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Δςσαπιζηίερ 

Με ηελ επθαηξία ηεο νινθιήξσζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Γεκήηξην Μηραήι ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία απηή δε ζα είρε νινθιεξσζεί. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνλ ζχδπγφ κνπ γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. Ζ 

εξγαζία κνπ είλαη αθηεξσκέλε ζε απηνχο. 
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Πεπίλητη 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε έρνπλ γίλεη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν αξέζεη ζηνλ εξγαδφκελν ε δνπιεηά ηνπ, ελψ ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ην 

δέζηκν πνπ λνηψζεη φηη έρεη ν εξγαδφκελνο κε ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζηνρεχεη ζηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ ππαιιήισλ ειιεληθήο ηξάπεδαο 

θαη ηελ εχξεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Δπίζεο, κέζσ ηεο έξεπλαο, θαηαγξάθνληαη 

νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο, ελψ εμεηάδεηαη θαη ε ζρέζε 

ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππαιιήισλ.  

Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ ζε δείγκα 73 ππαιιήισλ δηαθφξσλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κέηξηα επίπεδα εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ελψ απνδείρζεθε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

παξάγνληεο νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπληειέζνπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Διζαγυγή ζηην έπεςνα 

1.1 Δηζαγωγή 

Όινη καο έρνπκε θάπνηα ζηηγκή βξεζεί αληηκέησπνη κε ην εξψηεκα αλ είκαζηε 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία καο θαη ηί ζεκαίλεη γηα εκάο ε επηρείξεζε ζηελ νπνία 

εξγαδφκαζηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, ζρεδηάδνληαο ζηξαηεγηθέο θαη 

εθαξκφδνληαο πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Spector (1997), ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν αξέζεη ζηνλ εξγαδφκελν ε δνπιεηά ηνπ. Γελ αηζζάλνληαη φινη νη εξγαδφκελνη ην 

ίδην γηα ηε δνπιεηά ηνπο. Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ αγαπνχλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη άιινη 

πνπ ηελ απερζάλνληαη θαη εξγάδνληαη επεηδή πξέπεη λα επηβηψζνπλ. Ζ κέηξεζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη γίλεη ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ελδηαθέξνληαη λα γλσξίδνπλ εάλ νη εξγαδφκελνί ηνπο είλαη ζε θαιή ςπρνινγηθή θαη 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε. 

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη ην δέζηκν πνπ λνηψζεη φηη έρεη ν εξγαδφκελνο κε ηελ επηρείξεζε ζηελ 

νπνία εξγάδεηαη (Landy and Conte 2010). Γελ ζα πξέπεη ινηπφλ λα ζπγρένληαη νη δχν 

απηέο έλλνηεο κηαο θαη απνηεινχλ μερσξηζηέο παξακέηξνπο εληφο ηνπ νξγαλσζηαθνχ 

πιαηζίνπ. 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη απνρσξήζεηο απφ ηελ επηρείξεζε. Οη επηρεηξήζεηο 

αληηιακβάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φηη πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
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ηεο αχμεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο δηεμάγνπλ έξεπλεο κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε ησλ 

δχν απηψλ παξακέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο θαη 

δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

1.2  Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κεηξεζεί ν βαζκφο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

ππνθαηαζηήκαηα ειιεληθήο ηξάπεδαο. Δπίζεο, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζην λα εμεηάζεη εάλ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

θαζψο θαη εάλ νη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο. Σέινο, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζην λα θαηαγξάςεη κε 

πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα απμεζεί ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη, Θευπηηικό πλαίζιο, Δπεςνηηικά 

Δπυηήμαηα και Τποθέζειρ  

2.1 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη νη αληίζηνηρεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο 

δηαηππσζεί. Δπίζεο πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε βάζε ζρεηηθέο 

κειέηεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί φζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δχν έλλνηεο. Σέινο δηαηππψλνληαη νη ππνζέζεηο πνπ ε έξεπλα ζα θιεζεί λα 

επηβεβαηψζεη ή λα δηαςεχζεη.  

2.1.1 Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε 

Θεωξεηηθή αλαζθόπεζε  

Αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

θαηέρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε. Δίλαη θαλεξφ φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

επεξεάδεη ηηο αληηδξάζεηο ελφο εξγαδφκελνπ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Γελ είλαη ινηπφλ πεξίεξγν ην γεγνλφο φηη πνιινί επηζηήκνλεο θαη 

εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ έλλνηα απηή. 

Έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζεσξίεο, νη νπνίεο εξκελεχνπλ ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. Παξαθάησ ζα πεξηγξαθνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη νληνινγηθέο ζεσξίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επηηπγράλεηαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπηλεο 

αλάγθεο κέζσ ηεο εξγαζίαο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη δηαδηθαζηηθέο ζεσξίεο 

πνπ εζηηάδνπλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχληαη νη πξνζδνθίεο θαη νη αμίεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. 
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χκθσλα κε ηνλ Abraham Maslow θαη ηε ζεσξία ηνπ πεξί ηεο ηεξαξρίαο ησλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ (1954), ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο ησλ αλαγθψλ καο ηνπνζεηνχληαη 

νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο δειαδή νη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε ηνπ 

αλζξψπνπ, φπσο ην λεξφ, ε ηξνθή ή ε ζηέγε. Γηα λα αηζζαλζεί έλα άηνκν φηη έρεη 

πεξαηηέξσ αλάγθεο πξέπεη πξψηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο θπζηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. 

Πξνρσξψληαο ζην επφκελν επίπεδν, ηνπνζεηνχληαη νη αλάγθεο γηα αζθάιεηα, θπζηθή, 

ςπρνινγηθή ή νηθνλνκηθή, δειαδή ε αλάγθε πξνζηαζίαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ειινρεχνπλ. Απηφ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζεκαίλεη φηη ην άηνκν ζέιεη λα 

εμαζθαιίζεη κηα ζέζε εξγαζίαο κε έλα εηζφδεκα πνπ ζα ηνλ ηθαλνπνηήζεη θαη ελ 

ζπλέρεηα ζέιεη λα δηαηεξήζεη απηφ ην εηζφδεκα. ην ηξίην επίπεδν ηεο ππξακίδαο 

ηεξαξρνχληαη νη θνηλσληθέο αλάγθεο, δειαδή ε αλάγθε απνδνρήο, ε αλάγθε γηα αγάπε 

θαη ε αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα αλήθεη ζε θάπνηα νκάδα. ην ηέηαξην επίπεδν 

ηνπνζεηνχληαη νη αλάγθεο απηνεθηίκεζεο, δειαδή ηα άηνκα απνδεηνχλ ηελ απνδνρή, 

ηνλ ζεβαζκφ, ηελ αλαγλψξηζε. ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεξαξρνχληαη νη αλάγθεο 

ηεο απηνεθπιήξσζεο, δειαδή νη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ ή ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Καηά ηνλ Maslow, νη 

αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο είλαη εθείλεο πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ πξψηεο θαη ελ ζπλερεία λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ αλψηεξσλ 

θαηά ζεηξά επηπέδσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθφζνλ εθπιεξσζνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο ηνπ 

αηφκνπ, δελ ελεξγνχλ πιένλ σο θίλεηξν θαη ζπλεπψο δελ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεσξία ηνπ Maslow ζπκπεξαίλνπκε φηη έλαο εξγαδφκελνο 

αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε φηαλ ε εξγαζία ηνπ νδεγεί ζηελ εθπιήξσζε φιν 

θαη πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ ηνπ. 

Έρνληαο σο βάζε ηε ζεσξία ηνπ Maslow, δνκήζεθε ε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ 

ηνπ Hertzberg, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρνπλ δχν εηδψλ παξάγνληεο, νη παξάγνληεο 

πγηεηλήο θαη νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο, νη νπνίνη πξνθαινχλ είηε δπζαξέζθεηα είηε 
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εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. ηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο πνπ είλαη εμσγελείο παξάγνληεο, 

πεξηιακβάλνληαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο, ε επνπηεία απφ ηνλ πξντζηάκελν, νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνζίαο, νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη ακνηβέο. ε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδνπλ νη παξάγνληεο 

πγηεηλήο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο, ηφηε ππάξρεη δπζαξέζθεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε θαινχληαη παξάγνληεο παξαθίλεζεο (ή 

θίλεηξα), είλαη εγγελείο παξάγνληεο θαη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, 

ηελ επίηεπμε, ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ εξγαδφκελνπ. Βέβαηα 

ζχκθσλα κε ηνλ Hertzberg, ε απνκάθξπλζε ησλ αηηηψλ ηεο δπζαξέζθεηαο, δειαδή ησλ 

παξαγφλησλ πγηεηλήο, δε ζπλεπάγεηαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αιιά νδεγεί ζε νπδέηεξε 

θαηάζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε χπαξμε ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο απιψο εκπνδίδεη ηε 

δπζαξέζθεηα. Γηα λα εληζρπζεί ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε φκσο πξέπεη λα ππάξρνπλ νη 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο (Hertzberg et al. 1993).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαηππψζεθαλ νη κεραληζηηθέο ή δηαδηθαζηηθέο ζεσξίεο νη 

νπνίεο εζηηάδνπλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο. χκθσλα κε ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο, ε νπνία 

δηαηππψζεθε απφ ηνλ Adams, νη εξγαδφκελνη δελ ελδηαθέξνληαη απιψο γηα δηθέο ηνπο 

αληακνηβέο αιιά γηα ηηο αληακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο. Ζ 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε απνηεινχζε αλέθαζελ ζεκαληηθφ παξάγνληα έξεπλαο. 

Τπάξρνπλ δχν είδε νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο: ε δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε, ε νπνία 

εθθξάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη ε επηρείξεζε είλαη δίθαηε 

απέλαληί ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηα απνηειέζκαηα, θαη ε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε πνπ 

εθθξάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη ε επηρείξεζε είλαη δίθαηε 

απέλαληί ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ.  

Ζ ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο βαζίδεηαη ζηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Ωο εηζξνέο ινγίδνληαη ε πξνζπάζεηα, νη ηθαλφηεηεο, ε εκπεηξία θαη σο εθξνέο νη 
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ακνηβέο, ε αλαγλψξηζε, νη πξναγσγέο. Ο εξγαδφκελνο ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη επηζπκεί νη πξνζπάζεηέο ηνπ λα θξίλνληαη δίθαηα ζε ζρέζε κε 

εθείλεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ (Tosi et al. 2000). Έηζη, ζπγθξίλεη ηηο ιακβαλφκελεο 

εθξνέο ζε ζρέζε κε ηηο εηζξνέο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Δθφζνλ 

δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη αληζνξξνπία, πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ηελ 

απνθαηαζηήζεη. Δάλ ν εξγαδφκελνο ληψζεη φηη ακείβεηαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε έλαλ 

άιιν ζπλάδειθφ ηνπ κε ηνλ νπνίν παξάγεη ην ίδην απνηέιεζκα, αηζζάλεηαη έιιεηςε 

δηθαηνζχλεο θαη πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αδηθία παξάγνληαο γηα παξάδεηγκα 

ιηγφηεξν. Δάλ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο δηαπηζηψζεη φηη ακείβεηαη πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνλ 

άιιν ζπλάδειθφ ηνπ ν νπνίνο παξάγεη πεξηζζφηεξν, ηφηε ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη 

δπζαξέζθεηα ιφγσ ελνρψλ νπφηε ζα πξνζπαζήζεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ αδηθία 

απμάλνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ απφδνζή ηνπ.  

Σν 1964 ν Victor Vroom δηαηχπσζε ηε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ κε βάζε ηελ νπνία ε 

ππνθίλεζε ηνπ αηφκνπ γηα λα ζπκπεξηθεξζεί θαηά έλαλ νξηζκέλν ηξφπν εμαξηάηαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ην άηνκν ζεσξεί σο επηζπκεηά θαη απφ ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ 2001). 

χκθσλα κε ηνλ Vroom, ν εξγαδφκελνο αμηνινγεί απηφ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη σο 

θίλεηξν θαη, εθφζνλ ηνλ ηθαλνπνηεί, δξα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηχρεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε εθφζνλ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αληακνηβή έρεη αμία γη’ απηφ. Δάλ ε αληακνηβή δελ έρεη θακία 

αμία ή έρεη αξλεηηθή αμία, ηφηε ην άηνκν δελ ζα ππνθηλεζεί.    

χκθσλα κε ηνλ Locke, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα επράξηζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ φηη κπνξεί 

κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ λα εθπιεξψζεη ηηο αμίεο ηνπ (Locke 1983).  Οη ελέξγεηεο θάζε 

εξγαδφκελνπ πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη πξνο έλαλ ζηφρν, ν νπνίνο απνηειεί ηελ 

θηλεηήξην δχλακε. Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα είλαη 
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λα ππάξρεη επαξθήο πξφθιεζε, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ κνξθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θαη δχζθνινπ ζηφρνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν εξγαδφκελνο πξέπεη αξρηθά λα 

απνδέρεηαη ηνλ ζηφρν, θαη ζηε ζπλέρεηα λα είλαη πξνζεισκέλνο ζηελ επίηεπμή ηνπ, λα 

δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο ψζηε κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηελ 

νξγάλσζε λα θηάζεη ζηελ επίηεπμή ηνπ. Οη ζηφρνη είλαη απνδεθηνί απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο φηαλ ζπλάδνπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο αμίεο ηνπο. χκθσλα κε 

ηνπο Locke & Latham (1990), ε αλαηξνθνδφηεζε (feedback) πνπ ιακβάλεη ν 

εξγαδφκελνο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζή ηνπ απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

Όηαλ ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ νδεγεί ζηελ αληακνηβή, ηφηε ν βαζκφο ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη πςειφο θαη ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα απνδερζεί αθφκα κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο. 

Σν 1976 νη Hackam θαη Oldham πξφηεηλαλ ην κνληέιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

εξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ εμεγείηαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, σο απνηέιεζκα 

ηεο ζηάζεο ηνπ εξγαδφκελνπ απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (φπσο θαη ε ππνθίλεζε, ε 

απφδνζε θαη ν ξπζκφο ελαιιαγήο πξνζσπηθνχ), σο έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο, επεξεάδεηαη απφ ηα πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο: ηελ πνηθηιία 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ 

(δειαδή ηνλ βαζκφ ζπλαίζζεζεο ηεο επζχλεο πνπ έρεη έλαο εξγαδφκελνο ζε ζρέζε κε 

ηα θαζήθνληά ηνπ), ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ (δειαδή ηελ επίδξαζε πνπ έρεη κηα 

εξγαζία ζηνπο άιινπο), ηελ απηνλνκία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. Έηζη, έλαο εξγαδφκελνο πνπ πξνηηκά ηηο πξνθιήζεηο είλαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνο φηαλ ηνπ αλαηίζεληαη θαζήθνληα απμεκέλνπ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο 

ή αθφκα θαη δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ελψ απνθεχγεη ηηο απιέο δνπιεηέο, φπσο αλαθέξεη ν 

Spector (1997).       
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Μέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

Σν δήηεκα ηεο κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη δχν πιεπξέο: ηε 

κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο θαη ηε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ε κέηξεζε ηεο 

ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο είηε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο. 

Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα γίλεη κε ζπλεληεχμεηο ή κε ηε βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα κέζνδνο 

πνπ έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο αιιά δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαδεηρηνχλ πεξηζζφηεξν 

θάπνηα ζηνηρεία πνπ ίζσο δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα αλαδεηρζνχλ κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε ρξήζε 

θιηκάθσλ. Οη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ζε ηέηνηνπ είδνπο κεηξήζεηο 

είλαη νη θιίκαθεο Thurstone, Likert, Guttman θαη νη θιίκαθεο ζεκαζηνινγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο (Πηπεξφπνπινο, 2007). Όπσο αλαθέξεη ν McKenna (2001), ε πην 

επξέσο δηαδεδνκέλε δηαβάζκηζε είλαη ε θιίκαθα ηνπ Likert. πλήζσο νη δειψζεηο 

ελζσκαηψλνληαη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ν εξσηψκελνο. 

Με ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο, ν εξγαδφκελνο δελ πξέπεη απιψο λα απαληήζεη αλ 

ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά λα δηαηππψζεη θαη 

ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπ. Ζ θιίκαθα κπνξεί λα είλαη 7-βαζκε ή 5-βαζκε. 

ε θάζε απάληεζε ηεο θιίκαθαο αληηζηνηρεί έλαο βαζκφο. Δλ ζπλερεία, νη βαζκνί 

πξνζηίζεηαη ψζηε λα πξνθχςεη έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. Τςειή ηηκή ππνδειψλεη 

κεγάιε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ελψ ρακειή ηηκή ππνδειψλεη ρακειή ηθαλνπνίεζε. 

Απφ ηελ θιίκαθα απνπζηάδεη ην ζεκείν κεδέλ γηα λα κπνξεί λα γίλεη ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ.  



9 

 

Έλα απφ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

είλαη ν πεξηγξαθηθφο δείθηεο εξγαζίαο (Job Descriptive Index, JDI) πνπ παξνπζηάζηεθε 

ην 1969 απφ ηνπο Smith, Kendall θαη Hulin θαη κεηξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζε 

πέληε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο εξγαζίαο: ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ηνλ πξντζηάκελν, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξναγσγέο. Ζ θιίκαθα πεξηιακβάλεη 72 δειψζεηο κε 

9 ή 18 δειψζεηο αλά ππνθαηεγνξία. Οη πηζαλέο  απαληήζεηο είλαη «Ναη», «Όρη» ελψ 

ππάξρεη θαη επηινγή ζε πεξίπησζε πνπ ν εξσηεζείο δελ είλαη βέβαηνο (Spector 1997).  

Έλα αθφκα εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Minnesota (Minnesota Satisfaction 

Questionnaire, MSQ) πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Weiss, Dawis, England θαη 

Lofquist ην 1967 θαη εμεηάδεη είθνζη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο εξγαζίαο: ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία, ηελ πνηθηιία, ην θνηλσληθφ ζηάηνπο, ηελ επνπηεία 

(αλζξψπηλεο ζρέζεηο), ηελ ηερληθή επνπηεία, ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

θνηλσληθή ππεξεζία, ηελ εμνπζία, ηελ αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ, ηηο επηρεηξεζηαθέο 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο, ηηο ακνηβέο, ηηο πξναγσγέο, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

επίηεπμε. Απαληάηαη ζηελ πιήξε έθδνζε ησλ 100 εξσηήζεσλ θαη ζηε ζχληνκε έθδνζε 

ησλ 20 εξσηήζεσλ.  

ηελ θιίκαθα JDI βαζίζηεθαλ νη Irronson, Smith, Brannick, Gibson θαη Paul νη 

νπνίνη παξνπζίαζαλ ην 1989 ηελ θιίκαθα Job in General Scale (JGS) πνπ πεξηιακβάλεη 

18 επίζεηα ή κηθξέο θξάζεηο θαη έρεη ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Ο εξσηψκελνο έρεη ηξεηο επηινγέο απαληήζεσλ αλάινγα κε ην αλ 

ζπκθσλεί, δηαθσλεί  ή δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη.   

Έλα άιιν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ην Job Satisfaction 

Survey (JSS), πνπ παξνπζηάζηεθε ην 1985 απφ ηνλ Paul Spector, κεηξά ελληά 

δηαζηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή εξγαζηαθή 



10 

 

ηθαλνπνίεζε. Οη ελληά δηαζηάζεηο πνπ κεηξά ην εξγαιείν απηφ κέζα απφ ηηο 36 

εξσηήζεηο ηνπ είλαη ν κηζζφο, νη δπλαηφηεηεο πξναγσγήο, ε επίβιεςε, νη πξφζζεηεο 

παξνρέο, νη ακνηβέο βάζεη απφδνζεο, νη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο, νη ζπλεξγάηεο, ε θχζε 

ηεο εξγαζίαο θαη ε επηθνηλσλία (Spector 1997). 

χκθσλα κε ηνλ Moorman (1993), πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα δηάθνξα 

εξγαιεία κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο δηαθνξνπνηνχληαη ζην βαζκφ πνπ 

κεηξνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ή ηε γλσζηηθή ζπληζηψζα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα εζηηάδεη ζην αλ ε εξγαζία εγείξεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ή πξνθαιεί ζεηηθή δηάζεζε, ελψ ε γλσζηηθή ζπληζηψζα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εξγαζίαο κε ινγηθά θξηηήξηα, φπσο νη ζπλζήθεο, νη επθαηξίεο ή ηα απνηειέζκαηα 

(Moorman 1993). Γηα παξάδεηγκα ηα εξγαιεία MSQ θαη JDI εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε 

γλσζηηθή πιεπξά εκπεξηέρνληαο θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπληζηψζα.       

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην εξγαιείν ησλ Brayfield θαη Rothe, πνπ παξνπζηάζηεθε ην 

1951, πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην εάλ ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη 

επραξηζηεκέλνο, ελζνπζηαζκέλνο, απνγνεηεπκέλνο, εάλ βαξηέηαη ή απνιακβάλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ. Οη εξσηήζεηο απηέο εζηηάδνπλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη 

ζηελ εξγαζία. Σν εξγαιείν πεξηιακβάλεη 18 δειψζεηο κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο 

ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σν 1999 παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Agho θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ ε ζχληνκε έθδνζε ησλ 6 δειψζεσλ. Οη απαληήζεηο ιακβάλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

5-βαζκεο θιίκαθαο ηνπ Likert, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην δηαθσλψ απφιπηα, ην 2 ζην 

δηαθσλψ, ην 3 ζην νπδέηεξνο, ην 4 ζην ζπκθσλψ θαη ην 5 ζην ζπκθσλψ απφιπηα 

(Fields 2002).          

Δκπεηξηθέο κειέηεο 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δείρλεη φηη έρεη δηεμαρζεί εθηελήο έξεπλα φζνλ αθνξά 
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ζηε ζρέζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε δηάθνξεο κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

είλαη είηε δεκνγξαθηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν, ε ειηθία, είηε ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία φπσο νη ακνηβέο, νη πξναγσγέο ή νη εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο. 

Όζνλ αθνξά ζην θχιν, δελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο απνδείμεηο ζρεηηθά κε ην εάλ ην 

θχιν ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Mc Kenna 2001).  χκθσλα κε ηνλ 

Lefkowitz (1994), παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

αλέθεξαλ φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ρακειφηεξε απφ απηή ησλ 

αλδξψλ, ηα επξήκαηα απηά δελ ηζρχνπλ φηαλ νξηζκέλεο κεηαβιεηέο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ειηθία, ην εηζφδεκα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο. 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Vallejo θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ην 2001 ζε δείγκα 366 

ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ ησλ Βαιεαξίδσλ λήζσλ, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο ήηαλ ιίγν ρακειφηεξε απφ απηή 

ησλ αλδξψλ (Vallejo et al. 2001).    

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία, ε επηθξαηνχζα ηάζε είλαη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

απμάλεη κε ηελ ειηθία (Clark et al. 1996, Spector 1997). Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί είηε 

επεηδή νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εξγαδφκελνη έρνπλ βξεη πιένλ ηελ εξγαζία πνπ ηνπο 

ηθαλνπνηεί, είηε επεηδή έρνπλ πξνζαξκφζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζε ρακειφηεξν επίπεδν 

ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Παξά ηε γεληθή ζεψξεζε φηη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απμάλεη κε ηελ ειηθία, έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ Clark θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ειηθίαο αθνινπζεί θαηαλνκή 

ζρήκαηνο U κε ειαθξηά κείσζε ζηα πξψηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ κε 

αθεηεξία έλα κέζν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο θαη ελ ζπλερεία κε ζηαζεξή αχμεζε έσο ηε 

ζπληαμηνδφηεζε. Ζ άπνςε απηή επηβεβαηψζεθε θαη απφ έξεπλα ζε δείγκα 5192 

Βξεηαλψλ εξγαδνκέλσλ (Clark et al. 1996). Άιιεο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ειηθίαο, αθφκα θαη ζε 
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απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ. Έξεπλα ζε ηπραίν δείγκα 1095 εξγαδφκελσλ 

ζηηο Ζ.Π.Α. έδεημε αζζελή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη 

ειηθίαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ειηθία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πξφβιεςεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο  (Bernal et al. 1998).      

Όζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ Clark (1996) φζν πςειφηεξν είλαη 

ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, ηφζν κηθξφηεξε 

είλαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. O Mc Kenna (2001) ππνζηεξίδεη φηη απηφ εμεγείηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο φπσο ην χςνο ησλ ακνηβψλ, ηελ εξγαζηαθή πίεζε θαη 

ηηο κε ηθαλνπνηεηηθέο πξννπηηθέο θαξηέξαο. 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν McKenna (2001), ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο. Ο πξψηνο 

παξάγνληαο είλαη νη ακνηβέο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη δίθαηεο. ηελ θαηεγνξία απηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα δίθαηα ζπζηήκαηα αληακνηβψλ φπσο ι.ρ. πξναγσγψλ. Ο 

δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ε απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο πξναγσγψλ είηε απηφ εζηηάδεη 

ζηα πξνζφληα είηε ζηα ρξφληα ππεξεζίαο είηε απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Ο ηξίηνο 

παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο πξνυπνζέηεη θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ψζηε ν 

εξγαδφκελνο λα αηζζάλεηαη άλεζε θαη αζθάιεηα. Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο αθνξά ζηελ 

χπαξμε θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. Έλαο αθφκα 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ AL-Hussami 

(2008) είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε ή ην ζηπι εγεζίαο θαζψο έλαο εγέηεο πνπ 

δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, εκπλέεη θαη παξνηξχλεη, επηθέξεη πςειά 

επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο είλαη θαη ε ίδηα ε θχζε 

ηεο εξγαζίαο, ε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξέπεη λα απαηηεί πνηθηιία δεμηνηήησλ θαη λα 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαδφκελνπ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

θαζψο θαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ ηαηξηάδεη κε 
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ηελ εξγαζία ηνπ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Νηθνιάνπ (2003) ζε 227 εξγαδφκελνπο ζε 

εηαηξείεο ηεο Αζήλαο. Σν εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηειεί έλα επηπιένλ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο (Ahmed & Rafiq 2002).  Απηφ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ εκπεηξηθή έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε ην 2003 ζε δείγκα 359 

μελνδνρνυπαιιήισλ ζηελ Σατβάλ, ε νπνία έδεημε φηη ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ (Hwang & Chi 

2005).       

2.1.2  Οξγαλωζηαθή Γέζκεπζε 

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο ζηε κειέηε ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Δλψ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε δηάζηαζε ηεο 

εξγαζίαο, ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ζπλαηζζήκαηα φζν 

θαη κε ζπκπεξηθνξέο. χκθσλα κε ηνλ Porter θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1974), ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε πεξηιακβάλεη ηελ απνδνρή θαη ηελ πίζηε ηνπ αηφκνπ ζηηο αμίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ πξνζπκία ηνπ λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηελ ηζρπξή επηζπκία ηνπ 

εξγαδφκελνπ λα παξακείλεη ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απεηθνλίδεη 

ηφζν ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εξγαδφκελνπ φζν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηελ 

επηρείξεζε (Jex 2002).  

Οη O’Reilly θαη Chatman (1986) ππνζηεξίδνπλ φηη ε δέζκεπζε αληηθαηνπηξίδεη ην 

ςπρνινγηθφ δέζηκν κεηαμχ εξγαδφκελνπ θαη επηρείξεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα 

εκθαληζηεί κε ηξεηο κνξθέο: ηε ζπκκφξθσζε, ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ νη εξγαδφκελνη 

πηνζεηνχλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ νθέιε θαη φρη 

επεηδή ζπκθσλνχλ κε απηέο, ηελ ηαχηηζε, ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ ην άηνκν ζέβεηαη ηηο 

αμίεο ηεο νκάδαο αθφκα θαη αλ δελ ηηο απνδέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε,  θαη ηελ εζσηεξηθνπνίεζε, ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ ην άηνκν 
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απνδέρεηαη ηελ επηξξνή θαζψο νη πεπνηζήζεηο ηεο νξγάλσζεο ηαπηίδνληαη κε ηηο αμίεο 

ηνπ.   

Σν 1991 νη Meyer θαη Allen πξφηεηλαλ ην κνληέιν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (TCM). Με βάζε ην κνληέιν απηφ, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε, πνπ εθθξάδεη ηε ζέιεζε, αλαθέξεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν 

εξγαδφκελνπ θαη επηρείξεζεο. Ζ δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο, πνπ εθθξάδεη ηελ αλάγθε, 

αλαθέξεηαη ζηε δέζκεπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θφζηνο γηα ηνλ εξγαδφκελν απφ 

ελδερφκελε απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ θαλνληζηηθή δέζκεπζε, πνπ 

εθθξάδεη ηελ ππνρξέσζε, αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα ηεο ππνρξέσζεο ελφο εξγαδφκελνπ 

λα παξακείλεη ζηελ επηρείξεζε ιφγσ ηεο αθνζίσζήο ηνπ ζε απηήλ. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

δηαζέηνπλ ηζρπξή ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζε κηα 

επηρείξεζε επεηδή ην ζέινπλ, εθείλνη πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ επηρείξεζε κέζσ 

ηεο δέζκεπζεο ιφγσ ζπλέρεηαο παξακέλνπλ ζε απηήλ επεηδή πξέπεη, θαη ηέινο νη 

εξγαδφκελνη κε πςειά επίπεδα θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο αηζζάλνληαη φηη νθείινπλ λα 

παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε (Meyer & Allen 1991).  

χκθσλα κε ηνπο Meyer & Allen (1991) νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο δελ απαληψληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ίδην βαζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα αηζζάλεηαη έληνλα ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ αλάγθε λα 

παξακείλεη ζηελ επηρείξεζε αιιά λα κελ ζέιεη λα παξακείλεη.   

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ θαη απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ελψ 

κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, ην θχιν θαη ε 

εθπαίδεπζε (Morrow 1983).  Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε επεξεάδεηαη φκσο θαη απφ 

νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο φπσο ν εκπινπηηζκφο ηεο εξγαζίαο, ε απηνλνκία θαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ εξγαδφκελν λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαζψο θαη 

ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ.  
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Μέηξεζε Οξγαλωζηαθήο Γέζκεπζεο 

Καηά θαηξνχο έρνπλ ζρεδηαζηεί δηάθνξα εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. Σν 1979 νη Mowday, Steers θαη Porter παξνπζίαζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Organizational Commitment Questionnaire, OCQ) ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη 15 ηεκάρηα θαη κεηξά ηε ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

(Mowday et al. 1979). Οη απαληήζεηο δίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 7-βαζκε θιίκαθα 

ηνπ Likert φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην δηαθσλψ απφιπηα, ην 2 ζην αξθεηά, ην 3 ζην ιίγν, 

ην 4 ζην νπδέηεξνο-ε, ην 5 ζην ζπκθσλψ ιίγν, ην 6 ζην ζπκθσλψ αξθεηά θαη ην 7 ζην 

ζπκθσλψ απφιπηα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (Organizational Commitment 

Questionnaire, OCQ) ησλ Meyer, Allen θαη Smith απνηειεί ηελ πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν κέηξεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ πεξηιακβάλεη 18 δειψζεηο ηηο νπνίεο ν εξγαδφκελνο βαζκνινγεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 5-βαζκε θιίκαθα ηνπ Likert φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην δηαθσλψ 

απφιπηα, ην 2 ζην δηαθσλψ, ην 3 ζην νπδέηεξνο, ην 4 ζην ζπκθσλψ θαη ην 5 ζην 

ζπκθσλψ απφιπηα. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη έμη δειψζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη 

επηηξέπεη ηε κέηξεζεο ηεο θάζε δηάζηαζεο αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. Παξάδεηγκα δήισζεο πνπ κεηξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε είλαη: «Θα 

ζπλέρηδα επραξίζησο ην ππφινηπν ηεο θαξηέξαο κνπ ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνκαη», 

ελψ παξάδεηγκα δήισζεο πνπ κεηξά ηε δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο είλαη: «Δάλ δελ είρα 

επελδχζεη ηφζν πνιιά ζηελ επηρείξεζε απηή, κπνξεί λα απνθάζηδα λα εξγαζηψ ζε 

άιιε επηρείξεζε» θαη παξάδεηγκα δήισζεο πνπ κεηξά ηελ θαλνληζηηθή δηάζηαζε είλαη: 

«Ζ επηρείξεζε απηή αμίδεη ηελ αθνζίσζή κνπ».         

Δκπεηξηθέο κειέηεο 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δείρλεη φηη έρεη δηεμαρζεί εθηελήο έξεπλα φζνλ αθνξά 
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ζηε ζρέζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε δηάθνξεο κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

είλαη είηε δεκνγξαθηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν θαη ε ειηθία, είηε ηα δηάθνξα 

απνηειέζκαηα ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο φπσο ν ξπζκφο ελαιιαγήο πξνζσπηθνχ 

(turnover), νη απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία θαη ε απφδνζε.   

Όζνλ αθνξά ζην θχιν, έξεπλεο ησλ Mowday et al. (1982) θαη Mathieu & Zajac 

(1990) ππνζηεξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο άξξελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο έζησ θαη αλ ζχκθσλα κε ηνπο 

Mathieu & Zajac ε ζπζρέηηζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. χκθσλα κε 

κεηαγελέζηεξε κεηα-αλάιπζε δηαθφξσλ εξεπλψλ κε ζέκα ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, 

πξνέθπςε φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαζψο νη γπλαίθεο 

επηδεηθλχνπλ ηνλ ίδην βαζκφ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε ηνπο άλδξεο εθφζνλ ε 

επηρείξεζε κεηαρεηξίδεηαη δίθαηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (Aven et al. 1993).  

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ 

εξγαδφκελνπ. Οη Smith & Hoy (1992) ζην πιαίζην ηεο έξεπλάο ηνπο ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο παξαηήξεζαλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ειηθίαο θαη νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πην κεγάινη ζε ειηθία εξγαδφκελνη 

είλαη πηζαλφηεξν λα αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε δέζκεπζε απφ ηνπο λεφηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη Allen & Meyer (1993) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε απηή 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη θαζψο ε ειηθία θαη ή ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ απμάλνληαη, απμάλεη 

θαη ε νξγαλσζηαθή ηνπ δέζκεπζε θαζψο νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη ηφζν ηε ζέιεζε 

φζν θαη ηελ ππνρξέσζε λα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε.  Δπηπιένλ, έξεπλα ηνπ 

Buchanan (1974) έδεημε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο θαη 

ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Ζ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αχμεζεο ηεο ειηθίαο θαη ησλ 

ρξφλσλ ππεξεζίαο εμεγείηαη ιφγσ ηνπ φηη θαζψο ν εξγαδφκελνο κεγαιψλεη θαη ηα 

ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ απμάλνληαη, νη επθαηξίεο απαζρφιεζήο ηνπ ζε άιιε επηρείξεζε 



17 

 

κεηψλνληαη θαζψο ν ίδηνο έρεη επελδχζεη πνιιά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ζηελ επηρείξεζε 

πνπ εξγάδεηαη.  

Πξφζθαηε έξεπλα ησλ Γηαλλίθε θαη Μηραήι (2008) ζε δείγκα 488 

εκπνξνυπαιιήισλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο έδεημε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ησλ 

εκπνξνυπαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη πιήξεο σξάξην ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ειηθία 

ηνπο ελψ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο (Giannikis & Mihail 

2008).  

Παξφια απηά, έξεπλα ηνπ Irving θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζε δείγκα 232 ππαιιήισλ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ δεκφζηαο ππεξεζίαο ζηνλ Καλαδά έδεημε φηη ε ειηθία δε 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (Irving et al. 1997).      

Ζ ελίζρπζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαζψο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ησλ απνπζηψλ θαη ηνπ turnover (Porter et al. 1974, Meyer 

& Allen 1997), θαζψο νη εξγαδφκελνη κε ρακειφηεξν βαζκφ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

έρνπλ εληνλφηεξε ηάζε θπγήο απφ ηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Δπηπιένλ, έξεπλα ησλ Blau & Boal (1987) ζε ππαιιήινπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ 

έδεημε φηη νη εξγαδφκελνη κε πςειφηεξα επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο απνπζίαδαλ 

ιηγφηεξν απφ ηελ εξγαζία ηνπο.  

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, έξεπλεο έδεημαλ φηη νη 

εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ πςειφηεξν βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο δνπιεχνπλ κε 

κεγαιχηεξν δήιν θαη απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν. χκθσλα κε έξεπλα ησλ Mowday et al. 

ην 1974 ζε 411 ππαιιήινπο 37 ππνθαηαζηεκάησλ ηξάπεδαο, βξέζεθε φηη ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ ζπζρεηηδφηαλ κε ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηεο 

πειαηείαο ελψ αληίζεηα δε ζπζρεηηδφηαλ κε ηελ απφδνζε ησλ θαηαζηεκάησλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ. Απηφ εμεγήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 
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εξγαζίεο ρνξήγεζεο δαλείσλ δηεμάγνληαλ απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ 

θαηαζηεκάησλ ή απφ άιιεο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο θαη φρη απφ ηνπο ππαιιήινπο 

(Mowday et al. 1974).   

Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε δείγκα 190 εξγαδφκελσλ ζε εηαηξεία ηεο Μαιαηζίαο 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ εξγαδφκελσλ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα, πνπ εθθξάζηεθε ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, 

θαη ηεο αληακνηβήο θαη ηεο αλαγλψξηζεο (Zain et al. 2009).      

Σν εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ, ην νπνίν ζεσξεί ηνλ εξγαδφκελν κηαο επηρείξεζεο σο 

εζσηεξηθφ πειάηε θαη ηε δνπιεηά ηνπ σο πξντφλ πνπ ηνπ πνπιά ε επηρείξεζε 

ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ (Berry 1981),  κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδφκελσλ φηαλ νη παξαδνζηαθέο 

κέζνδνη εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο απνηπγράλνπλ (Hogg 1996). ην απνηέιεζκα απηφ 

θαηαιήγεη θαη έξεπλα ζε 118 εξγαδφκελνπο θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ Ηξάλ πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ εξγαδφκελσλ (Farzad et al. 2008). 

2.1.3  Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε θαη Οξγαλωζηαθή Γέζκεπζε 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ χπαξμε θαη ην είδνο 

ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο. χκθσλα κε ηνπο Meyer et al. (2002), ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί 

παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε.  

Έξεπλα ηνπ Knoop (1995) ζε 171 λνζνθφκεο ζην Οληάξην ηνπ Καλαδά απνθάιπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο.  

Οη Mathieu & Zajac δηεμήγαλ κεηα-αλάιπζε πξνεγνχκελσλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ θαη 
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ζπκπέξαλαλ φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά πξνο ηελ ζπλνιηθή 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ακνηβή 

(Mathieu & Zajac 1990).  

Μεηαγελέζηεξε έξεπλα ζε δείγκα εξγαδφκελσλ ζε γαιαθηνβηνκεραλίεο ηεο 

Ηξιαλδίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο έδεημε φηη ε ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο αληακνηβέο 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο (O’ 

Driscoll & Randall 1999).  

Πξφζθαηε έξεπλα ζε δείγκα 198 λνζειεπηψλ ζε λνζνθνκεία ηνπ Ηξάλ έδεημε φηη νη 

ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ζπζρεηίδνληαη δηαθνξεηηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. χκθσλα κε ηε έξεπλα, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο δέζκεπζεο ιφγσ ζπλέρεηαο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Σέινο, 

βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο (Jahangir & Shokrpour 2009).    

Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Παθηζηάλ ζε ηπραίν δείγκα 191 ηδησηηθψλ ππαιιήισλ 

έδεημε επίζεο φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη κάιηζηα ε επίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη πην ηζρπξή απφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ππαιιήινπο (Warsi et 

al. 2009).  

2.2 Θεωξεηηθό πιαίζην 

Με βάζε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλακέλεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ 

εξγαζία ηνπ είλαη έλαο εξγαδφκελνο ηφζν πεξηζζφηεξν εληζρπκέλε ζα εκθαλίδεηαη ε 

νξγαλσζηαθή ηνπ δέζκεπζε. Αλακέλεηαη ινηπφλ λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο: ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 
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δέζκεπζεο.   

2.3  Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα απαληεζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ; 

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ;  

 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ; 

 Με πνην ηξφπν επεξεάδεηαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο;  

2.4 Υπνζέζεηο 

Βάζεη ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ε έξεπλα ζα ειέγμεη ηελ ηζρχ ηεο 

ππφζεζεο:  

Ζ01: Ζ ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

Μεθοδολογία έπεςναρ  

3.1 Σρεδηαζκόο έξεπλαο 

Με βάζε ηε ζεσξία πνπ παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ κεηξάηαη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη αλαδεηείηαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε.  

ηελ παξνχζα έξεπλα κεηξήζεθε ν βαζκφο ηεο ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ ππαιιήισλ ειιεληθήο ηξάπεδαο ελψ 

αλαδεηήζεθε θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ ελλνηψλ. Γηα λα δηεμαρζεί ε 

έξεπλα έπξεπε λα νξηζηνχλ νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηηο ελ ιφγσ έλλνηεο. 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ κεηαβιεηέο: 

Δπγαζιακή Ηκανοποίηζη: Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

ππνθαηαζηήκαηα ειιεληθήο ηξάπεδαο θαη ε νπνία απνξξέεη απφ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο 

εκπεηξίεο.  

Οπγανυζιακή δέζμεςζη: Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε νξίζηεθε απφ ηνπο Meyer & 

Allen σο «ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ε νπνία αθελφο ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε 

εξγαδφκελνπ θαη επηρείξεζεο, θαη αθεηέξνπ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ελφο ππαιιήινπ 

λα παξακείλεη κέινο ηεο επηρείξεζεο» (Meyer & Allen 1991, ζει. 67). Ζ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν ηξαπεδηθφο 

ππάιιεινο ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη κεηξάηαη κε ηε ρξήζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην κνληέιν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (TCM) θαη πξνηάζεθε απφ ηνπο Meyer & Allen ην 1993. 

ςναιζθημαηική δέζμεςζη: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 
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νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν ηξαπεδηθφο ππάιιεινο αηζζάλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά 

δεκέλνο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ ηξάπεδα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

 Γέζμεςζη λόγυ ζςνέσειαρ: Ζ δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

ζρεηίδεηαη κε ην αληηιακβαλφκελν θφζηνο απνρψξεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ππαιιήινπ απφ 

ηελ ηξάπεδα. 

Κανονιζηική δέζμεςζη: Ζ θαλνληζηηθή δέζκεπζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε πνπ αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο λα παξακείλεη ζηελ 

ηξάπεδα.   

3.2 Γείγκα έξεπλαο 

Ο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο είλαη άλδξεο θαη γπλαίθεο, ππάιιεινη 

ππνθαηαζηεκάησλ ειιεληθήο ηξάπεδαο κε πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζηελ 

ηξάπεδα. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 73 ππάιιεινη απφ ην ζχλνιν ησλ 100 

ππαιιήισλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλζεθε ε εξεπλήηξηα.  

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο 

(convenience sampling) θαζψο έπξεπε λα βξεζνχλ ππάιιεινη πνπ λα είλαη δηαζέζηκνη 

θαη πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Μεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο δηεμάγεηαη κε ηε ρξήζε δεηγκάησλ επθνιίαο θαη φρη ηπραίσλ 

δεηγκάησλ. Απηφ δελ επεξεάδεη πάληνηε θαζνξηζηηθά ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα ηπραία δείγκαηα, θαζψο δηάθνξνη παξάγνληεο κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ 

επηιεγκέλσλ αηφκσλ. Άιισζηε ε επίηεπμε ηειείσο αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ είλαη 

πνιχ ζπάληα θαη ε ρξήζε ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο εληζρχεη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο (Bryman & Cramer  1997).           
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3.3 Δξγαιεία έξεπλαο 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα απηή είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία κέξε.  

Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ κε ζθνπφ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε κφξθσζε, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ ηξάπεδα θαη ε ζέζε 

πνπ θαηέρεη ν εξγαδφκελνο.  

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη 6 δειψζεηο κε ζηφρν ηε κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη πξνηάζεθε απφ ηνπο Agho, Price θαη Mueller (Agho et al. 1992). Σν 

εξγαιείν ην νπνίν επηιέρζεθε απνηειεί ηε ζχληνκε εθδνρή ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ είρε πξνηαζεί ην 1951 απφ ηνπο Brayfield & Rothe, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη 18 δειψζεηο. Απφ ηηο 6 δειψζεηο, ε πξψηε δήισζε είλαη 

αληίζηξνθα δηαηππσκέλε (reverse scored) ψζηε λα εληνπίδεηαη θαιχηεξα πηζαλή 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε κεραληθφ ηξφπν. Ο εξγαδφκελνο απαληά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 5-βαζκε θιίκαθα ηνπ Likert φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην δηαθσλψ 

απφιπηα, ην 2 ζην δηαθσλψ, ην 3 ζην νπδέηεξνο, ην 4 ζην ζπκθσλψ θαη ην 5 ζην 

ζπκθσλψ απφιπηα. Οη 6 δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κεηξνχλ ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ  πίλαθα 1.  

Πίνακαρ 1: Γειψζεηο εξγαιείνπ κέηξεζεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

1 πρλά βαξηέκαη ηε δνπιεηά κνπ (R) 

2 Αηζζάλνκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά πνπ έρσ ηψξα 

3 Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ εξγαζία κνπ πξνο ην παξφλ 

4 Σηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο είκαη ελζνπζηαζκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά κνπ 

5 Ζ δνπιεηά κνπ κνχ αξέζεη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζηνλ κέζν εξγαδφκελν 
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6 Δηιηθξηλά απνιακβάλσ ηε δνπιεηά κνπ 

 

Ζ παξαπάλσ θιίκαθα κέηξεζεο είλαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε θαζψο κειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη ν δείθηεο α ηνπ Cronbach θπκαίλεηαη απφ 0,83 έσο 0,90 (Fields 2002). 

 Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 18 δειψζεηο κε ζηφρν ηε 

κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη βαζίδεηαη ζην κνληέιν ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (TCM) ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηνπο Meyer 

& Allen ην 1993 (Meyer et al. 1993). Με ην εξγαιείν απηφ κεηξάηαη ηφζν ε 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε φζν θαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε, ε δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο θαη ε θαλνληζηηθή δέζκεπζε. Γηα θάζε 

δηάζηαζε ην εξγαιείν πεξηιακβάλεη 6 δειψζεηο. Ο εξγαδφκελνο απαληά 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηελ 5-βαζκε θιίκαθα ηνπ Likert. Οη 18 δειψζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κεηξνχλ ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ  

πίλαθα 2. Οη αληίζηξνθα δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ζεκεησκέλεο κε 

R.  

Ζ παξαπάλσ θιίκαθα κέηξεζεο είλαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε θαζψο κειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη ν δείθηεο α ηνπ Cronbach είλαη 0,87 γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, 0,75 

γηα ηε δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο θαη 0,79 γηα ηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε (Allen & 

Meyer 1990). 

Πίνακαρ 2: Γειψζεηο εξγαιείνπ κέηξεζεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

πλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε 

1 Θα ζπλέρηδα επραξίζησο ην ππφινηπν ηεο θαξηέξαο κνπ ζηελ επηρείξεζε φπνπ 

εξγάδνκαη 

2 Δηιηθξηλά αηζζάλνκαη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη δηθά κνπ 
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πξνβιήκαηα 

3 

4 

Γελ αηζζάλνκαη φηη είκαη κέξνο ηεο επηρείξεζεο (R) 

Γελ ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κε ηελ επηρείξεζε (R) 

5 Γελ αηζζάλνκαη φηη είκαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο επηρείξεζεο (R) 

6 Πξνζσπηθά, ε επηρείξεζε απηή ζεκαίλεη πνιιά γηα κέλα 

 

Γέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο 

1 Θα κνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε απηή ηε ζηηγκή, 

αθφκα θη  αλ ην ήζεια 

2 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 

3 Ζ παξακνλή κνπ ζηελ επηρείξεζε, απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, απνηειεί γηα κέλα 

ηφζν αλάγθε φζν θαη επηζπκία 

4 Αηζζάλνκαη φηη αλ απνθάζηδα λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε, νη ελαιιαθηηθέο 

επαγγεικαηηθέο κνπ επηινγέο ζα ήηαλ ιηγνζηέο 

5 Δάλ δελ είρα επελδχζεη ηφζν πνιιά ζηελ επηρείξεζε απηή, κπνξεί λα απνθάζηδα 

λα εξγαζηψ ζε άιιε επηρείξεζε 

6 Δάλ απνθάζηδα απηή ηε ζηηγκή λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε, ζα 

εξρφληνπζαλ  ηα πάλσ θάησ ζηε δσή κνπ 

 

Καλνληζηηθή δέζκεπζε 

1 Γελ αηζζάλνκαη θακία ππνρξέσζε λα παξακείλσ ζηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη 

ηψξα (R) 
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2 Γελ αηζζάλνκαη φηη ζα ήηαλ ζσζηφ λα θχγσ απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα, αθφκα θαη 

αλ απηφ ήηαλ πξνο φθειφο κνπ 

3 Θα αηζζαλφκνπλ ελνρέο εάλ έθεπγα απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα 

4 

5 

Ζ επηρείξεζε απηή αμίδεη ηελ αθνζίσζή κνπ 

Γελ ζα απνρσξίζσ απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα γηαηί αηζζάλνκαη ππνρξεσκέλνο/ε 

ζηνπο αλζξψπνπο ηεο 

6 Υξσζηάσ πνιιά ζηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη 

Σέινο ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη κία αλνηρηή εξψηεζε κε ηελ νπνία δεηείηαη 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα δηαηππψζνπλ, εάλ ζέινπλ, πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηνπ βαζκνχ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο.    

3.4 Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλωλ 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ 2010. Σν 

εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ζε 100 ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο κέζσ αιιεινγξαθίαο θαη 

επεζηξάθε ζπκπιεξσκέλν απφ ηνπο 73 (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 73%). Σν 

εξσηεκαηνιφγην ελεκέξσλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη 

πεξηειάκβαλε γεληθέο νδεγίεο ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ελψ 

ηαπηφρξνλα ηνπο ελεκέξσλε φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή θαζψο θαη 

φηη ζα ηεξνχληαλ ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο.    

3.5 Γηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλωλ 

Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS 17.0 κε ηε ρξήζε 

κεζφδσλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη αλάιπζεο ζπζρέηηζεο. Έηζη παξνπζηάδεηαη ν 

κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο ηεο έξεπλαο. Γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ κέζσλ φξσλ ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Independent-Samples T test. Ο 

έιεγρνο ηεο ππφζεζεο δηεμήρζε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

Αποηελέζμαηα 

4.1  Γεκνγξαθηθό πξνθίι δείγκαηνο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

αλαθνξηθά κε ην θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ δείγκαηνο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα, ζην δείγκα ππεξέρνπλ ειαθξψο νη άλδξεο κε πνζνζηφ 52,1 % θαη 

αθνινπζνχλ νη γπλαίθεο κε 47,9 %.  

 

σήμα 1: Καηαλνκή θχινπ 

Ζ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θπκαίλεηαη απφ 23 έσο 59 έηε κε κέζν φξν 36,5 έηε θαη 

ηππηθή απφθιηζε 9,6 έηε φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Ζ πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο κε πνζνζηφ 65,8% είλαη ειηθίαο έσο 40 εηψλ, ην 19,1 % είλαη απφ 40 έσο 50 

εηψλ θαη ην 15,1% είλαη πάλσ απφ 50 εηψλ. 

Πίνακαρ 3: Ζιηθία δείγκαηνο 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΗΛΙΚΙΑ 73 23 59 36,53 9,619 

Valid N (listwise) 73     
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σήμα 2: Καηαλνκή ειηθίαο δείγκαηνο 

ην δείγκα ππάξρεη πεξίπνπ ίζε θαηαλνκή κεηαμχ έγγακσλ θαη άγακσλ ππαιιήισλ 

θαζψο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ην 49,3 % ηνπ δείγκαηνο είλαη έγγακνη 

ελψ ην 50,7 % είλαη άγακνη. 

Πίνακαρ 4: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 36 49,3 49,3 49,3 

2 37 50,7 50,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

 

σήμα 3: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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ηνλ αθφινπζν πίλαθα εηθνλίδνληαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εξγαδφκελσλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ ηξάπεδα θπκαίλνληαη απφ 2 έσο 33 κε κέζν 

φξν 11,2 έηε θαη ηππηθή απφθιηζε 10 έηε. Σν 63 % ηνπ δείγκαηνο έρεη ππεξεζία έσο 10 

έηε ζηελ ηξάπεδα, ην 15,1 % απφ 10 έσο 20 έηε θαη ην ππφινηπν 21,9 % εξγάδεηαη 

πάλσ απφ 20 έηε ζηελ ηξάπεδα. 

Πίνακαρ 5: Έηε ππεξεζίαο δείγκαηνο 

 

Σν 60,3 % ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ, ην 20,5 % απφθνηηνη Λπθείνπ, ην 

16,4 % θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη ην 2,7% απφθνηηνη ΣΔΗ (πίλαθαο 6).  

Πίνακαρ 6: Δπίπεδν κφξθσζεο 

ΜΟΡΦΩΣΗ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΕΙ 44 60,3 60,3 60,3 

ΛΥΚΕΙΟ 15 20,5 20,5 80,8 

ΜΑΣΤΕΡ 12 16,4 16,4 97,3 

ΤΕΙ 2 2,7 2,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  
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σήμα 4: Δπίπεδν κφξθσζεο 

Ζ ζέζε επζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην 57,5 % είλαη ππάιιεινη, ην 32,9 % είλαη πξντζηάκελνη θαη ην 

9,6 % δηεπζπληέο θαηαζηεκάησλ. 

 

σήμα 5: Θέζε ζηελ ηξάπεδα 

4.2  Αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο  

Δπεηδή ην δείγκα καο είλαη κεγαιχηεξν απφ 30 εξγαδφκελνπο, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε βάζεη ηνπ θεληξηθνχ νξηαθνχ ζεσξήκαηνο (ΚΟΘ), φηη ε θαηαλνκή ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη κε θαιή πξνζέγγηζε θαλνληθή (Stephens 2006).    

Με ην ινγηζκηθφ SPSS βξέζεθε ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο 
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ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Απηφ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach ν νπνίνο απνηειεί έλα πνιχ δηαδεδνκέλν εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο 

αμηνπηζηίαο ησλ κεηαβιεηψλ.   

Πίνακαρ 7: πληειεζηήο αμηνπηζηίαο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

Εργαζιακή ικανοποίηζη 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,863 6 

 

Όπσο βιέπνπκε, ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο είλαη 0,863 θαη είλαη απνδεθηφο αθνχ ε 

ηηκή ηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή 0,70 πνπ ζεσξείηαη σο θαηψηαην φξην 

αμηνπηζηίαο (George & Mallery 2003).  

Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ 

εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο.  

Πίνακαρ 8: Μέζν ζθνξ εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q1 3,3836 1,11343 73 

Q2 3,6849 ,81440 73 

Q3 3,6849 ,83128 73 

Q4 2,7808 ,98948 73 

Q5 3,4521 ,91350 73 

Q6 2,8630 1,09690 73 

 

Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε είλαη 0,741 θαη είλαη 

απνδεθηφο αθνχ ε ηηκή ηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,70 πνπ ζεσξείηαη σο θαηψηαην φξην 

αμηνπηζηίαο φπσο πξναλαθέξζεθε. 
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Πίνακαρ 9: πληειεζηήο αμηνπηζηίαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

Οργανωζιακή δέζμευζη 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,741 18 

Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ 

εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.  

Πίνακαρ 10: Μέζν ζθνξ εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q1 3,9452 1,12904 73 

Q2 3,3151 1,31103 73 

Q3 3,5479 1,08065 73 

Q4 3,6986 1,11411 73 

Q5 2,7945 1,24676 73 

Q6 2,8082 1,20943 73 

Q7 3,5068 ,98775 73 

Q8 3,6438 1,03239 73 

Q9 3,6986 1,16291 73 

Q10 3,2877 1,12397 73 

Q11 2,5890 1,07801 73 

Q12 2,7260 1,09621 73 

Q13 3,3014 1,03662 73 

Q14 2,7671 ,99332 73 

Q15 2,2466 1,07730 73 

Q16 3,2603 ,88235 73 

Q17 3,9315 ,87128 73 

Q18 3,5068 1,01548 73 

 

4.3 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

 Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. Ο 

κέζνο φξνο ηεο ηθαλνπνίεζεο (MEAN JS) βξέζεθε 3,32 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,78. 

Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  
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Πίνακαρ 11: Μέζνο φξνο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

σήμα 6: Καηαλνκή εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο 
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4.4 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηεο νξγαλωζηαθήο δέζκεπζεο βάζεη ηνπ 

κνληέινπ ηωλ ηξηώλ δηαζηάζεωλ 

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε κεηξήζεθε επίζεο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. Ο 

κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο δέζκεπζεο ηνπ δείγκαηνο βξέζεθε 3,27 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 0,49. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί.  

Πίνακαρ 12: Μέζνο φξνο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (OC) ηνπ δείγκαηνο 
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σήμα 7: Καηαλνκή νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ηνπ δείγκαηνο 

Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κεηξήζεθαλ επίζεο κε ηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη παξαθάησ.  

Πίνακαρ 13: Μέζνο φξνο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ηνπ 

δείγκαηνο 

Statistics 

  MEAN_AC MEAN_CC MEAN_NC 

N Valid 73 73 73 

Missing 0 0 0 

Mean 3,5388 3,3058 2,9726 

Std. Deviation ,58566 ,56378 ,81325 

 

Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο (AC) ηνπ δείγκαηνο βξέζεθε 3,54 θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε 0,59. Ο κέζνο φξνο ηεο δέζκεπζεο ιφγσ ζπλέρεηαο (CC) ηνπ 

δείγκαηνο βξέζεθε 3,31 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,56. Ο κέζνο φξνο ηεο θαλνληζηηθήο 

δέζκεπζεο (NC) ηνπ δείγκαηνο βξέζεθε 2,97 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,81. Σα 

απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα. 
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σήμα 8: Καηαλνκή ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ηνπ 

δείγκαηνο 
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Πίνακαρ 14: Μέζνο φξνο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο  νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (OC) 

ηνπ δείγκαηνο 
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4.5 Δπίδξαζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείωλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε  

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  

Όζνλ αθνξά ζην θχιν, δηελεξγήζεθε έιεγρνο κε ην Independent-Samples T test ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (αθνχ Sig.=0,099 

> 0,05). ηνλ πίλαθα απηφλ παξαηεξνχκε φηη ε κέζε ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ είλαη 

ειαθξψο κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ γπλαηθψλ (3,36 έλαληη 3,27) σζηφζν ε δηαθνξά 

απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.   

Πίνακαρ 15: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο θχινπ θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζέζε επζχλεο, δηελεξγήζεθε έιεγρνο κε ην Independent-Samples T 

test ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζέζεο 

επζχλεο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(αθνχ Sig.=0,499 > 0,05). ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε κέζε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηειερψλ 

είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ ππαιιήισλ (3,42 έλαληη 3,24) ρσξίο σζηφζν 

ε δηαθνξά απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Να ζεκεησζεί φηη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ειέγρνπ ζπζρέηηζεο νη εξγαδφκελνη δηαρσξίζηεθαλ ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε (φπνπ 

ζηα ζηειέρε πεξηιακβάλνληαη νη πξντζηάκελνη θαη νη δηεπζπληέο). 
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Πίνακαρ 16: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο ζέζεο επζχλεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν κφξθσζεο, δηελεξγήζεθε έιεγρνο One-Way ANOVA ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο ηνπ δείγκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο (αθνχ ζηνλ Πίλαθα 17 Sig.=0,22 > 0,05).  

Πίνακαρ 17: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη επηπέδνπ 

κφξθσζεο 

 

Δπηπιένλ ζηνλ παξαθάησ ζπγθξηηηθφ πίλαθα ειέγρνπ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ κφξθσζεο (Λχθεην, ΣΔΗ, ΑΔΗ, Μάζηεξ) δελ 

πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (αθνχ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο Sig.>0,05). 
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Πίνακαρ 18: πγθξηηηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

επηπέδνπ κφξθσζεο  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία θαη ζηα έηε ππεξεζίαο δηελεξγήζεθε έιεγρνο ζπζρέηηζεο 

κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δείρλνπλ φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ 

δχν απηψλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο Sig.>0,01).   

Πίνακαρ 19: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ειηθίαο θαη 

εηψλ ππεξεζίαο  

 

Πξνο επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ δηελεξγήζεθε έιεγρνο κε ην Independent-Samples 

T test πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ λεαξφηεξσλ ζε 

ειηθία εξγαδφκελσλ ηεο ηξάπεδαο (έσο 35 εηψλ) δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ κεγαιχηεξσλ 
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ζε ειηθία ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

Ο ίδηνο έιεγρνο έγηλε θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ηξάπεδα έσο 15 έηε δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο κε ππεξεζία κεγαιχηεξε ή ίζε κε 15 έηε. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

Πίνακαρ 20: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δχν 

ειηθηαθψλ νκάδσλ 

  

Όπσο θαίλεηαη, ν κέζνο φξνο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δχν ειηθηαθψλ 

νκάδσλ δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά θαζψο είλαη 3,18 γηα εξγαδφκελνπο 

ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ θαη 3,48 γηα εξγαδφκελνπο ειηθίαο απφ 35 έηε θαη άλσ. 

Όζνλ αθνξά ζηα έηε ππεξεζίαο, ν κέζνο φξνο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

δχν νκάδσλ εξγαδνκέλσλ δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά θαζψο είλαη 3,19 γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ  ππεξεζία θάησ ησλ 15 εηψλ ζηελ ηξάπεδα θαη 3,55 γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ππεξεζία απφ 15 έηε θαη άλσ. 

Πίνακαρ 21: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη εηψλ 

ππεξεζίαο δχν νκάδσλ εξγαδνκέλσλ 
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4.6 Δπίδξαζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείωλ ζηελ νξγαλωζηαθή δέζκεπζε 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε.  

Όζνλ αθνξά ζην θχιν, δηελεξγήζεθε έιεγρνο κε ην Independent-Samples T test ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θχινπ θαη 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (αθνχ Sig.=0,278 

> 0,05). ηνλ πίλαθα απηφλ παξαηεξνχκε φηη ε κέζε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ 

αλδξψλ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξε απφ εθείλε ησλ γπλαηθψλ (3,24 έλαληη 3,31) σζηφζν 

ε δηαθνξά απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Πίνακαρ 22: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο θχινπ θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζέζε επζχλεο, δηελεξγήζεθε έιεγρνο κε ην Independent-Samples T 

test ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζέζεο 

επζχλεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(αθνχ Sig.=0,082 > 0,05). ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε κέζε δέζκεπζε ησλ ζηειερψλ 

είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ ππαιιήισλ (3,38 έλαληη 3,19) ρσξίο σζηφζν 

ε δηαθνξά απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Να ζεκεησζεί φηη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ειέγρνπ ζπζρέηηζεο νη εξγαδφκελνη δηαρσξίζηεθαλ ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε (φπνπ 

ζηα ζηειέρε πεξηιακβάλνληαη νη πξντζηάκελνη θαη νη δηεπζπληέο). 
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Πίνακαρ 23: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο ζέζεο επζχλεο θαη νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο 

 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο, δηελεξγήζεθε έιεγρνο One-Way ANOVA ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο (αθνχ ζηνλ Πίλαθα 24 Sig.=0,093 > 0,05).  

Πίνακαρ 24: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο επηπέδνπ κφξθσζεο θαη νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο 

 

Δπηπιένλ ζηνλ παξαθάησ ζπγθξηηηθφ πίλαθα ειέγρνπ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ κφξθσζεο (Λχθεην, ΣΔΗ, ΑΔΗ, 

Μάζηεξ) δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (αθνχ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο Sig.> 0,05). 
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Πίνακαρ 25: πγθξηηηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο επηπέδνπ κφξθσζεο θαη 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία θαη ζηα έηε ππεξεζίαο δηελεξγήζεθε έιεγρνο ζπζρέηηζεο 

κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δείρλνπλ φηη, 

παξφιν πνπ ππάξρεη κία αζζελήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη 

ησλ δχν απηψλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (αθνχ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο Sig.>0,05). 

Πίνακαρ 26: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ειηθίαο θαη 

εηψλ ππεξεζίαο  

 

Πξνο επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ δηελεξγήζεθε έιεγρνο κε ην Independent-Samples 
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T test πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ λεαξφηεξσλ ζε 

ειηθία εξγαδφκελσλ ηεο ηξάπεδαο (έσο 35 εηψλ) δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ κεγαιχηεξσλ 

ζε ειηθία ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

Ο ίδηνο έιεγρνο έγηλε θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ηξάπεδα έσο 15 έηε δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο κε ππεξεζία κεγαιχηεξε ή ίζε κε 15 έηε. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

Πίνακαρ 27: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη δχν 

ειηθηαθψλ νκάδσλ 

 

Όπσο θαίλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ δχν ειηθηαθψλ 

νκάδσλ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά θαζψο είλαη 3,16 γηα εξγαδφκελνπο ειηθίαο θάησ ησλ 

35 εηψλ θαη 3,40 γηα εξγαδφκελνπο ειηθίαο απφ 35 έηε θαη άλσ. 

Όζνλ αθνξά ζηα έηε ππεξεζίαο, ν κέζνο φξνο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ 

δχν νκάδσλ εξγαδνκέλσλ δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά θαζψο είλαη 3,18 γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ  ππεξεζία θάησ ησλ 15 εηψλ ζηελ ηξάπεδα θαη 3,45 γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ππεξεζία απφ 15 έηε θαη άλσ. 
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Πίνακαρ 28: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη εηψλ 

ππεξεζίαο δχν νκάδσλ εξγαδνκέλσλ 

  

4.7 Έιεγρνο Υπόζεζεο  

Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ δηελεξγήζεθε έιεγρνο ζπζρέηηζεο κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ηζρχο ηεο ππφζεζεο :  

Ζ01: Ζ ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπζρέηηζεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Πίνακαρ 29: Πίλαθαο ειέγρνπ ζπζρέηηζεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (αθνχ Sig. = 0 ελψ ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο είλαη 0,55). Δπηπιένλ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη ηζρπξά θαη 
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ζεηηθά κε ηηο δχν απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ δέζκεπζε ιφγσ ζπλέρεηαο θαη ηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε. 

Αληίζεηα ε αζζελήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

4.8 Πξνηάζεηο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο   

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ φζνπο 

εξγαδφκελνπο ην επηζπκνχζαλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο 

ηθαλνπνίεζεο. Ζ εξψηεζε πνπ εηέζε απαληήζεθε απφ ηνπο 37 ζε ζχλνιν 73 

ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ 50,7%). 

 

σήμα 9: Πξνηάζεηο εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο  

Οη εξγαδφκελνη πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε δηαηχπσζαλ ζπλνιηθά 28 πξνηάζεηο 
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γηα ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Οη πξνηάζεηο απηέο απεηθνλίδνληαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα κε βάζε ην πνζνζηφ ηνπο. 

Σν πςειφηεξν πνζνζηφ κε 12,3% θαηαιακβάλεη ε αμηνθξαηία ελψ αθνινπζνχλ κε 

9,6% ν ζσζηφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη ε θαιχηεξε θαηάξηηζε/επηκφξθσζε, κε 

8,2% νη θαιχηεξεο απνδνρέο, κε 6,8% ε δπλαηφηεηα αιιαγήο αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο 

θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, κε 5,5% ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

πξνζφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, κε 4,1% ε ζηήξημε απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο/αλψηεξνπο, ην θαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (ζπλζήθεο εξγαζίαο) θαη 

νη θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κε 2,7% ην θαιχηεξν εξγαζηαθφ θιίκα, ε 

επηβξάβεπζε θαη ε κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο/πίεζεο, θαη ηέινο κε 1,4% ην πην 

ελδηαθέξνλ αληηθείκελν απαζρφιεζεο, νη νξζνινγηθέο ακνηβέο, ε δηαρείξηζε θαξηέξαο 

κε ηε βνήζεηα ζπκβνχινπ, ε κείσζε ζηνρνζεζίαο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε κεηαηφπηζε ηνπ πξσηλνχ σξαξίνπ, ηα πεξηζζφηεξα 

θίλεηξα επίηεπμεο ζηφρσλ, ε απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ ηνκέα επζχλεο, ε 

κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε πξνζαξκνγή ηνπ επαγγέικαηνο ζηηο αιιαγέο ησλ 

αλαγθψλ, ε χπαξμε πην αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθφηεηαο, νη πξνζιήςεηο θαη νη πην μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο 

πξναγσγψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

σολιαζμόρ αποηελεζμάηυν, ζςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ  

5.1 Σρνιηαζκόο απνηειεζκάηωλ 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε έρνπλ γίλεη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρε σο ζηφρν 

ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο ησλ ππαιιήισλ ειιεληθήο ηξάπεδαο θαη ηελ εχξεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο 

κε βάζε ηε κέρξη ζήκεξα βηβιηνγξαθία. Δπίζεο, κέζσ ηεο έξεπλαο, έγηλε κηα πξψηε 

πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο νξηζκέλσλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληειέζνπλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο, 

ελψ εμεηάζηεθε θαη ε ζρέζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππαιιήισλ.  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηα 

νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. Δπίζεο, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε έξεπλα θαη ηέινο 

δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο. 

5.1.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ππαιιήιωλ  

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 73 ππαιιήινπο κε ειαθξά θπξηαξρία ησλ αλδξψλ κε  

πνζνζηφ 52,1 % έλαληη ησλ γπλαηθψλ κε 47,9 %. Σν 59 % ηνπ δείγκαηνο είλαη ειηθίαο 

έσο 35 εηψλ θαη ην ππφινηπν 41% είλαη ειηθίαο απφ 36 έσο 59 εηψλ. Σν 49,3% ηνπ 

δείγκαηνο ησλ εξγαδφκελσλ ηεο ηξάπεδαο είλαη έγγακνη ελψ ην 50,7 % είλαη άγακνη. Σν 

75 % ηνπ δείγκαηνο έρεη ππεξεζία έσο 15 έηε ζηελ ηξάπεδα θαη ην ππφινηπν 25% απφ 

16 έσο 33 έηε. Οη ππάιιεινη απνηεινχλ ην 57,5 % ηνπ δείγκαηνο, νη πξντζηάκελνη ην 

32,9 % θαη νη δηεπζπληέο ην 9,6 % ηνπ δείγκαηνο. Σν 20,5 % ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, ην 63% είλαη πηπρηνχρνη αλψηαηεο θαη αλψηεξεο 
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εθπαίδεπζεο θαη ην ππφινηπν 16,5 % θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ.  

5.1.2 Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε  

 Ο κέζνο φξνο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο είλαη 

3,32. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά κέζν φξν νη εξγαδφκελνη ηεο ηξάπεδαο είλαη κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Παξφια απηά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 26 % 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεηαη ειαθξψο έσο πνιχ δπζαξεζηεκέλν αθνχ ν 

βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπ είλαη θάησ απφ 2,67. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 24, 6 % ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ κε κέζε 

ηθαλνπνίεζε κεγαιχηεξε απφ 4.  

 Απφ ηελ έξεπλα δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ησλ εηψλ ππεξεζίαο, ηεο ζέζεο επζχλεο θαη ηνπ επηπέδνπ 

κφξθσζεο.  

 Όζνλ αθνξά ζην θχιν, ε έξεπλα επηβεβαηψλεη ηελ επηθξαηνχζα άπνςε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλδξψλ δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ γπλαηθψλ (Robbins 2001). ε έξεπλα πνπ βαζίζηεθε 

ζε ηερληθέο κεηα-αλάιπζεο νη Tait, Padgett & Baldwin ππνζηεξίδνπλ φηη δελ 

παξαηεξείηαη δηαθνξά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Tait, 

Padgett & Baldwin 1989). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ε έξεπλα έδεημε φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εξγαδφκελνη 

ηεο ηξάπεδαο έρνπλ ειαθξψο κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, σζηφζν ε δηαθνξά 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. χκθσλα κε ηνλ Robbins (2001) ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ φζνλ αθνξά ζηελ ειηθία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Άιιεο έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

ειηθίαο ελψ άιιεο θαηαιήγνπλ ζε θαηαλνκή ζρήκαηνο U. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 
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ηνλ Clark (1996) θαη ηελ έξεπλά ηνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

κειέηεο ζε Βξεηαλνχο εξγαδφκελνπο, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αθνινπζεί θαηαλνκή 

ζρήκαηνο U κε ηνπο εξγαδφκελνπο ειηθίαο κεηαμχ είθνζη θαη ηξηάληα εηψλ λα 

δειψλνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θαζψο δελ έρνπλ κέηξν ζχγθξηζεο κε παιαηφηεξε 

εξγαζία θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ειηθίαο άλσ ησλ εμήληα εηψλ λα δειψλνπλ ηε 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε. ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ ειιεληθή ηξάπεδα ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη κεηαμχ ηξηάληα θαη πελήληα ελληά εηψλ φπνπ ζχκθσλα 

κε ηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα ε ηθαλνπνίεζε δελ κεηαβάιιεηαη θαζψο ηφζν νη 

λεφηεξνη ζε ειηθία ππάιιεινη φζν θαη νη κεγαιχηεξνη έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο κεηξηάδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ζηα έηε ππεξεζίαο θαη ζηε ζέζε επζχλεο ε έξεπλα θαηέιεμε φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ 

δχν απηψλ παξαγφλησλ. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή ηάζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε ζπζρέηηζε είλαη ζεηηθή (Bedeian et al. 1992). Όκσο πξφζθαηε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζε 400 ππαιιήινπο θαηαζηεκάησλ ηξάπεδαο ηεο Νηγεξίαο έδεημε φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ 

εηψλ ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Amah 2009). 

Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν κφξθσζεο, ε έξεπλα δελ απνθάιπςε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Απηφ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε έξεπλα ζε 202 

ππαιιήινπο ελληά εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ Ληβάλνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

ηθαλνπνίεζε απμάλεη κε ην επίπεδν κφξθσζεο (Crossman et al. 2003). Δπηπιένλ, άιιε 

έξεπλα ζε γπλαίθεο ππαιιήινπο ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ Κνπβέηη έδεημε φηη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν (Metle 2001).      

Tέινο ε έξεπλα δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ζέζεο επζχλεο.    
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5.1.3 Οξγαλωζηαθή δέζκεπζε 

 Ζ κέζε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ηνπ δείγκαηνο ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο 

είλαη 3,27. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππάιιεινη αηζζάλνληαη κέηξηα αθνζησκέλνη ζηελ 

ηξάπεδα. Παξφια απηά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 28,8 % ηνπ δείγκαηνο είλαη ιηγφηεξν 

αθνζησκέλν θαζψο ε νξγαλσζηαθή ηνπ δέζκεπζε είλαη απφ 2,06 έσο 3. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ην 31,6 % ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεηαη αξθεηά έσο πνιχ 

αθνζησκέλν ζηελ ηξάπεδα κε κέζε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απφ 3,5 έσο 4,33. 

 Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο ηνπ δείγκαηνο είλαη 3,54, ν 

κέζνο φξνο ηεο δέζκεπζεο ιφγσ ζπλέρεηαο είλαη 3,31 ελψ ν κέζνο φξνο ηεο 

θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο είλαη 2,97. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππάιιεινη ζα παξακείλνπλ 

ζηελ ηξάπεδα θπξίσο επεηδή ην ζέινπλ θαη επεηδή αληηιακβάλνληαη φηη ην θφζηνο ηεο 

ελδερφκελεο απνρψξεζήο ηνπο είλαη κεγάιν θαη ιηγφηεξν επεηδή αηζζάλνληαη ηελ 

ππνρξέσζε λα παξακείλνπλ.  

 Απφ ηελ έξεπλα δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ησλ εηψλ ππεξεζίαο, ηεο ζέζεο επζχλεο θαη ηνπ επηπέδνπ 

κφξθσζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε έξεπλα ζε δείγκα 240 ππαιιήισλ 

θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Νηγεξίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

δελ εμαξηάηαη απφ δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ηα έηε 

ππεξεζίαο, ηα έηε εκπεηξίαο, ε ζέζε ζηελ επηρείξεζε, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηα 

πξνζφληα (Adeyemo 2007). Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο ηνπ 

Clayton θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2007) ζε δείγκα 113 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπκβνχισλ ζηελ Απζηξαιία έδεημαλ φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε δελ επεξεάδεηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απφ ηελ ειηθία θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά 

νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο. Βέβαηα ε ηάζε απηή φπσο πξναλαθέξζεθε εμεγείηαη εάλ ζθεθηεί θαλείο φηη νη 
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γπλαίθεο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν νπφηε 

ηείλνπλ λα είλαη πην αθνζησκέλεο ζηνλ εξγνδφηε ηνπο. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη φηαλ νη 

γπλαίθεο αληηιεθζνχλ φηη αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. 

5.1.4 Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη νξγαλωζηαθή δέζκεπζε 

 Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην δείγκα ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ ηεο ειιεληθήο 

ηξάπεδαο επηβεβαίσζε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα αθνχ έδεημε φηη ππάξρεη αξθεηά ηζρπξή θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε έξεπλα  ζε 104 ζηειέρε 

δχν εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο πνπ έιαβε ρψξα ην 2003 θαη έδεημε φηη 

ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο (Kotzé & Roodt 2005).    

Δπηπιένλ ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο ζπζρεηίδεηαη θαη 

κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο παξφιν πνπ παξαηεξείηαη 

αζζελήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο ε νπνία δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

5.1.5 Πξνηάζεηο εξγαδνκέλωλ γηα ηελ αύμεζε ηεο εξγαζηαθήο  ηθαλνπνίεζεο 

Αμίδεη λα ζηαζεί θαλείο ζηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο 

ππαιιήινπο ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο θαη κε δεδνκέλε ηελ ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε 

ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. 

Μεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζηελ αχμεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο πεξηιακβάλνληαη ηφζν εμσγελείο φζν θαη εγγελείο παξάγνληεο φπσο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Hertzberg. ηνπο εμσγελείο 
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παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε αμηνθξαηία, ε νπνία ζπγθεληξψλεη θαη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ κε 12,3 %, νη θαιχηεξεο ακνηβέο, ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, ην θαιχηεξν εξγαζηαθφ θιίκα, νη πην μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο πξναγσγψλ, ε 

δηαρείξηζε θαξηέξαο κε ηε βνήζεηα ζπκβνχινπ θ.α. ηνπο εγγελείο παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνληαη ν ζσζηφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, ε θαιχηεξε 

θαηάξηηζε/επηκφξθσζε, ε δπλαηφηεηα αιιαγήο αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ε θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, ε επηβξάβεπζε, ε 

κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ην πην ελδηαθέξνλ αληηθείκελν απαζρφιεζεο, ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθφηεηαο θ.α.   

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ πεξί αμηνθξαηίαο θαη 

πεξί μεθάζαξσλ δηαδηθαζηψλ πξναγσγήο θαζψο απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη 

αηζζάλνληαη φηη νη πνιηηηθέο ηεο ηξάπεδαο δελ ζπκβάιινπλ φζν ζα έπξεπε ζηε δίθαηε 

αληηκεηψπηζε ησλ ππαιιήισλ. Απηφ είλαη θάηη πνπ ε ηξάπεδα ίζσο ζα έπξεπε λα 

εμεηάζεη θαζψο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην αίζζεκα πεξί δίθαηεο αληηκεηψπηζεο επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ 

εξγαδφκελσλ (Schappe 1998, Hassan 2002).    

5.2 Σπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Οη ηξαπεδηθνί ππάιιεινη δε δηαθέξνπλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε άιινπο 

νξγαληζκνχο θαζψο επηδεηνχλ κηα ελδηαθέξνπζα εξγαζία, πξννπηηθέο αλάπηπμεο, 

ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο, πγηείο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αίζζεζε 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη επαξθή θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο 

(Wright 1990, Rahman et al. 2006).  Ζ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε πεγάδεη απφ 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηελ εξγαζία ηνπο θαη ην 

νξγαλσζηαθφ θιίκα (Sekaran 1989).      
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Ζ έξεπλα ζε ζέκαηα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο δείρλεη 

φηη νη δπζαξεζηεκέλνη θαη φρη ηδηαίηεξα αθνζησκέλνη εξγαδφκελνη ζπρλά εθδειψλνπλ 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά απνπζηάδνληαο αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, 

εθθξάδνληαο ζπλερψο παξάπνλα θαη ηειηθά απνρσξψληαο ελδερνκέλσο απφ ηελ 

επηρείξεζε, ελψ αληίζεηα νη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε θαη 

είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνη ζηε δσή ηνπο (Locke 2000). Δπηπιένλ, ηα πςειά 

επίπεδα νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ ζπζρεηίδνληαη κε ηα 

θαιά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο φπνπ εξγάδνληαη 

ζχκθσλα κε έξεπλα ζην δίθηπν γεξκαληθήο ηξάπεδαο (Benkhoff 1997).   

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ειιεληθή ηξάπεδα 

πξέπεη λα εζηηάζεη ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο φζν 

θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηεο. Σν επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο είλαη κέηξην γεγνλφο 

πνπ, εάλ ζπλδπαζηεί κε ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη δε θαίλεηαη λα αηζζάλνληαη 

αλαζθαιείο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε δελ 

αληηκεησπίδεη, ηνπιάρηζηνλ άκεζα, πξφβιεκα απνρψξεζεο απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ. 

Απηφ φκσο είλαη θάηη πνπ ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα αιιάμεη εάλ νη εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο κεηαβιεζνχλ θαη νη εξγαδφκελνη αηζζαλζνχλ φηη ε κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιινλ 

εξγνδφηε κπνξεί λα είλαη γηα απηνχο ε θαιχηεξε ιχζε. Έηζη ε ηξάπεδα ζα κπνξνχζε λα 

μεθηλήζεη άκεζα ηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο. 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο 

πξνηείλεηαη ε βειηίσζε αθελφο ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα απφ ηνπο 

πξντζηάκελνπο ησλ θαηαζηεκάησλ.  

Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα πξνσζήζεη ηνλ λέν ξφιν πνπ θαίλεηαη φηη 
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ζα δηαδξακαηίζεη ην ηκήκα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνλ 21
ν
 αηψλα. Σν ηκήκα 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη έλα είδνο απνηειεζκαηηθνχ 

κεζάδνληα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο πνπ ζα ζηνρεχεη 

απνθιεηζηηθά ζηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη ζηελ πξφζζεζε αμίαο ζηελ ηξάπεδα. Σν 

ηκήκα απηφ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγεη ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε 

φιεο ηηο ζέζεηο ηεο ηξάπεδαο κε ηξφπν απφιπηα δηαθαλή, λα ην ζηεξίδεη θαη λα δηαηεξεί 

θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπ αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο ιφγσ δπζαξέζθεηαο. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνηείλεηαη ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα ζπλνκηινχλ κε ηνλ απνρσξνχληα κε ζηφρν λα 

κεηξηάζνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπ θαη λα δηαθπιάμνπλ ηε θήκε ηεο ηξάπεδαο. Δπίζεο 

πξνηείλεηαη ην ηκήκα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα δηαδξακαηίδεη ξφιν 

ζπκβνπιεπηηθφ πξνο ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ θαηαζηεκάησλ ψζηε 

λα ηνπο βνεζά ζηε ζσζηή δηνίθεζε ησλ νκάδσλ ηνπο. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα 

δψζεη ε ηξάπεδα ψζηε λα κελ εθιακβάλεηαη ν ζπκβνπιεπηηθφο απηφο ξφινο σο 

πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ζηε δνπιεηά ησλ ζηειερψλ γξακκήο. Πξνηείλεηαη ε 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνζσπηθνχ είηε 

παξαθνινπζψληαο πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ είηε πξνγξάκκαηα 

πηζηνπνίεζεο θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα ππαιιήινπο κε πξνυπεξεζία 

πνιιψλ εηψλ ζηα ηκήκαηα πξνζσπηθνχ νη νπνίνη παξφια απηά δε δηαζέηνπλ επαξθή 

θαηάξηηζε ζε ζέκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.   

Σν πξψην βήκα γηα ηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη λα εμαιεηθζνχλ 

ηπρφλ αηηίεο δπζαξέζθεηαο, νπφηε ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη 

ακνηβέο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη πνιηηηθέο ηεο είλαη νη 

δένπζεο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη νη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ βειηίσζε ζε φινπο απηνχο 

ηνπο ηνκείο. ην ζεκείν απηφ είλαη θαίξηνο ν ξφινο ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηεο ηξάπεδαο θαζψο κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ζηνλ ηνκέα 
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ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνηείλεηαη θαηαξρήλ ε δηελέξγεηα εξεπλψλ ησλ ζηάζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη ελ ζπλερεία ε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

δέζκεπζεο ησλ ππαιιήισλ. Να ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο paper-based έξεπλεο ζηάζεσλ πνιιέο θνξέο είλαη ήδε μεπεξαζκέλα 

θαζψο ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, θαη ηεο εμαγσγήο θαη ηεο εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη κεγάινο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο on line 

ειεθηξνληθήο έξεπλαο ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα 

ππφθεηληαη άκεζα ζε επεμεξγαζία κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη λα εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη έξεπλεο ζηάζεσλ δηεμάγνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ πνιιέο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε κέηξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

απνηειεί ήδε ζπλήζε πξαθηηθή ζε πνιιέο κεγάιεο εηαηξείεο φπσο ε ΗΒΜ (Spector 

1997). 

Οη ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο δελ εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο δηφηη κπνξεί λα αηζζάλνληαη φηη ε εξγαζία ηνπο είλαη απιή, βαξεηή, 

επαλαιακβαλφκελε θαη δελ ηνπο δίλεη επθαηξίεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη αλάπηπμεο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηνλ θάζεην θαη ηνλ νξηδφληην 

εκπινπηηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο θαη κε ηελ ελαιιαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο ψζηε ε δνπιεηά ηνπο λα γίλεη πην ελδηαθέξνπζα, κε κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο θαη πεξηζζφηεξε απηνλνκία. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα 

ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ, θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά 

θαη επηθαιχςεηο. Άιισζηε ην δήηεκα ηνπ ζσζηνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ ζχκθσλα κε ην δείγκα ηεο έξεπλαο.    

Ζ έξεπλα θαηέδεημε επίζεο κέηξην επίπεδν νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο κε ζρεηηθά 
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ρακειφηεξε ηελ θαλνληζηηθή δέζκεπζε, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ππάιιεινη δελ αηζζάλνληαη 

έληνλα ηελ ππνρξέσζε λα παξακείλνπλ ηελ επηρείξεζε. Απηφ κπνξεί λα ζηνηρίδεη ζηελ 

ηξάπεδα θαζψο αληηθαηνπηξίδεηαη φπσο είδακε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ζηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Γηα λα εληζρχζεη ε ηξάπεδα ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε ησλ 

ππαιιήισλ ηεο ψζηε απηνί λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ αμία, ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη 

ηελ νξγαλσζηαθή ηεο θνπιηνχξα θαη ζπγθεθξηκέλα λα παξάζρεη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο απνθάζεηο ζηνρεχνληαο ζηε ζπλεξγαζία ησλ ππαιιήισλ θαη δίλνληαο έκθαζε ζε 

ζέκαηα νκαδηθφηεηαο, λα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλνηρηή θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ζε φια ηα επίπεδα θαη ηέινο λα επαλεμεηάζεη ηα ζέκαηα αληακνηβψλ θαη 

αλαγλψξηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο. Ζ επηβξάβεπζε θαη ε αλαγλψξηζε 

αλαθέξζεθε θαη απφ ην δείγκα ησλ ππαιιήισλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ζα 

πξέπεη λα ηεζεί ππφςε ηεο δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο. Πξνηείλεηαη ε άκεζε επηβξάβεπζε 

ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ εμαηξεηηθή απφδνζε κε ζπγραξεηήξηεο επηζηνιέο ή αθφκα 

θαη κε επίζθεςε αλψηεξσλ ζηειερψλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα φπνπ εξγάδνληαη. 

ηελ ελ ιφγσ έξεπλα θαίλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη ζα ήηαλ πην ηθαλνπνηεκέλνη εάλ 

ππήξρε πεξηζζφηεξε αμηνθξαηία θαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο 

πξναγσγψλ. ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

ψζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππαιιήινπο λα εηζαρζεί έλα θνηλά απνδεθηφ, πην δηαθαλέο 

θαη πην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ην νπνίν λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο 

πξναγσγέο θαη ηηο κεηαζέζεηο ησλ ππαιιήισλ. Δθηζηάηαη πξνζνρή ζηελ θαηαλφεζε 

απφ φινπο ηεο ζεκαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ψζηε απηή λα δηελεξγείηαη κε ζσζηφ ηξφπν. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ε ηξάπεδα φηη φινη νη εξγαδφκελνη 

απνδέρνληαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη ελ ζπλερεία λα εθπαηδεπηνχλ ππνρξεσηηθά 

φινη νη πξντζηάκελνη ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο εξγαζίαο κέζα απφ έλα πην αλνηθηφ θαη μεθάζαξν ζχζηεκα 
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κεηαθηλήζεσλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζε άιια 

θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο κε αλαθνίλσζε φισλ ησλ πξνο πιήξσζε 

ζέζεσλ θαη, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηγξαθψλ ησλ ζέζεσλ, ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ππνςεθίνπ κε γλψκνλα ηφζν ηα ηππηθά πξνζφληα φζν θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ηξάπεδα δίλεη επθαηξίεο ζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο είηε λα αιιάμνπλ αληηθείκελν εξγαζίαο είηε λα απνθηήζνπλ λέα 

επαγγεικαηηθή πξννπηηθή κέζα ζηελ επηρείξεζε.    

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ 

ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ θαηαζηεκάησλ. Δπεηδή ε εγεζία επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε 

θαη ηε δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνηείλεηαη αξρηθά ε ζσζηή επηινγή θαη ελ ζπλερεία 

ε εθπαίδεπζε ησλ δηεπζπληψλ αιιά θαη ησλ πξντζηάκελσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζε 

ζέκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επηθνηλσλίαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη 

ζηελ επηινγή πξντζηάκελσλ θαη δηεπζπληψλ κε πςειά επίπεδα νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο δέζκεπζήο ηνπο θαζψο απηνί απνηεινχλ παξάδεηγκα 

πξνο κίκεζε γηα ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο. Σα ζηειέρε απηά κπνξεί λα κελ 

πξνζιακβάλνπλ ηνπο ππαιιήινπο αιιά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

ζηάζε ησλ πθηζηάκελψλ ηνπο. Δπεηδή ινηπφλ ην θαηάζηεκα απνηειεί κηα κηθξνγξαθία 

ηεο ηξάπεδαο πξέπεη ηα ζηειέρε λα αζθνχλ ζσζηή δηνίθεζε, λα κεηαρεηξίδνληαη ηνπο 

ππαιιήινπο κε δίθαην ηξφπν, λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, λα κπνξνχλ λα 

εληνπίζνπλ ηηο ηπρφλ αδπλακίεο ηνπο θαη λα ηνπο βνεζνχλ λα ηηο βειηηψζνπλ, λα 

επηδεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, λα θξνληίδνπλ γηα ηε ζσζηή θαζνδήγεζε, ηε ζηήξημε, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο.   

Πξνηείλεηαη επίζεο ε επαλεμέηαζε ησλ ηξφπσλ πξφζιεςεο ησλ ππαιιήισλ ψζηε νη 

αμίεο ησλ εξγαδφκελσλ λα ηαπηίδνληαη κε ηηο αμίεο ηεο ηξάπεδαο. Απηφ απαηηεί 

θαηαξρήλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αμηψλ ηεο ηξάπεδαο θαη ελ ζπλερεία ηελ κεηάθξαζή ηνπο 
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ζε εξσηήζεηο πνπ ζα απνηεινχλ κέξνο ησλ εηδηθψλ δνθηκαζηψλ πξφζιεςεο ησλ 

ππαιιήισλ. Δπεηδή φπσο πξναλαθέξζεθε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ψζηε λα πξνζιακβάλεηαη ν θαηάιιεινο γηα ηελ 

ηξάπεδα εξγαδφκελνο, πξέπεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά λα αλαδεηνχληαη κέζσ ησλ 

εηδηθψλ δνθηκαζηψλ πξφζιεςεο φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηεζη.   

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαδφκελσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ εδξαίσζε 

ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ην δείγκα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο) θαη κε ηα θαηάιιεια νηθνλνκηθά θίλεηξα.  

Ζ έξεπλα αλέδεημε φηη νη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ θαιχηεξεο θαη πην νξζνινγηθέο 

ακνηβέο. Ζ ηξάπεδα ζα κπνξνχζε λα αμηνινγήζεη εθ λένπ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζπλδένληαο ηελ ακνηβή κε ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ κέζα απφ 

έλα λέν, δηθαηφηεξν ζχζηεκα πνπ ζα είλαη βέβαηα θνηλά απνδεθηφ.  

Ζ ελδπλάκσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο ησλ ππαιιήισλ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξνηείλεηαη ε 

ζηειέρσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο δηνίθεζεο κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε κε 

αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαξηέξαο ησλ ππαιιήισλ κέζα απφ 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνξείαο ηνπο ζηελ ηξάπεδα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Σα ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο ζα ρνξεγνχλ ζε θάζε ππάιιειν εξσηεκαηνιφγην 

επαγγεικαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ελδηαθεξφλησλ, ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη θηλήηξσλ 

κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ ζε κία ζέζε πνπ ζα ηαηξηάδεη ζην πξνθίι ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Dressler (2005) ηφζν ν ππάιιεινο φζν θαη ν δηεπζπληήο αιιά θαη ε 

επηρείξεζε κέζσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε 

θαξηέξαο. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα αμηνινγεί ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, 

λα ζέηεη ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ θαξηέξα ηνπ θαη λα θξνληίδεη ψζηε λα αμηνπνηεί ηηο 

επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. Ο πξντζηάκελνο νθείιεη λα ηνπ παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε 
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ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπ, ππνζηήξημε θαη λα ζπδεηά θαη λα ζηεξίδεη ην πιάλν 

αλάπηπμήο ηνπ. Ζ ηξάπεδα νθείιεη λα παξάζρεη ζηνλ ππάιιειν επθαηξίεο αλάπηπμεο 

θαη πιάλν θαξηέξαο κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.      

Παξφηη ε ηξάπεδα δηαζέηεη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο πξνηείλεηαη ε 

αλαβάζκηζή ηνπ κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα δεδνκέλα ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε πξνηείλεηαη έλα πην εμειηγκέλν ζχζηεκα on line θαηαρψξηζεο εηαηξηθψλ 

δεμηνηήησλ φπνπ ζα έρεη πξφζβαζε ν θάζε εξγαδφκελνο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη 

άκεζα ν θάθειφο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα θάζε ελδηαθεξφκελε ππεξεζία ζα κπνξεί λα 

αληιεί ζηνηρεία. Σν ζχζηεκα απηφ ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ.   

ε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθά επνρή, πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαζέηνπλ ηα ζέκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (outsourcing). Πξνηείλεηαη ε 

ηξάπεδα λα κελ πηνζεηήζεη απηή ηε ιχζε πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο θαζψο 

ην outsourcing εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο κεησκέλεο αμηνπηζηίαο, ηνπ αλεπαξθνχο 

ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηεο δηαξξνήο εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηξάπεδα θαη θπξίσο ηνλ θίλδπλν ηεο αδπλακίαο 

θαηαλφεζεο ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Αληηζέησο 

πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ζεκεξηλνχ ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα εηζαγσγή αιιαγψλ θαη ηειηθά ηε 

δηακφξθσζε εηαηξηθήο θνπιηνχξαο.  

Πξνηείλεηαη ηέινο ε δεκηνπξγία ππεξεζίαο ππνζηήξημεο (help desk) ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο ηξάπεδαο κε αξκνδηφηεηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ππνδνρή νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο ησλ ππαιιήισλ 

ζρεηηθά κε ζέκαηα κηζζνδνζίαο, αζθάιηζεο θιπ. θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 
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επηρείξεζε βειηηψλεη ηελ εμππεξέηεζε πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο θάηη πνπ φπσο 

αλαθέξζεθε έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε.          

5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε ππαιιήινπο νη νπνίνη εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ππνθαηαζηήκαηα ειιεληθήο ηξάπεδαο δηφηη εάλ ε έξεπλα πεξηειάκβαλε κεγαιχηεξν 

εχξνο ππαιιήισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο ζα κπνξνχζε λα κεησζεί ε αμηνπηζηία ηεο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηνξίδεηαη ζε 73 ππαιιήινπο θαη απνηειεί έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαιιήισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο. Μειινληηθή 

έξεπλα ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη κεγαιχηεξν δείγκα ππαιιήισλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο απεηθνλίδνπλ ηνλ βαζκφ ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ αιιά δελ 

κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε άιινπο θιάδνπο θαη ζε άιιεο ρψξεο αθνχ θάζε θιάδνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, δηαθνξεηηθφ ζηπι εγεζίαο 

θαη θάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. 

Σα απνηειέζκαηα είλαη απνδεθηά ζην κέηξν ζην νπνίν ην δείγκα ηεο έξεπλαο έρεη 

απαληήζεη κε εηιηθξίλεηα ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε θαη εμέιαβε κε 

νξζφ ηξφπν ηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ ηέζεθαλ.   

ηελ έξεπλα απηή δελ εμεηάδνληαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ 

νχηε θαη ην ζηπι εγεζίαο ηεο δηνίθεζεο δηφηη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη 

κεηαβιεηέο απαηηείηαη ε έξεπλα λα ζρεδηαζηεί κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ.   

5.4 Πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα απηή βαζίζηεθε ζε έλα κηθξφ δείγκα ππαιιήισλ ηεο ειιεληθήο ηξάπεδαο. 
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Μειινληηθά πξνηείλεηαη εθηελέζηεξε έξεπλα ζε κεγαιχηεξν δείγκα ηεο ηξάπεδαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα 

δηεμαρζεί ε ίδηα έξεπλα απνθιεηζηηθά ζηνπο λένπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα βξεζεί ε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ηξάπεδα.  

Δπίζεο κειινληηθά ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ζρεηηθή έξεπλα θαη ζε δείγκα 

ππαιιήισλ θαηαζηεκάησλ θαη άιιεο ειιεληθήο ηξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα. 

ηελ έξεπλα κεηξήζεθε ε ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε. Μειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε, κε βάζε φζα πξνηάζεθαλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, λα εμεηάζεη ζε βάζνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Δπίζεο κειινληηθά πξνηείλεηαη ε έξεπλα ηπρφλ 

ζπζρέηηζεο θαη άιισλ παξαγφλησλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηε δέζκεπζε φπσο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ, ηνπ ζηπι εγεζίαο, ηεο 

απφδνζεο, ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ, ηεο αληίιεςεο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηνπ turnover. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Δξωηεκαηνιόγην 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

1. ΦΤΛΟ:                       1= Άληξαο                     2= Γπλαίθα     

 

2. Ζιηθία:       

 

3. Παληξεκέλνο/ε  1= ΝΑΗ           2=ΟΥΗ   

 

4.  Υξφληα ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε       

 

5. Δπίπεδν κφξθσζεο 

Απφθνηηνο ιπθείνπ                      

Απφθνηηνο ΣΔΗ      

Απφθνηηνο ΑΔΗ                                

Μεηαπηπρηαθή κφξθσζε   

 

6. Θέζε ζηελ εηαηξεία 

 Τπάιιεινο    

 Πξντζηάκελνο    

 Γηεπζπληήο    
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Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη έμη δειψζεηο νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ελφο 

εξγαδνκέλνπ. Παξαθαιψ δηαβάζηε ηηο πξνζεθηηθά θαη ζεκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο κε 

θάζε κηα απφ απηέο, επηιέγνληαο έλαλ αξηζκφ απφ ην 1 έσο ην 5. 
Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οπδέηεξνο/ε πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

1 2 3 4 5 

 

           1.    2.    3.    4.   5. 

1. πρλά βαξηέκαη ηε δνπιεηά κνπ                 

2. Αηζζάλνκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά πνπ έρσ ηψξα            

3. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ εξγαζία κνπ πξνο ην παξφλ             

4. Σηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο είκαη ελζνπζηαζκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά κνπ            

5. Ζ δνπιεηά κνπ κνχ αξέζεη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζηνλ κέζν εξγαδφκελν           

5. Δηιηθξηλά απνιακβάλσ ηε δνπιεηά κνπ                

 

Γιαηςπώζηε πποηάζειρ με ζηόσο ηην αύξηζη ηος βαθμού ηηρ επαγγελμαηικήρ ζαρ ικανοποίηζηρ: 

 

Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζαο. Παξαθαιψ 

ζεκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο κε θάζε κηα απφ απηέο επηιέγνληαο έλαλ αξηζκφ απφ ην 1 

έσο ην 5. 
Γηαθσλψ 
απφιπηα 

Γηαθσλψ Οπδέηεξνο/ε πκθσλψ πκθσλψ 
απφιπηα 

1 2 3 4 5 

 

             1.   2.   3.    4.    5 

1. Θα κνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε απηή ηε ζηηγκή, 

αθφκα θη  αλ ην ήζεια                             

2. Γελ αηζζάλνκαη θακία ππνρξέσζε λα παξακείλσ ζηελ επηρείξεζε  

φπνπ εξγάδνκαη ηψξα                             

3. Θα ζπλέρηδα επραξίζησο ην ππφινηπν ηεο θαξηέξαο κνπ ζηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη 

                                                                                                                                                        

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                

5. Γελ αηζζάλνκαη φηη ζα ήηαλ ζσζηφ λα θχγσ απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα, αθφκα θαη αλ  

απηφ ήηαλ πξνο φθειφο κνπ                             

6. Δηιηθξηλά αηζζάλνκαη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη δηθά κνπ πξνβιήκαηα   

                                                                                                                                                        

7. Ζ παξακνλή κνπ ζηελ επηρείξεζε, απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, απνηειεί γηα κέλα ηφζν  

αλάγθε φζν θαη επηζπκία                             

 

8. Γελ αηζζάλνκαη φηη είκαη κέξνο ηεο επηρείξεζεο                          

     ....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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9. Αηζζάλνκαη φηη αλ απνθάζηδα λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε, νη ελαιιαθηηθέο  

επαγγεικαηηθέο κνπ επηινγέο ζα ήηαλ ιηγνζηέο                          

 

10. Γελ ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κε ηελ επηρείξεζε                         

 

11. Θα αηζζαλφκνπλ ελνρέο εάλ έθεπγα απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα                        

 

12. Γελ αηζζάλνκαη φηη είκαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο επηρείξεζεο                       

 

13. Ζ επηρείξεζε απηή αμίδεη ηελ αθνζίσζή κνπ                          

 

14. Δάλ δελ είρα επελδχζεη ηφζν πνιιά ζηελ επηρείξεζε απηή, κπνξεί λα απνθάζηδα λα  

εξγαζηψ ζε άιιε επηρείξεζε                             

 

15. Γελ ζα απνρσξίζσ απφ ηελ επηρείξεζε ηψξα γηαηί αηζζάλνκαη ππνρξεσκέλνο/ε  

ζηνπο αλζξψπνπο ηεο                              

 

16. Πξνζσπηθά, ε επηρείξεζε απηή ζεκαίλεη πνιιά γηα κέλα                        

 

17. Δάλ απνθάζηδα  απηή ηε ζηηγκή λα απνρσξήζσ απφ ηελ επηρείξεζε, ζα εξρφληνπζαλ   

ηα πάλσ θάησ ζηε δσή κνπ                            

 

18. Υξσζηάσ πνιιά ζηελ επηρείξεζε φπνπ εξγάδνκαη                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  


