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Περίληψη 

Το μοντέλο της Πρωτεϊκής Καριέρας του Hall (1976) και η εξέλιξη της θεωρίας 

περί Σταδιοδρομίας τονίζουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ολοένα και περισσότεροι 

εργαζόμενοι καθοδηγούνται από τις δικές τους επιθυμίες και αξίες, παρά από τις 

πρακτικές διαχείρισης σταδιοδρομίας του εκάστοτε εργοδότη τους, προκειμένου να 

προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους και να αισθάνονται ψυχολογικά επιτυχημένοι και 

ικανοποιημένοι, σε συνολικό και όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά –ειδικότερα η ανάγκη για επιτυχία και η προσωπική 

ηθική της εργασίας– καθώς και η αυτο-διαχείριση της σταδιοδρομίας (Sturges & 

συν., 2000), επηρεάζουν τα επίπεδα Οργανωσιακής Δέσμευσης των μοντέλων που 

ανέπτυξαν οι Steers (1977) και Meyer & Allen (1991), τα οποία με τη σειρά τους 

διαφοροποιούνται ανάλογα και με τον τομέα εργασίας του ατόμου (Bourantas & 

Papalexandris, 1992∙ Buchanan, 1974 ∙Markovits και συν., 2007). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει και αποσαφηνίσει (α) το 

μοντέλο της πρωτεϊκής καριέρας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα από θεωρία και 

πράξη (έρευνα) την τελευταία δεκαετία, αλλά και την επίδρασή του στο σχεδιασμό 

και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζομένων, (β) την έννοια της 

οργανωσιακής δέσμευσης, τη σημασία της για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, 

τον τρόπο με τον οποίο επιδρά σε αυτή η πρωτεϊκή καριέρα και το ρόλο που 

διαδραματίζει στη μεταξύ τους σχέση ο τομέας εργασίας, και (γ) να συγκρίνει τα 

επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης και πρωτεϊκής καριέρας μεταξύ των εργαζομένων 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. 

Λέξεις – κλειδιά: πρωτεϊκή καριέρα, οργανωσιακή δέσμευση, δημόσιος τομέας, 

ιδιωτικός τομέας, Ελλάδα  
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Abstract 

Hall’s (1976) Protean Career model and the evolution of Career theory highlight 

that in recent decades more and more people are driven by their own desires and 

values, rather than employers’ career management practices, in order to promote 

career and feel psychologically successful and satisfied in whole and not only on a 

professional level. Furthermore, personal characteristics -in particular the need for 

achievement and personal work ethic- and career self-management (Sturges et al., 

2000), affect the levels of Organizational Commitment as it is described by Steers’ 

(1977) and Meyer & Allen’s (1991) models, which levels in turn differentiate 

depending on the individual’s working sector (Bourantas & Papalexandris, 1992∙ 

Buchanan, 1974 ∙Markovits et al., 2007). 

The purpose of this paper is to describe and clarify (a) the protean career model, as 

it has been established through theory and practice (research) in the last decade, as 

well as its effect in employees’ career management and planning, (b) the concept of 

organizational commitment, its importance for businesses and organizations, how it is 

affected by protean career and the mediating role of working sector on their 

relationship, and (c) to compare the levels of organizational commitment and protean 

career between the workers in public and private sector in Greece. 

Keywords: protean career, organizational commitment, public sector, private sector, 

Greece 
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0. Εισαγωγή 

Η έρευνα αναφορικά με τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 

είναι αρκετά διαδεδομένη, κυρίως εκτός Ελλάδος. Τα σημαντικότερα ζητήματα τα 

οποία ως σήμερα την έχουν απασχολήσει είναι η εργασιακή ικανοποίηση (Paine & 

συν., 1966· Rainey & Bozeman, 2000· Solomon, 1986), η Οργανωσιακή Δέσμευση 

(Boyne, 2002· Lyons και συν., 2006· Moon, 2000), τα κίνητρα και οι αξίες των 

ατόμων (Pratchett & Wingfield, 1996· Rainey & Bozeman, 2000), καθώς και οι λόγοι 

για τους οποίους κανείς επιλέγει συγκεκριμένο τομέα εργασίας, όπως και τα οφέλη 

που αποκομίζει το άτομο όταν εργάζεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Ωστόσο, 

η σχετική έρευνα φαίνεται να υπολείπεται στην εξέταση των θεμάτων διαχείρισης 

σταδιοδρομίας των ατόμων που εργάζονται στους δύο τομείς εργασίας.  

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι σκέψεις γύρω από τη μετάβαση από γραμμικά 

μοντέλα σταδιοδρομίας σε συστήματα σταδιοδρομιών πολλών κατευθύνσεων έχει 

«γεννήσει» θεωρίες σταδιοδρομίας οι οποίες απέχουν από τις παραδοσιακές 

προσεγγίσεις, όπως την Πρωτεϊκή Καριέρα του Hall (1976). Οι πρωτεϊκοί καριερίστες 

χαρακτηρίζονται από επιθυμία για συνεχή ανάπτυξη, απασχολησιμότητα, ευελιξία 

και δέσμευση στην ολοκληρωτική-ψυχολογική επιτυχία. Οι μελετητές της πρωτεϊκής 

καριέρας συμφωνούν, σε θεωρητικό επίπεδο, ότι η στάση που υιοθετούν οι πρωτεϊκοί 

καριερίστες επιδρά αρνητικά στην οργανωσιακή τους δέσμευση, η οποία με τη σειρά 

της αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική περιοχή μελέτης σχετικά με τους δύο τομείς 

εργασίας, δεδομένων, αφενός, των σημαντικά διαφορετικών οργανωσιακών 

χαρακτηριστικών των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, αφετέρου, των 

εξαιρετικά θετικών επιπτώσεων που παρουσιάζει για τους οργανισμούς. 
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Επιπρόσθετα και σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, το γεγονός ότι τη δεδομένη 

χρονική περίοδο η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, προκαλεί έντονο 

ερευνητικό ενδιαφέρον για τις έννοιες της πρωτεϊκής καριέρας και της οργανωσιακής 

δέσμευσης στην Ελλάδα, τόσο επειδή η τρέχουσα οικονομική κατάσταση τη 

διαχωρίζει ως πεδίο έρευνας από άλλα περιβάλλοντα στα οποία ήδη έχουν μελετηθεί 

οι προαναφερθείσες έννοιες, όσο και επειδή το τρέχον οικονομικό περιβάλλον 

διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με εκείνο το οποίο είχε διαμορφωθεί τις 

προηγούμενες δύο δεκαετίες. 

Η ανά χείρας μελέτη, λοιπόν, συγκρίνει τα επίπεδα της πρωτεϊκής καριέρας και 

της οργανωσιακής δέσμευσης στους εργαζόμενους του ελληνικού δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, εξετάζει την επίδραση των διαστάσεων της πρωτεϊκής καριέρας στις 

διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης, καθώς και διερευνά το διαμεσολαβητικό 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην παραπάνω σχέση ο τομέας εργασίας. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι έννοιες της 

πρωτεϊκής καριέρας και της οργανωσιακής δέσμευσης, καταγράφονται οι 

σημαντικότερες διαφοροποιήσεις τις οποίες έχουν εντοπίσει οι μέχρι σήμερα μελέτες 

μεταξύ των εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης 

σκιαγραφείται το οικονομικό και κοινωνικό – πολιτισμικό πλαίσιο της Ελλάδας, 

προκειμένου να καταστεί πιο ολοκληρωμένη η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας με εκείνα άλλων ερευνών. Τέλος, ορίζονται οι επιμέρους 

ερευνητικοί στόχοι. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ερευνητική μέθοδος που 

ακολουθείται, αναλύονται τα δεδομένα και τέλος πραγματοποιείται καταγραφή των 
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συμπερασμάτων, των προβληματισμών, καθώς και των κατευθύνσεων για μελλοντική 

σχετική έρευνα.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Πρωτεϊκή Καριέρα 

1.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια της σταδιοδρομίας
1
, 

αναλύεται εκείνη της πρωτεϊκής καριέρας μέσα από τις σημαντικότερες μελέτες που 

έχουν διεξαχθεί σχετικά και εν συνεχεία παρουσιάζονται οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την τελευταία, καθώς και οι επιπτώσεις αυτής. 

1.2. Η εξέλιξη της έννοιας της καριέρας 

Η έννοια της σταδιοδρομίας έχει καθολική ισχύ για όλους τους ανθρώπους και 

όλες τις μορφές οργανισμών (Arthur, 1994). Μέχρι και το κοντινό παρελθόν η 

σταδιοδρομία του ατόμου είχε παραδοσιακά γραμμική πορεία, οριζόταν στο πλαίσιο 

της σχέσης εργαζόμενου και οργανισμού-εργοδότη και διαδραματιζόταν, τις 

περισσότερες φορές, σε σταθερό οργανωσιακό περιβάλλον. Το εργαζόμενο άτομο 

εξελισσόταν ιεραρχικά προσπαθώντας να αποκτήσει περισσότερες εξωτερικές 

ανταμοιβές. Τα βασικά χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ εργαζόμενου και 

εργοδότη ήταν η αφοσίωση του πρώτου και η σιωπηρή συμφωνία του δεύτερου για 

εργασιακή ασφάλεια (Sullivan & Baruch, 2009). 

Η παραδοσιακή αυτή οργανωσιακή δομή, οι σχέσεις εργαζόμενου και εργοδότη, 

αλλά και το γενικότερο πλαίσιο της εργασίας, μεταβλήθηκαν σημαντικά, ως συνέπεια 

των περιβαλλοντικών αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης, των τεχνολογικών εξελίξεων 

αλλά και της εξάπλωσης μορφών εργασίας όπως η μερική και η προσωρινή 

                                                 
1
 Ο όρος καριέρα αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο σταδιοδρομία. Στην παρούσα εργασία επιλέγεται 

η χρήση του ελληνικού όρου, διατηρώντας τον όρο καριέρα κυρίως στα σημεία που γίνεται αναφορά 

σε θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
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απασχόληση. Οι παραπάνω αλλαγές επηρέασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και τον 

τρόπο με τον οποίο τα άτομα διαχειρίζονται και εξελίσσουν τη σταδιοδρομία τους 

(ό.π.). 

Έτσι, το ψυχολογικό συμβόλαιο μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη έπαψε να 

στηρίζεται στο δίπτυχο δέσμευση-εργασιακή ασφάλεια, και μετακινήθηκε προς την 

απόδοση με αντάλλαγμα τη συνεχή μάθηση και την εμπορευσιμότητα στην αγορά 

εργασίας, ή αλλιώς την απασχολησιμότητα. «Αυτή η αλλαγή οδηγεί σε μειωμένη 

εργασιακή ασφάλεια, σε μειωμένη αφοσίωση από τον εργαζόμενο προς τον εργοδότη 

και σε αυξημένο κυνισμό από την πλευρά του πρώτου» (Sullivan, 1999, σ. 458). 

Συνεπώς, εάν το παραδοσιακό ψυχολογικό συμβόλαιο εργασίας συναπτόταν με τον 

οργανισμό, το νέο συνάπτεται με τον ίδιο τον εαυτό τού ατόμου και με την εργασία 

του. Οι γραμμικές καριέρες μεταμορφώνονται πλέον σε ένα σύστημα σταδιοδρομιών 

πολλών κατευθύνσεων. Η απόφαση για την επιλογή σταδιοδρομίας δεν λαμβάνεται 

μία φορά στα πρώτα επαγγελματικά βήματα του ατόμου, αλλά πρόκειται για μία 

επαναλαμβανόμενη κυκλική διαδικασία (Baruch, 2004· Hall & Moss, 1998).  

Άλλοι παράγοντες, όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η επιμήκυνση της 

παραμονής στην εργασία, αλλαγές στην οικογενειακή δομή, καθώς και η αυξανόμενη 

επιδίωξη για προσωπική ανάπτυξη και διά βίου μάθηση, συμβάλλουν επιπρόσθετα 

στη μεταβολή των στάσεων των ατόμων, ως προς τη διαχείριση της σταδιοδρομίας 

τους. Αυξάνεται, έτσι, διαρκώς ο αριθμός εκείνων που επιλέγουν να ακολουθήσουν 

τις δικές τους επιθυμίες και όχι τις πρακτικές διαχείρισης σταδιοδρομίας τού 

οργανισμού, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη για την προώθηση της 

σταδιοδρομίας και της απασχολησιμότητάς τους (Sullivan & Baruch, 2009). 
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Στηριζόμενοι στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενήργησαν οι Sullivan και 

Baruch (2009) σχετικά με την εξέλιξη της μελέτης της σταδιοδρομίας, καταλήγουν 

στον ακόλουθο ορισμό της: «οι σχετικές με την εργασία και άλλες εμπειρίες ενός 

ατόμου, τόσο εντός, όσο και εκτός των οργανισμών, οι οποίες σχηματίζουν ένα 

μοναδικό μοτίβο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του» (Sullivan και Baruch, 2009, σ. 

1543). Ο εν λόγω ορισμός αναγνωρίζει τόσο τις φυσικές μετακινήσεις του ατόμου 

μεταξύ ιεραρχικών επιπέδων, εργοδοτών, θέσεων εργασίας, επαγγελμάτων και 

κλάδων, όσο και την ερμηνεία του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των αντιλήψεών 

του για τα περιστατικά που αντιμετωπίζει στην επαγγελματική του πορεία
2
, για τις 

εναλλακτικές λύσεις στη σταδιοδρομία του
3
 και για τα αποτελέσματά του

4
. Επιπλέον, 

η σταδιοδρομία ενός ατόμου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, ορισμένοι από 

τους οποίους ανήκουν σε ευρύτερο πλαίσιο, όπως ο εθνικός πολιτισμός, η οικονομία, 

το πολιτικό περιβάλλον, αλλά και από προσωπικούς παράγοντες, όπως οι σχέσεις με 

την οικογένεια, τρίτους κ.λπ.. 

Τέλος, η μελέτη της σταδιοδρομίας ωφελείται από, αλλά και συνεισφέρει σε οκτώ 

επιστημονικούς κλάδους: ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, κοινωνιολογία, 

ανθρωπολογία, οικονομική επιστήμη, πολιτικές επιστήμες, ιστορία και γεωγραφία 

(Baruch, 2006). 

1.3. Πρωτεϊκή καριέρα: οριοθέτηση και σχετική έρευνα 

Η πρώτη αναφορά στον όρο Πρωτεϊκή Καριέρα
5
 (εφεξής Π.Κ.) γίνεται το 1976 

από τον Hall και περιγράφεται –σε αντίθεση με την παραδοσιακή σταδιοδρομία– ως 

εκείνη στην οποία τον πρώτο ρόλο έχει το άτομο-εργαζόμενος και όχι ο οργανισμός-

                                                 
2
 Για παράδειγμα αν θεωρεί την απώλεια θέσης εργασίας ως ευκαιρία ή αποτυχία. 

3
 Για παράδειγμα αν θεωρεί ότι έχει περιορισμένες ή επαρκείς επαγγελματικές επιλογές. 

4
 Για παράδειγμα πώς ορίζει την επαγγελματική επιτυχία. 

5
 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “Protean Career”. 
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εργοδότης, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. Οι βασικές αξίες αυτού του μοντέλου 

είναι η ελευθερία και η ανάπτυξη, ενώ τα κριτήρια επιτυχίας είναι υποκειμενικά-

ψυχολογικά, παρά αντικειμενικά (θέση, μισθός κ.λπ.). Ο όρος Πρωτεϊκή Καριέρα 

προέρχεται από την ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα από το θεό Πρωτέα, ο 

οποίος μπορούσε να αλλάζει τη μορφή του, κατά βούληση. Κατ’ αντιστοιχία, ο 

πρωτεϊκός καριερίστας είναι σε θέση να αναπροσαρμόζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και τις ικανότητές του, προκειμένου να προσαρμόζεται και ο ίδιος στο 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας, διαθέτει ευελιξία, εκτιμά την ελευθερία και 

υποστηρίζει τη διά βίου μάθηση (Sullivan & Baruch, 2009). 

Πίνακας 1. Η οπτική της Πρωτεϊκής Καριέρας το 1976 

Θέμα Πρωτεϊκή Καριέρα Παραδοσιακή Καριέρα 

Επικεφαλής Άτομο – εργαζόμενος Οργανισμός – εργοδότης 

Βασικές αξίες Ελευθερία, ανάπτυξη Εξέλιξη 

Βαθμός κινητικότητας Υψηλός Χαμηλός 

Κριτήρια επιτυχίας Ψυχολογική επιτυχία Θέση, μισθός 

Κύριες στάσεις - 

συμπεριφορές 

Εργασιακή ικανοποίηση, 

επαγγελματική δέσμευση 

Οργανωσιακή δέσμευση 

Πηγή: Hall, 2004, σ. 4 

Η εμφάνιση και ανάπτυξη της Π.Κ. ευνοήθηκε από τη μαζική αναδιάρθρωση των 

εθνικών οικονομιών, κατά τη δεκαετία του 1980. Στο πλαίσιο της προσπάθειας 

περικοπής κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας πραγματοποιήθηκαν ταχύτατες 

συρρικνώσεις επιχειρήσεων, αναδιαρθρώσεις και μετακινήσεις, γεγονότα που έθεσαν 

σε κίνηση τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Η παραμονή ή η παραίτηση από 

έναν οργανισμό αποκτά, έτσι, όλο και μεγαλύτερη σημαντικότητα (Hall, 2004). 

Το νέο ψυχολογικό συμβόλαιο στην Π.Κ. πλέον χαρακτηρίζεται από τα εξής (Hall 

& Moss, 1998, σ. 26): 
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1. Το ίδιο το άτομο διαχειρίζεται τη σταδιοδρομία του, και όχι ο οργανισμός. 

2. Η πορεία της σταδιοδρομίας συνίσταται σε μία σειρά διά βίου εμπειριών, 

δεξιοτήτων, μάθησης, μεταβάσεων και αλλαγών ταυτότητας, όπου 

σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία της σταδιοδρομίας και όχι η χρονολογική 

ηλικία του ατόμου. 

3. Η ανάπτυξη είναι συνεχής μάθηση, είναι αυτο-καθοδηγούμενη, σχεσιακή 

και εντοπίζεται στις εργασιακές προκλήσεις. 

4. Η ανάπτυξη δεν προκύπτει (απαραίτητα) από την τυπική εκπαίδευση και 

επανεκπαίδευση ή από την αναρρίχηση στην ιεραρχία. 

5. Τα συστατικά της επιτυχίας μεταβάλλονται: από την τεχνογνωσία στη 

γνωστική ικανότητα, από την εργασιακή ασφάλεια στην 

απασχολησιμότητα, από τη σταδιοδρομία μέσα σε έναν οργανισμό στην 

πρωτεϊκή-μετασχηματιζόμενη σταδιοδρομία και από τον «εργασιακό 

εαυτό» στον «όλο εαυτό», σε όλες δηλαδή τις διαστάσεις της ζωής του 

ατόμου. 

6. Ο οργανισμός παρέχει εργασία-πρόκληση, σχέσεις που προωθούν την 

ανάπτυξη και λοιπές πηγές πληροφόρησης και ανάπτυξης. 

7. Ο στόχος, πλέον, για το άτομο είναι η ψυχολογική επιτυχία. 

Η Π.Κ. αναλύεται σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη από αυτές, η «καθοδηγούμενη από 

τις αξίες»
6
, περιγράφει τον βαθμό στον οποίο οι αποφάσεις του ατόμου αναφορικά με 

τη σταδιοδρομία του, καθώς και η αντίληψή του για επιτυχία υποκινούνται από τις 

προσωπικές του αξίες και όχι από εξωτερικούς παράγοντες, όπως τα χρήματα, οι 

                                                 
6
 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “Values-Driven Career Management”. 



 

 

-9- 

 

ευκαιρίες προαγωγής κ.λπ.. Η δεύτερη διάσταση, η «καθοδηγούμενη από το άτομο»
7
, 

εκφράζει τον βαθμό στον οποίο το άτομο αισθάνεται ανεξάρτητο και νιώθει ότι είναι 

ο/η επικεφαλής της επαγγελματικής του/της πορείας, έχοντας τη δυνατότητα να 

προσαρμόζεται σε θέματα απόδοσης και απαιτήσεις μάθησης (Briscoe & Hall, 2006· 

Hall, 2004). 

Βασιζόμενοι σε διαφορετικούς συνδυασμούς αυτών των δύο διαστάσεων, οι 

Briscoe και Hall (2006) προτείνουν τέσσερις πρωτογενείς κατηγορίες καριέρας και 

αναπτύσσουν μία κλίμακα αποτελούμενη από 14 ερωτήσεις, προκειμένου να 

μετρήσουν τον προσανατολισμό του ατόμου στην Π.Κ.. Ειδικότερα, το άτομο το 

οποίο δεν υποκινείται από τις αξίες του, ούτε όμως είναι αυτό-κατευθυνόμενο όσον 

αφορά στη διαχείριση της σταδιοδρομίας του, θεωρείται «εξαρτώμενο», μιας και δεν 

είναι σε θέση να καθορίσει προτεραιότητες ή να διαχειριστεί μόνο του την καριέρα 

του. Το άτομο το οποίο δεν υποκινείται από τις αξίες του, αλλά είναι αυτό-

κατευθυνόμενο όσον αφορά στη διαχείριση της σταδιοδρομίας του, δεν έχει την 

προοπτική της επαρκούς καθοδήγησης τής καριέρας του και επομένως θεωρείται 

«αντιδραστικό». Οι άνθρωποι οι οποίοι καθοδηγούνται από τις αξίες τους, αλλά δεν 

είναι αυτό-κατευθυνόμενοι και άρα δεν είναι ικανοί να προσαρμοστούν στις 

απαιτήσεις απόδοσης και μάθησης, είναι απίθανο να μπορούν να καθορίσουν πλήρως 

οι ίδιοι την καριέρα τους, και χαρακτηρίζονται ως «άκαμπτοι». Από την άλλη 

πλευρά, εκείνοι οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στην Π.Κ., καθοδηγούνται από τις 

αξίες τους και είναι αυτό-κατευθυνόμενοι όπως έχει οριστεί παραπάνω, και κατά 

συνέπεια είναι περισσότερο ικανοί να ηγηθούν του εαυτού τους αλλά και τρίτων, 

καθώς και να μαθαίνουν συνεχώς. Αυτοί νοούνται ως «μετασχηματιζόμενοι». Στον 

                                                 
7
 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “Self-directed Career Management”. 
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πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παραπάνω τύποι καριέρας στο πλαίσιο 

του μοντέλου της Π.Κ.. 

Η Π.Κ. αποτελεί, επιπλέον, τόσο εγγενές, όσο και επίκτητο χαρακτηριστικό των 

ατόμων, τα οποία μάλιστα, είναι πιθανό να αυξάνουν την τάση τους προς την Π.Κ. 

μέσα από τις επαγγελματικές και προσωπικές τους εμπειρίες. Ουσιαστικά, πρόκειται 

για μία νοοτροπία ως προς τη σταδιοδρομία και συγκεκριμένα μία στάση η οποία 

ρέπει προς την ελευθερία, την αυτο-κατεύθυνση και τις επιλογές που εκπορεύονται 

από τις αξίες του ατόμου. Συχνά εμφανιζόμενες αξίες στους πρωτεϊκούς καριερίστες 

είναι –εκτός των άλλων– και η συνεισφορά στην κοινωνία και η ισορροπία 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (Briscoe & Hall, 2006· Hall, 2004· Sargent & 

Domberger, 2007). 

Πίνακας 2. Κατηγορίες καριέρας με βάση το μοντέλο της Π.Κ. 

Πρωτεϊκή Καριέρα 

Καθοδηγούμενος 

από τις αξίες; 

Όχι Ναι Όχι Ναι 

Αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας; 

Όχι Όχι Ναι Ναι 

 Εξαρτημένος Άκαμπτος Αντιδραστικός Πρωτεϊκός 

(μετασχηματιζόμενος) 

Πηγή: Briscoe και Hall, 2006, σ. 9 

Η μελέτη της Π.Κ. είναι σημαντική όχι μόνο για την κατανόηση των επιλογών και 

των συμπεριφορών των ατόμων, αλλά και για την επιτυχία των οργανισμών. 

Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί οι οποίοι, μεταξύ άλλων κριτηρίων, στρατηγικά 

απασχολούν στελέχη με διαφοροποιημένες καριέρες από επιλογή –και άρα 

προσανατολισμένα στην Π.Κ.– δημιουργούν τις προϋποθέσεις να διαμορφώσουν 

περιβάλλον υψηλότερης δυναμικότητας επεξεργασίας πληροφοριών, λόγω ευρύτητας 
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γνώσεων, δεξιοτήτων και αντιλήψεων, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε 

μεγαλύτερη οργανωσιακή προσαρμοστικότητα, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για 

οργανισμούς που κινούνται σε ταχέως μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα (Hall, 2004). 

1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την πρωτεϊκή καριέρα. Ευρήματα από τη διεθνή 

έρευνα 

Οι μελέτες που πραγματοποίησαν οι Briscoe και συν. (2006) έδειξαν ότι η Π.Κ. 

είναι ανεξάρτητη του φύλου, όχι όμως και της ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, οι νεότεροι 

εργαζόμενοι φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα Π.Κ., ενώ η 

αυτοπεποίθησή του ατόμου, καθώς και ο αριθμός των χωρών στις οποίες έχει βρεθεί 

είναι επιπρόσθετοι σημαντικοί παράγοντες πρόγνωσης τής Π.Κ.. Καθοριστικό ρόλο, 

επίσης, παίζει και το περιβάλλον του ατόμου. Ειδικότερα, ένα περιβάλλον το οποίο 

ενθαρρύνει ή υποκινεί την αυτάρκεια και τη στήριξη του ατόμου στον ίδιο του τον 

εαυτό, κατά την ολοκλήρωση εργασιών, ενθαρρύνει την Π.Κ.. Επιπλέον, οι στάσεις 

της Π.Κ. συσχετίζονται θετικά με την προσωπικότητα που δρα προληπτικά στα 

γεγονότα (proactive), με την αυθεντικότητα της σταδιοδρομίας, τη δεκτικότητα στις 

νέες εμπειρίες και τον προσανατολισμό στους στόχους. 

Στην πολυεθνική έρευνα των Segers και συν. (2008), αναφέρεται ότι άτομα, τα 

οποία ζουν σε πολιτισμικά περιβάλλοντα όπου δεν καλλιεργείται έντονα ο 

παραδοσιακός ρόλος του αρσενικού φύλου, και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις 

σχέσεις και στην ποιότητα ζωής, και όχι στις εξωτερικές ανταμοιβές και στον 

ανταγωνισμό, επιδεικνύουν υψηλότερες στάσεις καθοδήγησης από τις αξίες. Η ίδια 

έρευνα, σε αντίθεση με εκείνες των Hall (2004) και των Briscoe και συν. (2006), 

εντοπίζει ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα στην καθοδηγούμενη από 

τις αξίες διάσταση της πρωτεϊκής καριέρας. Επίσης, η συγκεκριμένη διάσταση 
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επηρεάζεται από την ηλικία, τον κλάδο εργασίας και το επίπεδο σπουδών. Όσον 

αφορά στα επίπεδα της διάστασης της αυτό-κατευθυνόμενης διαχείρισης της 

καριέρας, το φύλο δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, επηρεάζονται όμως από το 

επίπεδο σπουδών, την προηγούμενη διοικητική εμπειρία και τα έτη εργασίας του 

ατόμου. 

Η διάσταση της αυτο-κατευθυνόμενης σταδιοδρομίας επηρεάζει σημαντικά την 

ενεργό εμπλοκή και αντιμετώπιση των καταστάσεων από το άτομο, καθώς και τη 

συνειδητοποίηση της ταυτότητάς του (δυνατότητες, ικανότητες, αδυναμίες κ.λπ.) 

(Briscoe & συν., 2012). Οι πρωτεϊκοί καριερίστες –σε αντίθεση με τους 

«παραδοσιακούς»– εμπλέκονται ενεργά στην επανεκτίμηση των αξιών και των 

στρατηγικών της σταδιοδρομίας τους, ενώ στη συσχέτιση της Π.Κ. με την επιτυχή 

σταδιοδρομία σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η διορατικότητα του 

ατόμου (De Vos & Soens, 2008· Sargent & Domberger, 2007). 

Αντιμετωπίζοντας από διαφορετική οπτική την Π.Κ., οι Briscoe και συν. (2010) 

μελετούν τη σχέση μεταξύ του προσανατολισμού στην Π.Κ. και της αντίληψης των 

τρίτων για τις ηγετικές ικανότητες του ατόμου που επιδεικνύει πρωτεϊκή διαχείριση 

της καριέρας του και καταλήγουν ότι τόσο οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο ίδιο 

ιεραρχικό επίπεδο με τον πρωτεϊκό καριερίστα, όσο και οι προϊστάμενοι αυτού, τον 

αξιολογούν με χαμηλές ηγετικές ικανότητες, ενώ οι υφιστάμενοί του με υψηλές.  
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2. Οργανωσιακή Δέσμευση 

2.1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της οργανωσιακής δέσμευσης μέσα 

από ανασκόπηση ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, το μοντέλο των 

τριών συστατικών των Meyer και Allen (1991), καθώς επίσης παρατίθενται οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν αλλά και οι επιπτώσεις που προκαλούνται από αυτή. 

Τέλος, γίνεται αναφορά σε έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της πρωτεϊκής καριέρας 

με την οργανωσιακή δέσμευση. 

2.2. Οργανωσιακή δέσμευση: οριοθέτηση και σχετική έρευνα 

Όσον αφορά στην έννοια της Οργανωσιακής Δέσμευσης
8
 (εφεξής Ο.Δ.), αυτή έχει 

ποικιλοτρόπως και εκτεταμένα οριστεί, μετρηθεί και διερευνηθεί, και καθίσταται ως 

μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοχή μελέτης και εφαρμογών, τόσο για την 

ακαδημαϊκή, όσο και για την επιχειρηματική κοινότητα. 

Σύμφωνα με τη συμπεριφορική προσέγγιση, η οποία αναπτύσσεται από τον Becker 

το 1960, οι δεσμεύσεις ξεκινούν από τη στιγμή που το άτομο, κάνοντας μία 

επένδυση, συνδέει εξωτερικά οφέλη για το ίδιο με μία αδιάλειπτη γραμμή δράσης 

του. Το αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων-«στοιχημάτων» είναι να αυξάνει το 

ενδεχόμενο κόστους-ζημίας για το άτομο από πιθανή αποτυχία του να παραμείνει σε 

αυτήν την πορεία δράσης. Στην περίπτωση της Ο.Δ., η πορεία αυτή ταυτίζεται με την 

παραμονή στον εργοδότη-οργανισμό. Τα «στοιχήματα» δύνανται να λαμβάνουν 

διάφορες μορφές, ωστόσο ο Becker τα ομαδοποιεί στις εξής κατηγορίες: γενικευμένες 

πολιτισμικές προσδοκίες για επίδειξη υπεύθυνης συμπεριφοράς, ανησυχίες για αυτό-

                                                 
8
 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “Organizational Commitment”. 
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παρουσίαση, απρόσωπα γραφειοκρατικά καθεστώτα, επιμέρους προσαρμογές σε 

κοινωνικές θέσεις και μη-εργασιακές ανησυχίες. Η εν λόγω θεώρηση της Ο.Δ. 

αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορική της προσέγγιση, με άλλα λόγια τη δέσμευση του 

ατόμου στις πράξεις του και όχι στον οργανισμό (Liou & Nyhan, 1994· Powel & 

Meyer, 2004). 

Το 1966, ο Grusky μελετάει τις επιπτώσεις των ανταμοιβών και των εμπειριών, 

μέσω των οποίων λαμβάνονται οι εν λόγω ανταμοιβές, στην οργανωσιακή δέσμευση 

διευθυντών και προϊσταμένων σε μεγάλο επιχειρηματικό οργανισμό. Μετράει την 

Ο.Δ. μέσα από 4 αλληλοσυνδεόμενους δείκτες: την αρχαιότητα, την ταύτιση με την 

επιχείρηση, την αντιμετώπιση της Διοίκησης της επιχείρησης από τον εργαζόμενο και 

τη γενική ικανοποίηση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι σε σχέση με την επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τα ευρήματά του, οι ανταμοιβές επηρεάζουν την Ο.Δ., αλλά όχι σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, ωστόσο όμως, όσο μεγαλύτερα εμπόδια καλείται να ξεπεράσει ο 

εργαζόμενος προκειμένου να λάβει αυτές τις ανταμοιβές, τόσο μεγαλύτερη 

εμφανίζεται να είναι η Ο.Δ. του (Grusky, 1966). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ο.Δ. αναλύεται στη βιβλιογραφία και ως 

οργανωσιακή ταύτιση
9
. Μία από αυτές είναι και η έρευνα του Lee (1969), η οποία 

εστιάζει στο ρόλο που διαδραματίζει το κύρος του εργαζόμενου στον οργανισμό, 

καθώς και το εν γένει επαγγελματικό του κύρος, στα επίπεδα της Ο.Δ. του. Το δείγμα 

το οποίο μελετάται στην προκειμένη περίπτωση είναι επιστημονικό προσωπικό 

κρατικής υπηρεσίας υγείας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ο.Δ. επηρεάζεται 

θετικά τόσο από το επαγγελματικό κύρος του ατόμου γενικά, όσο και από το κύρος-

σεβασμό που απολαμβάνει ο εργαζόμενος εντός του οργανισμού για τον οποίο 

                                                 
9
 “Organizational Identification”. 
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εργάζεται. Αξίζει να σημειωθεί, για λόγους που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, πως 

ο Lee εντοπίζει και τονίζει το διαχωρισμό που πρέπει να γίνεται μεταξύ της ταύτισης 

– δέσμευσης με τον οργανισμό και της ταύτισης – δέσμευσης με τις αξίες και τους 

στόχους τού εργαζομένου ή ακόμη και με ομάδες ανθρώπων. 

Η Sheldon (1971) ερευνά τις επιπτώσεις της επαγγελματικής δέσμευσης στην 

Ο.Δ., καθώς και εκείνες της κοινωνικοποίησης με τους συναδέλφους εκτός εργασίας, 

της ηλικίας, του χρόνου προϋπηρεσίας στον οργανισμό και της ιεραρχικής θέσης 

στον οργανισμό. Η έρευνα πραγματοποιείται σε επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού 

εργαστηρίου και σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η ηλικία, ο χρόνος 

προϋπηρεσίας, η ιεραρχική θέση και η κοινωνικοποίηση με τους συναδέλφους εκτός 

εργασίας επιδρούν θετικά στην Ο.Δ., ενώ η επαγγελματική δέσμευση παρουσιάζει 

αρνητικό αντίκτυπο σε αυτή. 

Ωστόσο, μελέτες ορόσημο, στην πορεία της έρευνας γύρω από την οργανωσιακή 

δέσμευση, είναι εκείνη των Porter και συν. (1974), καθώς και του Steers (1977), οι 

οποίες αναλύουν την εξεταζόμενη έννοια σε περαιτέρω διαστάσεις αφενός, αφετέρου 

ομαδοποιούν τους παράγοντες που την καθορίζουν σε κατηγορίες. Επιπροσθέτως, 

ασχολούνται περισσότερο συστηματικά και με τις επιπτώσεις αυτής, κάτι το οποίο 

μέχρι τότε δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές, όπως εξάλλου φαίνεται 

και από την έρευνα του Reichers (1985). 

Οι Porter και συν. (1974) λοιπόν, ορίζουν την Ο.Δ. ως τη σχετική ένταση με την 

οποία ταυτίζεται ένα άτομο με έναν οργανισμό και με την οποία εμπλέκεται σε αυτόν, 

και μπορεί να χαρακτηριστεί από τουλάχιστον τρεις παράγοντες: α) την ισχυρή πίστη 

και αποδοχή των αξιών και των στόχων του οργανισμού από το άτομο, β) την 

προθυμία του ατόμου να καταβάλλει ισχυρή προσπάθεια για λογαριασμό του 
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οργανισμού και γ) την ισχυρή επιθυμία του ατόμου, προκειμένου να διατηρήσει τη 

συμμετοχή του στον οργανισμό. Αυτή η θεώρηση της Ο.Δ. διαφέρει από εκείνη του 

Becker ως προς το ότι ο εργαζόμενος συνδέεται με τον εργοδότη και όχι με τις 

πράξεις του ίδιου τού εαυτού. Πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή και όχι για μία 

συνήθεια η οποία ενισχύεται, προκειμένου να μη χαθούν τα όποια οφέλη. 

Ο Steers προτείνει το 1977 ένα μοντέλο της Ο.Δ. το οποίο αποτελείται από δύο 

μέρη: τους παράγοντες που επηρεάζουν την Ο.Δ. και τις επιπτώσεις αυτής, όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 1. 

Σχήμα 1. Το μοντέλο Οργανωσιακής Δέσμευσης του Steers 

 

Πηγή: Steers, 1977, σ. 47 

Η μελέτη του πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά δείγματα και συγκεκριμένα, 

στο προσωπικό ενός δημόσιου νοσοκομείου και στο ερευνητικό και επιστημονικό 

προσωπικό ενός ιδιωτικού εργαστηρίου. Αποδεικνύει ότι οι εμπειρίες εργασίας 

Χαρακτηριστικά 
εργασίας (ταυτότητα 

εργασίας, προαιρετική 
αλληλεπίδραση, 

ανατροφοδότηση) 

Οργανωσιακή 
Δέσμευση 

Επιπτώσεις 

Επιθυμία για παραμονή 

Πρόθεση για παραμονή 

Συνέπεια - παρουσία 

Διατήρηση προσωπικού 

Προσωπικά 
χαρακτηριστικά 

(ανάγκη για επιτυχία, 
ηλικία, εκπαίδευση) 

Εμπειρίες εργασίας 
(στάσεις ομάδων, 

οργανωσιακή 
αξιοπιστία, προσωπική 

σημασία) 
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παρουσιάζουν την ισχυρότερη επίδραση στα επίπεδα Ο.Δ., ωστόσο όμως σημαντική 

είναι η επίδραση και των άλλων δύο ομάδων χαρακτηριστικών. Ειδικότερα, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μεταβλητές, οι οποίες καθορίζουν το 

άτομο και επηρεάζουν την οργανωσιακή του δέσμευση, όπως είναι η ηλικία, το 

επίπεδο εκπαίδευσης και οι ευκαιρίες για επίτευξη. Από τα χαρακτηριστικά της 

θέσης εργασίας εκείνα που φαίνεται ότι, κυρίως, επηρεάζουν την Ο.Δ. του ατόμου 

είναι ο χαρακτήρας της δουλειάς, οι ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση, η 

ανατροφοδότηση και η ανταπόκριση της εργασίας στις προσδοκίες του εργαζομένου. 

Οι εμπειρίες εργασίας, κατά τη διάρκεια παραμονής σε έναν εργοδότη, θεωρούνται 

ισχυρή δύναμη κοινωνικοποίησης και ως εκ τούτου έχουν σημαντική επίδραση στο 

είδος των ψυχολογικών δεσμεύσεων που αναπτύσσονται με τον οργανισμό. Εκείνες, 

οι οποίες επιδρούν στην Ο.Δ., είναι οι στάσεις των ομάδων απέναντι στον οργανισμό, 

η αξιοπιστία του οργανισμού και η αντίληψη του ατόμου για το πόσο σημαντικό 

θεωρεί ότι είναι το ίδιο για τον οργανισμό. 

Οι υψηλά δεσμευμένοι εργαζόμενοι στο μοντέλο του Steers έχουν ισχυρή επιθυμία 

και πρόθεση παραμονής στον οργανισμό τους, γεγονός που μεταφράζεται σε 

χαμηλούς ρυθμούς εναλλαγής του προσωπικού, σε υψηλή διατήρησή του, καθώς και 

σε λιγότερες απουσίες από την εργασία (Steers, 1977). 

Αντίστοιχα και οι Porter και συν. (1974) στην έρευνά τους μελετούν την επίδραση 

της Ο.Δ. στην οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένων που πρόσφατα είχαν προσληφθεί 

ως ασκούμενοι τεχνικοί ψυχιατρικής και εντοπίζουν πως η Ο.Δ. επηρεάζει αρνητικά 

την εναλλαγή προσωπικού. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη έρευνα η οποία 

εξετάζει τις επιπτώσεις της Ο.Δ.. Ακολουθεί ο Van Maanen (1975), ο οποίος εξετάζει 
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τις επιπτώσεις που έχει η Ο.Δ. στην απόδοση νεοπροσληφθέντων αστυνομικών και 

εντοπίζει πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών. 

Το 1979, οι Mowday και συν. παρουσιάζουν ένα από τα ευρέως διαδεδομένα 

ερωτηματολόγια μέτρησης της οργανωσιακής δέσμευσης, το οποίο αποτελείται από 

15 ερωτήσεις
10

 και ουσιαστικά μετράει την Ο.Δ. όπως την ορίζει ο Steers (1977) και 

όπως μετέπειτα ορίζουν τη συναισθηματική δέσμευση οι Meyer και Allen (1991). 

Ακολούθως, σε όμοιες διαπιστώσεις με εκείνες του Steers (1977) προβαίνουν και οι 

Larson και Fukami (1984), οι οποίοι εντοπίζουν ότι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι 

υψηλά δεσμευμένοι προς τον εργοδότη τους, παρουσιάζουν υψηλή απόδοση, χαμηλό 

ρυθμό οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία τους, μειωμένες αδικαιολόγητες 

απουσίες και μικρό αριθμό παρατηρήσεων – συστάσεων από την πλευρά του 

εργοδότη. Οι Bruning και Snyder (1983), σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, 

εντοπίζουν ότι το φύλο δεν επηρεάζει την Ο.Δ., αλλά ουσιαστικά παρεμβάλλονται 

άλλοι παράγοντες στη μεταξύ τους σχέση. 

Άλλη μία σημαντική συμβολή στη μελέτη της Ο.Δ. είναι η έρευνα των O’Reilly 

και Chatman (1986), οι οποίοι προτείνουν ότι ο δεσμός μεταξύ εργαζόμενου και 

εργοδότη μπορεί να έχει 3 μορφές: συμμόρφωση, ταύτιση και εσωτερίκευση. Η 

συμμόρφωση αντανακλά την οργανωμένη συμπεριφορά του ατόμου προκειμένου 

αυτό να λάβει ανταμοιβές. Η ταύτιση υφίσταται όταν οι εργαζόμενοι 

συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, επειδή επιθυμούν να διατηρήσουν μία 

σχέση με έναν οργανισμό λόγω των ελκυστικών του αξιών και στόχων, χωρίς όμως οι 

αξίες αυτές και οι στόχοι να ταυτίζονται με εκείνους του ατόμου, ενώ στην 
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 Με την ονομασία “Organizational Commitment Questionnaire (OCQ)”. 
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εσωτερίκευση υπάρχει συμφωνία μεταξύ των αξιών και των στόχων ατόμου και 

οργανισμού (Mowday, 1998). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα του Mottaz (1986), στο προσωπικό έξι 

διαφορετικών οργανισμών, η οποία εντοπίζει θετική σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και 

Ο.Δ. εξαιτίας του διαμεσολαβητικού ρόλου των ανταμοιβών, οι οποίες είναι θετικά 

συσχετισμένες με το επίπεδο εκπαίδευσης. Ωστόσο, αφαιρώντας τη μεταβλητή των 

ανταμοιβών, ο ερευνητής επιβεβαιώνει τα προηγούμενα ευρήματα του Steers (1977), 

ότι δηλαδή όσο υψηλότερη είναι η εκπαίδευση τόσο χαμηλότερη είναι η Ο.Δ.. Εν 

συνεχεία, η μελέτη των Glisson και Durick (1988) εισάγει ένα νέο παράγοντα 

επηρεασμού της Ο.Δ. και συγκεκριμένα την ηλικία του οργανισμού, η οποία σχέση, 

όπως εξηγούν, ενδεχομένως οφείλεται στην αντίληψη που σχηματίζουν οι 

εργαζόμενοι για την αξιοπιστία του οργανισμού με βάση την ηλικία του τελευταίου. 

Επίσης, συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες, ότι δηλαδή το επίπεδο εκπαίδευσης 

επιδρά αρνητικά, όπως και η σύγκρουση ρόλων, ενώ η ηγεσία αποτελεί ένα 

οργανωσιακό χαρακτηριστικό το οποίο επηρεάζει σημαντικά και θετικά την Ο.Δ.. 

Μετέπειτα, οι Mathieu και Hamel (1989) πραγματοποιούν έρευνα σε δύο 

κυβερνητικούς οργανισμούς και σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και εντοπίζουν ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση και η πνευματική κατάσταση του ατόμου επηρεάζουν θετικά 

την Ο.Δ.. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως έως τότε αρκετοί ερευνητές είχαν 

ασχοληθεί με τη σχέση μεταξύ Ο.Δ. και εργασιακής ικανοποίησης, με ορισμένους να 

καταλήγουν ότι η Ο.Δ. είναι εκείνη που επιδρά θετικά στην τελευταία. Ακολούθως, οι 

Allen και Meyer (1990) και Meyer και Allen (1991)
11

, σε μία από τις πολύ 

σημαντικές, μέχρι τις μέρες μας, έρευνες για την Ο.Δ., αποτυπώνουν έναν από τους 
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 Εκτενής ανάλυση του μοντέλου που ανέπτυξαν οι εν λόγω ερευνητές πραγματοποιείται στην 

ενότητα 2.3.. 
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επικρατέστερους ορισμούς, σύμφωνα με τον οποίο η Ο.Δ., ως ψυχολογική 

κατάσταση, είναι η συνισταμένη τριών ξεχωριστών συστατικών, τα οποία οδηγούν 

τελικά στην παραμονή ενός ατόμου σε έναν χώρο εργασίας: η επιθυμία 

(συναισθηματική δέσμευση), η ανάγκη (δέσμευση λόγω συνέχειας) και η υποχρέωση 

(κανονιστική δέσμευση).
12

. Κοινή με τη θεώρηση των τριών αυτών συνιστωσών της 

Ο.Δ. είναι και η άποψη ότι η δέσμευση είναι η ψυχολογική κατάσταση η οποία α) 

χαρακτηρίζει τη σχέση εργαζόμενου και οργανισμού και β) έχει συνέπειες στην 

απόφαση περί συνέχισης ή μη της συμμετοχής του ατόμου στον οργανισμό. 

Εμφανώς υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των προσεγγίσεων των Porter και 

συν. (1974), του Steers (1977), των Mowday και συν. (1979), των O’Reilly και 

Chatman (1986) και των Meyer και Allen (1991). Η προσέγγιση των πρώτων στη 

δέσμευση είναι ιδιαίτερα όμοια με τη μορφή της εσωτερίκευσης των O’Reilly και 

Chatman (1986), όπως αυτή παρουσιάστηκε παραπάνω, καθώς και με την έννοια της 

συναισθηματικής δέσμευσης των Meyer και Allen (1991) (Mowday, 1998). Εξάλλου 

γίνεται φανερό από την έως τώρα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ότι οι 

περισσότεροι ερευνητές επιλέγουν προς εξέταση τη συναισθηματική δέσμευση, το 

οποίο ισχύει και στην πλειοψηφία των μελετών που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Οι Lee και Johnson (1991) σε μελέτη που πραγματοποιούν στο προσωπικό εθνικής 

υπηρεσίας των Η.Π.Α., διαπιστώνουν ότι οι εργαζόμενοι που συνάπτουν συμβάσεις 

αορίστου και ορισμένου χρόνου και εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, 

παρουσιάζουν υψηλότερη οργανωσιακή δέσμευση από εκείνους που είναι μερικής 

απασχόλησης εργαζόμενοι, με την προϋπόθεση ότι και οι δύο ομάδες εργαζομένων 

εργάζονται στις επιθυμητές – βολικές για τους ίδιους βάρδιες. 
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 Στα αγγλικά χρησιμοποιούνται αντίστοιχα οι όροι “affective, continuance and normative 
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Οι Flynn και Tannenbaum (1993) σε έρευνα που πραγματοποιούν σε στελέχη δύο 

μεγάλων ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ενός κρατικού πανεπιστημίου, 

συνδέουν τον τομέα εργασίας – δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό – με τα επίπεδα Ο.Δ., 

καθώς και τα χαρακτηριστικά της εργασίας και συγκεκριμένα τη σαφήνεια του ρόλου 

και την πρόκληση από την εργασία. Σημειώνουν δε, ότι ο τομέας εργασίας 

διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στην επίδραση που έχουν τα χαρακτηριστικά 

εργασίας στην Ο.Δ.. Οι Tsui και συν. (1997) διερευνώντας τις επιπτώσεις των 

στρατηγικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη δέσμευση των εργαζομένων, 

εντοπίζουν ότι οι επενδύσεις από πλευράς τού οργανισμού στο άτομο είναι 

συνδεδεμένες με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής δέσμευσης (Mowday, 1998). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Millward και Hopkins (1998), 

η οποία επαληθεύει τα μέχρι τότε δεδομένα και αποδεικνύει ότι το είδος του 

ψυχολογικού συμβολαίου –συναλλακτικό ή σχεσιακό– το  οποίο συνάπτει ο 

εργαζόμενος με τον εργοδότη του, είναι εκείνο το οποίο επηρεάζει την Ο.Δ. του, και 

ειδικότερα, κρίνοντας από το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούν, τη συναισθηματική 

του δέσμευση. Οι ερευνητές εντοπίζουν διαφοροποιήσεις στην Ο.Δ., ανάλογα και με 

το είδος της εργασίας, όπως για παράδειγμα μεταξύ χειρωνακτικής και διοικητικής 

εργασίας. 

Περνώντας πλέον σε πιο πρόσφατες μελέτες, οι Sturges και συν. (2000) 

πραγματοποιούν έρευνα σε αποφοίτους πανεπιστήμιου, οι οποίοι βρίσκονται στην 

πρώτη δεκαετία της επαγγελματικής τους πορείας και είναι εργαζόμενοι σε τέσσερις 

μεγάλους ιδιωτικούς και σε ένα δημόσιο οργανισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 

διαπιστώνουν ότι η υποστήριξη του οργανισμού σε θέματα σταδιοδρομίας επιδρά 

θετικά στην Ο.Δ., ενώ οι πρακτικές αυτό-διαχείρισης της σταδιοδρομίας επιδρούν 
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ελάχιστα αρνητικά. Εν συνεχεία, ωστόσο, οι Sturges και συν. (2002) εντοπίζουν ότι 

τα χαμηλά επίπεδα Ο.Δ. οφείλονται σε πρακτικές αυτό-διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας που είναι προσανατολισμένες σε εκτός του οργανισμού σταδιοδρομία, 

ενώ συμπεριφορές που στοχεύουν σε επαγγελματική εξέλιξη εντός του οργανισμού, 

συνδέονται σημαντικά με υψηλά επίπεδα Ο.Δ..  

Οι Powel και Meyer (2004), στηριζόμενοι στις παραδοχές του Becker (1960), 

εντοπίζουν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των «στοιχημάτων» του τελευταίου και της 

δέσμευσης λόγω συνέχειας. Μάλιστα, τα ευρήματά τους υποστηρίζουν ότι δύνανται 

να υπάρχουν και οικονομικά και κοινωνικά κόστη συνδεδεμένα με την αποχώρηση 

από έναν οργανισμό, μερικά εκ των οποίων οφείλονται σε επενδύσεις που κάνει το 

άτομο και εκτός οργανισμού. Το 2005, η Sikorska-Simmons επιβεβαιώνει τα 

ευρήματα προηγούμενων ερευνών εντοπίζοντας ότι η οργανωσιακή κουλτούρα 

επηρεάζει την Ο.Δ., και σύμφωνα με το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιεί, η 

Ο.Δ. ευνοείται από τον προσανατολισμό του οργανισμού στην ομαδική εργασία, στη 

ροή της πληροφορίας, στην εμπλοκή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων κ.ά.. 

Η έρευνα των Fu και συν. (2009), σε πωλητές εταιρίας παροχής υπηρεσιών 

ανθρώπινων πόρων, υποδεικνύει ότι η αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη
13

 έχει 

ισχυρή θετική επίδραση στη συναισθηματική δέσμευση, αρνητική στη δέσμευση 

λόγω συνέχειας και καμία στην κανονιστική δέσμευση, ενώ η συναισθηματική 

δέσμευση με τη σειρά της, και μόνο αυτή, έχει θετική επίδραση στην προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι πωλητές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί, ότι η αρνητική 

σχέση που παρουσιάζουν οι Fu και συν. (2009) μεταξύ δέσμευσης λόγω συνέχειας 

και αντιληπτής οργανωσιακής υποστήριξης προκαλεί εντύπωση, καθότι με το έως 

                                                 
13

 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “perceived organizational support”. 
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τώρα θεωρητικό υπόβαθρο δεν εξηγείται, καθώς επίσης η μη-επίδραση της 

αντιληπτής οργανωσιακής υποστήριξης στην κανονιστική δέσμευση προκαλεί 

ερωτηματικά, δεδομένου ότι οι Meyer και Allen (1991) έχουν ήδη αποδείξει ότι οι 

επενδύσεις του οργανισμού στο άτομο επιδρούν θετικά σε αυτήν.  

Οι Weng και συν. (2010) μελετούν την επίδραση τεσσάρων παραγόντων στην 

Ο.Δ., οι οποίοι, σύμφωνα με τους ίδιους, συνιστούν την έννοια της ανάπτυξης 

σταδιοδρομίας: την εξέλιξη επαγγελματικών στόχων, τη δυνατότητα επαγγελματικής 

ανάπτυξης, το ρυθμό προαγωγής και την αύξηση ανταμοιβών. Εντοπίζουν ότι και οι 

τέσσερις επηρεάζουν τη συναισθηματική δέσμευση των Meyer και Allen (1991), ενώ 

η κανονιστική και η δέσμευση λόγω συνέχειας επηρεάζονται μόνο από την εξέλιξη 

επαγγελματικών στόχων, το ρυθμό προαγωγής και την αύξηση ανταμοιβών. 

Ακολουθεί η ενδιαφέρουσα μελέτη της Morrow (2011), η οποία πραγματοποιεί 

ανασκόπηση σε 58 έρευνες που έλαβαν χώρα στο παρελθόν σχετικά με τους 

παράγοντες επηρεασμού της συναισθηματικής δέσμευσης και οδηγείται στο 

σχηματισμό έξι κατηγοριών παραγόντων: πρακτικές κοινωνικοποίησης, 

οργανωσιακές αλλαγές, πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 

διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις εργαζόμενου – οργανισμού και λοιπές. Ενδιαφέρον 

όμως, παρουσιάζει και η πρωτοτυπία του παράγοντα επιρροής της συναισθηματικής 

δέσμευσης που εξετάζει η μελέτη των Morrow και συν. (2012). Η εν λόγω έρευνα 

εντοπίζει θετική επίδραση της αναδιαμόρφωσης των χώρων εργασίας–γραφείων στην 

Ο.Δ., στην οποία σχέση διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο η καινοτομία και η 

συνεργασία. Ωστόσο, η ίδια έρευνα επισημαίνει πως σε περίπτωση που η 

αναδιαμόρφωση των γραφείων οδηγεί σε ανεπαρκή χώρο εργασίας, τότε οι 

επιπτώσεις στη συναισθηματική δέσμευση είναι αρνητικές, αν και τελικά 
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υπερνικούνται από την επίδραση των δύο ανωτέρω μεταβλητών. Μεταγενέστερα, η 

έρευνα των Akhtar και συν. (2013), μεταξύ άλλων, εντοπίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 

τράπεζες του ιδιωτικού τομέα παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

δέσμευσης από εκείνους του δημοσίου. 

Τέλος, εναλλακτικά των ερωτηματολογίων που αναπτύχθηκαν από τους 

προαναφερθέντες ερευνητές, υφίστανται μελέτες οι οποίες υποδεικνύουν διαφορετικά 

εργαλεία μέτρησης της οργανωσιακής δέσμευσης, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μειώνονται σημαντικά τα κόστη από τη διεξαγωγή ερευνών μέσω εκτενών 

ερωτήσεων αυτό-αναφοράς που απευθύνονται στο προσωπικό ενός οργανισμού, ενώ 

ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση του οργανισμού να εξετάζει τα 

επίπεδα Ο.Δ. των εργαζομένων σε τακτική βάση, προκειμένου αυτή να υιοθετεί 

άμεσα τις κατάλληλες πολιτικές. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Reichheld 

(1996), η εταιρία συμβούλων “Bain and Company” χρησιμοποιεί ως δείκτες – 

υποκατάστατα της Ο.Δ. τη διατήρηση προσωπικού, τα ποσοστά απόδοσης στις 

προσλήψεις και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ομοίως, οι Ulrich και συν. 

(1999) υποστηρίζουν τη χρήση της παραγωγικότητας και της διατήρησης του 

προσωπικού ως υποκατάστατων μέτρων της δέσμευσης (Mowday, 1998). Γίνεται 

βέβαια εύκολα αντιληπτό με τη βοήθεια της έως σήμερα έρευνας, ότι τα παραπάνω 

μεγέθη, στην πλειοψηφία τους, ουσιαστικά αποτελούν επιπτώσεις της Ο.Δ. και όχι 

δείκτες μέτρησης αυτής, οι οποίες επιπτώσεις εξάλλου είναι πολύ πιθανό να 

επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες. 

2.3. Το μοντέλο των τριών συστατικών της Οργανωσιακής Δέσμευσης των Meyer 

και Allen 
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Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι Meyer και Allen (1991) αναπτύσσουν το 

σημαντικότερο ίσως μέχρι σήμερα μοντέλο Ο.Δ., το οποίο χρησιμοποιείται και για τις 

ανάγκες της παρούσας μελέτης. Το εν λόγω, λοιπόν, μοντέλο ορίζει την Ο.Δ. ως 

συνισταμένη τριών συστατικών. H συναισθηματική δέσμευση είναι απόρροια των 

παροχών του οργανισμού προς τον εργαζόμενο σε πολλαπλά επίπεδα: αξίες, 

άνθρωποι, συνθήκες και κλίμα εργασίας, ανταμοιβές κ.λπ.. Είναι δηλαδή εκείνη η 

δέσμευση η οποία προκαλείται και επηρεάζεται από τον ίδιο τον οργανισμό. Οι 

εργαζόμενοι, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή συναισθηματική δέσμευση, παραμένουν 

σε έναν οργανισμό, επειδή το επιθυμούν. 

Η δέσμευση λόγω συνέχειας προκύπτει από την αξιολόγηση του οφέλους και του 

κόστους που θα έχει το άτομο, εάν παραμείνει ή εάν αποχωρήσει από τον οργανισμό. 

Η δέσμευση αυτής της μορφής δεν επηρεάζεται μόνο από τον οργανισμό, αλλά και 

από το περιβάλλον του ατόμου, προσωπικό και ευρύτερο, από τις επενδύσεις-θυσίες 

που κάνει το άτομο για τον οργανισμό, καθώς και από τις εναλλακτικές που έχει. Οι 

εργαζόμενοι, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή δέσμευση λόγω συνέχειας, παραμένουν 

σε έναν οργανισμό από ανάγκη. 

Τέλος, η κανονιστική δέσμευση πηγάζει από το ίδιο το άτομο και είναι το 

αποτέλεσμα των αξιών και της ηθικής του, όπως για παράδειγμα η επιθυμία ή ανάγκη 

να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου ή να είναι πιστό σε κάποιον ή ότι αυτό είναι το 

«σωστό». Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή κανονιστική δέσμευση, 

παραμένουν σε έναν οργανισμό, επειδή αισθάνονται ότι αυτό είναι που οφείλουν να 

κάνουν. 

Οι Meyer και Allen (1991) θεωρούν τη συναισθηματική, την κανονιστική και τη 

δέσμευση λόγω συνέχειας ως συστατικά της Ο.Δ. και όχι ως διαφορετικούς τύπους, 
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και αυτό διότι μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα άτομο, ως ψυχολογικές καταστάσεις 

σε διαφορετικό βαθμό, χωρίς να αλληλοαποκλείονται. Επισημαίνουν, ακόμη, ότι οι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το κάθε είδος δέσμευσης, είναι διαφορετικοί, 

πράγμα το οποίο καθίσταται ευνόητο, εξ ορισμού. Επιπλέον, διαφορετικές είναι και 

οι επιπτώσεις που προκαλούνται από το κάθε ένα συστατικό δέσμευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Meyer και Allen (1991), πραγματοποιώντας ανασκόπηση 

των μελετών που είχαν διενεργηθεί έως τότε, αναφέρουν ότι οι παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν τη συναισθηματική δέσμευση διακρίνονται στις κατηγορίες των 

προσωπικών χαρακτηριστικών, της οργανωσιακής δομής και των εμπειριών 

εργασίας, το οποίο θυμίζει το μοντέλο του Steers (1977). Όσον αφορά στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά, σημειώνουν ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η 

ανάγκη για επιτυχία, ασφάλεια και αυτονομία, η προσωπική ηθική της εργασίας, ο 

έλεγχος των καταστάσεων κ.λπ.. Σχετικά με την οργανωσιακή δομή, επισημαίνουν ως 

παράγοντες επηρεασμού της συναισθηματικής δέσμευσης την αποκέντρωση της 

λήψης αποφάσεων και την τυποποίηση πολιτικών και διαδικασιών, σημειώνοντας 

όμως παράλληλα πως η επίδρασή τους πιθανώς να είναι έμμεση – μέσω των 

εμπειριών εργασίας – και όχι άμεση. Τέλος, αναφορικά με τις εμπειρίες εργασίας, 

καταλήγουν πως υπάρχουν δύο υποομάδες παραγόντων: εκείνοι οι οποίοι επηρεάζουν 

το κατά πόσο αισθάνεται άνετα το άτομο ευρισκόμενο στον οργανισμό και εκείνοι οι 

οποίοι κάνουν το άτομο να αισθάνεται ικανό και σημαντικό για τον οργανισμό. Στην 

πρώτη υποομάδα ανήκουν η επιβεβαίωση των προ της πρόσληψης προσδοκιών, η 

δίκαιη απονομή αμοιβών, η αξιοπιστία του οργανισμού, η υποστήριξη από την 

πλευρά του οργανισμού προς το άτομο, οι σαφείς αρμοδιότητες, η έλλειψη 

συγκρούσεων και η αντιμετώπιση του προϊσταμένου. Στη δεύτερη υποομάδα 

υπάγονται η επιτυχία, η αυτονομία, το δίκαιο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, η 
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πρόκληση από την εργασία, το νόημα και ο σκοπός της εργασίας, οι ευκαιρίες για 

εξέλιξη, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η σημασία του ατόμου για τον 

οργανισμό. 

Οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη δέσμευση λόγω συνέχειας, είναι οι 

επενδύσεις που πραγματοποιεί το άτομο προς τον οργανισμό ή τη θέση του, καθώς 

και οι εναλλακτικές ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, ενώ εκείνοι οι οποίοι 

επηρεάζουν την κανονιστική δέσμευση δύνανται να είναι είτε παράγοντες οι οποίοι 

προϋπάρχουν στο άτομο πριν από την πρόσληψή του στον οργανισμό (αξίες, ηθική 

κ.λπ.), είτε παράγοντες που προκύπτουν μετά την πρόσληψη (κοινωνικοποίηση εντός 

του οργανισμού). Επίσης, η κανονιστική δέσμευση είναι δυνατό να προκύψει επειδή 

το άτομο αισθάνεται πως ο οργανισμός έχει επενδύσει πολλά σε αυτό και θα πρέπει 

να παραμείνει προκειμένου να το ανταποδώσει. 

Σχετικά με τις συνέπειες της Ο.Δ., οι Meyer και Allen (1991) αναφέρουν πως η 

εναλλαγή προσωπικού επηρεάζεται και από τα τρία συστατικά της – συναισθηματική, 

κανονιστική και δέσμευση λόγω συνέχειας, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Επιπρόσθετα, 

η καταβολή σημαντικής προσπάθειας από πλευράς του ατόμου για λογαριασμό του 

οργανισμού και η αυξημένη απόδοση του ατόμου αποτελούν συνέπειες κυρίως της 

συναισθηματικής δέσμευσης, πιθανώς και της κανονιστικής, αλλά ελάχιστα της 

δέσμευσης λόγω συνέχειας. 

2.4. Εποπτική παρουσίαση των μελετών για την οργανωσιακή δέσμευση 

Στη συνέχεια, γίνεται μία προσπάθεια συγκέντρωσης, υπό μορφή πινάκων (3 και 

4), των χαρακτηριστικών και των ευρημάτων των κυριότερων ερευνών για την Ο.Δ. 

που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, για λόγους μεγαλύτερης 

εποπτείας. 
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Πίνακας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση 

Ερευνητής Έτος Δείγμα/ Μέθοδος Παράγοντες 

Grusky 1966 Διευθυντές και 

προϊστάμενοι σε 

ιδιωτική επιχείρηση 

Ανταμοιβές, εμπόδια που οδηγούν στις ανταμοιβές 

Lee 1969 Επιστημονικό 

προσωπικό σε 

δημόσια υπηρεσία 

υγείας 

Επαγγελματικό κύρος, κύρος του εργαζόμενου στον οργανισμό 

Sheldon 1971 Επιστημονικό 

προσωπικό σε 

ιδιωτικό εργαστήριο 

Ηλικία, έτη εργασίας στον οργανισμό, ιεραρχική θέση, κοινωνικοποίηση με 

συναδέλφους εκτός εργασίας, επαγγελματική δέσμευση (-) 

Steers 1977 Προσωπικό 

δημόσιου 

νοσοκομείου και 

ερευνητικό 

προσωπικό 

ιδιωτικού 

εργαστηρίου 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: ανάγκη για επιτυχία, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης (-). 

Χαρακτηριστικά εργασίας: ταυτότητα της εργασίας, ευκαιρίες για προαιρετική 

αλληλεπίδραση, ανατροφοδότηση, ανταπόκριση στις προσδοκίες. 

Εμπειρίες εργασίας: στάσεις των ομάδων απέναντι στον οργανισμό, αξιοπιστία του 

οργανισμού, σημασία του ατόμου για τον οργανισμό 

Mottaz 1986 Προσωπικό έξι 

διαφορετικών 

οργανισμών 

Ανταμοιβές, επίπεδο εκπαίδευσης (-) 

Glisson & 

Durick 

1988 Εργαζόμενοι σε 

οργανισμούς 

παροχής υπηρεσιών 

υγείας 

Ηλικία του οργανισμού, ηγεσία στον οργανισμό, επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου (-), 

σύγκρουση ρόλων (-) 

Mathieu & 

Hamel 

1989 Στελέχη και 

εργατοτεχνίτες 

κυβερνητικών – 

δημόσιων 

οργανισμών 

Εργασιακή ικανοποίηση, πνευματική κατάσταση 
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Lee & 

Johnson 

1991 Προσωπικό στην 

Εθνική Υπηρεσία 

Πάρκων των Η.Π.Α. 

Πλήρης απασχόληση σε σχέση με τη μερική, με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος 

επιλέγει τη βάρδια του 

Meyer & 

Allen 

1991 Ανασκόπηση 

ερευνών 
Συναισθηματική δέσμευση 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: ανάγκη για επιτυχία, ασφάλεια και αυτονομία, 

προσωπική ηθική της εργασίας, έλεγχος των καταστάσεων. 

Οργανωσιακή δομή: αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων, τυποποίηση πολιτικών και 

διαδικασιών. 

Εμπειρίες εργασίας: α) πόσο άνετα αισθάνεται το άτομο στον οργανισμό: 

επιβεβαίωση των προ της πρόσληψης προσδοκιών, δίκαιη απονομή αμοιβών, 

αξιοπιστία του οργανισμού, υποστήριξη από την πλευρά του οργανισμού, σαφείς 

αρμοδιότητες, έλλειψη συγκρούσεων, αντιμετώπιση του προϊσταμένου και β) πόσο 

ικανό και σημαντικό αισθάνεται το άτομο για τον οργανισμό:  

επιτυχία, αυτονομία, δίκαιο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, πρόκληση από την 

εργασία, νόημα και σκοπός της εργασίας, ευκαιρίες για εξέλιξη, συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, σημασία του ατόμου για τον οργανισμό. 

 

Δέσμευση λόγω συνέχειας  
επενδύσεις από το άτομο, εναλλακτικές ευκαιρίες.  

 

Κανονιστική δέσμευση παράγοντες οι οποίοι προϋπάρχουν στο άτομο (αξίες, ηθική 

κ.λπ.), παράγοντες που προκύπτουν μετά την πρόσληψη (κοινωνικοποίηση εντός του 

οργανισμού), επενδύσεις του οργανισμού στο άτομο 

Flynn & 

Tannenbau

m 

1993 Στελέχη μεγάλων 

ιδιωτικών 

χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και 

κρατικού 

πανεπιστημίου 

Χαρακτηριστικά εργασίας: 

σαφήνεια του ρόλου, πρόκληση από την εργασία  

(μετριάζει την επίδραση ο τομέας εργασίας: δημόσιος/ ιδιωτικός οργανισμός) 

Tsui και 

συν. 

1997  Συναισθηματική δέσμευση 

επενδύσεις από την επιχείρηση στο άτομο 

Millward & 1998 Εργαζόμενοι Ψυχολογικό συμβόλαιο, φύση της εργασίας 
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Hopkins διαφόρων 

ειδικοτήτων 

Sturges και 

συν. 

2000 Απόφοιτοι 

πανεπιστημίου κατά 

την 1
η
 δεκαετία της 

καριέρας τους σε 

ιδιωτικούς και 

δημόσιους 

οργανισμούς 

Οργανωσιακή υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης καριέρας 

Sturges και 

συν. 

2002 Απόφοιτοι 

πανεπιστημίου κατά 

την 1
η
 δεκαετία της 

καριέρας τους σε 

ιδιωτικούς και 

δημόσιους 

οργανισμούς 

Πρακτικές αυτό-διαχείρισης καριέρας με στόχο την εξέλιξη εκτός οργανισμού (-

),πρακτικές αυτό-διαχείρισης καριέρας με στόχο την εξέλιξη εντός του οργανισμού 

Powel & 

Meyer 

2004 Εργαζόμενοι, 

απόφοιτοι 

κολλεγίου 

Επενδύσεις – «στοιχήματα» του Becker (1960) 

γενικευμένες πολιτισμικές προσδοκίες για επίδειξη υπεύθυνης συμπεριφοράς, 

ανησυχίες για αυτό-παρουσίαση, απρόσωπα γραφειοκρατικά καθεστώτα, επιμέρους 

προσαρμογές σε κοινωνικές θέσεις και μη-εργασιακές ανησυχίες 

Sikorska-

Simmons 

2005 Προσωπικό σε 

οίκους ευγηρίας 

Οργανωσιακή κουλτούρα 

Fu και συν. 2009 Πωλητές εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών 

διοίκησης 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

Συναισθηματική δέσμευση 

Αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη 

 

Δέσμευση λόγω συνέχειας 

Αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη (-) 

Weng και 

συν. 

2010 Εργαζόμενοι σε 176 

επιχειρήσεις σε 

διάφορες πόλεις της 

Κίνας 

Συναισθηματική δέσμευση 

Εξέλιξη επαγγελματικών στόχων, δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης, ρυθμός 

προαγωγής, αύξηση ανταμοιβών 

 

Κανονιστική και δέσμευση λόγω συνέχειας 
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Εξέλιξη επαγγελματικών στόχων, ρυθμός προαγωγής, αύξηση ανταμοιβών 

Morrow 2011 Ανασκόπηση 

ερευνών 
Συναισθηματική δέσμευση 

Πρακτικές κοινωνικοποίησης, οργανωσιακές αλλαγές, πρακτικές διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού, διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις εργαζόμενου – οργανισμού 

και λοιπές 

Morrow και 

συν. 

2012 Σε προσωπικό 

οργανισμού 

χρηματοοικονομικώ

ν υπηρεσιών 

Αναδιαμόρφωση του χώρου εργασίας (διαμεσολαβούν η καινοτομία, η συνεργασία 

και η ανεπάρκεια του χώρου εργασίας (-)) 

 

Πίνακας 4. Επιπτώσεις της οργανωσιακής δέσμευσης 

Ερευνητής Έτος Δείγμα/ Μέθοδος Επιδρά Θετικά Επιδρά Αρνητικά 

Porter και 

συν. 

1974 Πρόσφατα 

προσληφθέντες 

ασκούμενοι τεχνικοί 

ψυχιατρικής 

 Οικειοθελείς αποχωρήσεις 

Van 

Maanen 

1975 Νεοπροσληφθέντες 

αστυνομικοί 

Απόδοση  

Steers 1977 Προσωπικό 

δημόσιου 

νοσοκομείου και 

ερευνητικό 

προσωπικό 

ιδιωτικού 

εργαστηρίου 

Επιθυμία για παραμονή στον εργοδότη, 

πρόθεση για παραμονή στον εργοδότη, 

παρουσίες προσωπικού, διατήρηση 

προσωπικού 

Οικειοθελείς αποχωρήσεις 

Larson και 

Fukami 

1984 Εργαζόμενοι σε 

εφημερίδα, οι οποίοι 

ανήκουν σε 

σωματείο 

Απόδοση Οικειοθελείς αποχωρήσεις, 

αδικαιολόγητες απουσίες, 

παρατηρήσεις από την πλευρά του 

εργοδότη 
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εργαζομένων 

Meyer και 

Allen 

1991 Ανασκόπηση 

ερευνών 
Συναισθηματική και δέσμευση λόγω 

συνέχειας 

Καταβολή σημαντικής προσπάθειας, 

απόδοση  

Συναισθηματική, κανονιστική και 

δέσμευση λόγω συνέχειας 

Οικειοθελείς αποχωρήσεις 

Fu και συν. 2009 Πωλητές εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών 

διοίκησης 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

Συναισθηματική δέσμευση 

Καταβολή σημαντικής προσπάθειας 
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2.5. Πρωτεϊκή καριέρα και οργανωσιακή δέσμευση 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά, επομένως, και ειδικότερα η ανάγκη για επιτυχία 

και η προσωπική ηθική της εργασίας επηρεάζουν τα επίπεδα οργανωσιακής 

δέσμευσης (Meyer & Allen, 1991· Steers, 1977). Οι πρακτικές αυτο-διαχείρισης της 

καριέρας επιδρούν αρνητικά στην Ο.Δ. (Sturges & συν., 2000), ενώ το είδος του 

ψυχολογικού συμβολαίου –συναλλακτικό ή σχεσιακό– το οποίο συνάπτει ο 

εργαζόμενος με τον εργοδότη του, επηρεάζει σημαντικά τη δέσμευσή του με τον 

τελευταίο (Millward & Hopkins, 1998). Καθώς η Ο.Δ. είναι η βασική στάση που 

επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι κατά τις αρχές της παραδοσιακής καριέρας, 

αντικαθίσταται σταδιακά από την εργασιακή ικανοποίηση και τη δέσμευση στο 

επάγγελμα, σύμφωνα με το μοντέλο της πρωτεϊκής καριέρας, όπου το νέο 

ψυχολογικό συμβόλαιο εργασίας το οποίο συνάπτεται, τείνει να είναι κυρίως 

συναλλακτικό (Hall, 2004). 

Η λιγοστή σχετική βιβλιογραφία προτείνει σε θεωρητικό επίπεδο ότι ο 

προσανατολισμός στην πρωτεϊκή καριέρα μειώνει τα επίπεδα οργανωσιακής 

δέσμευσης των εργαζομένων, διότι, μεταξύ άλλων, αυτοί που χαρακτηρίζονται από 

στάσεις Π.Κ. τείνουν να λειτουργούν προληπτικά και διορατικά (proactive) και είναι 

περισσότερο πιθανό να αποχωρήσουν από τον εργοδότη τους, εάν δεν ικανοποιούνται 

οι ανάγκες τους. Παρά το γεγονός ότι αυτή η άποψη είναι διαδεδομένη, είναι 

ελάχιστη η εμπειρική έρευνα η οποία έχει πραγματοποιηθεί γύρω από αυτή τη σχέση 

(Briscoe & Finkelstein, 2009· Cakmak-Otluoglu, 2012). 

Ειδικότερα, οι Briscoe και Finkelstein (2009) είναι οι πρώτοι που διερευνούν την 

υπόθεση ότι οι πρωτεϊκοί καριερίστες είναι λιγότερο δεσμευμένοι στον εργοδότη 

τους και εντοπίζουν ότι τόσο οι στάσεις της καθοδήγησης με βάση τις αξίες, όσο και 
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εκείνες της αυτo-κατεύθυνσης, δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη 

συναισθηματική, την κανονιστική και τη δέσμευση λόγω συνέχειας. Οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι πιθανώς παρεμβάλλονται διάφορες μεταβλητές στη σχέση των δύο 

παραπάνω, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ο τύπος και η κουλτούρα του 

οργανισμού, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, ή ακόμη και οι πρακτικές- 

πολιτικές διαχείρισης καριέρας από τον ίδιο τον οργανισμό. 

Σε σημαντικά διαφορετικά, ωστόσο, συμπεράσματα καταλήγει ο Cakmak-

Otluoglu (2012), ο οποίος στην έρευνά του καταλήγει ότι η διάσταση της αυτo-

κατευθυνόμενης σταδιοδρομίας επηρεάζει θετικά τη συναισθηματική και κανονιστική 

δέσμευση, αλλά αρνητικά τη δέσμευση λόγω συνέχειας, ενώ η διάσταση της 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας, βάση των αξιών, επηρεάζει αρνητικά την κανονιστική 

δέσμευση. 

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι οι οποίοι επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα αυτο-

κατευθυνόμενης διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους, καθίστανται υπεύθυνοι για την 

επιτυχία ή την αποτυχία τους και αναλαμβάνουν έναν ανεξάρτητο ρόλο σχετικά με τις 

επαγγελματικές τους συμπεριφορές, γεγονός που υποδηλώνει υψηλά επίπεδα ελέγχου 

των καταστάσεων. Αυτό οδηγεί στην αίσθηση ελέγχου του εργασιακού 

περιβάλλοντος και όντας παράγοντας εμπειρίας εργασίας δημιουργεί θετική 

συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση. Αντιθέτως, η δέσμευση λόγω συνέχειας 

συνδέεται με την αυτο-κατευθυνόμενη σταδιοδρομία με αρνητικό πρόσημο, λόγω του 

ότι εξ ορισμού έρχεται σε αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει η τελευταία, μιας και τα 

άτομα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα σε αυτό το συστατικό δέσμευσης, 

παραμένουν στον εργοδότη τους λόγω ανάγκης, παρόλο που αισθάνονται 

εγκλωβισμένα (Cakmak-Otluoglu, 2012). 
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Η αρνητική επίδραση της διαχείρισης της σταδιοδρομίας, βάση των αξιών, στην 

κανονιστική δέσμευση, επαληθεύεται, με τη σειρά της, στην παρούσα έρευνα. 

Συγκεκριμένα, ενώ η τελευταία τονίζει ότι η ‘σωστή’ συμπεριφορά (αξία) είναι να 

μένει το άτομο πιστό στον εργοδότη του, η Π.Κ. προκρίνει τις προσωπικές αξίες και 

επιλογές του ίδιου του ατόμου ως πιο σημαντικές και ως πυξίδα στην επαγγελματική 

του σταδιοδρομία (ό.π.).   
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3. Η εργασία στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα 

3.1. Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαφορές που εντοπίζονται από τη 

μέχρι σήμερα έρευνα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, τόσο σε επίπεδο 

οργανωσιακών χαρακτηριστικών, όσο και σε επίπεδο αξιών, κινήτρων και αναγκών 

των εργαζομένων σε αυτούς τους δύο τομείς. Τέλος, γίνεται αναφορά στη 

διαφοροποίηση των επιπέδων οργανωσιακής δέσμευσης μεταξύ των εργαζομένων 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στα αίτια αυτής. 

3.2. Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί 

Η δυσκολία του ακριβούς και αποτελεσματικού καθορισμού της έννοιας του 

δημόσιου και του ιδιωτικού οργανισμού καθίσταται σαφής από τις διάφορες 

μεθόδους που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν για αυτό το σκοπό (Bozeman & 

Bretschneider, 1994· Perry & Rainey, 1988). Ωστόσο, η κύρια διάκρισή τους 

πραγματοποιείται με βάση το καθεστώς ιδιοκτησίας τους (Boyne, 2002). 

Oι Rainey και συν., ήδη από το 1976 και με βάση την ως τότε έρευνα, εντοπίζουν 

τρεις βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους διαφοροποιούνται σημαντικά οι 

δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί. Οι εν λογω παράγοντες, καθώς και οι επιμέρους 

διαστάσεις τους, αναπτύσσονται στον πίνακα 5. Αντίστοιχα, ο Fottler (1981) και οι 

Whorton και Worthley (1981) υποστηρίζουν ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο τομέων 

εμπλέκουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα οργανωσιακά περιβάλλοντα, στους 

περιορισμούς που τίθενται, στη λήψη πρωτοβουλιών και στην κουλτούρα. Ο Boyne 

(2002), μέσα από την ανασκόπηση που πραγματοποιεί, εντοπίζει αντίστοιχα διαφορές 

στο οργανωσιακό περιβάλλον, στους στόχους, στις δομές και στις αξίες, ενώ οι Van 
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der Wal και συν. (2008) σημειώνουν ότι οι αξίες του οργανισμού καθορίζονται από 

τον τομέα στον οποίο υπάγεται. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην έρευνα των τελευταίων (Van der Wal και συν., 

2008), οι σημαντικότερες οργανωσιακές αξίες για τη λήψη αποφάσεων στο δημόσιο 

τομέα, σε φθίνουσα σειρά, είναι η υπευθυνότητα, η νομιμότητα, η ακεραιότητα – 

εντιμότητα, η εξειδίκευση, η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και η αμεροληψία. 

Αντίστοιχα, στον ιδιωτικό τομέα ως σημαντικότερη αξία καταγράφεται η κερδοφορία 

και ακολουθούν η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα, η εξειδίκευση 

και η αποδοτικότητα. 

Πίνακας 5. Παράγοντες διαφοροποίησης δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών 

Παράγοντες Επιμέρους διαστάσεις 

Περιβαλλοντικοί Βαθμός έκθεσης στην αγορά 

Νομικοί περιορισμοί 

Πολιτικές επιρροές 

Συναλλαγές οργανισμού – 

περιβάλλοντος 

Καταναγκασμός (π.χ. κρατικά μονοπώλια) 

Εύρος των επιπτώσεων 

Δημόσιος έλεγχος 

Μοναδικές προσδοκίες του κοινού (π.χ. ο 

εξυπηρετούμενος από δημόσιο οργανισμό 

προσδοκά η δράση του υπαλλήλου να 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, τιμιότητα κ.ά.) 

Εσωτερικές δομές και 

διαδικασίες 

Περιπλοκότητα στόχων, αξιολόγησης απόδοσης και 

κριτηρίων λήψης αποφάσεων 

Ιεραρχικές σχέσεις 

Οργανωσιακή απόδοση 

Πρωτοβουλίες 

Προσωπικά χαρακτηριστικά εργαζομένων 

Πηγή: Rainey και συν., 1976, σ. 236 

Μεταξύ των πρακτικών λόγων, οι οποίοι προσδίδουν αξία στην μελέτη των 

διαφορών αυτών των δύο κλάδων – τομέων, είναι η πιθανή συμβολή της στην 
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κατανόηση των ορθών ρόλων των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και των 

επιπτώσεων της ανάθεσης δημόσιων σκοπών σε ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ 

ταυτόχρονα δύναται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υιοθέτηση 

συγκεκριμένων τεχνικών διοίκησης, σε θέματα που είναι δυνατό να άπτονται του 

ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών, των διαδικασιών στοχοθεσίας, των 

συστημάτων αμοιβών κ.λπ.. Το τελευταίο μάλιστα, πρεσβεύεται σε σημαντικό βαθμό 

και από τους υποστηρικτές της Νέας Δημόσιας Διοίκησης
14

 (Boyne, 2002). Εξάλλου, 

η παράβλεψη των διαφορών μεταξύ οργανισμών προσανατολισμένων στο κέρδος και 

δημόσιων οργανισμών, είναι δυνατό να οδηγήσει την οργανωσιακή θεωρία σε 

γενικεύσεις (Perry & Rainey, 1988). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και το 

γεγονός ότι κάποιες αντιλήψεις περί διαφορών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν 

παγιωθεί ως στερεότυπα, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική εμπειρική έρευνα (Rainey 

& Bozeman, 2000). 

3.3. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 

Οι οργανισμοί αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα σημαντικών διαστάσεων και 

ζητημάτων. Οι μελετητές τους έχουν αναπτύξει ερευνητικά εργαλεία για την εξέταση 

αυτών των διαστάσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τους στόχους, τη 

δομή, την υποκίνηση, τις ανταμοιβές, την ηγεσία, την εργασιακή ικανοποίηση, τις 

πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.., και οι συγκρίσεις μεταξύ 

δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις 

εννοιολογικές και μεθοδολογικές εξελίξεις στα ανωτέρω πρότυπα. Ως εκ τούτου, η 

εμπειρική έρευνα, η οποία αφορά στη σύγκριση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, 

                                                 
14

 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “New Public Management”. 
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τείνει να επικεντρώνεται κυρίως σε συγκεκριμένες οργανωσιακές διαστάσεις (Rainey 

& Bozeman, 2000). 

Όσον αφορά στους εργαζόμενους όμως, αυτούς καθαυτούς, και στις διαφορές που 

εντοπίζονται μεταξύ εκείνων οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς, οι έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιο περιορισμένες σε 

σύγκριση με εκείνες που λαμβάνουν υπόψη οργανωσιακά χαρακτηριστικά –οι οποίες 

έχουν ξεκινήσει να διεξάγονται από τη δεκαετία του 1960– και πρόκειται ουσιαστικά 

για μία κατεύθυνση στην οποία δίνεται βαρύτητα κάποια χρόνια αργότερα. Οι 

περισσότερες έρευνες στον τομέα αυτό έχουν κατά κύριο λόγο ασχοληθεί με την 

εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στα δύο είδη οργανισμών, εντοπίζοντας ότι 

οι υπάλληλοι στους δημόσιους οργανισμούς, και συνηθέστερα εκείνοι οι οποίοι 

κατέχουν διοικητικές θέσεις, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής 

ικανοποίησης από τους ομολόγους τους στον ιδιωτικό τομέα. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν και έρευνες οι οποίες αντικρούουν τα ανωτέρω ευρήματα και ταυτόχρονα 

αναδεικνύουν συγκεκριμένες πτυχές του δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα τις 

αυξημένες πολιτικές παρεμβάσεις, οι οποίες προκαλούν απογοήτευση στους 

εργαζομένους, χωρίς όμως να προκαλούν γενικότερη κρίση εργασιακής ικανοποίησης 

(Paine και συν., 1966· Rainey & Bozeman, 2000· Solomon, 1986). 

Σε συνάρτηση, ωστόσο, με την τάση της διερεύνησης του επιπέδου εργασιακής 

ικανοποίησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το ενδιαφέρον ξεκινά να στρέφεται 

προς τις αξίες και τα κίνητρα των εργαζομένων σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς, και ειδικότερα στο λεγόμενο «ήθος των δημόσιων υπηρεσιών»
15

 

(Pratchett & Wingfield, 1996· Rainey & Bozeman, 2000). Η πλειοψηφία των εν λόγω 

                                                 
15

 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “Public Service Ethos”. 
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ερευνών επισημαίνει ότι τα στελέχη στους δημόσιους οργανισμούς δίνουν 

μεγαλύτερη αξία στην εξυπηρέτηση του κοινού, στην εργασία η οποία είναι 

επωφελής για τους τρίτους και την κοινωνία, στην εμπλοκή σε σημαντικές δημόσιες 

πολιτικές, καθώς και στην αυτοθυσία, την υπευθυνότητα και την ακεραιότητα. 

Επίσης, υποκινούνται από την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, είναι 

λιγότερο υλιστές σε σχέση με τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και είναι 

λιγότερο πιθανό να υποκινηθούν από οικονομικές ανταμοιβές. Από την άλλη πλευρά, 

σχετικές έρευνες συμπληρώνουν ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στις αμοιβές και στην εργασία που προσδίδει κύρος και 

μικρότερη στην αίσθηση της ολοκλήρωσης από την εργασία (Boyne, 2002· Buelens 

& Van den Broeck, 2007· Lyons και συν., 2006· Rainey & Bozeman, 2000). 

Παρόλα αυτά, υφίστανται και έρευνες, οι οποίες δεν εντοπίζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στις αξίες και στα κίνητρα των εργαζομένων των δύο τομέων ή 

καταλήγουν εν μέρει σε αντίθετα συμπεράσματα από τα παραπάνω, τονίζοντας 

ορισμένες από αυτές μάλιστα ότι οι όποιες διαφορές υφίστανται, ως προς τα κίνητρα 

ιδιαίτερα, ανάγονται στη βάση του περιεχομένου της εργασίας αυτής καθαυτής και 

όχι στην απλοποιημένη διαφορετικότητα των δύο τομέων (Buelens & Van den 

Broeck, 2007· Gabris & Simo, 1995· Jurkiewicz και συν., 1998), ενώ υπάρχουν και 

έρευνες οι οποίες σημειώνουν ότι τα κίνητρα των ατόμων επηρεάζονται και από τον 

τομέα, αλλά και από το αντικείμενο πάνω στο οποίο εργάζονται (Wright, 2001). 

Άλλες έρευνες επισημαίνουν ότι η προτίμηση ενός ατόμου για απασχόληση στο 

δημόσιο τομέα επηρεάζεται και από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και το φύλο, 

όπου σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανταμοιβές διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο 

(Blank, 1985· Lewis & Frank, 2002), και παράλληλα ότι η εργασία στο δημόσιο 
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τομέα συμβάλλει σε χαμηλότερα επίπεδα συγκρούσεων μεταξύ εργασιακής και 

οικογενειακής ζωής, σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την οικογενειακή ζωή 

και σε περισσότερο ελεύθερο χρόνο (Buelens & Van den Broeck, 2007). Οι Posner 

και Schmidt (1996) δε, σημειώνουν ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι 

λιγότερο πρόθυμοι, σε σχέση με τους ομολόγους τους στον ιδιωτικό τομέα, να 

μετεγκατασταθούν μαζί με την οικογένειά τους προκειμένου να έχουν καλύτερη 

εργασία. Τέλος, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η απασχόληση στο δημόσιο τομέα ενέχει 

μικρότερο ρίσκο, με αποτέλεσμα τα άτομα, για τα οποία η εργασιακή ασφάλεια έχει 

σημαντική αξία, να είναι περισσότερο πιθανό να αναζητήσουν εργασία σε δημόσιο 

οργανισμό (Bellante & Link, 1981). 

3.4. Οργανωσιακή δέσμευση στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η Ο.Δ. έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον πολλών ερευνητών της επιστήμης της διοίκησης και έχει συνδεθεί μεταξύ 

άλλων με υψηλότερη απόδοση, με χαμηλό ρυθμό αλλαγής εργασίας και με λιγότερες 

απουσίες από την εργασία. Τα χαρακτηριστικά της εργασίας, η οργανωσιακή δομή 

και οι εμπειρίες εργασίας την επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και στο πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες έρευνες οι οποίες εξετάζουν τα επίπεδα Ο.Δ. σε 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εν γένει, η θεώρηση ότι η Ο.Δ. είναι χαμηλότερη στους 

εργαζομένους των δημόσιων οργανισμών βασίζεται στην ακαμψία των διαδικασιών 

διοίκησης του προσωπικού και στην αδύναμη σύνδεση μεταξύ απόδοσης και 

ανταμοιβών. 

Ειδικότερα, ο Buchanan (1974) επισημαίνει ότι στο δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι 

παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα Ο.Δ. σε σχέση με τους ομολόγους τους στον 

ιδιωτικό τομέα, στην οποία διαπίστωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο η αδύναμη 
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σύνδεση απόδοσης–αποτελέσματος και η οποία συναντάται συχνά στη διοίκηση των 

δημόσιων οργανισμών. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, λόγω των μη-

συγκεκριμένων και διάχυτων στόχων, δεν είναι σε θέση να μετρήσουν την αξία των 

προσπαθειών τους για την επίτευξη της συνολικής οργανωσιακής απόδοσης. Λόγω 

της φύσεως της εργασίας τους, η οποία επιβάλλει να επικεντρώνονται περισσότερο σε 

διαδικασίες και λιγότερο σε αποτελέσματα, ταυτίζονται λιγότερο με τους στόχους του 

οργανισμού τους και περισσότερο με την άμεση εργασία τους και φυσικά αυτό με τη 

σειρά του οδηγεί σε χαμηλότερη ταύτιση με τους υψηλούς στόχους που θέτει ο 

οργανισμός στον οποίο εργάζονται. 

Ο Zeffane (1995) υποστηρίζει ότι η οργανωσιακή δέσμευση επηρεάζεται σε 

σημαντικό βαθμό από το στυλ διοίκησης που ακολουθείται. Ειδικότερα, οι 

εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι προϊστάμενοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

στην ευελιξία και στην προσαρμογή και μικρότερη στους κανόνες και στους 

κανονισμούς σε σχέση με τους ομολόγους τους στο δημόσιο τομέα, παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης. Διαφορές στα επίπεδα Ο.Δ. μεταξύ 

των δύο τομέων διαπιστώνουν και οι Flynn και Tannenbaum (1993), όπως έχει ήδη 

αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα, σχετικά με τα 

υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

καταλήγουν και νεότερες έρευνες (Boyne, 2002· Lyons και συν., 2006· Moon, 2000).  

Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητος και ο 

προβληματισμός τον οποίο αναδεικνύουν οι Whorton και Worthley (1981). Η βασική 

ιδέα είναι ότι η κουλτούρα των οργανισμών επηρεάζει με προβλέψιμο τρόπο τις 

ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές. Το παράδοξο στους δημόσιους οργανισμούς 

είναι ότι στην κουλτούρα τους συνδυάζουν υψηλά ιδανικά και προσδοκίες με μία 



 

 

-43- 

 

ροπή σε περιορισμούς και περιορισμένες εξουσίες. Το μεν πρώτο εμπνέει τους 

εργαζομένους για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και δράση προσανατολισμένη 

στο κοινό όφελος, το δε δεύτερο οδηγεί σε αυξημένη γραφειοκρατία, προκειμένου να 

προστατευθεί ο εξυπηρετούμενος. Αυτό όμως οδηγεί σε μία οδυνηρή πραγματικότητα 

το άτομο που εργάζεται σε δημόσιο οργανισμό, διότι αντιμετωπίζεται αφενός ως 

φορέας εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, αφετέρου όμως θεωρείται εν δυνάμει 

παραβάτης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά το περιθώριο άσκησης 

διοίκησης από πλευράς του. 

Εξάλλου, το ότι οι δημόσιοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατία, σε 

συνδυασμό με τον προσανατολισμό κυρίως στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας, 

το πλεονάζον προσωπικό, την ασάφεια και τη σύγκρουση ρόλων και αρμοδιοτήτων, 

καθώς και τη λιγοστή αυτονομία, ποικιλία στην εργασία και ανατροφοδότηση (Raine 

και συν., 1976· Solomon, 1986), οδηγεί σε χαμηλότερου ενδιαφέροντος περιεχόμενο 

και πρόκληση εργασίας για τους εργαζομένους τους. Αναπόφευκτη συνέπεια της 

κατάστασης αυτής, είναι και τα χαμηλότερα επίπεδα Ο.Δ. (Buchanan, 1974· Whorton 

& Worthley, 1981). 

Εξετάζοντας έναν άλλο παράγοντα, οι Coyle-Shapiro και Kessler (2003) εστιάζουν 

στο ψυχολογικό συμβόλαιο που συνάπτουν οι εργαζόμενοι με τον εργοδότη τους, 

προκειμένου να εξηγήσουν τα επίπεδα Ο.Δ. στον δημόσιο τομέα και σημειώνουν ότι 

τόσο η εκπλήρωση του ψυχολογικού συμβολαίου, όσο και η υποστήριξη από την 

πλευρά του οργανισμού επιδρούν καθοριστικά σε αυτή. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η έρευνα των Bourantas και 

Papalexandris (1992) στην Ελλάδα, η οποία επισημαίνει ότι το πολιτισμικό κενό που 

υπάρχει σε έναν οργανισμό επιδρά στα επίπεδα της Ο.Δ.. Ως πολιτισμικό κενό οι 
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ερευνητές αναφέρουν τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της υφιστάμενης 

οργανωσιακής κουλτούρας, όπως την αντιλαμβάνεται τη δεδομένη στιγμή ο 

εργαζόμενος, και της επιθυμητής οργανωσιακής κουλτούρας από την πλευρά του. 

Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι το πολιτισμικό αυτό κενό είναι μεγαλύτερο στους 

δημόσιους οργανισμούς σε σχέση με τους ιδιωτικούς και επεξηγεί σημαντικά τη 

διαφοροποίηση μεταξύ άλλων και στα επίπεδα της Ο.Δ. ανάμεσα στους δύο αυτούς 

τομείς. Ωστόσο, υφίσταται πιο πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα, η οποία λαμβάνει 

υπόψη τις κοινωνικές αξίες και δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα Ο.Δ. από τους ομολόγους τους στους ιδιωτικούς 

οργανισμούς, διότι υφίσταται μεγαλύτερη σύγκλιση των οργανωσιακών αξιών των 

δημόσιων οργανισμών με τις κοινωνικές αξίες της χώρας (Markovits και συν., 2007). 

Τέλος, ακόμη μία σχετική έρευνα στην Ελλάδα δείχνει ότι η εσωτερική και 

εξωτερική ικανοποίηση από την εργασία επιδρά στη συναισθηματική και κανονιστική 

δέσμευση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα περισσότερο από ότι στις αντίστοιχες 

διαστάσεις Ο.Δ. των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Markovits και συν., 2010). 

Σε γενικές γραμμές, σε περιόδους οικονομικής ευμάρειας και ύπαρξης ευκαιριών 

για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει 

ελκυστικότερη απασχόληση από το δημόσιο, γεγονός το οποίο ευνοεί την υψηλότερη 

εξωτερική ικανοποίηση των εργαζομένων στους ιδιωτικούς οργανισμούς σε σχέση με 

εκείνους των δημόσιων οργανισμών, και κατά συνέπεια και τα υψηλότερα επίπεδα 

Ο.Δ.. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι συμβαίνει στις ανωτέρω 

αλληλεπιδράσεις σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, υψηλής ανεργίας και χαμηλής 

εργασιακής ασφάλειας.  
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4. Το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τους Markovits και συν. (2007), η Ελλάδα διαφοροποιείται 

σημαντικά ως προς το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο σε σχέση με τις χώρες όπου 

έχουν αναπτυχθεί και μελετηθεί οι προαναφερόμενες έννοιες, ενώ παρουσιάζει 

ομοιότητες κυρίως με τις λατινικές και αραβικές χώρες, καθώς και με εκείνες της 

ανατολικής Ευρώπης. Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, οι ιδιαίτερες πολιτισμικές αξίες 

και κοινωνικές πρακτικές μιας χώρας, σε συνδυασμό με τις πολιτικές, οικονομικές 

και κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν διαφορετικά προφίλ για τους εργαζομένους 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην Ελλάδα, εντοπίζουν ότι ισχυρή θέση μεταξύ 

των πολιτισμικών αξιών κατέχουν η αποφυγή της αβεβαιότητας, ο κολεκτιβισμός, η 

κοινωνική ιεραρχία και ο προσανατολισμός στη χαμηλή απόδοση. Η γραφειοκρατία 

και η προσκόλληση στους κανόνες αποτελούν, επίσης, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα. 

Ωστόσο, η σταθερότητα και η ασφάλεια, ιδιαιτέρως αυτή την περίοδο, δεν 

ευνοούνται από τους ελληνικούς ιδιωτικούς οργανισμούς (Markovits και συν., 2010), 

ενώ παράλληλα είναι γεγονός πως οι έννοιες αυτές τείνουν να μετριασθούν σταδιακά 

και για τους εργαζόμενους στους δημόσιους οργανισμούς. Η ανεργία είναι ιδιαίτερα 

υψηλή και η οικονομία τα τελευταία έτη σε συνεχή ύφεση. Στο παρελθόν, με βάση 

έρευνες που είχαν διεξαχθεί, οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούταν ότι πληρώνονταν 

λιγότερο καλά σε σχέση με τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (Sotirakou & 

Zeppou, 2005), από την άλλη πλευρά ωστόσο, ερευνητές επεσήμαναν ότι ο μέσος 

μισθός στο δημόσιο τομέα ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο στον ιδιωτικό, το 

οποίο οφειλόταν κυρίως στους υψηλότερους μισθούς των νεοεισερχόμενων στους 

δημόσιους οργανισμούς συγκριτικά με τους ομολόγους τους στον ιδιωτικό τομέα 



 

 

-46- 

 

(Papapetrou, 2006). Σήμερα όμως, οι αποκλίσεις αυτές, λόγω της γενικότερης ύφεσης 

και των ρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις αμοιβές στο δημόσιο 

αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, ίσως να έχουν μετριασθεί. 

Ειδικότερα, μετά από πολλά χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, η Ελλάδα βρίσκεται 

πλέον σε αντίστροφη πορεία. Αν και το 2008 η ελληνική οικονομία θεωρείται ως η 

27
η
 μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

(Α.Ε.Π.) 32.100 δολάρια, ως απόρροια της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της 

κακής δημοσιονομικής διαχείρισης, ο πληθυσμός αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (Economou και συν., 2013). Το αντίστοιχο 

μέγεθος το 2012 μειώνεται στα 22.100 δολάρια, δηλαδή περίπου κατά 31% (The 

World Bank, 2013), ενώ η ανεργία είναι η υψηλότερη μεταξύ των 28 κρατών–μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και διαμορφώνεται τον Ιούνιο του 2013 στο 27,9% 

(Eurostat, 2013a). Το δημόσιο χρέος το 2012 φτάνει στα 156,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 

από 129,7 που είναι το 2009, δηλαδή σημειώνει άνοδο 21% περίπου (Eurostat, 

2013b). 

Σε ατομικό επίπεδο, οι Bourantas και συν. (1990) εντοπίζουν ότι οι εργαζόμενοι 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, με βάση το μοντέλο του Handy 

(1978), δείχνουν να προτιμούν ως επικρατούσα κουλτούρα στους οργανισμούς όπου 

εργάζονται, τον προσανατολισμό στην εργασία
16

. Η συγκεκριμένη κουλτούρα ευνοεί 

τη συγκέντρωση των πόρων του οργανισμού στην επιτυχή επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων. Η υψηλή εξειδίκευση των ατόμων αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αυτές 

τις κουλτούρες και καθίσταται πηγή εξουσίας και επιρροής. Στην ίδια έρευνα, 

σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς αντιλαμβάνεται 
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 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “The Task Culture”. 
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ότι η κουλτούρα στον οργανισμό τους είναι κυρίως προσανατολισμένη στη 

συγκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων, καθώς και στην ισχύ της προσωπικής 

επικοινωνίας ατόμων με αντίστοιχο τρόπο σκέψης
17

 – σύμφωνα με το 

προαναφερόμενο μοντέλο, ενώ οι ομόλογοί τους στον ιδιωτικό τομέα 

αντιλαμβάνονται ως επικρατούσα κουλτούρα του οργανισμού στον οποίο εργάζονται 

εκείνη την οποία προτιμούν, δηλαδή τον προσανατολισμό στην επίλυση 

προβλημάτων, όπως αναφέρεται και παραπάνω. 

Τέλος, οι Bourantas και Papalexandris (1999) αναδεικνύουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις των εργαζομένων στους ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς ως προς και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Ειδικότερα, 

επισημαίνουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι τείνουν να θεωρούν περισσότερο ότι αυτά 

που τους συμβαίνουν είναι κυρίως θέμα μοίρας ή τύχης, ενώ είναι λιγότερο ανεκτικοί 

στην ασάφεια και παρουσιάζουν χαμηλότερη αίσθηση επάρκειας και 

δραστηριοποίηση. Επιπρόσθετα, η ανάγκη για σαφήνεια του ρόλου και για 

προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία εμφανίζεται να είναι λιγότερο ισχυρή για τους 

εργαζομένους στους δημόσιους οργανισμούς. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι εν λόγω ερευνητές δεν επεξηγούν περαιτέρω την ύπαρξη της 

παραπάνω αντίφασης, δηλαδή τη χαμηλή ανεκτικότητα στην ασάφεια μεν, αλλά και 

την μικρότερη ανάγκη για σαφήνεια του ρόλου δε, από τους δημόσιους υπαλλήλους. 

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι περισσότερο προσανατολισμένοι 

στην αγορά και στην καπιταλιστική λειτουργία αυτής.  

                                                 
17

 Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος “The Club Culture”. 
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5. Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται και συγκρίνει τη διαχείριση καριέρας και την 

οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Στη συνέχεια καταγράφονται οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι. 

5.1. Ερευνητικοί στόχοι 

Έχοντας κατά νου ότι η μέχρι σήμερα έρευνα αναδεικνύει διαφορές στις αξίες, στα 

κίνητρα και στις ανάγκες των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, 

χωρίς όμως να εντοπίζονται προηγούμενες προσπάθειες σχετικά με τη διερεύνηση της 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας των μεν και των δε, ως πρώτος στόχος της παρούσας 

μελέτης ορίζεται ο ακόλουθος: 

Στόχος 1: Σύγκριση των επιπέδων των δύο διαστάσεων της πρωτεϊκής καριέρας 

στους εργαζομένους του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Εξάλλου, όπως έχει ήδη σημειωθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι ανάγκες που 

αναζητά να ικανοποιήσει το άτομο, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις επιλογές 

στην καριέρα του, καθώς και τις πρακτικές και τις στάσεις που υιοθετεί ως προς τη 

διαχείριση αυτής. Το ενδιαφέρον για την εξέταση του πρώτου στόχου, ενισχύεται και 

από το γεγονός ότι οι πρωτεϊκοί καριερίστες χαρακτηρίζονται από επιθυμία για 

συνεισφορά στην κοινωνία, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής και 

μικρότερη στις εξωτερικές ανταμοιβές (Sargent & Domberger, 2007), το οποίο 

συναντάται συχνά στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα (Boyne, 2002· Rainey & 

Bozeman, 2000). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα στην 

Ελλάδα γύρω από τις διαφορές των εργαζομένων στους δύο τομείς ως προς τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά είναι ελάχιστες, ενώ το θέμα της διαχείρισης καριέρας 
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μεταξύ των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει δεν έχει τύχει 

ερευνητικής προσοχής. 

Επιπρόσθετα, οι δύο έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στην 

Ελλάδα αναφορικά με τα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων στους 

δύο τομείς εργασίας, έχουν δείξει διαφορετικά αποτελέσματα. Η μεν πρώτη των 

Bourantas και Papalexandris (1992) επιβεβαιώνει τα ευρήματα της μέχρι τότε 

έρευνας σε χώρες των οποίων η κουλτούρα προσιδιάζει κυρίως στον πολιτισμό των 

αγγλόφωνων χωρών (Markovits και συν., 2007), εντοπίζοντας σημαντικά υψηλότερα 

επίπεδα Ο.Δ. στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, από το 1992 έως και 

σήμερα οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες έχουν 

αλλάξει πολύ έντονα, σε βαθμό που ακόμη και η πιο πρόσφατη έρευνα των Markovits 

και συν. (2007), η οποία εντοπίζει ότι οι εργαζόμενοι στους δημόσιους οργανισμούς 

έχουν υψηλότερη Ο.Δ. λόγω της σύγκλισης των κοινωνικών αξιών με εκείνες των 

δημόσιων οργανισμών, να καθίσταται σχετικά παλαιά, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων 

στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας την τελευταία πενταετία, αλλά και των 

προσδοκιών που δημιουργούνται για τα έτη που ακολουθούν. Συνεπώς, ως δεύτερος 

στόχος της ανά χείρας έρευνας ορίζεται ο εξής: 

Στόχος 2: Σύγκριση των επιπέδων των τριών διαστάσεων της οργανωσιακής 

δέσμευσης στους εργαζομένους του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Επίσης, κατόπιν της ανωτέρω ανάλυσης της βιβλιογραφικής και εμπειρικής 

έρευνας που έχει διεξαχθεί έως και σήμερα αναφορικά με τον προσανατολισμό του 

ατόμου στην πρωτεϊκή καριέρα και την επίδρασή αυτού στα επίπεδα της Ο.Δ., ως 

τρίτος στόχος της ανά χείρας μελέτης ορίζεται ο εξής: 
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Στόχος 3: Διερεύνηση της σχέσης των δύο διαστάσεων της Π.Κ. με τις τρεις 

διαστάσεις της Ο.Δ. και η επίδραση του τομέα εργασίας στην παραπάνω σχέση. 

Άλλωστε, η μέχρι σήμερα σχετική έρευνα, όσον αφορά κατ’ αρχάς στη σχέση που 

περιγράφει ο τρίτος στόχος, είναι ελάχιστη και περιορίζεται σε εκείνες των Briscoe 

και Finkelstein (2009) και του Cakmak-Otluoglu (2012). Η μεν πρώτη, η οποία 

πραγματοποιείται στις Η.Π.Α., και συγκεκριμένα σε εργαζόμενους σπουδαστές, 

δείχνει να μην υφίσταται επίδραση της Π.Κ. στην Ο.Δ. σε αντίθεση με τη μέχρι τότε 

επικρατούσα θεωρητική αντίληψη, η δε δεύτερη, η οποία διεξάγεται σε εργαζόμενους 

του ιδιωτικού τομέα στην Τουρκία και της οποίας η κουλτούρα, με βάση όσα έχουν 

ήδη αναφερθεί, φαίνεται να προσιδιάζει περισσότερο στην αντίστοιχη ελληνική, δίνει 

διαφορετικά αποτελέσματα. Τέλος, καμία από τις δύο έρευνες δεν λαμβάνει υπόψη 

την επίδραση που είναι δυνατό να έχει στην ανωτέρω σχέση ο τομέας εργασίας. 

5.2. Αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας 

Πέρα από την ανάδειξη των σημείων που δεν έχουν διερευνηθεί ως σήμερα σε 

σχέση με τις εξεταζόμενες έννοιες, η ανά χείρας μελέτη συμβάλλει και προς άλλες 

κατευθύνσεις. Ειδικότερα και ως προς το πρώτο σκέλος, προσθέτει στην ερευνητική 

προσπάθεια αναφορικά με τη διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την έννοια της 

διαχείρισης καριέρας, και πιο συγκεκριμένα εκείνη του προσανατολισμού στην 

πρωτεϊκή καριέρα. Θέτει δηλαδή, το ερώτημα της διαφοροποίησης των εργαζομένων 

στους δύο αυτούς τομείς ως προς τη διαχείριση της καριέρας τους. 

Ως προς τις υπόλοιπες κατευθύνσεις, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση με τη 

σειρά της δύναται να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των υπευθύνων 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με τον τρόπο προσέλκυσης, διατήρησης 

και ανάπτυξης των εργαζομένων τους, αλλά και να αποτελέσει το εφαλτήριο για 
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περαιτέρω έρευνα σχετικά. Εξ ορισμού, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας 

ανταγωνίζονται για τη στελέχωσή τους με ταλαντούχο προσωπικό, υψηλής ποιότητας 

και πολλαπλών ικανοτήτων, διακρινόμενος ο καθένας από διαφορετικά 

χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης ή απώθησης για 

τους ενδιαφερομένους. Η κατανόηση αυτής της σχέσης και ο εντοπισμός ή μη 

σημαντικής διαφοροποίησης της εξεταζόμενης έννοιας στους δύο τομείς εργασίας, 

μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, εξαιτίας του πολιτισμικού και 

ιδιαίτερου οικονομικού πλαισίου, στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, τα όποια ευρήματα 

προκύψουν, προκαλούν απευθείας περαιτέρω ενδιαφέρον ως προς τη διερεύνηση του 

ανωτέρου ερωτήματος σε πλαίσια διαφορετικά από αυτά της Ελλάδος. 

Το ιδιαίτερο όμως οικονομικό περιβάλλον προσδίδει έντονο ενδιαφέρον και για τη 

διερεύνηση των επιπέδων Ο.Δ. στους δύο τομείς εργασίας, δεδομένου ότι στα 

πλαίσια της οικονομικής κρίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη μελέτη στην 

Ελλάδα, τουλάχιστον κατά τη γνώση του γράφοντος. Αυτό σημαίνει ότι τα 

αποτελέσματα της έρευνας αποκτούν περαιτέρω σημασία, δεδομένου ότι θα είναι 

δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων με μελέτες προηγούμενων χρόνων, όπου η 

οικονομική κατάσταση της Ελλάδας ήταν αρκετά καλύτερη, και άρα θα μπορούν 

πιθανώς να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και ως προς το ρόλο του ευρύτερου 

περιβάλλοντος στη σχέση Ο.Δ. και τομέα εργασίας. Με τη σειρά του αυτό, θα 

μπορέσει πάλι να αποτελέσει χρήσιμη γνώση τόσο για τους επαγγελματίες της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όσο και για τους ερευνητές της Ο.Δ.. Εξάλλου, οι 

επιπτώσεις της Ο.Δ. στα αποτελέσματα του οργανισμού, στις οικειοθελείς 

αποχωρήσεις και στις παρουσίες ή απουσίες των εργαζομένων, την καθιστούν 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έννοια και εργαλείο επηρεασμού άλλων μεγεθών. 
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Τέλος, η επίδραση της Π.Κ. στην Ο.Δ. έχει μελετηθεί ελάχιστα όπως 

προαναφέρεται, και ποτέ στο παρελθόν στην Ελλάδα. Συνεπώς, με την έρευνα που 

διεξάγεται εμπλουτίζεται η γνώση προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ λαμβάνεται υπόψη 

ένας νέος παράγοντας πιθανού επηρεασμού της εν λόγω σχέσης για τα έως σήμερα 

δεδομένα, ο οποίος είναι ο τομέας εργασίας.  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

6. Μεθοδολογία έρευνας 

6.1. Διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2013. Το 

ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα με τη μορφή φόρμας συμπλήρωσης, της 

οποίας η διαδρομή εστάλη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε εργαζόμενους στον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Δεδομένου του χρονικού περιορισμού ο 

οποίος υφίσταντο, μιας και η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο διπλωματικής 

εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε 

στο οικείο περιβάλλον του γράφοντος, από το οποίο ζητήθηκε να το προωθήσει και 

σε τρίτους που πληρούσαν την προϋπόθεση της εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό 

τομέα κατά τη χρονική στιγμή της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταχωρήθηκαν αυτόματα και ανώνυμα σε 

φύλλο επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία δεδομένα ακολούθως εισήχθηκαν 

κωδικοποιημένα στο πρόγραμμα SPSS Statistics 19 για την περαιτέρω επεξεργασία 

τους. Για τη χρήση του εν λόγω λογισμικού χορηγείται σχετική άδεια από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προς τους φοιτητές του. 

6.2. Ερευνητικό εργαλείο 

6.2.1. Περιγραφή και εγκυρότητα 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 36 αριθμημένες ερωτήσεις κλειστού και 

ανοικτού τύπου και διαιρείται σε 5 ενότητες
18

. Στην πρώτη εξ αυτών υπάρχει 

εισαγωγικό σημείωμα το οποίο επεξηγεί το σκοπό της έρευνας και το πλαίσιο στο 

                                                 
18

 Βλ. Παράρτημα Ι. 
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οποίο αυτή πραγματοποιείται. Στη δεύτερη ενότητα ζητούνται προσωπικές 

πληροφορίες από τους ερωτώμενους, όπως φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση 

και αριθμός τέκνων. Στην τρίτη ενότητα υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την 

εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων, ενώ στην τέταρτη 

ενότητα περιλαμβάνονται ερωτήσεις αναφορικά με την οργανωσιακή δέσμευση, την 

πρωτεϊκή καριέρα και την πρόθεση παραίτησής τους από τη σημερινή τους εργασία. 

Τέλος, στην πέμπτη και τελευταία ενότητα, δίνονται ορισμένες οδηγίες, καθώς επίσης 

υπάρχει και ένα ευχαριστήριο μήνυμα. 

Για τη μέτρηση της οργανωσιακής δέσμευσης χρησιμοποιούνται οι υπ’ αριθμόν 

13–24 ερωτήσεις, οι οποίες προέρχονται από μετάφραση και προσαρμογή του 

ερωτηματολογίου “TCM Employee Commitment Survey” των Meyer και Allen 

(2004) για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Οι απαντήσεις δίνονται μέσω 7-

βάθμιας κλίμακας τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = 

διαφωνώ ελαφρώς, 4 = αναποφάσιστος, 5 = συμφωνώ ελαφρώς, 6 = συμφωνώ και 7 

= συμφωνώ απόλυτα. Οι εν λόγω ερευνητές αποτυπώνουν δύο εναλλακτικά εργαλεία 

μέτρησης της Ο.Δ.. Ειδικότερα, στην πρώτη παραλλαγή οι ερωτήσεις φτάνουν τις 24 

σε αριθμό, ενώ στη δεύτερη τις 18. Στην ανά χείρας μελέτη χρησιμοποιούνται 

συνολικά 12 ερωτήσεις για λόγους οικονομίας χρόνου στις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, δεδομένου ότι, και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του 

συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου, η αξιοπιστία δεν επηρεάζεται σημαντικά. 

Μετρώνται τρεις διαστάσεις της Ο.Δ. και πιο αναλυτικά η συναισθηματική δέσμευση 

με 4 δηλώσεις, π.χ. «Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν περνούσα το υπόλοιπο της 

καριέρας μου στο σημερινό μου εργοδότη», η δέσμευση λόγω συνέχειας με 3 

δηλώσεις, π.χ. «Νιώθω ότι έχω πολύ λίγες επιλογές σε περίπτωση που αποφασίσω να 

αφήσω το σημερινό μου εργοδότη» και η κανονιστική δέσμευση με 5 δηλώσεις, π.χ. 
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«Δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση να παραμείνω στο σημερινό μου εργοδότη». 

Επίσης, οι ερωτήσεις των τριών διαστάσεων της Ο.Δ. αναμιγνύονται μεταξύ τους, 

ενώ κάποιες από αυτές είναι αντεστραμμένες, όπως συνιστούν εξάλλου και οι Meyer 

και Allen (2004). Προκειμένου να καθορισθεί το επίπεδο δέσμευσης των 

συμμετεχόντων για κάθε μία από τις τρεις παραπάνω κλίμακες, υπολογίζεται ο μέσος 

όρος των απαντήσεων που δίδεται στα ερωτήματα της κλίμακας, αφού πρώτα 

πραγματοποιηθεί και η ανάλογη επεξεργασία των αντεστραμμένων ερωτημάτων. 

Η πρωτεϊκή καριέρα μετράται με τις ερωτήσεις 25–35, οι οποίες προέρχονται από 

το αντίστοιχο εργαλείο το οποίο ανέπτυξαν οι Briscoe και συν. (2006). Οι απαντήσεις 

δίνονται με τη βοήθεια 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert, όπου 1 = σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου, 2 = σε περιορισμένο βαθμό, 3 = σε κάποιο βαθμό, 4 = σε σημαντικό βαθμό 

και 5 = σε μεγάλο βαθμό. Από τις 14 ερωτήσεις από τις οποίες αποτελείται το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, μεταφράστηκαν για την παρούσα μελέτη και 

χρησιμοποιούνται συνολικά 11. Συγκεκριμένα μετρώνται δύο παράγοντες της Π.Κ., η 

αυτό-κατευθυνόμενη διαχείριση της καριέρας με 7 δηλώσεις, π.χ. «Όταν δεν 

προσφέρονται ευκαιρίες ανάπτυξης από τους εργοδότες μου, τις αναζητώ ο ίδιος» και 

η καθοδηγούμενη από τις αξίες με 4 δηλώσεις, π.χ. «Στο παρελθόν, κινήθηκα με 

βάση τις δικές μου αξίες, όταν οι εργοδότες μου μού ζήτησαν να κάνω κάτι με το 

οποίο δεν συμφωνούσα». Τέλος, οι ερωτήσεις των δύο παραγόντων της Π.Κ. 

αναμιγνύονται μεταξύ τους, ενώ ο βαθμός που εκφράζει τους συμμετέχοντες για κάθε 

μία από τις δύο παραπάνω κλίμακες υπολογίζεται με το μέσο όρο των απαντήσεων 

των απαντήσεών τους στις ερωτήσεις της κάθε κλίμακας. 

6.2.2. Αξιοπιστία 
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Η τιμή του δείκτη Cronbach’s Alpha για τη συναισθηματική δέσμευση είναι a = 

0,83, η οποία κρίνεται ικανοποιητική, για τη δέσμευση λόγω συνέχειας είναι a = 0,32, 

η οποία είναι χαμηλή, και για την κανονιστική δέσμευση είναι a = 0,83, η οποία είναι 

επίσης ικανοποιητική. Οι Allen και Meyer (1990) αναφέρουν ως δείκτες αξιοπιστίας 

της κάθε μίας κλίμακας από τις παραπάνω a = 0,87, a = 0,75 και a = 0,79 αντίστοιχα. 

Αναφορικά με τις διαστάσεις της Π.Κ., η αυτό-κατευθυνόμενη διαχείριση της 

καριέρας παρουσιάζει αποδεκτή αξιοπιστία με τον δείκτη Cronbach’s Alpha να έχει 

τιμή a = 0,78, ενώ χαμηλός είναι ο αντίστοιχος δείκτης για τη διάσταση της 

καθοδηγούμενης από τις αξίες διαχείρισης της καριέρας, ο οποίος είναι a = 0,56. Ο 

Cakmak-Otluoglu (2012) αναφέρει ως αντίστοιχες τιμές a = 0,84 και a = 0,73. Τα 

αποτελέσματα εσωτερικής συνέπειας των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται στο 

συγκεκριμένο δείγμα παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 6. 

Πίνακας 6. Δείκτες αξιοπιστίας 

Κλίμακα Cronbach’s Alpha Αριθμός ερωτημάτων 

κλίμακας 

Οργανωσιακή δέσμευση 

Συναισθηματική δέσμευση 0,83 4 

Δέσμευση λόγω συνέχειας 0,32 3 

Κανονιστική δέσμευση 0,83 5 

Πρωτεϊκή καριέρα 

Αυτό-κατευθυνόμενη 

διαχείριση καριέρας 

0,78 7 

Καθοδηγούμενη από τις 

αξίες διαχείριση της 

καριέρας 

0,56 4 
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Οι Briggs και Cheek (1986) προτείνουν ότι το βέλτιστο επίπεδο ομοιογένειας μιας 

κλίμακας επιτυγχάνεται όταν ο μέσος όρος συσχέτισης των ερωτημάτων της 

κυμαίνεται μεταξύ 0,2 και 0,4, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται λίγα ερωτήματα για 

τη μέτρησή της. Με βάση αυτό το κριτήριο, αφαιρώντας την ερώτηση «20. Νιώθω ότι 

έχω πολύ λίγες επιλογές σε περίπτωση που αποφασίσω να αφήσω το σημερινό μου 

εργοδότη» από την κλίμακα της δέσμευσης λόγω συνέχειας, ο παραπάνω μέσος όρος 

ισούται με 0,2, οπότε είναι οριακά αποδεκτή η εν λόγω κλίμακα. Αντίστοιχα, 

αφαιρώντας την ερώτηση «27. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα το πως οι άλλοι 

άνθρωποι αξιολογούν τις επαγγελματικές μου επιλογές» από την κλίμακα της 

καθοδηγούμενης με βάση τις αξίες καριέρας, ο ανωτέρω μέσος όρος ισούται με 0,32 

και ο δείκτης a αυξάνεται ελάχιστα και ισούται πλέον με 0,59. 

Συνεπώς, οι μέσοι όροι των δύο παραπάνω κλιμάκων υπολογίζονται στη συνέχεια 

κατόπιν της αφαίρεσης των προαναφερθέντων δύο ερωτημάτων. 

6.3. Πληθυσμός – στόχος/ δείγμα 

Στην έρευνα συμμετέχουν 156 άτομα, με απαραίτητη μόνη προϋπόθεση να είναι 

εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Ειδικότερα, από το σύνολο των ατόμων που απάντησαν, οι 70 είναι άνδρες 

και οι 86 γυναίκες (βλ. γράφημα 1). 

Όσον αφορά στην ηλικία του δείγματος, 104 άτομα είναι έως και 35 ετών, 37 

άτομα είναι μεταξύ 36 και 45 ετών και 15 άτομα είναι μεταξύ 46 και 55 ετών. 

Συμμετέχοντες 56 και άνω ετών δεν απαντώνται στο δείγμα (βλ. γράφημα 2). 

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση και όπως φαίνεται και στο γράφημα 3, οι 

48 (30,8%)δηλώνουν άγαμοι, 38 (24,4%) σε σχέση, 65 (41,7%) έγγαμοι, 4 (2,6%) 
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διαζευγμένοι και 1 (0,6%) χήρος/α. Αναφορικά με τον αριθμό τέκνων ηλικίας έως 18 

ετών, οι 26 (16,7%) δηλώνουν ότι έχουν ένα παιδί, 22 (14,1%) έχουν δύο παιδιά, 1 

(0,6%) έχει τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, κανένας δεν έχει τρία παιδιά και 107 

(68,6%) δεν έχουν κανένα παιδί έως 18 ετών. Τέκνα ηλικίας 18 ετών και άνω, 8 

(5,1%) δηλώνουν πως έχουν ένα παιδί, 2 (1,3%) έχουν δύο παιδιά, κανένας δεν έχει 

τρία ή και περισσότερα παιδιά και 146 (93,6%) δεν έχουν κανένα τέκνο άνω των 18. 

Γράφημα 1. Φύλο 

 

Γράφημα 2. Ηλικία 

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο αναπαρίσταται στο γράφημα 4, κρίνεται αρκετά 

υψηλό, με 3 συμμετέχοντες να κατέχουν μεταδιδακτορικό, 10 διδακτορικό, 94 

μεταπτυχιακό, 37 πτυχίο Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι., 9 πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας σχολής 

επαγγελματικής κατάρτισης, 3 αποφοίτους γυμνασίου/ λυκείου και κανένα απόφοιτο 

μόνο δημοτικού.  
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Γράφημα 3. Οικογενειακή κατάσταση 

 

Γράφημα 4. Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Αναφορικά με το επαγγελματικό προφίλ των ατόμων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο, το 62,2% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και το 37,8% στο δημόσιο 

(βλ. γράφημα 5). 

Γράφημα 5. Τομέας εργασίας 
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Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το συνολικό χρόνο εργασιακής εμπειρίας, τα 

χρόνια εργασίας στο σημερινό εργοδότη, το είδος της σύμβασης εργασίας, καθώς και 

λοιπές πληροφορίες, παρατίθενται στον πίνακα 7 που ακολουθεί. 

Πίνακας 7. Λοιπές επαγγελματικές πληροφορίες 

Πληροφορία Απάντηση 
Αριθμός ατόμων 

(ποσοστό) 

Έτη συνολικής 

εργασιακής εμπειρίας 

<5 30 (19,2%) 

6-15 96 (61,5%) 

16-25 26 (16,7%) 

26< 4 (2,6%) 

Έτη εργασίας στο 

σημερινό εργοδότη 

<5 89 (57,1%) 

6-15 54 (34,6%) 

16-25 10 (6,4%) 

26< 3 (1,9%) 

Είδος σύμβασης 

εργασίας 

Ορισμένου χρόνου 28 (17,9%) 

Αορίστου χρόνου 128 (82,1%) 

Αποσπασμένος στο 

σημερινό εργοδότη 

Ναι 3 (1,9%) 

Όχι 153 (98,1%) 

Υποχρέωση παραμονής 

στο σημερινό εργοδότη 

Ναι 77 (49,4%) 

Όχι 79 (50,6%) 

 

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων, 40,4%, διαφωνεί απόλυτα ως 

προς την πρόθεση παραίτησης από την εργασία του, ενώ οι κυριότεροι λόγοι για 

εκείνους οι οποίοι συμφωνούν ως προς το να παραιτηθούν είναι οι ανταμοιβές, το 

αντικείμενο εργασίας, οι προοπτικές εξέλιξης, οι πολιτικές του εργοδότη και το 

περιβάλλον εργασίας. Παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένοι από τους λόγους: 

«Χαμηλές αμοιβές, αδιάφορο αντικείμενο εργασίας, γραφειοκρατία, χαμηλή 

υποκίνηση και αποδοτικότητα συναδέλφων.», «Αισθάνομαι "εγκλωβισμένη" σε ένα 
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εργασιακό χώρο που μου προσφέρει ελάχιστη έως καθόλου ικανοποίηση, με την 

έννοια να προσφέρω κάτι ουσιαστικό. Οι άνθρωποι και η νοοτροπία του εργασιακού 

μου περιβάλλοντος είναι πολύ μακριά από τις μέχρι σήμερα εργασιακές εμπειρίες 

μου. Οι χρηματικές απολαβές είναι πολύ περιορισμένες, αν λάβουμε υπόψη τις ώρες 

εργασίας (καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες).», «Εργασιακό περιβάλλον που 

δεν συνάδει με τις αξίες μου, μισθός πολύ κατώτερος από τον επιθυμητό, καμία 

προοπτική εξέλιξης, ανύπαρκτος επαγγελματισμός και οργάνωση» και «α) το 

αντικείμενο εργασίας (γραμματέας) δεν έχει σχέση με το αντικείμενο σπουδών μου 

(Msc Banking and Finance), β) δεν υπάρχει περίπτωση να έχω κάποια επαγγελματική 

εξέλιξη, γ) η καθημερινή απόσταση (περίπου 60 χιλιόμετρα), δ) άσχημη 

επαγγελματική σχέση με συναδέλφους και υπεύθυνους». Το σύνολο των απαντήσεων 

στο ερώτημα «Προτίθεμαι να παραιτηθώ από τη σημερινή μου εργασία το 

συντομότερο δυνατό» παρουσιάζεται στο γράφημα 6. 

Γράφημα 6. Πρόθεση παραίτησης 
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7. Ανάλυση δεδομένων 

Κατόπιν διερεύνησης της κατανομής των απαντήσεων των δύο ομάδων 

εργαζομένων στις εξεταζόμενες κλίμακες, οι αναλύσεις που χρησιμοποιούνται είναι 

παραμετρικές. 

7.1. Σύγκριση των επιπέδων των δύο διαστάσεων της πρωτεϊκής καριέρας στους 

εργαζομένους του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

Προκειμένου να συγκριθούν τα επίπεδα των δύο διαστάσεων της Π.Κ. μεταξύ των 

εργαζομένων των δύο τομέων, πραγματοποιείται σύγκριση των μέσων όρων των 

αποτελεσμάτων με τη μέθοδο t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Όπως φαίνεται και στο 

γράφημα 7, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν ελαφρώς μεγαλύτερο 

μέσο όρο στη διάσταση της αυτό-κατευθυνόμενης διαχείρισης της καριέρας (μ.ό. = 

3,78) σε σχέση με εκείνους στο δημόσιο τομέα (μ.ό. = 3,57), χωρίς όμως να 

διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Αντίστοιχα, αναφορικά με τη διάσταση της καθοδηγούμενης από τις αξίες 

διαχείρισης της καριέρας, ο μέσος όρος που σημειώνουν οι εργαζόμενοι στον 

ιδιωτικό τομέα είναι 3,77, ενώ οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα 3,85, χωρίς επίσης 

να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Διενεργώντας την ίδια ανάλυση για τα επιμέρους ερωτήματα των δύο διαστάσεων 

της Π.Κ., εντοπίζεται ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αισθάνονται 

περισσότερο «ο εαυτός τους», όσον αφορά στην καριέρα τους (μ.ό. = 3,82), σε σχέση 

με εκείνους του δημοσίου τομέα (μ.ό. = 3,29), (t = 2,967, df = 107, p < 0,01). Το εν 

λόγω ερώτημα, «35. Όσον αφορά στην καριέρα μου, είμαι πάρα πολύ "ο εαυτός 
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μου"», είναι μία εκ των δηλώσεων που μετρούν τη διάσταση της αυτό-

κατευθυνόμενης διαχείρισης της καριέρας. 

Γράφημα 7. Μέσοι όροι των διαστάσεων της Π.Κ. στους δύο τομείς εργασίας 
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(μ.ό. = 4,73). 
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Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα εμφανίζονται να παρουσιάζουν 

σημαντικά υψηλότερη κανονιστική δέσμευση (μ.ό. = 4,14) σε σχέση με τους 

εργαζομένους στο δημόσιο τομέα (μ.ό. = 3,47), (t = 2,759, df = 154, p < 0,01). 

Συνοπτικά, οι μέσοι όροι των τριών διαστάσεων της Ο.Δ. για τους δύο τομείς 

εργασίας παρουσιάζονται στο γράφημα 8. 

Γράφημα 8. Μέσοι όροι των διαστάσεων της Ο.Δ. στους δύο τομείς εργασίας 
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μεταβλητές της αυτό-κατευθυνόμενης διαχείρισης της καριέρας, της καθοδηγούμενης 

με βάση τις αξίες διαχείρισης της καριέρας, της συναισθηματικής δέσμευσης, της 

δέσμευσης λόγω συνέχειας και της κανονιστικής δέσμευσης. 

Όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 8, η αυτό-κατευθυνόμενη διαχείριση της 

καριέρας παρουσιάζει μικρή θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική δέσμευση (r = 

0,236, p < 0,01) και με τη δέσμευση λόγω συνέχειας (r = 0,189, p < 0,05). Η 

καθοδηγούμενη με βάση τις αξίες διαχείριση της καριέρας παρουσιάζει μικρή 

αρνητική συσχέτιση με την κανονιστική δέσμευση (r = -0,164, p < 0,05). 

Πίνακας 8. Συσχέτιση πρωτεϊκής καριέρας και οργανωσιακής δέσμευσης 

 Μ.Ό. Τ.Α. 1 2 3 4 5 

(1) Αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση καριέρας 

3,700 0,681 -     

(2) Καθοδηγούμενη 

με βάση τις αξίες 

διαχείριση καριέρας 

3,803 0,757 0,474** -    

(3) Συναισθηματική 

δέσμευση 
4,247 1,539 0,236** -0,092 -   

(4) Δέσμευση λόγω 

συνέχειας 
4,734 1,427 0,189* 0,029 0,509** -  

(5) Κανονιστική 

δέσμευση 
3,888 1,487 0,134 -0,164* 0,748** 0,488** - 

Σημείωση: ** p < 0,01, * p < 0,05 

Εν συνεχεία, πραγματοποιείται ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης σε 

δύο βήματα για κάθε μία από τις εξαρτημένες μεταβλητές, οι οποίες είναι η 

συναισθηματική δέσμευση, η δέσμευση λόγω συνέχειας και η κανονιστική δέσμευση. 

Στο πρώτο βήμα εισάγονται ως μεταβλητές ελέγχου το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, τα έτη συνολικής εργασιακής 

εμπειρίας και τα έτη εργασίας στο σημερινό εργοδότη. Στο δεύτερο βήμα εισάγονται 

οι δύο διαστάσεις της Π.Κ..  
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Πίνακας 9. Αποτελέσματα ιεραρχικής ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης 

  Βήμα 1   Βήμα 2  

 B SE B Beta B SE B Beta 

Συναισθηματική 

δέσμευση 
      

Φύλο 0,335 0,252 0,109 0,589 0,239 0,191* 

Ηλικία 0,244 0,269 0,105 0,355 0,252 0,153 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
-0,193 0,159 -0,116 -0,208 0,147 -0,125 

Επίπεδο σπουδών -0,182 0,154 -0,098 -0,276 0,146 -0,149 

Εργασιακή 

εμπειρία 
0,020 0,282 0,009 -0,037 0,263 -0,016 

Έτη στο σημερινό 

εργοδότη 
0,262 0,246 0,120 0,295 0,228 0,135 

Αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

   0,997 0,197 0,442** 

Καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

   -0,633 0,176 -0,312** 

R
2
  0,053   0,204  

F  1,382   4,708**  

Δέσμευση λόγω 

συνέχειας 
      

Φύλο 0,442 0,232 0,154 0,625 0,231 0,218** 

Ηλικία 0,384 0,248 0,178 0,399 0,244 0,186 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
0,053 0,147 0,034 0,055 0,142 0,036 

Επίπεδο σπουδών -0,211 0,142 -0,123 -0,302 0,141 -0,176* 

Εργασιακή 

εμπειρία 
0,028 0,260 0,013 -0,050 0,254 -0,024 

Έτη στο σημερινό 

εργοδότη 
-0,384 0,227 -0,189 -0,348 0,220 -0,172 

Αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

   0,656 0,190 0,313** 

Καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

   -0,204 0,170 -0,108 

R
2
  0,66   0,137  

F  1,769   2,914**  

Κανονιστική 

δέσμευση 
      

Φύλο 0,242 0,242 0,081 0,437 0,234 0,147 

Ηλικία 0,055 0,258 0,025 0,167 0,247 0,075 
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Οικογενειακή 

κατάσταση 
-0,102 0,153 -0,063 -0,119 0,144 -0,074 

Επίπεδο σπουδών -0,398 0,148 -0,223** -0,461 0,143 -0,258** 

Εργασιακή 

εμπειρία 
-0,216 0,270 -0,099 -0,244 0,258 -0,112 

Έτη στο σημερινό 

εργοδότη 
0,260 0,236 0,123 0,280 0,223 0,133 

Αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

   0,796 0,193 0,365** 

Καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

   -0,594 0,172 -0,303** 

R
2
  0,069   0,182  

F  1,839   4,086**  

Σημείωση: ** p < 0,01, * p < 0,05 

Αναφορικά με τη συναισθηματική δέσμευση, όπως φαίνεται και στον πίνακα 9, οι 

μεταβλητές ελέγχου οι οποίες εισάγονται στο πρώτο βήμα δεν συνεισφέρουν 

σημαντικά στην πρόβλεψή της. Στο δεύτερο βήμα, κατά την εισαγωγή των 

διαστάσεων της Π.Κ., παρατηρείται ότι το μοντέλο γίνεται πλέον σημαντικό και 

εξηγεί το 20,4% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, με την αυτό-

κατευθυνόμενη διαχείριση της καριέρας να επηρεάζει ιδιαίτερα θετικά τη 

συναισθηματική δέσμευση (B = 0,997, p < 0,01). Η καθοδηγούμενη με βάση τις αξίες 

διαχείριση της καριέρας εμφανίζεται να την επηρεάζει αρνητικά (B = -0,633, p < 

0,01), κάτι το οποίο δεν είχε αναδειχθεί στην παραπάνω ανάλυση συσχέτισης. 

Όσον αφορά στη δέσμευση λόγω συνέχειας, το μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει 

μόνο τις μεταβλητές ελέγχου δεν είναι στατιστικά σημαντικό. Αντιθέτως, όταν 

εισάγονται οι διαστάσεις της Π.Κ., εξηγείται πλέον το 13,7% της διακύμανσης της 

εξαρτημένης μεταβλητής, όπου μόνο η αυτό-κατευθυνόμενη διαχείριση της καριέρας 

φαίνεται να επιδρά σε αυτή θετικά (B = 0,656, p < 0,05), το οποίο βρίσκεται σε 

συμφωνία και με τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης. 
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Σχετικά με την κανονιστική δέσμευση, το μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει μόνο τις 

μεταβλητές ελέγχου δεν είναι στατιστικά σημαντικό, ενώ με την εισαγωγή και πάλι 

των διαστάσεων της Π.Κ., εξηγείται πλέον το 18,2% της διακύμανσής της, με την 

αυτό-κατευθυνόμενη διαχείριση της καριέρας να επιδρά θετικά σε αυτή (B = 0,796, p 

< 0,01), το οποίο δεν είχε φανεί στην ανάλυση συσχέτισης, και την καθοδηγούμενη 

με βάση τις αξίες διαχείριση της καριέρας να επιδρά αρνητικά (B = -0,594, p < 0,01). 

Τέλος, πραγματοποιείται ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για κάθε 

μία από τις προαναφερθείσες εξαρτημένες μεταβλητές, προκειμένου να διερευνηθεί η 

επίδραση – μεσολάβηση του τομέα εργασίας στη σχέση που παρουσιάζουν οι 

διαστάσεις της Π.Κ. με εκείνες της Ο.Δ.. Στο πρώτο βήμα της ανάλυσης εισάγονται 

πλέον ως μεταβλητές ελέγχου το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το 

επίπεδο σπουδών, τα έτη συνολικής εργασιακής εμπειρίας, τα έτη εργασίας στο 

σημερινό εργοδότη, καθώς και οι διαστάσεις της Π.Κ., ενώ στο δεύτερο βήμα 

εισάγονται τα γινόμενα της αλληλεπίδρασης του τομέα εργασίας με τις διαστάσεις 

της Π.Κ.. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα αποτελέσματα του πρώτου βήματος του 

πίνακα 10 ταυτίζονται με τα αποτελέσματα του δεύτερου βήματος του πίνακα 9, μιας 

και οι ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές και στις δύο περιπτώσεις είναι οι 

ίδιες. 

Σχετικά με τη συναισθηματική δέσμευση, η εισαγωγή του τομέα εργασίας ως 

μεσολαβητή στη σχέση της με τις διαστάσεις της Π.Κ., αυξάνει το ποσοστό εξήγησης 

της διακύμανσής της στο 24,7%, με τον τομέα εργασίας να επιδρά στη σχέση της 

καθοδηγούμενης με βάση τις αξίες διαχείρισης καριέρας με τη συναισθηματική 

δέσμευση. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η καθοδηγούμενη με βάση τις αξίες διαχείριση της 
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καριέρας επιδρά αρνητικά στη συναισθηματική δέσμευση των εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα (B = -1,002, p < 0,01), στην περίπτωση των εργαζομένων στο 

δημόσιο τομέα δεν υφίσταται επίδραση. Από την άλλη πλευρά, η σχέση της αυτό-

κατευθυνόμενης διαχείρισης της καριέρας με τη συναισθηματική δέσμευση δεν 

επηρεάζεται από τον τομέα εργασίας, όπως παρατηρείται στον πίνακα 10, όπου και 

στις δύο περιπτώσεις εργαζομένων υπάρχει θετική επίδραση, για τους μεν 

εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα να είναι πιο ισχυρή (B = 1,227, p < 0,01), για τους 

δε εργαζομένους στο δημόσιο τομέα να είναι ελαφρώς ασθενέστερη (B = 0,625, p < 

0,05). 

Αναφορικά με τη δέσμευση λόγω συνέχειας, η εισαγωγή του τομέα εργασίας ως 

μεσολαβητή στη σχέση της με τις διαστάσεις της Π.Κ., επίσης αυξάνει το ποσοστό 

εξήγησης της διακύμανσής της στο 19,1%, με τον τομέα εργασίας να επιδρά στη 

σχέση της καθοδηγούμενης με βάση τις αξίες διαχείρισης καριέρας με τη δέσμευση 

λόγω συνέχειας. Αναλυτικότερα, η καθοδηγούμενη με βάση τις αξίες διαχείριση της 

καριέρας επιδρά αρνητικά στη δέσμευση λόγω συνέχειας των εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα (B = -0,720, p < 0,01), ωστόσο στην περίπτωση των εργαζομένων στο 

δημόσιο τομέα δεν υφίσταται στατιστικά σημαντική επίδραση. Η σχέση της αυτό-

κατευθυνόμενης διαχείρισης της καριέρας με τη δέσμευση λόγω συνέχειας δεν 

επηρεάζεται από τον τομέα εργασίας, όπως παρατηρείται στον πίνακα 10. 

Τέλος, και όσον αφορά στην κανονιστική δέσμευση, κατόπιν της εισαγωγής του 

τομέα εργασίας ως μεσολαβητή στη σχέση της με τις διαστάσεις της Π.Κ., 

παρατηρείται ελαφριά αύξηση της εξήγησης της διακύμανσής της στο 19,3% πλέον, 

χωρίς όμως να διακρίνεται ότι ο τομέας εργασίας επιδρά στη μεταξύ τους σχέση. 

Ωστόσο, η επίδραση της αυτό-κατευθυνόμενης διαχείρισης της καριέρας στην 
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κανονιστική δέσμευση για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα είναι θετική (B = 

1,039, p< 0,01), ενώ για εκείνους στο δημόσιο τομέα δεν υφίσταται στατιστικά 

σημαντική επίδραση. Επίσης, η επίδραση της καθοδηγούμενης με βάση τις αξίες 

διαχείρισης της καριέρας στην κανονιστική δέσμευση είναι αρνητική για τους 

εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (B = -0,692, p < 0,01), ενώ για τους εργαζόμενους 

στο δημόσιο τομέα δεν υφίσταται στατιστικά σημαντική επίδραση. 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα ιεραρχικής ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης με 

τον τομέα εργασίας ως μεσολαβητή 

  Βήμα 1   Βήμα 2  

 B SE B Beta B SE B Beta 

Συναισθηματική 

δέσμευση 
      

Φύλο 0,589 0,239 0,191* 0,623 0,235 0,202** 

Ηλικία 0,355 0,252 0,153 0,295 0,248 0,127 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
-0,208 0,147 -0,125 -0,231 0,144 -0,139 

Επίπεδο σπουδών -0,276 0,146 -0,149 -0,283 0,144 -0,153* 

Εργασιακή 

εμπειρία 
-0,037 0,263 -0,016 0,107 0,263 0,047 

Έτη στο σημερινό 

εργοδότη 
0,295 0,228 0,135 0,292 0,223 0,134 

Αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

0,997 0,197 0,442** 1,041 0,195 0,461** 

Καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

-0,633 0,176 -0,312** -0,649 0,173 -0,320** 

Τομέας εργασίας * 

αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

   -0,105 0,126 -0,069 

Τομέας εργασίας * 

καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

   0,370 0,130 0,237** 

R
2
  0,204   0,247  

F  4,708**   4,768**  

Δέσμευση λόγω       
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συνέχειας 

Φύλο 0,625 0,231 0,218** 0,653 0,226 0,228** 

Ηλικία 0,399 0,244 0,186 0,342 0,239 0,159 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
0,055 0,142 0,036 0,035 0,139 0,022 

Επίπεδο σπουδών -0,302 0,141 -0,176* -0,304 0,138 -0,177* 

Εργασιακή 

εμπειρία 
-0,050 0,254 -0,024 0,079 0,253 0,037 

Έτη στο σημερινό 

εργοδότη 
-0,348 0,220 -0,172 -0,352 0,214 -0,174 

Αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

0,656 0,190 0,313** 0,718 0,188 0,343** 

Καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

-0,204 0,170 -0,108 -0,231 0,166 -0,122 

Τομέας εργασίας * 

αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

   -0,189 0,121 -0,134 

Τομέας εργασίας * 

καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

   0,388 0,125 0,268** 

R
2
  0,137   0,191  

F  2,914**   3,430**  

Κανονιστική 

δέσμευση 
      

Φύλο 0,437 0,234 0,147 0,446 0,235 0,150 

Ηλικία 0,167 0,247 0,075 0,144 0,248 0,064 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
-0,119 0,144 -0,074 -0,127 0,145 -0,079 

Επίπεδο σπουδών -0,461 0,143 -0,258** -0,460 0,144 -0,257** 

Εργασιακή 

εμπειρία 
-0,244 0,258 -0,112 -0,195 0,264 -0,089 

Έτη στο σημερινό 

εργοδότη 
0,280 0,223 0,133 0,278 0,223 0,132 

Αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

0,796 0,193 0,365** 0,830 0,195 0,381** 

Καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

-0,594 0,172 -0,303** -0,610 0,173 -0,311** 
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Τομέας εργασίας * 

αυτό-

κατευθυνόμενη 

διαχείριση 

καριέρας 

   -0,117 0,126 -0,079 

Τομέας εργασίας * 

καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες 

διαχείριση 

καριέρας 

   0,176 0,130 0,117 

R
2
  0,182   0,193  

F  4,086**   3,466**  

Σημείωση: ** p < 0,01, * p < 0,05 
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8. Συμπεράσματα – συζήτηση 

8.1. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται παραπάνω δείχνουν ότι 

οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν όμοια επίπεδα πρωτεϊκής καριέρας 

με τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα, πράγμα το οποίο αποτελεί ένδειξη ότι οι 

πρωτεϊκοί καριερίστες δεν δείχνουν προτίμηση σε συγκεκριμένο τομέα εργασίας. Oι 

Hall και Moss (1998) τονίζουν εξάλλου ότι οι πρωτεϊκοί καριερίστες επιλέγουν την 

απασχόλησή τους έχοντας ως κύρια κίνητρα την ψυχολογική επιτυχία, τις μεταβάσεις 

και τις αλλαγές ταυτότητας, καθώς και την απασχολησιμότητα. Σε συμφωνία με τα 

παραπάνω ευρήματα έρχονται και έρευνες οι οποίες δεν εντοπίζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στις αξίες και στα κίνητρα των εργαζομένων των δύο τομέων 

εργασίας (Buelens & Van den Broeck, 2007· Gabris & Simo, 1995· Jurkiewicz και 

συν., 1998). 

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δηλώνουν ότι είναι περισσότερο «ο 

εαυτός τους» στη διαχείριση της καριέρας τους σε σχέση με τους εργαζομένους στο 

δημόσιο τομέα. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανώς προκύπτει αφενός από το γεγονός ότι 

στο δημόσιο τομέα παρουσιάζεται μεγαλύτερη δυσκαμψία λόγω στυλ διοίκησης, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Zeffane (1995), όπου οι προϊστάμενοι δίνουν 

μικρότερη βαρύτητα στην ευελιξία και στην προσαρμογή και μεγαλύτερη στους 

κανόνες και στους κανονισμούς, αφετέρου διότι στις περισσότερες των περιπτώσεων 

οι πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει ένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα 

αναφορικά με τη διαχείριση της καριέρας του περιορίζονται από νομικά και 

κανονιστικά πλαίσια. 
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Αναφορικά με τις διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης, τόσο τα επίπεδα της 

συναισθηματικής, όσο και εκείνα της δέσμευσης λόγω συνέχειας, δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις για τους εργαζομένους στους δύο τομείς εργασίας, αν 

και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα τείνουν να έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη 

συναισθηματική δέσμευση, το οποίο υποστηρίζουν κατά το μεγαλύτερο μέρος οι 

σχετικές έρευνες των προηγούμενων δύο δεκαετιών
19

. 

Τα ευρήματα αυτά διαφοροποιούνται εν μέρει από εκείνα των Bourantas και 

Papalexandris (1992) και των Markovits και συν. (2007), όπου οι μεν πρώτοι 

εντοπίζουν ότι η συναισθηματική δέσμευση των εργαζομένων στον ελληνικό ιδιωτικό 

τομέα είναι υψηλότερη, ενώ οι δεύτεροι καταλήγουν στην έρευνά τους ότι ισχύει το 

ακριβώς αντίστροφο. Κρίνοντας από την ανάλυση των δεδομένων, η συναισθηματική 

δέσμευση των εργαζομένων και των δύο τομέων του δείγματος είναι χαμηλή προς 

μέτρια, το οποίο πιθανώς εξηγείται από την οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχει 

περιέλθει η χώρα και κατ’ επέκταση οι οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Meyer και Allen (1991) ορίζουν ότι η συναισθηματική 

δέσμευση είναι απόρροια των παροχών του οργανισμού προς τον εργαζόμενο, στις 

οποίες περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους ανταμοιβές. Δεδομένου ότι η ελληνική 

οικονομία έχει συρρικνωθεί σημαντικά και έχει συμπαρασύρει προς τα κάτω τις 

αμοιβές και παροχές των εργαζομένων και στους δύο τομείς, οι διαφορές που 

υπήρχαν στις απολαβές μεταξύ των μεσαία και χαμηλά αμειβομένων εργαζομένων 

των δύο τομέων έχουν μετριασθεί, γεγονός στο οποίο μπορούν να βασιστούν τα 

όμοια επίπεδα συναισθηματικής δέσμευσης. 

                                                 
19

 Βλ. θεωρητικό μέρος. 
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Αυτό σημαίνει για τις μελλοντικές έρευνες οι οποίες θα ασχοληθούν με τα επίπεδα 

Ο.Δ. στους δύο τομείς εργασίας, ότι δεν αρκεί να λαμβάνεται υπόψη η γενικευμένη 

διαφορά δημόσιου έναντι ιδιωτικού τομέα, αλλά θα πρέπει να εξετάζονται τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά της εργασίας, του οργανωσιακού περιβάλλοντος, αλλά και 

του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν οργανισμοί και άτομα. 

Ωστόσο, σημαντικό είναι το εύρημα ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα 

εμφανίζονται να παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερη κανονιστική δέσμευση από 

τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η 

κανονιστική δέσμευση προκύπτει από το αίσθημα «υποχρέωσης» του ατόμου ότι 

πρέπει να παραμείνει στον οργανισμό (Meyer & Allen, 1991). Το αίσθημα αυτό 

προκύπτει είτε από τα χαρακτηριστικά και τις αξίες του ατόμου, είτε από εξωγενείς 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα οφέλη που έχει έως σήμερα αποκομίσει το 

άτομο από την παραμονή του στον οργανισμό. Κρίνεται λοιπόν, ότι σημαντικό ρόλο 

στα υψηλότερα επίπεδα κανονιστικής δέσμευσης των εργαζομένων του ιδιωτικού 

τομέα παίζουν οι μέχρι πριν την οικονομική κρίση επενδύσεις των ιδιωτικών 

οργανισμών προς τους εργαζομένους τους, οι οποίες με τη σειρά τους επιδρούν στην 

αίσθηση από πλευράς των ατόμων ότι οφείλουν να παραμείνουν προκειμένου να 

ανταποδώσουν τα παλαιότερα οφέλη και πιθανώς να βοηθήσουν τον εργοδότη τους 

να αντεπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες. Μάλιστα, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στον 

ιδιωτικό τομέα αισθάνονται ότι ο εργοδότης τους σημαίνει περισσότερα για αυτούς 

από ότι για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. Παρόλο που αυτή η δήλωση 

αναφέρεται στη συναισθηματική δέσμευση, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι οι 

εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα αισθανθούν περισσότερο την υποχρέωση να 

μείνουν και να στηρίξουν τον οργανισμό τους σε δύσκολες περιστάσεις. 
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Όσον αφορά στην επίδραση των διαστάσεων της πρωτεϊκής καριέρας σε εκείνες 

της οργανωσιακής δέσμευσης, όπως αναφέρεται και παραπάνω η αντίληψη ότι οι 

πρώτες επιδρούν αρνητικά στις δεύτερες είχε καθιερωθεί κυρίως σε θεωρητικό 

επίπεδο, ενώ ελάχιστη ήταν η σχετική έρευνα. Οι μεν Briscoe και Finkelstein (2009) 

δεν εντοπίζουν κάποια σημαντική επίδραση, ο δε Cakmak-Otluoglu (2012) σημειώνει 

ότι υφίστανται επιδράσεις και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις με διαφορετικά 

πρόσημα από εκείνα που μέχρι τότε υποστήριζαν οι σχετικές θεωρίες. Αντίστοιχα, 

κατά μία έννοια, με τα ευρήματα του Cakmak-Otluoglu (2012) είναι αυτά και της 

παρούσας μελέτης, με μία όμως διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση συσχέτισης 

και εν συνεχεία η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης που 

πραγματοποιήθηκαν δείχνουν ότι η αυτό-καθοδηγούμενη διαχείριση της καριέρας 

επηρεάζει θετικά και τις τρεις διαστάσεις της Ο.Δ., ενώ η καθοδηγούμενη με βάση τις 

αξίες διαχείριση της καριέρας επηρεάζει αρνητικά τη συναισθηματική και 

κανονιστική δέσμευση. 

Η σημαντική διαφορά των παραπάνω αποτελεσμάτων σε σχέση με εκείνα του 

Cakmak-Otluoglu (2012) είναι ότι εντοπίζεται όμοιος τρόπος επίδρασης της αυτό-

καθοδηγούμενης διαχείρισης της καριέρας στις διαστάσεις της Ο.Δ., δηλαδή θετική 

επίδραση και στις τρεις περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό αναφέρεται και πάλι ότι ο 

Cakmak-Otluoglu (2012) εντοπίζει αρνητική επίδραση της παραπάνω διάστασης της 

Π.Κ. στη δέσμευση λόγω συνέχειας και θετική στη συναισθηματική και κανονιστική 

δέσμευση. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας συμφωνούν με τους προγενέστερους θεωρητικούς ισχυρισμούς περί 

αρνητικής επίδρασης της Π.Κ. στην Ο.Δ., μόνο όμως στην περίπτωση της 

καθοδηγούμενης με βάση τις αξίες διαχείριση της καριέρας. 
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Από τα παραπάνω, δύναται να εξαχθεί το γενικότερο συμπέρασμα ότι η αυτό-

καθοδηγούμενη διαχείριση της καριέρας επηρεάζει θετικά τα επίπεδα της Ο.Δ., ενώ η 

καθοδηγούμενη με βάση τις αξίες διαχείρισης της καριέρας αρνητικά. Πρακτικά, 

αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ανεξάρτητοι και επιθυμούν να 

είναι επικεφαλής της καριέρας τους, επιθυμούν, αισθάνονται την ανάγκη και νιώθουν 

πως οφείλουν να παραμείνουν στον εργοδότη τους με την προϋπόθεση ότι τους 

προσφέρονται ευκαιρίες μάθησης και προοπτικές απασχολησιμότητας, ενώ τα άτομα 

των οποίων οι αποφάσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία τους και η αντίληψή τους για 

επιτυχία υποκινούνται από τις προσωπικές τους αξίες (π.χ. το άτομο επιλέγει εργασίες 

οι οποίες του δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσει τις αξίες του και να είναι «ο εαυτός 

του»), και όχι από εξωτερικούς παράγοντες όπως τα χρήματα, οι ευκαιρίες 

προαγωγής κ.λπ., παρουσιάζουν εύλογα χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής και 

κανονιστικής δέσμευσης. 

Τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη πληροφορία 

για τους υπευθύνους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, τόσο κατά την προσέλκυση 

και επιλογή προσωπικού, όσο και κατά τη διαχείριση της σταδιοδρομίας των 

στελεχών τους. Επίσης, με βάση τα προαναφερθέντα και συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα της παρούσας με τις προηγούμενες σχετικές μελέτες, θα μπορούσε να 

ειπωθεί αναφορικά με την επίδραση της Π.Κ. καριέρας στην Ο.Δ., ότι αυτή 

διαφοροποιείται ανάλογα με το ευρύτερο πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον στο 

οποίο διεξάγονται οι εν λόγω έρευνες. 

Ωστόσο, προχωρώντας σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος την ανάλυση των δεδομένων 

μας, αναδεικνύεται ότι πέρα από τις ιδιότητες του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο εξετάζεται η εν λόγω σχέση και οι οποίες φαίνεται να την επηρεάζουν, 
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σημαντικό ρόλο διαδραματίζει σε αυτή και το οργανωσιακό περιβάλλον, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Ειδικότερα, κατά την ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, 

όπου ο τομέας εργασίας λήφθηκε υπόψη ως μεσολαβητής στη σχέση Π.Κ. και Ο.Δ., 

εντοπίζεται ότι ο τομέας εργασίας επιδρά σημαντικά στη σχέση της καθοδηγούμενης 

με βάση τις αξίες διαχείρισης της καριέρας με τη συναισθηματική και τη δέσμευση 

λόγω συνέχειας, ενώ συμπληρωματικά αξίζει να σημειωθεί ότι η καθοδηγούμενη με 

βάση τις αξίες διαχείριση της σταδιοδρομίας επηρεάζει περισσότερο αρνητικά τη 

δέσμευση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός το οποίο πιθανώς να 

οφείλεται και στη μεγαλύτερη απόκλιση που παρουσιάζουν οι αξίες των ιδιωτικών 

οργανισμών από τις ελληνικές κοινωνικές αξίες σε σύγκριση με τις αξίες των 

δημόσιων οργανισμών, όπως εντοπίζουν και οι Markovits και συν. (2007). 

8.2. Προβληματισμοί - περιορισμοί 

Ως σημαντικότερος περιορισμός της έρευνας θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες 

προέρχονται από άτομα στα οποία έχει εύκολη πρόσβαση ο ερευνητής και όχι από 

τυχαία δειγματοληψία, το οποίο εμποδίζει σαφώς τη γενίκευση των ανωτέρω 

συμπερασμάτων για όλο τον πληθυσμό και άρα θα πρέπει αυτά να περιοριστούν στο 

δείγμα μόνο που χρησιμοποιήθηκε. Εξάλλου, το γεγονός ότι ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να προωθήσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας και στο δικό τους 

κύκλο, πιθανώς να προκαλεί φαινόμενα πόλωσης των απαντήσεων. 

Επίσης, κρίνεται ότι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ενδεχομένως επηρεάζεται 

και από την ελαφρώς ανομοιογενή κατανομή του δείγματος σε εργαζόμενους 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ χρονικοί και λοιποί περιορισμοί δεν επέτρεψαν να 

εξεταστούν ως μεταβλητές ελέγχου όλοι οι παράγοντες επίδρασης της Ο.Δ. οι οποίοι 

έχουν αναδειχθεί από προηγούμενες μελέτες. 
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8.3. Μελλοντική έρευνα 

Οι ερευνητές που προσπαθούν να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ των διαστάσεων 

της Π.Κ. και της Ο.Δ., στο εξής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τους 

οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες των περιβαλλόντων στα οποία επιχειρούν 

την έρευνα, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα εργασίας στον οποίο 

ανήκει το δείγμα τους. 

Επίσης, είναι σημαντικό κατά τη διερεύνηση των επιπέδων των διαστάσεων της 

Ο.Δ. σε διαφορετικές ομάδες ατόμων, να μην γίνεται η παραδοχή ότι επειδή εν γένει 

οι ομάδες διαφέρουν θα διαπιστωθούν και διαφορετικά επίπεδα Ο.Δ., αλλά θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη και να συνυπολογίζονται κάθε χρονική στιγμή τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της εργασίας, καθώς επίσης τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά και 

εκείνα του ευρύτερου περιβάλλοντος του ατόμου και του οργανισμού. Και αυτό διότι 

τα χαρακτηριστικά αυτά μεταβάλλονται τόσο μέσα στην πορεία του χρόνου, αλλά 

διαφοροποιούνται ακόμη και τη δεδομένη χρονική στιγμή ανάλογα με το οικονομικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

I. Ερωτηματολόγιο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Έρευνα για τη διαχείριση σταδιοδρομίας από 

εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Η εν λόγω έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τις στάσεις των εργαζομένων στον 

ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα ως προς τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους. 

Η έρευνα αποτελεί μέρος μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πραγματοποιείται υπό 

την εποπτεία μου. Ως εκ τούτου, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, αν θα μπορούσατε να 

αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας προκειμένου να συμπληρώσετε το 

ερωτηματολόγιο. Η πρωτοβουλία αυτή αφενός θα υποστηρίξει το έργο του ερευνητή, 

αφετέρου τα ευρήματα είναι δυνατό να παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον από 

ακαδημαϊκή σκοπιά. 

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της μελέτης αυτής θα 

αντιμετωπισθούν ως εμπιστευτικές και μόνο συγκεντρωτικές πληροφορίες θα 

συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση ή σε κάθε άλλη δημοσίευση που θα βασίζεται 

στην εν λόγω έρευνα. 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, 

Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου 

Επ. Καθ. Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 
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Εγνατία 156, 54006, Θεσσαλονίκη 

e-mail: ipapav@uom.gr 

 

Η συμβολή σας στην εν λόγω έρευνα είναι πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση 

της τελικής διατριβής μου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 36 αριθμημένα 

στοιχεία και ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις 

είναι 15 λεπτά περίπου. 

Τα προσωπικά δεδομένα θα διαχειρισθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και θα 

διαγραφούν μετά από την απαραίτητη επεξεργασία τους για τους σκοπούς της 

έρευνας. 

Για την περιήγησή σας στο ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις 

επιλογές "Πίσω" και "Συνέχεια", οι οποίες βρίσκονται στο κάτω μέρος των σελίδων. 

Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία χρειασθείτε, στο ekpmet1126@uom.edu.gr. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 

Βασίλης Χρηστίδης 

Μεταπτυχιακός φοιτητής 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαιδευτική & Κοινωνική Πολιτική 

e-mail: ekpmet1126@uom.edu.gr 
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Προσωπικές πληροφορίες 

1. Φύλο * 

άνδρας 

γυναίκα 

2. Ηλικία * 

<35 

36-45 

46-55 

56< 

3. Οικογενειακή κατάσταση * 

άγαμος/η 

σε σχέση 

έγγαμος/η 

διαζευγμένος/η 

χήρος/α 

4.α. Επιλέξτε πόσα παιδιά έχετε σε ηλικία * 
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0 1 2 3 4+ 

 

0 - 18 ετών 

 
     

 

4.β. Επιλέξτε πόσα παιδιά έχετε σε ηλικία * 

  

0 1 2 3 4+ 

 

18+ ετών 

 
     

 

 

Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία 

5. Επίπεδο εκπαίδευσης *Επιλέξτε το ανώτερο επίπεδο της εκπαίδευσής σας 

μεταδιδακτορικό 

διδακτορικό 

μεταπτυχιακό 

Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι. 

μεταδευτεροβάθμια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης 

γυμνάσιο/ λύκειο 

δημοτικό 

6. Έτη συνολικής εργασιακής εμπειρίας * 



 

 

-96- 

 

<5 

6-15 

16-25 

26< 

7. Εργάζομαι * 

στο δημόσιο τομέα 

στον ιδιωτικό τομέα 

8. Έτη εργασίας στο σημερινό μου εργοδότη * 

<5 

6-15 

16-25 

26< 

9. Η σύμβαση εργασίας μου είναι * 

ορισμένου χρόνου 

αορίστου χρόνου 

10. Στην παρούσα φάση, είστε υποχρεωμένος να παραμείνετε στο σημερινό σας 

εργοδότη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο; * 
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ναι 

όχι 

11. Ο τόπος εργασίας μου είναι * 

η Ελλάδα 

Άλλο:  

12. Είστε προσωρινά αποσπασμένος/η στο σημερινό σας εργοδότη από κάποιον 

άλλο οργανισμό/ επιχείρηση; * 

ναι 

όχι 

 

Στάσεις διαχείρισης καριέρας 

Επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με κάθε πρόταση 

13. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν περνούσα το υπόλοιπο της καριέρας μου στο 

σημερινό μου εργοδότη *1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = διαφωνώ ελαφρώς, 

4 = αναποφάσιστος, 5 = συμφωνώ ελαφρώς, 6 = συμφωνώ, 7 = συμφωνώ απόλυτα 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ        συμφωνώ 



 

 

-98- 

 

απόλυτα απόλυτα 

14. Θα ένιωθα ένοχος αν έφευγα τώρα από το σημερινό μου εργοδότη * 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

15. Δεν αισθάνομαι σαν "μέλος της οικογένειας" στο σημερινό μου εργοδότη * 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

16. Ακόμη και αν ήταν προς όφελός μου, δεν νιώθω ότι θα ήταν σωστό να αφήσω 

τώρα τον σημερινό μου εργοδότη *1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = διαφωνώ 

ελαφρώς, 4 = αναποφάσιστος, 5 = συμφωνώ ελαφρώς, 6 = συμφωνώ, 7 = συμφωνώ 

απόλυτα 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

17. Ο σημερινός μου εργοδότης αξίζει την αφοσίωσή μου * 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

18. Ακόμη και αν το ήθελα, θα μου ήταν πολύ δύσκολο να αφήσω στην παρούσα 

φάση το σημερινό μου εργοδότη * 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

19. Δεν αισθάνομαι "συναισθηματικά δεμένος" με το σημερινό μου εργοδότη *1 = 

διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = διαφωνώ ελαφρώς, 4 = αναποφάσιστος, 5 = 

συμφωνώ ελαφρώς, 6 = συμφωνώ, 7 = συμφωνώ απόλυτα 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

20. Νιώθω ότι έχω πολύ λίγες επιλογές σε περίπτωση που αποφασίσω να αφήσω 

το σημερινό μου εργοδότη * 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

21. Ο σημερινός μου εργοδότης σημαίνει πολλά για εμένα σε προσωπικό επίπεδο 

* 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

22. Οφείλω πολλά στο σημερινό μου εργοδότη *1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = 

διαφωνώ, 3 = διαφωνώ ελαφρώς, 4 = αναποφάσιστος, 5 = συμφωνώ ελαφρώς, 6 = 

συμφωνώ, 7 = συμφωνώ απόλυτα 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

23. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η παραμονή μου στο σημερινό μου 

εργοδότη είναι θέμα αναγκαιότητας, όσο και επιθυμίας * 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

24. Δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση να παραμείνω στο σημερινό μου εργοδότη * 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 
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Επιλέξτε τον βαθμό στον οποίο οι ακόλουθες προτάσεις είναι αληθείς για εσάς 

25. Όταν δεν προσφέρονται ευκαιρίες ανάπτυξης από τους εργοδότες μου, τις 

αναζητώ ο ίδιος *1 = σε μικρό βαθμό ή καθόλου, 2 = σε περιορισμένο βαθμό, 3 = σε 

κάποιο βαθμό, 4 = σε σημαντικό βαθμό, 5 = σε μεγάλο βαθμό 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

26. Είμαι υπεύθυνος για την επιτυχία ή την αποτυχία μου στην καριέρα μου * 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

27. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα το πως οι άλλοι άνθρωποι αξιολογούν τις 

επαγγελματικές μου επιλογές * 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

28. Συνολικά, έχω μια πολύ ανεξάρτητη, αυτο-κατευθυνόμενη καριέρα *1 = σε 

μικρό βαθμό ή καθόλου, 2 = σε περιορισμένο βαθμό, 3 = σε κάποιο βαθμό, 4 = σε 

σημαντικό βαθμό, 5 = σε μεγάλο βαθμό 
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1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

29. Η ελευθερία να επιλέγω τη δική μου πορεία σταδιοδρομίας είναι μία από τις 

πιο σημαντικές αξίες μου * 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

30. Σε περίπτωση που οι εργοδότες μου μού ζητήσουν να κάνω κάτι το οποίο 

έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες μου, θα ακολουθήσω τη συνείδησή μου * 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

31. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος για τη δική μου καριέρα *1 = σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου, 2 = σε περιορισμένο βαθμό, 3 = σε κάποιο βαθμό, 4 = σε σημαντικό βαθμό, 

5 = σε μεγάλο βαθμό 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή      σε μεγάλο 
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καθόλου βαθμό 

32. Το τι πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό στην καριέρα μου, είναι περισσότερο 

σημαντικό για μένα, από το τι πιστεύουν οι εργοδότες μου * 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

33. Σε τελική ανάλυση, στηρίζομαι στον εαυτό μου προκειμένου να προωθήσω 

την καριέρα μου * 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

34. Στο παρελθόν, κινήθηκα με βάση τις δικές μου αξίες, όταν οι εργοδότες μου 

μού ζήτησαν να κάνω κάτι με το οποίο δεν συμφωνούσα *1 = σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου, 2 = σε περιορισμένο βαθμό, 3 = σε κάποιο βαθμό, 4 = σε σημαντικό βαθμό, 

5 = σε μεγάλο βαθμό 

 

1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

35. Όσον αφορά στην καριέρα μου, είμαι πάρα πολύ "ο εαυτός μου" * 
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1 2 3 4 5 

 

σε μικρό βαθμό ή 

καθόλου      

σε μεγάλο 

βαθμό 

 

Επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε 

36.α. Προτίθεμαι να παραιτηθώ από τη σημερινή μου εργασία το συντομότερο 

δυνατό *1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = διαφωνώ ελαφρώς, 4 = 

αναποφάσιστος, 5 = συμφωνώ ελαφρώς, 6 = συμφωνώ, 7 = συμφωνώ απόλυτα 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

διαφωνώ 

απόλυτα        

συμφωνώ 

απόλυτα 

36.β. Εξηγείστε τους λόγους για τους οποίους σκέφτεστε να αφήσετε αυτή την 

εργασία  

Ευχαριστώ για το χρόνο σας 

Αφού ελέγξτε τις απαντήσεις σας, παρακαλώ επιλέξτε "Υποβολή". Για την 

περιήγησή σας στο ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις επιλογές 

"Πίσω" και "Συνέχεια", οι οποίες βρίσκονται στο κάτω μέρος των σελίδων. 
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Βασίλης Χρηστίδης Μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαιδευτική & Κοινωνική Πολιτική e-

mail: ekpmet1126@uom.edu.gr 
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