελ εξγαζία κνπ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

16. Σελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηψ δηθέο κνπ ηδέεο θαη κεζφδνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
εξγαζίαο κνπ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε
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17. Σηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

18. Σηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

19. Σελ αλαγλψξηζε πνπ εηζπξάηησ γηα ην έξγν πνπ παξάγσ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

20. Σν αίζζεκα νινθιήξσζεο πνπ εηζπξάηησ
Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 1 2 3 4 5 Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε

Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε
Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ζην ρψξν ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο ζαο. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε θάζε κηα απφ
απηέο, φπνπ ην 1 ζεκαίλεη «δηαθσλψ απφιπηα», ην 2 «δηαθσλψ», ην 3 «νχηε δηαθσλψ
νχηε ζπκθσλψ» , ην 4 «ζπκθσλψ» θαη ην 5 «ζπκθσλψ απφιπηα».
1. Θα ήηαλ δχζθνιν γηα κέλα λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνκαη
απηή ηε ζηηγκή, αθφκα θη αλ ην ήζεια
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

2. Γελ αηζζάλνκαη θακία ππνρξέσζε λα παξακείλσ ζηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη ηψξα
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

3. Θα ήκνπλ πνιχ ραξνχκελνο/ε εάλ ζπλέρηδα ην ππφινηπν ηεο θαξηέξαο κνπ ζηελ
επηρείξεζε πνπ εξγάδνκαη
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

4. Μηα απφ ηηο ιίγεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ απνρψξεζή κνπ απφ ηελ επηρείξεζε ζα
ήηαλ νη ειάρηζηεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο απαζρφιεζεο πνπ έρσ ζηε δηάζεζή κνπ
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα
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5. Αηζζάλνκαη φηη δε ζα ήηαλ ζσζηφ λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα, αθφκα θη αλ
ήηαλ θαιφ γηα κέλα
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

6. Πξαγκαηηθά ληψζσ πσο ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη δηθά κνπ πξνβιήκαηα
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

7. Απηή ηε ζηηγκή, ην φηη κέλσ ζηελ επηρείξεζε είλαη γηα κέλα ηφζν αλάγθε φζν θαη
επηζπκία
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

8. Γελ αηζζάλνκαη φηη «αλήθσ» ζηελ επηρείξεζε
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

9. Νηψζσ πσο εάλ απνθάζηδα λα θχγσ απφ ηελ επηρείξεζε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, νη
ελαιιαθηηθέο επαγγεικαηηθέο κνπ επηινγέο ζα ήηαλ πνιχ ιίγεο
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

10. Γελ αηζζάλνκαη ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε ηελ επηρείξεζε
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

11. Θα έλησζα ελνρέο εάλ απνρσξνχζα απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

12. Νηψζσ πσο δελ είκαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο επηρείξεζεο
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

13. Ζ επηρείξεζε απηή αμίδεη ηελ αθνζίσζή κνπ
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

14. Δάλ δελ είρα επελδχζεη ηφζν πνιιά ζηελ επηρείξεζε απηή, κπνξεί λα απνθάζηδα λα
κεηαθηλεζψ ζε άιιε επηρείξεζε
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα
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15. Ο ιφγνο πνπ δελ θεχγσ απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα είλαη γηαηί ληψζσ ππνρξέσζε ζηνπο
αλζξψπνπο ηεο
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

16. Ζ επηρείξεζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα κέλα
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

17. Πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο δσήο κνπ ζα δηαηαξαζζφηαλ, εάλ απνθάζηζα λα θχγσ απηή ηε
ζηηγκή απφ ηελ επηρείξεζε
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα

18. Υξσζηάσ πνιιά ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνκαη
Γηαθσλψ απφιπηα 1 2 3 4 5 πκθσλψ απφιπηα
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