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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Οργανωσιακή δέσμευση και η Οργανωσιακή απόδοση καθώς και η μεταξύ τους σχέση 

έχουν γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών. Η Οργανωσιακή δέσμευση  αποτελείται από ένα 

συνδυασμό στάσεων και συμπεριφοριστικών προθέσεων του εργαζομένου απέναντι στον 

Οργανισμό που εργάζεται. Ενώ, η Οργανωσιακή απόδοση περιλαμβάνει την ανάλυση της 

απόδοσης μιας εταιρείας σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους της. 

 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μέτρηση του βαθμού της Οργανωσιακής δέσμευσης και 

της Οργανωσιακής απόδοσης των εργαζομένων φαρμακευτικών εταιρειών καθώς και την 

στοιχειοθέτηση της μεταξύ τους σχέσης στηριζόμενη στο μοντέλο δέσμευσης των τριών 

συνιστωσών των Allen & Meyer (1993). Επιπλέον, παρουσιάζεται ο προσδιορισμός της 

σχέσης εξάρτησης των διαστάσεων αυτών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων των φαρμακευτικών εταιρειών. 

 

Η έρευνα εφαρμόστηκε στον φαρμακευτικό κλάδο σε ένα δείγμα 50 εργαζομένων 

διαφόρων φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα της Ελλάδας, με 

τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Η εν λόγω στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε 

με το υπολογιστικό πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης IBM SPSS Statistics 26.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 

Οργανωσιακής δέσμευσης. Η διάσταση της Οργανωσιακής δέσμευσης που εμφανίζεται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή της συναισθηματικής. Επιπλέον, παρουσιάζεται μεγάλος 

βαθμός Οργανωσιακής απόδοσης στις φαρμακευτικές εταιρείες στις οποίες μοιράστηκαν 

τα ερωτηματολόγια. Με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν στο συγκεκριμένο δείγμα, δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική  συσχέτιση των διαστάσεων της Oργανωσιακής δέσμευσης 

και της Oργανωσιακής απόδοσης. Επίσης, συμπεραίνεται  πως η Ατομική απόδοση 

επηρεάζει θετικά την επίδοση του Οργανισμού. Τέλος, οι διαστάσεις της Οργανωσιακής 

δέσμευσης δεν επηρεάζουν απευθείας την επίδοση του Οργανισμού. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Οργανωσιακή δέσμευση, Οργανωσιακή απόδοση, εργαζόμενοι 

φαρμακευτικών εταιρειών  
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ABSTRACT 

Organizational commitment and Organizational performance as well as the relationship 

then have been the subject of much research. Organizational commitment consists of a 

combination of attitudes and behavioral intentions of the employee towards the 

organization he works for. While, Organizational performance includes the analysis of a 

company’s performance in relation to its goals and objectives. 

The present research aims to measure the degree of Organizational commitment and 

Organizational performance of the employees of pharmaceutical companies as well as to 

find the relationship between them, based on the three-component commitment model of 

Allen & Meyer (1993). Furthermore, the determination of the relationship between the 

dimensions of Organizational commitment and Organizational performance and 

demographic characteristics of the employees of the pharmaceutical companies is 

presented. 

The research was applied in the pharmaceutical field to a sample of 50 employees of 

various pharmaceutical companies operating in Greece, with the help of questionnaires. 

The statistical processing was performed with the statistical analysis software IBM SPSS 

Statistics 26. 

The results indicated that employees show high percentages of organizational 

commitment. The dimension of Organizational commitment that appears to a greater 

extent is that the emotional aspect. Moreover, there is a high degree of Organizational 

efficiency in pharmaceutical companies that distributed the questionnaires. Based on the 

findings in this sample, there is no statistically significant positive correlation between 

the dimensions of Organizational commitment and Organizational performance. Also, 

individual performance seems to affect the performance of the Organization. Finally, the 

dimensions of Organizational commitment do not directly affect the performance of 

Organization. 

Key Words: Organizational commitment, Organizational performance, employees of 

pharmaceutical companies   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

Εισαγωγή στην έρευνα 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι υπεύθυνοι του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων 

αναζητούν νέες πρακτικές που θα βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων και θα 

δώσουν στην επιχείρηση ένα δυναμικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της.  

 

Η Οργανωσιακή δέσμευση είναι μία από αυτές τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από 

τις επιχειρήσεις και φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγικότητα και την 

αποδοτικότητα των εργαζομένων (Katzell & Austin, 1992), ωθώντας τους να 

προσφέρουν πολλά στον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται (Mathieu & Zajac, 1990). 

H έννοια της Οργανωτικής δέσμευσης βρίσκεται στο επίκεντρο της Διοίκησης των 

Ανθρωπίνων Πόρων καθώς έχει αναγνωρισθεί η αναγκαιότητά της, για την αποδοτική 

λειτουργία ενός Οργανισμού. 

 

Συνεπώς, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον κόσμο των επιχειρήσεων, 

που παρατηρείται έντονη κινητικότητα των εργαζομένων από τον έναν Oργανισμό στον 

άλλον, η ανάπτυξη του αισθήματος της Οργανωσιακής δέσμευσης φαίνεται  πως μπορεί 

να προσδώσει πολλά οφέλη αφενός στον Οργανισμό και αφετέρου στον εργαζόμενο. 

Έτσι, ο εργαζόμενος με την παραμονή του σε έναν Oργανισμό που του παρέχει την 

αίσθηση του ανήκειν  και του εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα να θέλει να είναι πιο 

παραγωγικός και αποδοτικός στον οργανισμό που απασχολείται. Και από την άλλη 

πλευρά δηλαδή αυτή του Οργανισμού, η δέσμευση να μειώνει τις πιθανότητες 

αποχωρήσεων των εργαζομένων και να τους ωθεί να είναι συνεπείς στα εργασιακά τους 

καθήκοντα κατορθώνοντας έτσι την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού και κατά 

συνέπεια εργαζόμενους περισσότερο παραγωγικούς (Mowday et al., 1982). 
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1.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των εννοιών της Οργανωσιακής 

δέσμευσης και των τριών διαστάσεων της καθώς και η έννοια της Οργανωσιακής 

απόδοσης εφαρμοζόμενη σε εργαζομένους φαρμακευτικών εταιρειών. Επίσης, μελετάται 

η πιθανή αλληλεξάρτηση αυτών των εννοιών. Τέλος, ελέγχεται η συσχέτιση των 

μεταβλητών της Οργανωσιακής δέσμευσης και απόδοσης με τα δημογραφικά στοιχεία 

όπως αυτά συλλέχθηκαν μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

Θεωρητικό πλαίσιο, Ερευνητικά Ερωτήματα και 

Υποθέσεις 

 

2.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Στο κεφάλαιο αυτό της διπλωματικής εργασίας διερευνώνται οι έννοιες της 

Oργανωσιακής δέσμευσης και οι αντίστοιχες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί από 

διάφορους ερευνητές. Επιπλέον, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

Oργανωσιακή δέσμευση και  παρουσιάζεται το μοντέλο των τριών συνιστωσών. 

Επιπρόσθετα, μελετάται η έννοια της Oργανωσιακής απόδοσης σε συσχέτιση με την 

ατομική απόδοση και την επίδοση του Οργανισμού. Τέλος, παρουσιάζεται το ερευνητικό 

ενδιαφέρον για την σχέση της Oργανωσιακής δέσμευσης με την Oργανωσιακή απόδοση 

και πως αλληλοεπιδρά η μία με την άλλη. 

 

 

2.1.1 Ορισμός της Οργανωσιακής δέσμευσης 

 

Η δέσμευση των εργαζομένων είναι μία ιδέα  σχετικά νέα στη διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων και έχει κάνει την εμφάνιση της στη βιβλιογραφία τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες, (Robinson et al., 2004 ). Μέχρις στιγμής, δεν υπάρχει ένας ενιαίος και κοινά 

αποδεκτός ορισμός για την Οργανωσιακή δέσμευση παρά το γεγονός ότι  έχουν 

διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί που προσπάθησαν να περιγράψουν την έννοια της 

Οργανωσιακής δέσμευσης, χωρίς να έχει βρεθεί κάποιος κοινά αποδεκτός που να τον 

προσδιορίζει. 
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Σύμφωνα με τους Mowday et al., (1979), η Οργανωσιακή δέσμευση είναι η αποδοχή και 

η πίστη του εργαζομένου στις αρχές και στις αξίες του Οργανισμού καθώς και η 

προσπάθεια που καταβάλλει για την επίτευξη των στόχων του . Ο εργαζόμενος επιθυμεί 

να συμμετέχει ενεργά ώστε να επιτευχθούν τόσο οι στόχοι του Οργανισμού όσο και για 

να βελτιωθούν οι επιδόσεις του, σε ατομικό επίπεδο, εκφράζοντας  με αυτόν τον τρόπο   

τις δηλώσεις και τις πράξεις τους για συνεχή εξέλιξη.  

 

Οι ερευνητές Ferris  & Aranya (1983), αναφέρουν πως η Οργανωσιακή δέσμευση 

αποτελείται από ένα συνδυασμό στάσεων και συμπεριφοριστικών προθέσεων . Ο ίδιος ο 

εργαζόμενος νιώθει την ανάγκη να συμμετέχει ενεργά στην εργασία και να αναλαμβάνει 

νέα καθήκοντα. Μία άλλη ερμηνεία που έχει δοθεί από τους Frank et al., (2004) είναι «το 

ποσό ενέργειας που αυτοβούλως επενδύουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους». 

 

Οι Allen & Meyer (1990), υποστηρίζουν πως η Οργανωσιάκη δέσμευση είναι η «η 

ψυχολογική κατάσταση η οποία συνδέει το άτομο με τον οργανισμό», οι ίδιοι συγγραφείς 

το 1997 κάνουν διαχωρισμό της έννοιας της Οργανωσιακής δέσμευσης (commitment) με 

συγγενείς εκφράσεις όπως οργανωσιακή ικανοποίηση (job satisfaction) και 

Οργανωσιακή ανάμειξη (job involvement). Πιο συχνά η δέσμευση των εργαζομένων έχει 

οριστεί ως συναισθηματική και πνευματική δέσμευση στον Οργανισμό (Shaw, 2005).  

 

Οι Robinson et al., (2004), ορίζουν την δέσμευση των εργαζομένων ως «μία θετική στάση 

που κατέχει ο υπάλληλος προς τον Οργανισμό και τις αξίες του». Ένας αφοσιωμένος 

υπάλληλος γνωρίζει το επιχειρηματικό πλάνο του Οργανισμού που εργάζεται και 

συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για να βελτιώσει τις επιδόσεις του στο πλαίσιο 

της εργασίας του προς όφελος του Οργανισμού. Από την πλευρά του ο Οργανισμός, 

πρέπει να εργαστεί για την ανάπτυξη και την προώθηση της ιδέας  της δέσμευσης των 

εργαζομένων, πάντα απαιτείται μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. 

 

Οι Hall et al. (1970), παρουσιάζουν την οργανωσιακή δέσμευση ως την «διαδικασία με 

την οποία οι στόχοι του Οργανισμού  και εκείνων του ατόμου γίνονται όλο πιο 

ολοκληρωμένα σύμφωνοι». Σύμφωνα με τους Sheldon & Elliot (1998), η οργανωσιακή 

δέσμευση ορίζεται ως η στάση ή ο προσανατολισμός προς τους Οργανισμούς, που 

συνδέει ή προσελκύει το άτομο με τους Οργανισμούς. Οι Hrebiniak & Alluto (1972), 

χαρακτήρισαν την οργανωσιακή δέσμευση ως την απροθυμία του εργαζόμενου να 

αποχωρήσει για μία άλλη εναλλακτική επαγγελματική επιλογή, η οποία πιθανόν να του 
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απέφερε μικρότερες οικονομικές απολαβές, κατώτερη ιεραρχική θέση και αμφίβολες 

σχέσεις με τους συναδέλφους. 

 

2.1.2 Μορφές Oργανωσιακής δέσμευσης, το Μοντέλο των τριών 

συνιστωσών (Three Components Model) των Allen & Meyer 

 

Σύμφωνα με Allen & Meyer (1990), «Οι εργαζόμενοι με ισχυρή συναισθηματική 

δέσμευση παραμένουν σε έναν οργανισμό επειδή το θέλουν, οι εργαζόμενοι με ισχυρή 

συνεχιζόμενη δέσμευση παραμένουν στον οργανισμό επειδή πρέπει και οι εργαζόμενοι 

με ισχυρή κανονιστική δέσμευση παραμένουν επειδή πιστεύουν ότι το οφείλουν στον 

οργανισμό» 

 

Έτσι, οι Allen & Meyer (1990), πρότειναν το μοντέλο τριών συνιστωσών της 

Οργανωσιακής δέσμευσης (TCM). Αντιλήφθηκαν την δέσμευση ως μία ψυχολογική 

κατάσταση η οποία αυξάνει την επιθυμία του εργαζομένου να παραμείνει στον 

οργανισμό που εργάζεται.  

 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, λοιπόν, η Οργανωσιακή δέσμευση παρουσιάζεται σε τρεις 

διαφορετικές μορφές. 

 

1. Τη Συναισθηματική Δέσμευση (Affective Commitment) 

2. Τη Συνεχιστική Δέσμευση (Continuance Commitment) 

3. Την Κανονιστική Δέσμευση (Normative Commitment) 

 

 Η πρώτη διάσταση είναι η συναισθηματική δέσμευση (affective commitment) και 

αφορά τη συναισθηματική και ψυχολογική σύνδεση του εργαζομένου με τον Οργανισμό. 

Ο εργαζόμενος ταυτίζεται με τις αξίες και τους στόχους του Οργανισμού. Επιπλέον ο 

συναισθηματικά δεσμευμένος εργαζόμενος δείχνει αφοσίωση στον οργανισμό, επιθυμεί 

να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες και είναι πρόθυμος να επιδιώξει τους 

οργανωσιακούς στόχους. Τέλος, ο εργαζόμενος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια προς 

όφελος του Οργανισμού και δείχνει επιθυμία  να παραμείνει σε αυτόν.  
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Στις μελέτες τους, οι Allen & Meyer (1990), όρισαν κάποιες συνθήκες που επιτυγχάνουν 

την συναισθηματική δέσμευση :  

 

 Ελκυστική εργασία 

 Ξεκάθαρος ο ρόλος του εργαζομένου και ο στόχος του Οργανισμού 

 Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και Οργανισμού 

 Οργανωσιακή δικαιοσύνη 

 Ευκαιρίες συμμετοχής στις  αποφάσεις και στις διαδικασίες του Οργανισμού 

 

Η δεύτερη διάσταση είναι η συνεχιστική δέσμευση (continuance commitment) και 

σχετίζεται με το κατά πόσο οι υπάλληλοι αισθάνονται την ανάγκη να παραμείνουν στον 

οργανισμό τους. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι σκέφτονται το κόστος που θα 

τους επιφέρει η παραίτηση τους από τον οργανισμό. Η δέσμευση συνέχειας είναι γνωστή 

και ως δέσμευση συμφέροντος και αφορά τις απώλειες που πιστεύει πως  θα έχει ο 

εργαζόμενος  αν παραιτηθεί από τον οργανισμό που εργάζεται. Ο εργαζόμενος παραμένει 

στην δουλειά του καθώς θεωρεί πως δεν έχει δυνατότητα να βρει άλλη δουλειά. 

Παράγοντες που ενισχύουν τη συνεχιζόμενη δέσμευση είναι : 

 

 Η οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου. Ένας έγγαμος θα δυσκολευτεί να 

αποφασίσει να αλλάξει δουλειά. 

 

 Η ηλικία του εργαζόμενου. Ένας νέος ηλικιακά ή ένας μεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόμενος δυσκολεύεται να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον. 

 

 Η κατάρτιση, εάν η εκπαίδευση που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι χρήσιμη σε 

έναν άλλο οργανισμό. 

 

 Η έλλειψη εναλλακτικών ευκαιριών εργασίας. 

 

 Επιπλέον, το μέτριο εκπαιδευτικό υπόβαθρο του εργαζομένου τον δεσμεύει 

στον οργανισμό του. 

 

Η τρίτη διάσταση της Οργανωσιακής δέσμευσης είναι η κανονιστική δέσμευση 

(normative commitment). Ο εργαζόμενος νιώθει την υποχρέωση να παραμείνει στον  



7 
 

Οργανισμό, η ηθική του δεν του επιτρέπει να παραιτηθεί από την εργασία του και νιώθει 

την ανάγκη να παραμείνει πιστός σε αυτόν. 

 

Τα κοινά χαρακτηριστικά των τριών διαστάσεων της οργανωσιακής δέσμευσης είναι τα 

ακόλουθα : 

 

1. Ο αντικατοπτρισμός  της σχέσης μεταξύ Οργανισμού και εργαζομένου, 

 

2. Η δημιουργία  σύνδεσης μεταξύ εργαζομένου και Οργανισμού μειώνοντας την 

πιθανότητα παραίτησης των εργαζομένων, 

  

3. Η ενίσχυση του αισθήματος “δέσμευσης”  του εργαζόμενου στον Oργανισμό. 

  

 

2.1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την Οργανωσιακή δέσμευση  

 

Πολλοί μελετητές ερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την Οργανωσιακή 

δέσμευση. 

 

Οι  Gallie & White (1993), διαπίστωσαν πως οι εργαζόμενοι με υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης. Και από την άλλη σύμφωνα με 

τους Mathieu & Zajac (1990), οι οποίοι μελέτησαν το κατά πόσο ο παράγοντας της 

ηλικίας επηρεάζει την δέσμευση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή αυξάνεται 

αναλογικά με την ηλικία. 

 

Η ικανοποίηση εργασίας, τα κίνητρα, η συμμετοχή σε αποφάσεις και η επιθυμία του 

εργαζομένου να παραμείνει στον οργανισμό επηρεάζουν θετικά  την Oργανωσιακή 

δέσμευση ενώ η αλλαγή εργασίας και η απουσία συμμετοχής σε αποφάσεις έχουν 

αρνητική σχέση με την δέσμευση σύμφωνα με τους Becker & Landy (1987). 

 

Δημογραφικοί παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, η οικογενειακή 

κατάσταση και η εργασιακή εμπειρία επηρεάζουν την οργανωσιακή δέσμευση σύμφωνα 

με τους Abdyla & Shaw (1999). Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν πως άντρες 
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με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης σε 

σύγκριση με τις γυναίκες.  

 

Ο Abdel-Halim (1987), πραγματοποίησε μία έρευνα σε 1116 υπαλλήλους σε 

διαφορετικούς Οργανισμούς στο Πακιστάν. Μελέτησε πως  ο μισθός, η φύσης της 

εργασίας, η ασφάλεια και η ένωση των συνδικάτων  επηρεάζουν την Οργανωσιακή 

δέσμευση. Συμπέρανε πως ο καλός μισθός, η ενδιαφέρουσα εργασία, και οι καλές 

σχέσεις μεταξύ των εργαζόμενων του Οργανισμού είναι παράγοντες που είχαν θετική 

επίδραση στην Οργανωσιακή δέσμευση. Τέλος, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο 

Οργανισμός που καλύπτει τις ψυχολογικές ανάγκες των εργαζομένων του και παρέχει 

ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον ενισχύει την δέσμευση τους.  

 

Η Οργανωσιακή δέσμευση εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

εργαζομένου, της εργασίας και του Οργανισμού, (Oliver, 1990). Αυτά επηρεάζουν τα 

επίπεδα δέσμευσης, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τη συνέπεια και την προσπάθεια 

των εργαζομένων να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον. 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση βρέθηκε πως έχει θετικό αντίκτυπο στην Οργανωσιακή 

δέσμευση. Δηλαδή όσο αυξάνεται το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία, άλλο τόσο 

αυξάνεται και το επίπεδο της Οργανωσιακής δέσμευσης. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι η 

παρουσία ορισμένων διαστάσεων εργασίας, όπως η αυτονομία (Dunham et al., 1994), η 

ενδιαφέρουσα εργασία, (Allen & Meyer, 1997) , και η ποικιλία εργασίας (Steers, 1977), 

έχουν θετική επίδραση στην Οργανωσιακή δέσμευση. Για παράδειγμα, στο MARA 

Higher Education Division, δόθηκε στους εκπαιδευτικούς περισσότερη αυτονομία, 

περισσότερη ελευθερία να καθορίσουν την μέθοδο διδασκαλίας που επιθυμούν, ευχέρεια 

στον προγραμματισμό των μαθημάτων τους και οι ίδιοι να επιλέγουν την μέθοδο 

αξιολόγησης των μαθητών τους και με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε μεγαλύτερη 

Οργανωσιακή δέσμευση. 

 

Σύμφωνα με τον Lew (2009), η Οργανωσιακή υποστήριξη επηρεάζει άμεσα την 

Οργανωσιακή δέσμευση και βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 134 

Ακαδημαϊκούς σε τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Μαλαισία. Βάσει της ανωτέρω 

έρευνας, ο Οργανισμός πρέπει να αναγνωρίζει την συνεισφορά των Ακαδημαϊκών και να 

παρέχει μεγαλύτερη υποστήριξη σε αυτούς, έτσι ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας 

διδασκαλία. 
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Οι O’Reilly & Caldwell (1980), διαπίστωσαν ότι οι υπάλληλοι που στήριζαν τις 

εργασιακές τους επιλογές σε εσωγενείς παράγοντες προερχόμενους από τον Οργανισμό, 

όπως για παράδειγμα μισθολογικά κίνητρα ή κίνητρα ιεραρχικής ανέλιξης, ήταν πιο 

ικανοποιημένοι και δεσμευμένοι από αυτούς που επηρεάζονταν από εξωγενείς 

παράγοντες όπως οικογένεια, ηλικία και δημογραφικούς παράγοντες. 

 

Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε δημόσιο φορέα της Αυστραλίας, σε δείγμα 276 ατόμων 

από 500 Οργανισμούς, μελετήθηκε η σχέση της Οργανωσιακής δέσμευσης με 

πολιτιστικούς, οργανωσιακούς και δημογραφικούς παράγοντες. Χαρακτηριστικό 

συμπέρασμα της ανωτέρω έρευνας αποτελεί ότι τα επίπεδα ιεραρχίας των εργαζομένων 

επηρεάζουν το επίπεδο της δέσμευσης. Σημαντικό ρόλο αναφορικά με τα ανωτέρω, 

αποτέλεσαν αφενός μεν οι οργανωτικοί παράγοντες, όπως η εργασιακή ικανοποίηση, οι 

οικονομικές απολαβές και η οργανωσιακή υποστήριξη, αφετέρου δε οι πολιτιστικοί 

παράγοντες όπως η ομαδική εργασία, ο σεβασμός και οι καινοτόμες πρωτοβουλίες (Su 

et al., το 2013).  

 

Οι Dex & Scheibl  (1999), εφάρμοσαν την παλινδρόμηση OLS για να καταγράψουν το 

μέτρο της δέσμευσης και για να καθορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

συναισθηματική, την συνεχιζόμενη και την κανονιστική δέσμευση. Η έρευνα έδειξε πως 

η πρόσβαση σε ορισμένες φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές, όπως η φροντίδα των 

παιδιών και η εργασία από το σπίτι, βελτιώνουν την Οργανωσιακή δέσμευση στον 

ιδιωτικό τομέα αλλά όχι στον δημόσιο. Επίσης, η ίδια έρευνα κατέληξε ότι η 

Οργανωσιακή πολιτική, σχετιζόμενη ιδίως με την οικογενειακή ευημερία, επηρεάζει την 

Οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων. 

 

Οι Shastri et al. (2010)., εξέτασαν τη σχέση της χαρισματικής ηγεσίας και της 

Οργανωσιακής δέσμευσης σε δείγμα 147 υπαλλήλων σε έναν οργανισμό στην Ινδία 

διαπιστώνοντας πως η χαρισματική ηγεσία και η εργασιακή ικανοποίηση ασκούν ισχυρή 

επίδραση στην δέσμευση των εργαζομένων του Οργανισμού. Επιπλέον, η μελέτη δείχνει 

ότι όταν ο επικεφαλής χαρακτηρίζεται από χαρισματική συμπεριφορά, οι εργαζόμενοι 

τείνουν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι και να εμφανίζουν ισχυρότερη δέσμευση 

στον Οργανισμό. Για αυτό τον λόγο, οι επικεφαλής πρέπει να είναι σαφείς σχετικά με 

τους στόχους και τις αξίες του Οργανισμού ώστε να υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση με 

τις επιθυμίες και τις ανάγκες των εργαζομένων και του Οργανισμού. 
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Σύμφωνα με τον Ongori (2007), μεταξύ του πλήθους των παραγόντων που επηρεάζουν 

την Οργανωσιακή δέσμευση του προσωπικού, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο βαθμός 

του εμπλουτισμού και της ενδυνάμωσης της εργασίας τους. Από την άλλη μεριά, οι 

Camilleri & Van Der Heijden (2007), διαπίστωσαν πως το επίπεδο εκπαίδευσης, η 

προσωπικότητα και η ιεραρχική θέση καθορίζουν το επίπεδο δέσμευσης ενός ατόμου 

στον οργανισμό. Επίσης, ότι το επίπεδο εκπαίδευσης και η ιεραρχική θέση επηρεάζουν 

περισσότερο την συνεχιζόμενη και κανονιστική δέσμευση, ενώ η προσωπικότητα 

επηρεάζει περισσότερο  την συναισθηματική δέσμευση. 

 

2.1.4 Μέτρηση της Οργανωσιακής Δέσμευσης 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ποσοτική μελέτη. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για τη 

διεξαγωγή της είναι η χρήση δομημένου ερωτηματολογίου . Τα ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν σε εργαζομένους διάφορων Φαρμακευτικών Εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην χώρα της  Ελλάδας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται τη μέτρηση της Οργανωσιακής δέσμευσης 

και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο 

Organizational Commitment Questionnaire- OCG των Mowday et al. (1979), ενώ στη 

δεύτερη ενότητα πραγματοποιήθηκε η μέτρηση της Οργανωσιακής απόδοσης, από  τους 

Delany & Huselid (1996). 

 

2.2 Ορισμός της Οργανωσιακής Απόδοσης 

 

Η Οργανωσιακή απόδοση περιλαμβάνει την ανάλυση της απόδοσης ενός Οργανισμού σε 

σχέση με τους στόχους του και σχετίζεται με το πώς μία οργανωμένη ομάδα ατόμων  με 

συγκεκριμένο σκοπό φέρει εις πέρας μία ορισμένη διαδικασία-εργασία. Στα πλαίσια της 

Οργανωσιακής απόδοσης, επιπρόσθετα, εξετάζεται η ατομική απόδοση και η συνολική 

επίδοση του Οργανισμού ως προς την αποτελεσματικότητα του, την απόδοση του και την 

καινοτομία του. Η ατομική απόδοση εξετάζει τον τρόπο που ο εργαζόμενος επιτελεί τα 

εργασιακά του καθήκοντα καθώς επίσης τα αποτελέσματα που παράγει σε σχέση με την 

προσπάθεια που έκανε. Η ατομική απόδοση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως 

η θέληση του εργαζομένου να ολοκληρώσει το έργο που του έχει ανατεθεί ή ικανότητα 
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του να μπορέσει να φέρει εις πέρας  το έργο αυτό (Shore & Martin, 1989). Επιπλέον, η 

ατομική απόδοση χαρακτηρίζεται ως το σύνολο αποτελεσματικών μεμονωμένων 

επιδόσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενός Οργανισμού (Amos et al. 

2004). Παράλληλα εξετάζοντας την επίδοση του Οργανισμού μπορεί να μελετηθεί ως 

προς την αποτελεσματικότητα, εάν η επιχείρηση καταφέρνει να πετύχει τους 

οργανωσιακούς της στόχους, ως προς την αποδοτικότητα, εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

τους λιγότερους δυνατούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και ως προς την 

καινοτομία, εάν η επιχείρηση παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και διαδικασίες και παράγει 

καινοτόμα προϊόντα. 

 

2.3 Οργανωσιακή Απόδοση και Οργανωσιακή Δέσμευση 

 

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της Οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων 

βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνών, καθώς θεωρείται ότι συνδέεται άμεσα με την 

αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Η Οργανωσιακή δέσμευση έχει γίνει μία από τις 

πιο δημοφιλείς εργασιακές συμπεριφορές που έχουν μελετηθεί από τους ερευνητές. Ο 

Akintayo (2010), πιστεύει πως η Οργανωσιακή δέσμευση προσφέρει στον οργανισμό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

 

Η δέσμευση των εργαζομένων φαίνεται να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία 

των οργανισμών. Οι εργαζόμενοι με χαμηλά επίπεδα δέσμευσης, φαίνεται να μην 

ενδιαφέρονται για την επιτυχία του Οργανισμού, αλλά για τη προσωπική τους επιτυχία 

και δεν εστιάζουν στους στόχους και στο όραμα του Οργανισμού επιλέγοντας στην 

πορεία μια πιο ελκυστική προσφορά εργασίας από έναν άλλο οργανισμό. 

 

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι με υψηλή δέσμευση σε έναν οργανισμό θεωρούν τον εαυτό 

τους αναπόσπαστο κομμάτι αυτού και οτιδήποτε απειλεί τον οργανισμό αποτελεί  επίσης 

επικείμενο κίνδυνο για αυτούς με τους υπαλλήλους να εμπλέκονται δημιουργικά και 

προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους του Οργανισμού. Οι ¨δεσμευμένοι¨ εργαζόμενοι, 

προσπαθούν ώστε ο Οργανισμός να πετύχει τους στόχους, και να είναι πιο αποδοτικός 

και παραγωγικός, έχοντας μεγαλύτερη διάθεση να συνεισφέρουν από τον χρόνο και την 

ενέργειά τους για την επιδίωξη των Οργανωσιακών στόχων. Για πολλούς Οργανισμούς, 

η οργανωσιακή δέσμευση είναι το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα σύμφωνα με τους 

Hunjra et al. (2010). 
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Οι Khan A.S. & Khan A.N. (2011), μελέτησαν την σχέση μεταξύ της Οργανωσιακής 

δέσμευσης και της Οργανωσιακής απόδοσης. Πήραν 153 δείγματα από δημόσιους και 

ιδιωτικούς υπαλλήλους που εργάζονται σε πετρελαϊκές εταιρείες και σε εταιρείες 

φυσικού αερίου στο Πακιστάν και τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ της Οργανωσιακής δέσμευσης και Οργανωσιακής απόδοσης.  

 

Οι Ali et al (2010), διαπίστωσαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, Οργανωσιακής δέσμευσης και Οργανωσιακής απόδοσης, Και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους μέσω της 

Οργανωσιακής δέσμευσης. Επιπλέον, πρότειναν τρόπους που θα μπορούσαν να 

ενισχύσουν την Οργανωσιακή δέσμευση, όπως η συμμετοχή σε κοινωνικές 

δραστηριότητες που θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειες τους. 

 

Ο Ahmad (2010), διερεύνησε την αλληλεξάρτηση της Οργανωσιακής δέσμευσης και της 

Οργανωσιακής απόδοσης, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 310 υπαλλήλους από 15 

διαφορετικές διαφημιστικές εταιρείες στο Πακιστάν. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι 

εργαζόμενοι που είχαν μεγαλύτερη δέσμευση, απέδιδαν καλύτερα σε σύγκριση με τους 

υπαλλήλους που δεν ήταν ¨δεσμευμένοι¨ στον οργανισμό. 

 

Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι η Οργανωσιακή δέσμευση έχει αντίκτυπο στην απόδοση 

της εργασίας και στον κύκλο εργασιών. Ο Benchoff  (1997), μελέτησε τη σχέση μεταξύ 

Οργανωσιακής δέσμευσης και Οργανωσιακής απόδοσης όπως μετράτε από στόχους 

πωλήσεων και αριθμό κερδών και κατέληξε ότι η  δέσμευση σχετίζεται σημαντικά με την 

οικονομική επιτυχία των οργανισμών, ανάλογα με τα επίπεδα δέσμευσης οι εργαζόμενοι 

απέδιδαν διαφορετικά στον οργανισμό. 
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2.4 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Στην παρούσα έρευνα θα απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: 

 

 Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος των εργαζομένων των 

φαρμακευτικών εταιρειών; 

 

 Ποιος είναι ο βαθμός της Οργανωσιακής δέσμευσης του δείγματος των 

εργαζομένων των φαρμακευτικών εταιρειών; 

 

 Σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι είναι συναισθηματικά δεμένοι στην φαρμακευτική 

εταιρεία που εργάζονται; 

 

 Σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι αισθάνονται την ύπαρξη συνεχούς δέσμευσης στην 

φαρμακευτική εταιρεία που εργάζονται; 

 

 Σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι αισθάνονται την ύπαρξη της κανονιστικής 

δέσμευσης στην φαρμακευτική εταιρεία που εργάζονται; 

 

 Πως κατατάσσουν τη συνολική τους απόδοση οι εργαζόμενοι στην φαρμακευτική 

εταιρεία που εργάζονται; 

 

 Πως κατατάσσουν τη συνολική επίδοση του Οργανισμού οι εργαζόμενοι στην 

φαρμακευτική εταιρεία  που εργάζονται; 

 

 Με ποιον τρόπο επηρεάζονται οι διαστάσεις της Οργανωσιακής δέσμευσης 

(συναισθηματικής, συνεχιστικής και κανονιστικής) και η ατομική απόδοση και η 

επίδοση του Οργανισμού από δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, επίπεδο 

εκπαίδευσης, θέση ιεραρχίας; 
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2.5 Υποθέσεις 

 

Στην παρούσα έρευνα θα ελεγχθεί η ισχύς των παρακάτω υποθέσεων: 

 

Η πρώτη υπόθεση (H1) της συγκεκριμένης έρευνας είναι κατά πόσο οι διαστάσεις της 

δέσμευσης (συναισθηματικής, συνεχιστικής και κανονιστικής) επηρεάζουν την ατομική 

απόδοση. 

 

Η δεύτερη υπόθεση της έρευνας (H2) είναι κατά πόσο η ατομική απόδοση επηρεάζει την 

επίδοση του Οργανισμού. 

 

Η τρίτη υπόθεση (H3) της έρευνας είναι κατά πόσο οι διαστάσεις της δέσμευσης 

(συναισθηματικής, συνεχιστικής και κανονιστικής) επηρεάζουν την επίδοση του 

Οργανισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεθοδολογία έρευνας 

 

3.1 Σχεδιασμός Έρευνας  

 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 

εργαζομένους που εργάζονται σε διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.  

 

Στην έρευνα μετρήθηκε ο βαθμός της συνολικής Οργανωσιακής δέσμευσης και της 

συνολικής απόδοσης του Οργανισμού καθώς και η μεταξύ τους σχέση. 

 

Για να διεξαχθεί η έρευνα ορίστηκαν οι μεταβλητές οι οποίες προσδιορίζουν τις 

παραπάνω έννοιες. 

 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι: 

 

Οργανωσιακή δέσμευση: η ψυχολογική κατάσταση η οποία συνδέει το άτομο με τον 

οργανισμό και τον επηρεάζει στο να παραμείνει στην φαρμακευτική εταιρεία που 

εργάζεται. 

 

Συναισθηματική δέσμευση: Η συναισθηματική δέσμευση στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης έρευνας ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ο εργαζόμενος νιώθει τη 

συναισθηματική και ψυχολογική σύνδεση στην φαρμακευτική εταιρεία που εργάζεται. 

 

Συνεχιστική δέσμευση: Η συνεχιστική δέσμευση σχετίζεται με το κατά πόσο οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται την ανάγκη να παραμείνουν στην φαρμακευτική εταιρεία που 

εργάζονται καθώς και πως αντιλαμβάνονται το κόστος που θα τους επιφέρει μία πιθανή 

αποχώρηση από αυτήν.  

 

Κανονιστική δέσμευση: Η κανονιστική δέσμευση σχετίζεται με την υποχρέωση που 

αισθάνεται ο εργαζόμενος να παραμείνει στην φαρμακευτική εταιρεία που εργάζεται. 
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Οργανωσιακή Απόδοση: Η συνολική Οργανωσιακή απόδοση, μετριέται σε σχέση με 

την ατομική απόδοση των εργαζομένων των φαρμακευτικών εταιρειών και σε σχέση τη 

συνολική επίδοση του Οργανισμού. Η ατομική απόδοση σχετίζεται με το κατά πόσο οι 

εργαζόμενοι ολοκληρώνουν τα καθήκοντα της δουλειάς τους και εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις τους και η συνολική επίδοση του Οργανισμού σχετίζεται με το εάν η 

επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της, χρησιμοποιεί τα λιγότερα δυνατά διαθέσιμα 

για την επίτευξη των στόχων της και κατά πόσο καινοτόμος χαρακτηρίζεται ο 

Οργανισμός σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. 

 

 

3.2 Δείγμα έρευνας  

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούμενο από άνδρες και γυναίκες, διαφόρων ηλικιών, 

διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου και διαφορετικής ιεραρχικής θέσης, είναι 

αποκλειστικά εργαζόμενοι φαρμακευτικών εταιρειών. Το μέγεθος του δείγματος 

ανέρχεται στα 50 άτομα. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της δειγματοληψία 

ευκολίας (convenience sampling), καθώς έπρεπε να βρεθούν εργαζόμενοι που είναι 

πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα. 

 

3.3 Εργαλεία έρευνας 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ποσοτική μελέτη. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για τη 

διεξαγωγή της είναι η χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από τρία μέρη. 

 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος όπως το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας στην 

φαρμακευτική εταιρεία που εργάζονται, η εκπαίδευση τους, η οικογενειακή τους 

κατάσταση καθώς και η θέση τους στην εταιρεία. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα  θα αναλυθούν στην επόμενη παράγραφο. 

 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 20 δηλώσεις με στόχο τη μέτρηση 

της Οργανωσιακής δέσμευσης και βασίζεται στο μοντέλο των τριών συνιστωσών της 
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Οργανωσιακής δέσμευσης (TCM) όπως προτάθηκε από τους Allen & Meyer (1993). Με 

τη βοήθεια αυτού του εργαλείου μπορεί να μετρηθεί τόσο η Οργανωσιακή δέσμευση όσο 

και οι τρεις διαστάσεις της, ήτοι οι εξής παρακάτω: η συναισθηματική δέσμευση, η 

συνεχιστική δέσμευση και η κανονιστική δέσμευση. Για την διάσταση της 

συναισθηματικής δέσμευσης το εργαλείο περιλαμβάνει 7 δηλώσεις. Οι απαντήσεις σε 

αυτές τις ερωτήσεις ακολουθούν την εξής ευρεία κλίμακα: Πολύ λίγο (1), Λίγο (2),  Ούτε 

πολύ- ούτε λίγο (3), Πολύ (4), Πάρα πολύ (5). Για την διάσταση της συνεχιστικής 

δέσμευσης το εργαλείο περιλαμβάνει 5 δηλώσεις και για την διάσταση της κανονιστικής 

δέσμευσης 8 δηλώσεις. Ο εργαζόμενος απαντά με βάση την 5-βαθμή κλίμακα του Likert, 

όπου το 1 αντιστοιχεί στο διαφωνώ απόλυτα, το 2 στο διαφωνώ, το 3 στο ουδέτερος, το 

4 στο συμφωνώ και το 5 στο συμφωνώ απόλυτα. Οι 7 δηλώσεις του ερωτηματολογίου 

που αφορούν τη συναισθηματική δέσμευση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1 : Δηλώσεις εργαλείου μέτρησης Συναισθηματικής δέσμευσης 

 

 

1 Θα με ευχαριστούσε αν συνέχιζα το υπόλοιπο της καριέρας μου σε αυτόν τον 

οργανισμό 

 

2  Αισθάνομαι υπερήφανος να λέω στους ανθρώπους σε ποιον οργανισμό εργάζομαι 

 

3  Συμμερίζομαι τις αξίες του Οργανισμού μου 

 

4 Νιώθω πιστός στον οργανισμό μου 

  

5 Ο Οργανισμός αυτός έχει μεγάλη προσωπική σημασία για εμένα 

 

6 Αισθάνομαι τα προβλήματα του Οργανισμού ότι είναι και δικά μου προβλήματα 

 

7  Αισθάνομαι συναισθηματικά δεμένος στον οργανισμό που εργάζομαι 
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Στον Πίνακα 2 αποτυπώνονται οι 5 δηλώσεις της Συνεχιστικής δέσμευσης 

 

 

Πίνακας 2 : Δηλώσεις εργαλείου μέτρησης Συνεχιστικής δέσμευσης 

 

 

 

1 Θα ήταν δύσκολο για εμένα να αποχωρήσω από τον οργανισμό, ακόμα και αν ήταν 

αυτό που ήθελα 

 

2 Αυτή τη στιγμή, το να μείνω στον οργανισμό μου είναι θέμα αναγκαιότητας όσο και 

επιθυμίας 

 

3 Πιστεύω πως δεν έχω άλλες εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές εάν αποφάσιζα να 

αποχωρήσω από τον οργανισμό 

 

4 Θα αποφάσιζα να εργαστώ σε άλλον οργανισμό αν δεν είχα επενδύσει πολλά για αυτή 

τη θέση 

 

5 Αν αποφάσιζα να αποχωρήσω από τον οργανισμό θα αναστατωνόταν μεγάλο κομμάτι 

της ζωής μου 

 

 

 

Στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται οι 8 δηλώσεις που αφορούν την Κανονιστική δέσμευση  

 

Πίνακας 3 : Δηλώσεις εργαλείου μέτρησης Κανονιστικής δέσμευσης 

 

 

1 Θα αισθανόμουν ενοχές αν εγκατέλειπα τον οργανισμό μου τώρα 

 

2 Νιώθω υποχρεωμένος/η να παραμείνω στον οργανισμό όπου εργάζομαι 

 

3 Δεν νιώθω υποχρεωμένος/η να παραμείνω στον οργανισμό που εργάζομαι (R) 
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4 Νιώθω ότι πρέπει να δείχνω πίστη και αφοσίωση στον οργανισμό που εργάζομαι 

 

5 Νιώθω ότι χρωστάω πολλά στον οργανισμό που εργάζομαι 

 

6 Αν είχα κάποια καλύτερη επαγγελματική πρόταση, δεν θα θεωρούσα έντιμο να 

εγκαταλείψω τον οργανισμό 

 

7 Νομίζω ότι στις μέρες μας οι άνθρωποι μετακινούνται από οργανισμό σε οργανισμό 

πολύ συχνά 

 

8 Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα στις μέρες μας αν οι άνθρωποι έμεναν πιστοί σε έναν 

οργανισμό για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους 

 

 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται στην 

Οργανωσιακή απόδοση και χωρίζεται σε δύο μικρότερες υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την ατομική απόδοση. Στον πίνακα 4 

αποτυπώνονται οι 5 δηλώσεις που αφορούν την ατομική απόδοση. Ο εργαζόμενος 

απαντά με βάση την 5-βαθμη κλίμακα του Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στο διαφωνώ 

απόλυτα, το 2 στο διαφωνώ, το 3 στο ουδέτερος, το 4 στο συμφωνώ και το 5 στο  

 

συμφωνώ απόλυτα. Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την 

επίδοση του Οργανισμού. Στον πίνακα 5 αποτυπώνονται οι τρεις δηλώσεις που αφορούν 

την επίδοση του Οργανισμού. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις ακολουθούν την 

εξής τακτική κλίμακα των 5 επιπέδων: Πολύ χαμηλή (1), Χαμηλή (2), Μέτρια (3), Υψηλή 

(4), Πολύ υψηλή (5). 

 

 

Πίνακας 4: Δηλώσεις εργαλείου μέτρησης της Ατομικής απόδοσης 

 

 

1 Ολοκληρώνω πάντα τα καθήκοντα της εργασίας μου 

 

2 Ικανοποιώ όλες τις βασικές απαιτήσεις απόδοσης της δουλειάς μου 
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3 Εκπληρώνω όλες τις υποχρεώσεις που απαιτεί η δουλειά μου 

 

4 Ποτέ δεν παραμελώ τις υποχρεώσεις μου 

 

 

5 Είμαι συχνά σε θέση να εκτελώ τα βασικά καθήκοντα της εργασίας μου 

 

 

 

Πίνακας 5: Δηλώσεις εργαλείου μέτρησης της επίδοσης του Οργανισμού 

 

 

1 Ως προς την Αποτελεσματικότητα του Οργανισμού (εάν η επιχείρηση επιτυγχάνει τους 

στόχους της) 

 

2 Ως προς την Αποδοτικότητα του Οργανισμού (εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα 

λιγότερα δυνατά διαθέσιμα για την επίτευξη των στόχων της) 

 

3 Ως προς την Καινοτομία του Οργανισμού (για προϊόντα/ υπηρεσίες και διαδικασίες) 

 

 

3.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2020. Το 

ερωτηματολόγιο εστάλη σε εργαζομένους  φαρμακευτικών εταιρειών που βρίσκονται 

στην Ελλάδα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην αρχή του ερωτηματολογίου 

υπήρχε ένα ενημερωτικό σημείωμα που περιείχε πληροφορίες που θα διευκόλυναν τους 

συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονταν για τον σκοπό της έρευνας. 
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3.5 Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων 

 

Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό πρόγραμμα 

στατιστικής ανάλυσης IBM SPSS Statistics 26, με τη χρήση μεθόδων περιγραφικής 

στατιστικής και ανάλυσης συσχέτισης. Για τη σύγκριση των μέσων όρων των 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το Independent-Samples T test. Ο έλεγχος της υπόθεσης 

διεξήχθη με τη χρήση του regression. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αποτελέσματα 

 

4.1 Περιγραφή του δείγματος 

 

Το δείγμα που μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελείται από 50 υπαλλήλους, που 

εργάζονται σε διαφορετικές φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στο δείγμα πήραν μέρος 24 άνδρες και 26 γυναίκες. Στο 

Σχήμα 1 απεικονίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά. 

 

 

Σχήμα 1: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς το φύλο 

 

Το δεύτερο δημογραφικό χαρακτηριστικό, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

συμμετέχοντες αφορούσε την ηλικία τους (Σχήμα 2). Οι περισσότεροι ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα 33-44 ετών (δείγμα αποτελούμενο από 23 άτομα). Αρκετοί ανήκουν 

στην ηλικιακή ομάδα μέχρι 32 ετών (δείγμα αποτελούμενο από 15 άτομα). Ενώ την 

μικρότερη παρουσία στο δείγμα εμφανίζει η ομάδα των εργαζομένων που ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα 45 ετών και άνω (δείγμα αποτελούμενο από 12 άτομα) 
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Σχήμα 2: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς την ηλικία 

 

Το τρίτο δημογραφικό στοιχείο που ερωτήθηκαν σχετίζεται με τα χρόνια προϋπηρεσίας  

των εργαζομένων στην εταιρεία (Σχήμα 3). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι 

υπάλληλοι έχουν ένα με πέντε έτη προϋπηρεσίας στην παρούσα φαρμακευτική εταιρεία, 

(δείγμα 23 ατόμων). Ένω ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό έχει τουλάχιστον 10 χρόνια 

προϋπηρεσίας σε αυτήν την εταιρεία, (δείγμα 16 ατόμων). 

 

    

Σχήμα 3: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς τον χρόνο προϋπηρεσίας 

στην παρούσα φαρμακευτική εταιρεία 
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Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. Είναι 

αξιοσημειώτο να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου (δείγμα 18 ατόμων). Οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι 14 άτομα, οι 

απόφοιτοι ΑΕΙ είναι 13 άτομα ενώ οι απόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου είναι μόλις 5 

ατόμα. 

 

 

 

Σχήμα 4: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 

Το τρίτο δημογραφικό στοιχείο αφορούσε την οικογενειακή κατάσταση (Σχήμα 5). Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες είναι έγγαμοι, 24 άτομα ενώ 21 άτομα δήλωσαν πως είναι 

ανύπαντροι. Υπήρξαν και 5 άτομα που απάντησαν  «Άλλη» οικογενειακή κατάσταση. 

Στο Σχήμα 5 αναγράφονται τα ποσοστά κάθε ομάδας. 
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Σχήμα 5: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς την οικογενειακή τους 

κατάσταση 

 

Τέλος, οι υπάλληλοι ερωτήθηκαν σχετικά με την ιδιότητά τους στην φαρμακευτική 

εταιρεία που εργάζονται. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ποσοστά. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 27 υπάλληλοι, 15 διοικητικά στελέχη και 8 ιατρικοί και 

φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι. 

 

 

 

Σχήμα 6: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς την ιδιότητα του 

εργαζομένου 
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4.2 Αξιοπιστία της έρευνας 

 

Έπειτα στις ερωτήσεις του δεύτερου και τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου, που 

αφορούν την Oργανωσιακή δέσμευση (συναισθηματική, συνεχιστική και κανονιστική) 

και την συνολική απόδοση του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου, χρησιμοποιώντας το δείκτη αξιοπιστίας a του Cronbach. Ο δείκτης 

παίρνει τιμές από 0 έως 1. Για τιμές μεγαλύτερες από 0,7 δηλώνεται υψηλή εσωτερική 

συνοχή της αντίστοιχης ομάδας απαντήσεων για την οποία υπολογίστηκε. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας αναγράφονται στον Πίνακα 6. Είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι στην ομάδα που αφορά την κανονιστική δέσμευση υπήρξε μία πρόταση 

που αντιστράφηκε («Δεν νιώθω υποχρεωμένος/η να παραμείνω στον οργανισμό που 

εργάζομαι » ) .Ο λόγος αντιστροφής αυτών των απαντήσεων σε αυτή την ερώτηση είναι 

ότι παρουσιάζει αρνητικό περιεχόμενο σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις της 

ομάδας τους που παρουσιάζουν θετικό περιεχόμενο. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε 

απαραίτητη η αντιστροφή ώστε να μην επηρεάσει την ανάλυση αξιοπιστίας. 

 

  

Πίνακας 6 : Υπολογισμός συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach alpha για όλες τις ομάδες 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ               ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ        ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

 

                                       

                                     Συναισθηματική Δέσμευση            0,868 

 

Δέσμευση                         Συνεχής Δέσμευση                    0,667 

 

                                       Κανονιστική Δέσμευση               0,796 

 

                                           Σύνολο Δέσμευσης                 0,894 
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                                       Ατομική Απόδοση                        0,827 

Απόδοση      

                                       Επίδοση του Οργανισμού              0,741 

 

                                       Συνολική Απόδοση                     0,807 

 

 

 

 

Η συναισθηματική δέσμευση παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία αφού ο δείκτης είναι 

0,868. Τώρα όσον αφορά τη συνεχή δέσμευση η τιμή του δείκτη ήταν κάτω από το 0,7, 

παρά ταύτα είναι μία τιμή κοντά στο 0,667. Μερικοί ερευνητές επιτρέπουν  μικρότερη 

τιμή της τάξης του 0,6 (DeVellis 1991), ενώ άλλοι επιμένουν σε πιο αυστηρή τιμή της 

τάξεως του 0,8  (Hatcher 1994). Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί, ότι το σύνολο της 

Οργανωσιακής δέσμευσης παρουσιάζει πολύ υψηλή αξιοπιστία αφού ο δείκτης 

αξιοπιστίας έχει την τιμή 0,894. Επίσης, στην ατομική απόδοση και στην επίδοση του 

Οργανισμού πληρείται το κριτήριο υψηλής αξιοπιστίας. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται 

και στην  συνολική απόδοση του Οργανισμού που εμφανίζει υψηλή αξιοπιστία με τις 

επιμέρους υποομάδες. 

 

4.3 Εξαγόμενα της περιγραφικής στατιστικής 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά περιγραφικά μέτρα (συχνότητες, μέση 

τιμή και τυπική απόκλιση) των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτηθέντες που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Στον Πίνακα 7, απεικονίζονται τα περιγραφικά μέτρα της 

ομάδας προτάσεων που αφορούν τη συναισθηματική δέσμευση. Οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που αφορούν τη συναισθηματική δέσμευση κωδικοποιούνται στη βάση της 

ευρείας κλίμακας ως εξής: Πολύ λίγο (1), Λίγο (2), Ούτε πολύ- ούτε λίγο (3), Πολύ (4), 

Πάρα πολύ (5).  Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 7, τα άτομα που συμμετείχαν στην 

έρευνα, συμφωνούν πολύ στις  προτάσεις 1, 2 και 6 που αφορούν τη συναισθηματική 

δέσμευση, ενώ συμφωνούν πάρα πολύ στις προτάσεις 3, 4, 5 και 7 της συναισθηματικής 

δέσμευσης. 



28 
 

Πίνακας 7: Συχνότητες και ποσοστά των απαντήσεων στις προτάσεις που αφορούν τη 

Συναισθηματική δέσμευση 

Προτάσεις   1 2 3 4 5 

 

 1.Θα με ευχαριστούσε αν  

 συνέχιζα το υπόλοιπο της  2 2 16 17 13 

καριέρας μου  σε αυτόν  (4%) (4%) (32%) (34%) (26%) 

τον οργανισμό. (Ν=50) 

 

2.Αισθάνομαι υπερήφανος να 

λέω στους ανθρώπους σε  0 3 6 23 18 

εργάζομαι. (Ν=50)   (0%) (6%) (12%) (46%) (36%)  

 

3. Συμμερίζομαι τις αξίες του  0 2 7 16 25 

Οργανισμού μου.(Ν=50)  (0%) (4%) (14%) (32%) (50%) 

 

4.Νιώθω πιστός στον  

οργανισμό μου.   0 2 2 19 27 

(Ν=50)    (0%) (4%) (4%) (38%) (54%) 

 

5.Ο Οργανισμός αυτός έχει  

μεγάλη προσωπική   0 3 8 19 20 

σημασία για εμένα.   (0%) (6%) (16%) (38%) (40%) 

(Ν=50) 

 

6.Αισθάνομαι τα προβλήματα  

του Οργανισμού ότι   0 5 12 18 15 

είναι και δικά μου   (0%) (10%) (24%) (36%) (30%) 

 προβλήματα. (Ν=50)  

 

7.Αισθάνομαι συναισθηματικά 1 5 8 17              19 

δεμένος στον οργανισμό  (2%) (10%) (16%) (34%) (38%) 

που εργάζομαι. (Ν=50) 



29 
 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα της ομάδας προτάσεων που 

αφορούν τη συνεχιστική δέσμευση. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν τη 

συνεχιστική δέσμευση κωδικοποιούνται με βάση την 5-βαθμη κλίμακα του Likert, όπου 

το 1 αντιστοιχεί στο διαφωνώ απόλυτα, το 2 στο διαφωνώ, το 3 στο ουδέτερος, το 4 στο 

συμφωνώ και το 5 στο συμφωνώ απόλυτα. Από τον Πίνακα 8, φαίνεται πως οι 

συμμετέχοντες συμφωνούν πολύ στις ερωτήσεις 1 και 2 της συνεχιστικής δέσμευσης. 

Επιπλέον φαίνεται πως η πλειοψηφία διαφωνεί στην ερώτηση 3 της συνεχιστικής 

δέσμευσης. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ουδετερότητα στην ερώτηση 4. 

Τέλος, στην ερώτηση 5, το 30% των ερωτηθέντων δηλώνει ουδετερότητα, το 24% 

δηλώνει συμφωνία και το άλλο 30% δηλώνει απόλυτη συμφωνία. 

 

Πίνακας 8: Συχνότητες και ποσοστά των απαντήσεων στις προτάσεις που αφορούν τη 

Συνεχιστική δέσμευση 

Προτάσεις   1 2 3 4 5 

 

1.Θα ήταν δύσκολο για εμένα να  

αποχωρήσω από τον οργανισμό, 3 7 9 17 14 

ακόμα και αν ήταν αυτό που ήθελα. (6%) (14%) (18%) (34%) (28%) 

(Ν=50) 

 

2.Αυτή τη στιγμή, το να μείνω στον  

οργανισμό μου είναι θέμα  1 0 15 21 13 

αναγκαιότητας όσο   (2%) (0%) (30%) (42%) (26%)  

και επιθυμίας. (Ν=50)  

 

3.Πιστεύω πως δεν έχω άλλες  

εναλλακτικές  

επαγγελματικές επιλογές εάν   9 23 10 0 8 

αποφάσιζα  να αποχωρήσω από τον (18%) (46%) (20%) (0%) (16%) 

οργανισμό (Ν=50) 

 

4.Θα αποφάσιζα να εργαστώ σε άλλον 

οργανισμό αν δεν είχα επενδύσει 6 11 17 8 8 

πολλά για  αυτή τη θέση.                       (12%)       (22%)      (34%)    (16%)        (16%)  
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5.Αν αποφάσιζα να αποχωρήσω από τον 

οργανισμό θα αναστατωνόταν  

μεγάλο κομμάτι   3 5 15 12 15 

της ζωής μου. (Ν=50)  (6%) (10%) (30%) (24%) (30%) 

 

 

 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα της ομάδας προτάσεων που 

αφορούν την κανονιστική δέσμευση. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αναφέρονται για  

την κανονιστική δέσμευση κωδικοποιούνται με βάση την 5-βαθμη κλίμακα του Likert, 

όπου το 1 αντιστοιχεί στο διαφωνώ απόλυτα, το 2 στο διαφωνώ, το 3 στο ουδέτερος, το 

4 στο συμφωνώ και το 5 στο συμφωνώ απόλυτα. Η πλειοψηφία των εργαζομένων 

συμφωνούν στις ερωτήσεις 1, 3 και 4 που αφορούν την κανονιστική δέσμευση ενώ στις 

ερωτήσεις 2, 6 και 8 εκφράζουν ουδετερότητα. Στην ερώτηση 5, η πλειοψηφία συμφωνεί 

απόλυτα. Τέλος, στην ερώτηση 7, το 34% των ερωτηθέντων δήλωσε ουδετερότητα και 

το άλλο 34% δηλώνει συμφωνία. 

 

Πίνακας 9: Συχνότητες και ποσοστά των απαντήσεων στις προτάσεις που αφορούν την 

Κανονιστική δέσμευση 

 

Προτάσεις   1 2 3 4 5 

 

1.Θα αισθανόμουν ενοχές αν  

εγκατέλειπα τον οργανισμό  4 10 15 16 5 

μου τώρα. (Ν=50)   (8%) (20%) (30%) (32%) (10%) 

 

2.Νιώθω υποχρεωμένος/η να 

παραμείνω στον οργανισμό όπου 6 11 19 10 4 

εργάζομαι. (Ν=50)   (12%) (22%) (38%) (20%) (8%) 

 

3.Δεν νιώθω υποχρεωμένος/η να  

παραμείνω στον οργανισμό που 5 7 15 16 7 

εργάζομαι. (Ν=50)   (10%) (14%) (30%) (32%) (14%) 
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4.Νιώθω ότι πρέπει να δείχνω πίστη  

και αφοσίωση στον οργανισμό 0 1 9 23 17 

που εργάζομαι. (Ν=50)  (0%) (2%) (18%) (46%) (34%)  

 

5.Νιώθω ότι χρωστάω πολλά στον  

οργανισμό που εργάζομαι.  2 4 13 15 16 

(Ν=50)    (4%) (8%) (26%) (30%) (32%) 

 

 

6.Αν είχα κάποια καλύτερη  

επαγγελματική πρόταση, δεν θα  9  6 15 10 10 

θεωρούσα έντιμο να εγκαταλείψω (18%) (12%) (30%) (20%) (20%) 

τον οργανισμό. (Ν=50) 

 

7.Νομίζω ότι στις μέρες μας οι  

άνθρωποι μετακινούνται 

από οργανισμό σε    3  4  17  17  9 

οργανισμό πολύ συχνά. (Ν=50) (6%) (8%) (34%) (34%) (18%) 

 

 

8.Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα στις 4 9 22 6 9 

μέρες μας αν οι άνθρωποι έμεναν (8%) (18%) (44%) (12%) (18%) 

πιστοί σε έναν οργανισμό για το 

μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους. 

(Ν=50) 

 

 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα της ομάδας προτάσεων που 

αφορούν την ατομική απόδοση. Ο εργαζόμενος απαντά με βάση την 5-βαθμη κλίμακα 

του Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στο διαφωνώ απόλυτα, το 2 στο διαφωνώ, το 3 στο 

ουδέτερος, το 4 στο συμφωνώ και το 5 στο συμφωνώ απόλυτα. Όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 10, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα στις ερωτήσεις που 

αφορούν την Ατομική απόδοση. 
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Πίνακας 10: Συχνότητες και ποσοστά των απαντήσεων στις προτάσεις που αφορούν την 

Ατομική απόδοση 

 

Προτάσεις   1 2 3 4 5 

 

 

1.Ολοκληρώνω πάντα τα καθήκοντα 0 0 5 18 27 

της εργασίας μου. (Ν=50)  (0%) (0%) (10%) (36%) (54%) 

 

2.Ικανοποιώ όλες τις βασικές  

απαιτήσεις απόδοσης της  0 0 4 22 24 

δουλειάς μου. (Ν=50)  (0%) (0%) (8%) (44%) (48%) 

 

3.Εκπληρώνω όλες τις υποχρεώσεις 0 0 2 23 25 

που απαιτεί η δουλειά μου. (Ν=50)  (0%) (0%) (4%) (46%) (50%) 

 

4.Ποτέ δεν παραμελώ τις υποχρεώσεις 0 0 1 19 30 

μου (Ν=50)  (0%)  (0%)  (2%)  (38%) (60%) 

 

5.Είμαι συχνά σε θέση να εκτελώ τα  

βασικά καθήκοντα της εργασίας 0 0 1 22 27 

μου. (Ν=50)   (0%) (0%) (2%) (44%) (54%) 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα της ομάδας προτάσεων που 

αφορούν στην επίδοση του Οργανισμού. Ο εργαζόμενος απαντά  με την εξής τακτική 

κλίμακα των 5 επιπέδων: Πολύ χαμηλή (1), Χαμηλή (2), Μέτρια (3), Υψηλή (4), Πολύ 

υψηλή (5). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει πως η Επίδοση του 

Οργανισμού που εργάζεται είναι υψηλή. 
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Πίνακας 11: Συχνότητες και ποσοστά των απαντήσεων στις προτάσεις που αφορούν την 

επίδοση του Οργανισμού 

 

Προτάσεις   1 2 3 4 5 

 

 

1.Ως προς την Αποτελεσματικότητα 0 0 5 34 11 

του Οργανισμού. (Ν=50)  (0%) (0%) (10%) (68%) (22%) 

 

2.Ως προς την Αποδοτικότητα του 0 0 18 28 4 

Οργανισμού. (Ν=50)  (0%) (0%) (36%) (56%) (8%) 

 

3.Ως προς την Καινοτομία του  

Οργανισμού. (Ν=50)  0 1 8 32 9 

  (0%) (2%) (16%) (64%) (18%) 

 

 

 

Στη συνέχεια θα μελετηθούν οι μέσοι όροι των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

Στον Πίνακα 12, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στις προτάσεις 

που αφορούν τη Συναισθηματική δέσμευση. Φαίνεται πως οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό συναισθηματικής δέσμευσης, καθώς  νιώθουν πιστοί στον οργανισμό τους 

σε μεγάλο βαθμό (4,4200), συμμερίζονται τις αξίες του (4,2800) και ο Οργανισμός που 

εργάζονται έχει μεγάλη σημασία για αυτούς (4,1200). Στις 7 ερωτήσεις που αφορούν τη 

συναισθηματική δέσμευση ο μέσος όρος λαμβάνει τιμές από 3,7400 έως 4,4200. 
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Πίνακας 12: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις στις προτάσεις που αφορούν τη 

Συναισθηματική δέσμευση 

 

Προτάσεις  Μέσος Όρος  Τυπική Απόκλιση 

 

1. Θα με ευχαριστούσε αν  

 συνέχιζα το υπόλοιπο της  3,7400   1,02639 

καριέρας μου  σε αυτόν  

τον οργανισμό. ( Ν=50) 

 

2.Αισθάνομαι υπερήφανος να 4,1200 0,84853 

λέω στους ανθρώπους που 

εργάζομαι. ( Ν=50) 

 

3.Συμμερίζομαι τις αξίες του  4,2800   0,85809 

Οργανισμού μου.( Ν=50) 

 

4.Νιώθω πιστός στον  

οργανισμό μου.   4,4200   0,75835 

(Ν=50) 

 

5.Ο Οργανισμός αυτός έχει  4,1200   0,89534 

μεγάλη προσωπική 

σημασία για εμένα. 

( Ν-=50) 

 

6.Αισθάνομαι τα προβλήματα  3,8600   0,96911 

του Οργανισμού ότι 

είναι και δικά μου 

 προβλήματα. ( Ν=50) 

 

7.Αισθάνομαι συναισθηματικά 3,9600   1,06828 

δεμένος στον Οργανισμό 

που εργάζομαι. ( Ν=50) 
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Πίνακας 13: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για τη Συνεχιστική δέσμευση 

 

 

Προτάσεις  Μέσος Όρος  Τυπική Απόκλιση 

 

1.Θα ήταν δύσκολο για εμένα να 3,6400   1,20814 

αποχωρήσω από τον οργανισμό, 

ακόμα και αν ήταν αυτό που ήθελα. 

(Ν=50) 

 

2.Αυτή τη στιγμή, το να μείνω στον 3,9000   0,86307 

οργανισμό μου είναι θέμα 

αναγκαιότητας όσο 

και επιθυμίας. (Ν=50) 

 

3.Πιστεύω πως δεν έχω άλλες  2,5000   1,26572 

εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές  

εάν αποφάσιζα  να αποχωρήσω  

από τον οργανισμό. (Ν=50) 

  

4.Θα αποφάσιζα να εργαστώ σε 3,0200   1,23701 

άλλον οργανισμό αν δεν είχα  

επενδύσει πολλά για  

αυτή τη θέση. (Ν=50) 

 

5.Αν αποφάσιζα να αποχωρήσω 3,6200   1,19335 

από τον οργανισμό θα  

αναστατωνόταν μεγάλο κομμάτι 

της ζωής μου. (Ν=50 

 

Στον Πίνακα 13, εμφανίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στις προτάσεις 

που αφορούν τη Συνεχιστική δέσμευση. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που 

διεξάγονται από τον εν λόγω πίνακα διαπιστώνουμε ότι εργαζόμενοι δήλωσαν μέτρια 

στάση στις ερωτήσεις της συνεχιστικής δέσμευσης, και φαίνεται στο να συμφωνούν 
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περισσότερο πως η παραμονή τους στον Οργανισμό είναι θέμα τόσο αναγκαιότητας όσο 

και επιθυμίας. Επιπλέον συμφωνούν αρκετά στο ότι μια πιθανή αποχώρηση από τον 

οργανισμό θα αναστάτωνε μεγάλο κομμάτι της ζωής τους και θα ήταν δύσκολη ακόμα 

και αν ήταν αυτό που πραγματικά επιθυμούσαν. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι δείχνουν 

ουδέτερη στάση στην πιθανότητα να εργαστούν σε έναν άλλον οργανισμό. Τέλος, 

φαίνεται ότι διαφωνούν πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές πέρα 

του Οργανισμού που εργάζονται καθότι υπάρχει ευρεία γκάμα επιλογών . Ο μέσος όρος 

στις ερωτήσεις της συνεχιστικής δέσμευσης, παίρνει τιμές από 2,5000 έως 3,9000.  

 

 

Πίνακας 14: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις στις προτάσεις που αφορούν την 

Κανονιστική δέσμευση 

 

 

 

Προτάσεις   Μέσος Όρος  Τυπική Απόκλιση 

 

 

1.Θα αισθανόμουν ενοχές αν  3,1600   1,11319 

εγκατέλειπα τον Οργανισμό  

μου τώρα. (Ν=50)  

 

2.Νιώθω υποχρεωμένος/η να  2,9000   1,11117 

παραμείνω στον Οργανισμό όπου 

εργάζομαι. (Ν=50) 

 

3.Δεν νιώθω υποχρεωμένος/η να  

παραμείνω στον Οργανισμό που 3,2600   1,17473 

εργάζομαι. (Ν=50)  

 

 

4.Νιώθω ότι πρέπει να δείχνω πίστη  

και αφοσίωση στον Οργανισμό  

που εργάζομαι. (Ν=50)  4,1200   0,77301 
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5.Νιώθω ότι χρωστάω πολλά στον 3,7800   1,11190 

Οργανισμό που εργάζομαι. (Ν=50) 

 

6.Αν είχα κάποια καλύτερη  

επαγγελματική πρόταση, δεν θα 3,1200   1,36487 

θεωρούσα έντιμο να εγκαταλείψω 

τον Οργανισμό. (Ν=50) 

 

7.Νομίζω ότι στις μέρες μας οι  

άνθρωποι μετακινούνται από 

οργανισμό σε οργανισμό                3,5000                  1,07381 

πολύ συχνά. (Ν=50) 

 

8.Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα στις 

μέρες μας αν οι άνθρωποι έμεναν 

πιστοί σε έναν οργανισμό για το 3,1400   1,16075 

μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους. 

(Ν=50) 

 

Στον Πίνακα 14, έγινε καταγραφή των Μέσων Όρων και των Τυπικών Αποκλίσεων των 

προτάσεων που αφορούν στην Κανονιστική δέσμευση. Οι συμμετέχοντες φαίνεται πως 

συμφωνούν στο ότι πρέπει να δείχνουν πίστη και αφοσίωση στον οργανισμό που 

εργάζονται όπως και το ότι χρωστάνε πολλά σε αυτόν. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και 

αυτό το δείγμα των εργαζομένων που  πιστεύει αρκετά πως είναι σύνηθες φαινόμενο οι 

εργαζόμενοι να μετακινούνται από τον έναν οργανισμό στον άλλον. Καταλήγοντας, 

διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας στάσης ουδετερότητας με τους εργαζομένους ούτε να 

συμφωνούν, αλλά ούτε και να διαφωνούν στο να παραμείνουν στον οργανισμό από 

υποχρέωση, χωρίς την δημιουργία ενοχών σε μία πιθανή εγκατάλειψη του οργανισμού 

εργασίας τους. Επίσης, στην προοπτική μιας νέας πιθανής επαγγελματικής πρότασης 

παρουσιάζεται εξίσου η ίδια ουδετερότητα, καθώς δεν θα θεωρούσαν έντιμο να 

εγκαταλείψουν τον οργανισμό και τέλος συμπεραίνεται στον ίδιο πάλι βαθμό 

ουδετερότητας ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν οι άνθρωποι έμεναν πιστοί σε έναν 

οργανισμό χωρίς συνεχόμενες μετακινήσεις. Ο μέσος όρος παίρνει τιμές από 2,900 μέχρι 

4,1200.  
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Στον Πίνακα 15 εμφανίζονται τα αποτελέσματα των μέσων όρων και των τυπικών 

αποκλίσεων που αφορούν την ατομική απόδοση. Φαίνεται πως οι εργαζόμενοι 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ατομικής απόδοσης και δεν παραμελούν τις υποχρεώσεις 

τους (4,5800), εκτελούν τα βασικά καθήκοντα της εργασίας τους (4,5200), ικανοποιούν 

όλες τις υποχρεώσεις της δουλειάς τους (4,4600), ολοκληρώνουν πάντα τα καθήκοντα 

της εργασίας τους (4,4400) και ικανοποιούν όλες τις βασικές απαιτήσεις απόδοσης της 

δουλειάς τους (4,400). Στις 5 ερωτήσεις ο μέσος όρος παίρνει τιμές από 4,4400 έως 

4,5800.  

 

Πίνακας 15: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις στις προτάσεις που αφορούν την 

Ατομική απόδοση 

 

Προτάσεις  Μέσος Όρος  Τυπική Απόκλιση 

 

 

1.Ολοκληρώνω πάντα τα καθήκοντα 4,4400   0,67491 

της εργασίας μου. (Ν=50)  

 

2.Ικανοποιώ όλες τις βασικές  

απαιτήσεις απόδοσης της  4,4000   0,63888 

δουλειάς μου. (Ν=50) 

 

3.Εκπληρώνω όλες τις υποχρεώσεις 4,4600   0,57888 

που απαιτεί η δουλειά μου. (Ν=50) 

 

4.Ποτέ δεν παραμελώ τις   4,5800   0,53795 

υποχρεώσεις μου. (Ν=50) 

 

5.Είμαι συχνά σε θέση να εκτελώ τα 4,5200   0,54361 

βασικά καθήκοντα της εργασίας μου.  

(Ν=50) 
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Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις που αφορούν την επίδοση του Οργανισμού 

καταγράφονται στον Πίνακα 16. Οι επιδόσεις των Οργανισμών που έχει 

πραγματοποιηθεί η παρούσα έρευνα παρουσιάζονται αρκετά υψηλές καθότι οι 

ερωτηθέντες θεωρούν πως ο Οργανισμός που εργάζονται επιτυγχάνει τους στόχους του, 

είναι καινοτόμος σε προϊόντα/ υπηρεσίες και διαδικασίες και χρησιμοποιεί τα λιγότερα 

δυνατά διαθέσιμα για την επίτευξη των στόχων του. Στις  3 ερωτήσεις που αφορούν την 

επίδοση του Οργανισμού, ο μέσος όρος καταγράφεται με τιμές του εύρους από 3,7200 

έως 4,1200. 

 

 

Πίνακας 16: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις στις προτάσεις που αφορούν την 

επίδοση του Οργανισμού 

 

Προτάσεις  Μέσος Όρος  Τυπική Απόκλιση 

 

 

1.Ως προς την Αποτελεσματικότητα  4,1200   0,55842 

του Οργανισμού. (Ν=50) 

 

2.Ως προς την Αποδοτικότητα του 3,7200   0,60744 

Οργανισμού. (Ν=50) 

 

3.Ως προς την Καινοτομία του  3,9800   0,65434 

Οργανισμού. (Ν=50) 

 

 

Εδώ ολοκληρώνεται το κομμάτι της περιγραφικής στατιστικής, αφού προηγήθηκε η 

ανάλυση των απόψεων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα και τώρα θα μελετηθεί 

η πιθανή συσχέτιση των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών με τις απαντήσεις τους 

στα βασικά ερωτήματα της έρευνας, όπως και επίσης θα πραγματοποιηθεί  έλεγχος των 

υποθέσεων. 
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4.4 Εξαγόμενα της επαγωγικής στατιστικής 

 

4.4.1 Επίδραση δημογραφικών στοιχείων στην Οργανωσιακή 

δέσμευση, ατομική απόδοση και επίδοση του Οργανισμού 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα συσχέτισης και 

αλληλεπίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στις βασικές 

προτάσεις του ερωτηματολογίου σχετικά με τη δέσμευση, την ατομική απόδοση και την 

επίδοση του Οργανισμού. 

 

Το πρώτο δημογραφικό χαρακτηριστικό που μελετήθηκε σε σχέση με τις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων είναι το φύλο. Αρχικά οι γυναίκες που απάντησαν τα ερωτηματολόγια 

είναι 26 και οι άντρες 24. Για να ελεγχθεί ο τρόπος που απάντησαν οι γυναίκες και 

αντίστοιχα οι άντρες στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

independent samples t-test. 

 

Πίνακας 17: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης φύλου και συναισθηματικής, συνεχιστικής 

και κανονιστικής δέσμευσης, ατομικής απόδοσης και επίδοσης του Οργανισμού 
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Αρχικά, ελέγχουμε την ισότητα των διακυμάνσεων (Levene’s Test), Πίνακας 17 για τη 

συναισθηματική δέσμευση. Επειδή, sig = 0,776 > 0,05 ισχύει η ισότητα των 

διακυμάνσεων για τη συναισθηματική δέσμευση. Στην συνέχεια, ελέγχουμε την 

ισότητα των μέσων (Equality of Means). Επειδή, sig (2-tailed) = 0,180 > 0,05 ισχύει ότι 

οι γυναίκες επισυνάπτουν ίση σπουδαιότητα στη συναισθηματική δέσμευση  με τους 

άνδρες. 

 

Τώρα όσον αφορά τη συνεχιστική δέσμευση, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 17 το 

sig = 0,033 < 0,05 οπότε ισχύει η ανισότητα των διακυμάνσεων. Έπειτα ελέγχοντας, 

την ισότητα των μέσων sig (2-tailed) =0,842 > 0,05, επομένως ότι οι γυναίκες 

παρουσιάζουν την ίδια σπουδαιότητα  στη συνεχιστική δέσμευση με τους άντρες. 

 

Έπειτα, ελέγχοντας το sig = 0,737 > 0,05 ισχύει η  ισότητα των διακυμάνσεων για την 

κανονιστική δέσμευση. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 17, sig (2-tailed) = 0,208 > 0,05 

άρα φαίνεται πως οι γυναίκες επισυνάπτουν ίση σπουδαιότητα στην κανονιστική 

δέσμευση σε σχέση με τους άντρες. 

 

Στη συνέχεια, και στην ατομική απόδοση ισχύει η ισότητα των διακυμάνσεων, αφού 

sig =0,355 > 0,05. Και επειδή sig (2-tailed)= 0,354 > 0,05 ισχύει πως οι γυναίκες 

παρουσιάζουν ίση σπουδαιότητα στην ατομική απόδοση  με τους άντρες.  

(Πίνακας 17) 
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Τέλος, όσον αφορά την επίδοση του Οργανισμού ισχύει η ισότητα των διακυμάνσεων 

καθώς sig = 0,589 > 0,05. Επειδή το sig (2-tailed) = 0,804 > 0,05, συμπεραίνουμε πως οι 

γυναίκες επισυνάπτουν την ίδια σπουδαιότητα στην επίδοση του Οργανισμού με 

τους άνδρες. (Πίνακας 17) 

 

Στα αποτελέσματα όπως αυτά παρουσιάζονται παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε 

πως οι άντρες και οι γυναίκες δεν διαφοροποιούνται στον τρόπο που απαντάνε και 

παρουσιάζουν την ίδια σπουδαιότητα στις απαντήσεις τους σχετικά με τη 

συναισθηματική δέσμευση, τη συνεχιστική δέσμευση και την κανονιστική 

δέσμευση, την ατομική απόδοση και την επίδοση του Οργανισμού κάτι που 

επιβεβαιώνεται παρατηρώντας και τον πίνακα (T-test Group Statistics) με τους μέσους 

που οι τιμές δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση στα δύο φύλα. 

 

Το δεύτερο δημογραφικό χαρακτηριστικό που μελετάται είναι το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. Όσον αφορά, τη συναισθηματική 

δέσμευση φαίνεται στον Πίνακα 18, πως απάντησαν οι ερωτηθέντες με βάση την 

εκπαίδευση τους (απόφοιτοι Γυμνασίου, απόφοιτοι ΤΕΙ, απόφοιτοι ΑΕΙ και κάτοχοι του 

Μεταπτυχιακού Τίτλου). Στην έρευνα συμμετείχαν, 5 Απόφοιτοι Γυμνασίου/ Λυκείου, 

14 Απόφοιτοι του ΤΕΙ, 13 Απόφοιτοι ΑΕΙ και 18 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου.  

 

Πρώτα για τη συναισθηματική δέσμευση, έγινε το Test of Homogeneity of Variances. 

Επειδή, το είναι sig = 0,079 >  α = 0,05, οι διακυμάνσεις είναι ίσες. (Πίνακας 18) 

 

Έπειτα, στον Πίνακα 18, φαίνεται στον πίνακα ANOVA, το sig = 0,970 > α = 0,05, οπότε 

οι απαντήσεις των ερωτηθέντων με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο που αφορούν 

τη συναισθηματική δέσμευση δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση.  

 

Από τον έλεγχο Duncan,  (Πίνακας 18) φαίνεται πως οι απόφοιτοι ΤΕΙ, οι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού τίτλου, οι απόφοιτοι ΑΕΙ και οι απόφοιτοι Γυμνασίου/ Λυκείου 

κάνουν την ίδια επισύναψη σπουδαιότητας. Με τους απόφοιτους Γυμνασίου/ Λυκείου 

να επισυνάπτουν σπουδαιότητα στην τιμή 4,2000, οι Απόφοιτοι  ΑΕΙ στην τιμή 4,0879,  

οι  Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου στην τιμή 4,0635 και οι Απόφοιτοι ΤΕΙ στην τιμή 

4,0204.  Επομένως, οι ερωτηθέντες με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο 

επισυνάπτουν την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα στη Συναισθηματική Δέσμευση. 
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Πίνακας 18: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης συναισθηματικής δέσμευσης και 

εκπαιδευτικού επιπέδου 
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Έπειτα μελετήθηκε πως απάντησαν οι συμμετέχοντες της έρευνας με διαφορετικό 

εκπαιδευτικό επίπεδο στις ερωτήσεις που αφορούν τη συνεχιστική δέσμευση. Στο 

Test Homogeneity of Variances (Πίνακας 19), επειδή το sig= 0,013 < α= 0,05 οι 

διακυμάνσεις δεν είναι ίσες.  

 

Επειδή δεν υπάρχει ομοιογένεια των διακυμάνσεων, ζητάμε να βρούμε την ομοιότητα 

των μέσων. ‘Όπως φαίνεται στον Πίνακα 19, ANOVA επειδή sig= 0,643 > α = 0,05, 

ισχύει ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο 

που αφορούν τη συνεχιστική δέσμευση δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση.  

 

Ολοκληρώνοντας την σύγκριση, και εφόσον προέκυψε ανομοιογένεια κατά τον πρώτο 

έλεγχο, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Post Hoc Dunnette T3. Οι συγκρίσεις γίνονται ανά 

ζεύγη σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης του εργαζομένου. Η πρώτη σύγκριση αφορά 

τους Απόφοιτους Γυμνασίου/Λυκείου (mean=3,6500) με τους Απόφοιτους ΤΕΙ 

(mean=3,500). Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε sig=1,000>0,05, επομένως ισχύει η 

ισότητα των μέσων. Η δεύτερη σύγκριση αφορά απόφοιτους Γυμνασίου/Λυκείου 

(mean=3,6500) με τους Απόφοιτους ΑΕΙ (mean=3,4808), αφού sig=0,990>0,05, άρα 

ισχύει η ισότητα των μέσων. Η τρίτη σύγκριση αφορά τους Απόφοιτους 

Γυμνασίου/Λυκείου (mean=3,6500) με τους Κάτοχους Μεταπτυχιακού Τίτλου 

(mean=3,1181) και το sig=0,996>0,05, άρα και εδώ ισχύει η ισότητα των μέσων. Η 

τέταρτη σύγκριση αφορά τους Απόφοιτους ΤΕΙ (mean=3,500) με τους Απόφοιτους ΑΕΙ 

(mean=3,4808), το sig=0,778>0,05, επομένως ισχύει η ισότητα των μέσων. Η πέμπτη 

σύγκριση αφορά  τους Απόφοιτους ΤΕΙ (mean=3,500) με τους Κάτοχους 

Μεταπτυχιακού Τίτλου (mean=3,1181), το sig=0,907>0,05, επομένως προκύπτει και 

εδώ η ισότητα των μέσων. Η τελευταία σύγκριση αφορά τους Απόφοιτους ΑΕΙ 

(mean=3,4808) με τους Κάτοχους Μεταπτυχιακού Τίτλου (mean=3,1181), αφού το 

sig=1,000>0,05, παρουσιάζεται ισότητα των μέσων. 

  

 

 

 

 

 



45 
 

 

Πίνακας 19: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης συνεχιστικής δέσμευσης και εκπαιδευτικού 

επιπέδου 
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Στη συνέχεια, μελετήθηκε πως απάντησαν άτομα διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου 

στις ερωτήσεις της κανονιστικής δέσμευσης. Από τον έλεγχο των διακυμάνσεων, sig= 

0,010 < α= 0,05, άρα οι διακυμάνσεις δεν είναι ίσες. (Πίνακας 20) 

 

Στον Πίνακα 20, ANOVA., το sig = 0,179  > α = 0,05, οπότε τα άτομα με διαφορετικό 

εκπαιδευτικό επίπεδο απάντησαν με τον ίδιο τρόπο στις ερωτήσεις που αφορούν την 

κανονιστική δέσμευση.  

 

Ολοκληρώνοντας την σύγκριση, και εφόσον προέκυψε ανομοιογένεια κατά τον πρώτο 

έλεγχο, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Post Hoc Dunnette T3. Οι συγκρίσεις γίνονται ανά 

ζεύγη σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης του εργαζομένου. Αρχικά, η πρώτη σύγκριση 

αφορά τους Απόφοιτους Γυμνασίου/Λυκείου (mean=3,6500) με τους Απόφοιτους ΤΕΙ 

(mean=3,500). Το sig=0,999>0,05, άρα ισχύει η ισότητα των μέσων. Η δεύτερη 

σύγκριση αφορά απόφοιτους Γυμνασίου/Λυκείου (mean=3,6500) με τους Απόφοιτους 

ΑΕΙ (mean=3,4808), αφού sig=0,996>0,05, επομένως ισχύει η ισότητα των μέσων. Η 

τρίτη σύγκριση αφορά τους Απόφοιτους Γυμνασίου/Λυκείου (mean=3,6500) με τους 

Κάτοχους Μεταπτυχιακού Τίτλου (mean=3,1181) και το sig=0,665>0,05, άρα και εδώ 

ισχύει η ισότητα των μέσων. . Η τέταρτη σύγκριση αφορά τους Απόφοιτους ΤΕΙ 

(mean=3,500) με τους Απόφοιτους ΑΕΙ (mean=3,4808), το sig=1,000>0,05, επομένως 

ισχύει η ισότητα των μέσων. Η πέμπτη σύγκριση αφορά  τους Απόφοιτους ΤΕΙ 

(mean=3,500) με τους Κάτοχους Μεταπτυχιακού Τίτλου (mean=3,1181), το 

sig=0,552>0,05, επομένως προκύπτει και εδώ η ισότητα των μέσων. Τέλος, η 

τελευταία σύγκριση αφορά τους Απόφοιτους ΑΕΙ (mean=3,4808) με τους Κάτοχους 

Μεταπτυχιακού Τίτλου (mean=3,1181), αφού το sig=0,207>0,05, παρουσιάζεται 

ισότητα των μέσων. 

  

 

 

Πίνακας 20: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης κανονιστικής δέσμευσης και εκπαιδευτικού 

επιπέδου 
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Μετά μελετήθηκε, πως απάντησαν τα άτομα με διαφορετική εκπαίδευση στις ερωτήσεις 

που αφορούν την ατομική απόδοση. Από τον έλεγχο ομοιογένειας των μεταβλητών, το 

sig = 0, 596 > α = 0.05 οπότε οι διακυμάνσεις είναι ίσες. ( Πίνακας 21) . Από τον 

Πίνακα 21, ANOVA, το sig = 0,820 >  α = 0,05 άρα οι συμμετέχοντες στην έρευνα με 

διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση στις 



48 
 

ερωτήσεις που αφορούν την ατομική επίδοση. Στον Πίνακα 21, από το Duncan Test 

που πραγματοποιήθηκε, φαίνεται πως ανεξαρτήτους εκπαιδευτικού επιπέδου όλοι οι 

συμμετέχοντες επισυνάπτουν την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα στην Ατομική 

απόδοση. Οι Απόφοιτοι ΤΕΙ με τιμή 4,5571, οι Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου με τιμή 

στο 4,4889, οι Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου με τιμή 4,4800 και  οι Απόφοιτοι ΑΕΙ με 

τιμή 4,3846. 

 

Πίνακας 21: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης ατομικής απόδοσης και εκπαιδευτικού 

επιπέδου 

 

 

 

Τέλος, ελέγχθηκε αν τα άτομα με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο επισυνάπτουν 

διαφορετική σπουδαιότητα στις ερωτήσεις της επίδοσης του Οργανισμού.  Από τον 

έλεγχο των διακυμάνσεων, παρατηρούμε πως το sig = 0,061 > α = 0,05 οπότε οι 
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διακυμάνσεις είναι ίσες. Στον Πίνακα  22, ANOVA, sig = 0,251 > α= 0,05 οπότε οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο δεν παρουσιάζουν 

διαφοροποίηση στις ερωτήσεις που αφορούν την επίδοση του Οργανισμού. Όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 22, όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν διαφορετικό 

εκπαιδευτικό επίπεδο κάνουν την ίδια επισύναψη σπουδαιότητας στις ερωτήσεις της 

Επίδοσης  του Οργανισμού. Με τους Κάτοχους Μεταπτυχιακού Τίτλου να 

επισυνάπτουν σπουδαιότητα στις ερωτήσεις που αφορούν την Επίδοση του Οργανισμού 

με τιμή  4,1111, οι Απόφοιτοι ΤΕΙ με τιμή 3,9286, οι Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου με 

τιμή 3,8000 και οι Απόφοιτοι ΑΕΙ με τιμή 3,7692. 

 

Πίνακας 22: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης επίδοσης του Οργανισμού και εκπαιδευτικού 

επιπέδου 
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Έπειτα μελετήθηκαν οι απαντήσεις  σε σχέση με την ιδιότητα του εργαζόμενου. Οι τρεις 

ομάδες είναι: Διοικητικό στέλεχος, Υπάλληλος και Ιατρικός- φαρμακευτικός επισκέπτης. 

Τα Διοικητικά Στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 15, οι Υπάλληλοι 27 και οι 

Ιατρικοί – Φαρμακευτικοί επισκέπτες 8. Αρχικά, ελέγχθηκε πως απάντησαν τα άτομα με 

διαφορετική θέση στην ιεραρχία στις ερωτήσεις που αφορούν τη συναισθηματική 

δέσμευση. Στον έλεγχο των διακυμάνσεων, το  sig = 0,145 >  α = 0,05, άρα οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες. Από τον πίνακα ANOVA (Πίνακας 23), το sig = 0,476 >  α = 

0,05, άρα οι συμμετέχοντες στην έρευνα με διαφορετική θέση ιεραρχίας δεν 

εμφανίζουν διαφοροποίηση στις ερωτήσεις που αφορούν τη συναισθηματική 

δέσμευση. Από το Duncan Test, φαίνεται πως άτομα με διαφορετική ιεραρχική θέση, 

επισυνάπτουν την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα στη συναισθηματική δέσμευση, με τιμές 

από 3,9735 μέχρι 4,2476. (Πίνακας 23) 

 

Πίνακας 23: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης συναισθηματικής δέσμευσης και ιεραρχικής 

θέσης  
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτηθέντων με διαφορετική 

ιεραρχική θέση στις ερωτήσεις της συνεχιστικής δέσμευσης. Στον έλεγχο των 

διακυμάνσεων, επειδή το sig= 0,032 < α= 0,05 προκύπτει πως οι διακυμάνσεις δεν είναι 

ίσες. Επειδή, το sig = 0,109 > α = 0,05 (ANOVA), οι συμμετέχοντες στην έρευνα με 

διαφορετική ιεραρχική θέση δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση στις ερωτήσεις που 

αφορούν τη συνεχιστική δέσμευση, όπως φαίνεται στον Πίνακα  24. 

 

Ολοκληρώνοντας την σύγκριση, και αφού προέκυψε ανομοιογένεια κατά τον πρώτο 

έλεγχο, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Post Hoc Dunnette T3. Οι συγκρίσεις γίνονται ανά 

ζεύγη σύμφωνα με την ιεραρχική θέση που κατέχουν τα άτομα στον Οργανισμό. Η πρώτη 

σύγκριση αφορά τα Διοικητικά Στελέχη (mean= 3,2400) με τους Υπαλλήλους 

(mean=3,5185), από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ο δείκτης sig=0,501>0,05, επομένως 

ισχύει η ισότητα των μέσων. Η δεύτερη σύγκριση που πραγματοποιήθηκε ήταν μεταξύ 

των Διοικητικών Στελεχών (mean= 3,2400) και των Ιατρικών-Φαρμακευτικών 

Επισκεπτών (mean=2,9000), το sig=0,424>0,05, άρα ισχύει η ισότητα των μέσων. 

Τέλος  η τελευταία σύγκριση αφορά τους Υπαλλήλους (mean=3,5185) με τους 

Ιατρικούς-Φαρμακευτικούς Επισκέπτες (mean=2,9000), το sig=0,073, επομένως 

προκύπτει η ισότητα των μέσων. 

Πίνακας 24: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης συνεχιστικής δέσμευσης και ιεραρχικής θέσης  
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Στη συνέχεια , εξετάστηκε ο τρόπος που απάντησαν άτομα διαφορετικής ιεραρχίας στις 

ερωτήσεις της κανονιστικής δέσμευσης. Από τον έλεγχο των διακυμάνσεων προκύπτει 

πως το sig= 0,149 > α=0,05, οπότε έχουμε ίσες διακυμάνσεις. 

 

 

Στον Πίνακα ANOVA, το sig είναι ίσο με  0,688 όπου είναι μεγαλύτερο από το 0,05 

οπότε οι συμμετέχοντες στην έρευνα με διαφορετική ιεραρχική θέση απαντούν με 

τον ίδιο τρόπο στις ερωτήσεις που αφορούν την κανονιστική δέσμευση.  

 

 

Από το Duncan Test, φαίνεται πως επισυνάπτουν την ίδια σπουδαιότητα στις 

ερωτήσεις της κανονιστικής δέσμευσης όλοι οι εργαζόμενοι που κατέχουν 

διαφορετική ιεραρχική θέση στην φαρμακευτική εταιρεία που εργάζονται. 

(Πίνακας 25). 
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Πίνακας 25: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης κανονιστικής δέσμευσης και ιεραρχικής 

θέσης  
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Τώρα όσον αφορά, τις ερωτήσεις που αφορούν την ατομική απόδοση, το sig = 0,308 > 

α=0,05, οπότε οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Στον Πίνακα 26 ANOVA, sig= 0,097 > α= 

0,05, άρα δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις απαντήσεις των ερωτήσεων που 

αφορούν την Ατομική απόδοση. Από το Duncan Test, φαίνεται πως τα Διοικητικά 

Στελέχη, οι Ιατρικοί – Φαρμακευτικοί Επισκέπτες και Υπάλληλοι παρουσιάζουν 

την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα στις ερωτήσεις που αφορούν την ατομική απόδοση. 

Με πολύ υψηλές τιμές 4,6074 για τους Υπαλλήλους, 4,3750 για τους Ιατρικούς – 

Φαρμακευτικούς Επισκέπτες και για τα Διοικητικά Στελέχη 4,3067. (Πίνακας 26) 

 

Πίνακας 26: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης Ατομικής απόδοσης και ιεραρχικής θέσης  
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Τέλος, μελετήθηκε πως απάντησαν άτομα που κατέχουν διαφορετική ιεραρχική θέση 

απαντούν στις ερωτήσεις που αφορούν την επίδοση του Οργανισμού. Μετά από τον 

έλεγχο των διακυμάνσεων προκύπτει πως οι διακυμάνσεις είναι ίσες, αφού sig= 

0,545>0,05. Στον Πίνακα 27, ANOVA, το sig= 0,984 > α= 0,05, άρα δεν υπάρχει 

κάποια διαφοροποίηση στις απαντήσεις των ερωτήσεων που αφορούν την επίδοση 

του Οργανισμού.Από το Duncan Test, τα Διοικητικά Στελέχη, οι Ιατρικοί – 

Φαρμακευτικοί Επισκέπτες και οι Υπάλληλοι προκύπτει πως όλοι τους επισυνάπτουν 

την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα στις ερωτήσεις που αφορούν την Επίδοση του 

Οργανισμού καθώς κυμαίνονται στις ίδιες τιμές. Οι Υπάλληλοι με τιμή 3,9506, τα 

Διοικητικά Στελέχη με τιμή 3,9333 και οι  Ιατρικοί-Φαρμακευτικοί Επισκέπτες με τιμή 

3,9167. (Πίνακας 27) 

 

Πίνακας 27: Πίνακας ελέγχου συσχέτισης επίδοσης του Οργανισμού και ιεραρχικής 

θέσης 
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα, συμπεραίνουμε πως οι συμμετέχοντες, επισυνάπτουν 

την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα στις ερωτήσεις συναισθηματικής δέσμευσης. Οι 

απαντήσεις των ατόμων που κατέχουν διαφορετική ιεραρχική θέση σε μια εταιρία δεν 

παρουσιάζουν διαφοροποίηση στις ερωτήσεις που αφορούν τη συνεχιστική και 

κανονιστική δέσμευση, όπως και στις ερωτήσεις που αφορούν την ατομική απόδοση 

και την επίδοση του Οργανισμού, όπου οι συμμετέχοντες με διαφορετική ιεραρχική 

θέση επισυνάπτουν την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα. Επομένως, από τα παραπάνω 

προκύπτει πως δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ανεξαρτήτως των θέσεων που κατέχουν στον εκάστοτε Οργανισμό. 

 

4.4.2 Έλεγχος Υποθέσεων 

 

Η πρώτη υπόθεση (H1) της συγκεκριμένης έρευνας είναι κατά πόσο οι διαστάσεις της 

δέσμευσης (συναισθηματικής, συνεχιστικής και κανονιστικής) επηρεάζουν την ατομική 

απόδοση. Οι δείκτες R, R Square και Adjusted R Square αποτελούν τους δείκτες καλής 

προσαρμογής. Η τιμή του R ισούνται με 0,331 και αναφέρεται στην απόλυτη τιμή του 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης και είναι ο δείκτης συσχέτισης μεταξύ των δύο 

μεταβλητών του μοντέλου. Το R square είναι ο συντελεστής προσδιορισμού και εκφράζει 

το ποσοστό μεταβλητότητας των δεδομένων. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 

ο συντελεστής προσδιορισμού R Square=0,110, δηλαδή το συγκεκριμένο γραμμικό 

μοντέλο εξηγεί το 11% της μεταβλητότητας των δεδομένων. Ο δείκτης Adjusted R 

Square έχει την τιμή 0,051, αυτό σημαίνει πως οι διαστάσεις της οργανωσιακής 

δέσμευσης είναι υπεύθυνοι για  μόλις 5,1 % της μεταβολής των τιμών της ατομικής 

απόδοσης. Τέλος, το τυπικό σφάλμα εκτίμησης είναι (Std.) έχει την τιμή 0,44696 και 

παρέχει πληροφορία σχετικά με το βαθμό διασκορπισμού των κατάλοιπων γύρω από την 

γραμμή προσαρμογής του παλινδρομικού μοντέλου. 

 

Από τον πίνακα διακύμανσης ANOVA (Πίνακας 28), στην πρώτη στήλη  Sum of 

Squares, η τιμή Regression είναι ίση 1,130 και εκφράζει την διακύμανση που εξηγείται 

από το μοντέλο παλινδρόμησης, ενώ η τιμή Residual ισούνται με 9,190 και εκφράζει την 

συνολική διακύμανση των δεδομένων. 

 

Παρατηρώντας το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του στατιστικού F, το sig= 0,145 

> 0,05, οπότε δεν ισχύει η υπόθεση H1. Οι εκτιμώμενοι συντελεστές των μεταβλητών 
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της συνεχιστικής, συναισθηματικής και κανονιστικής δέσμευσης φαίνεται να μην 

είναι στατιστικά σημαντικοί καθώς για όλες τις μεταβλητές ισχύει sig > 0,05, τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 28.  

 

 

Πίνακας 28: Πίνακας παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή-ατομική απόδοση, 

ανεξάρτητη μεταβλητή-διαστάσεις δέσμευσης 

 

 

 

 

Η δεύτερη υπόθεση της έρευνας (H2) είναι κατά πόσο η ατομική απόδοση επηρεάζει την 

επίδοση του Οργανισμού. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 29. η τιμή του R ισούνται με 

0,352 και αναφέρεται στην απόλυτη τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης και είναι 

ο δείκτης συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών του μοντέλου. Ο συντελεστής 

προσδιορισμού R Square είναι ίσο με 0,124, δηλαδή το συγκεκριμένο γραμμικό μοντέλο 

εξηγεί το 12,4% της μεταβλητότητας των δεδομένων. Ο δείκτης Adjusted R Square έχει  
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την τιμή 0,106, αυτό σημαίνει πως  η ατομική απόδοση είναι υπεύθυνη για το 10,6 % 

της μεταβολής των τιμών της επίδοσης του Οργανισμού. Τέλος, το τυπικό σφάλμα 

εκτίμησης είναι (Std.) έχει την τιμή 0,46664 και παρέχει πληροφορία σχετικά με το  

βαθμό διασκορπισμού των κατάλοιπων γύρω από την γραμμή προσαρμογής του 

παλινδρομικού μοντέλου. 

 

Από τον πίνακα διακύμανσης ANOVA (Πίνακας 29), στην πρώτη στήλη  Sum of 

Squares, η τιμή Regression είναι ίση 1,479 και εκφράζει την διακύμανση που εξηγείται 

από το μοντέλο παλινδρόμησης, ενώ η τιμή Residual ισούνται με 10,452 και εκφράζει 

την συνολική διακύμανση των δεδομένων. 

 

Παρατηρώντας το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του στατιστικού F, προκύπτει 

πως το sig= 0,012 <0,05, άρα ισχύει η υπόθεση Η2. Ο εκτιμώμενος συντελεστής  της 

μεταβλητής της ατομικής απόδοσης φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικός στην 

επίδοση του Οργανισμού καθώς sig = 0,001 < 0,05 από τον Πίνακα ANOVA (Πίνακας 

29). Η θετική επίδραση επιβεβαιώνεται και από το πρόσημο του Β, ο οποίος έχει θετικό 

πρόσημο, καθώς η επιρροή χαρακτηρίζεται από χαμηλή ως μέτρια αφού η τιμή του 

συντελεστή παλινδρομήσεως Β είναι 0,379.  Άρα, η παλινδρόμηση είναι σημαντική και 

υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στην ατομική απόδοση και 

στην επίδοση του Οργανισμού. 

 

 

Πίνακας 29: Πίνακας παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή-επίδοση Οργανισμού, 

ανεξάρτητη μεταβλητή-απόδοση Οργανισμού 
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Η τρίτη υπόθεση (H3) της έρευνας είναι κατά πόσο οι διαστάσεις της δέσμευσης 

(συναισθηματικής, συνεχιστικής και κανονιστικής) επηρεάζουν την επίδοση του 

Οργανισμού. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 30. η τιμή του R ισούνται με 0,272 και 

αναφέρεται στην απόλυτη τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης και είναι ο δείκτης 

συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών του μοντέλου. Ο συντελεστής προσδιορισμού 

R Square είναι ίσο με 0,074, δηλαδή το συγκεκριμένο γραμμικό μοντέλο εξηγεί το 7,4% 

της μεταβλητότητας των δεδομένων. Ο δείκτης Adjusted R Square έχει την τιμή 0,014, 

αυτό σημαίνει πως οι διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης είναι υπεύθυνοι για 

το 1,4 % της μεταβολής των τιμών της επίδοσης του Οργανισμού. Τέλος, το τυπικό 

σφάλμα εκτίμησης είναι (Std.) έχει την τιμή 0,49004 και παρέχει πληροφορία σχετικά με 

το βαθμό διασκορπισμού των κατάλοιπων γύρω από την γραμμή προσαρμογής του 

παλινδρομικού μοντέλου. 
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Από τον πίνακα διακύμανσης ANOVA (Πίνακας 30), στην πρώτη στήλη  Sum of 

Squares, η τιμή Regression είναι ίση 0,8885 και εκφράζει την διακύμανση που εξηγείται 

από το μοντέλο παλινδρόμησης, ενώ η τιμή Residual ισούνται με 11,046 και εκφράζει 

την συνολική διακύμανση των δεδομένων. 

 

Παρατηρώντας το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του στατιστικού F ( Πίνακας 

30), προκύπτει πως το sig= 0,310 <0,05, άρα δεν ισχύει η υπόθεση Η3. Οι εκτιμώμενοι 

συντελεστές των μεταβλητών της συνεχιστικής, συναισθηματικής και κανονιστικής 

δέσμευσης φαίνεται να μην είναι στατιστικά σημαντικοί στην επίδοση του 

Οργανισμού, καθώς για όλες τις μεταβλητές ισχύει sig > 0,05, 

  

Οπότε η παλινδρόμηση δεν είναι σημαντική, με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

αυτήν να μην είναι αποδεκτά, δηλαδή να μην παρουσιάζεται καμία στατιστικά 

σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στις διαστάσεις της δέσμευσης και της επίδοσης 

του Οργανισμού. 

Πίνακας 30: Πίνακας παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή-επίδοση του 

Οργανισμού, ανεξάρτητη μεταβλητή διαστάσεις δέσμευσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Συμπεράσματα, περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις 

μελλοντικής έρευνας  

 

5.1 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων που αφορούν τις 

διαστάσεις της Οργανωσιακής δέσμευσης και της συνολικής απόδοσης των εργαζομένων 

που εργάζονται σε φαρμακευτικές εταιρείες. Υπάρχουν  κάποια ερευνητικά δεδομένα 

βασισμένα σε βιβλιογραφική ανασκόπηση (Angle & Perry, 1981), που αποδεικνύουν 

αφενός πως η Οργανωσιακή δέσμευση επηρεάζει την ατομική απόδοση του εργαζομένου 

και αφετέρου πως έχει θετικό αντίκτυπο στην συνολική απόδοση ενός Οργανισμού. 

Σίγουρα η ανάπτυξη του αισθήματος της Οργανωσιακής δέσμευσης, μπορεί να 

προσδώσει πολλά οφέλη σε έναν οργανισμό, καθώς εμπλέκει συναισθηματικά τον 

εργαζόμενο με τον Οργανισμό, και του δημιουργεί την ανάγκη να συμμετέχει ενεργά σε 

όλη την παραγωγική διαδικασία  ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτού.  

 

Οι διαστάσεις της  Οργανωσιακής δέσμευσης όπως προκύπτουν από την ως άνω 

προαναφερόμενη έρευνα είναι οι  εξής παρακάτω: η συναισθηματική δέσμευση, 

σύμφωνα με την οποία  υπάρχει ταύτιση του εργαζομένου με τους στόχους και τις αξίες 

του Οργανισμού στον οποίο εργάζεται, η συνεχιστική δέσμευση, που σχετίζεται με το 

αντιλαμβανόμενο κόστος αποχώρησης του εργαζομένου καθώς και η κανονιστική 

δέσμευση, που είναι η υποχρέωση που νιώθει ο εργαζόμενος να παραμείνει στον 

οργανισμό που εργάζεται έχοντας ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να επωφελείται λόγω 

της  μειωμένης  διάθεσης προς αποχώρηση από αυτόν  καθώς  ο  εργαζόμενος  

συμπράττει σε όλη αυτή την διαδικασία με  διάθεση  να προσφέρει στην επίτευξη των 

στόχων του Οργανισμού. Οι τρόποι επίτευξης  της είναι ο εμπλουτισμός της εργασίας με 

τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η ευθυγράμμιση των 

στόχων και των συμφερόντων του Οργανισμού παράλληλα με αυτών των εργαζομένων 

καθώς και η επιλογή νέων εργαζομένων με αξίες που ταυτίζονται με αυτές του 

Οργανισμού αποσκοπώντας στην επίτευξη της  Οργανωσιακής απόδοσης του 

Οργανισμού. 
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Στη παρούσα εργασία έγινε μέτρηση του βαθμού της Οργανωσιακής δέσμευσης και της 

Οργανωσιακής απόδοσης των εργαζομένων των φαρμακευτικών εταιρειών με τα εν λόγω 

αποτελέσματα να δείχνουν πως οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 

Οργανωσιακής δέσμευσης με αυτό της συναισθηματικής να υπερτερεί και όσον 

αφορά  την Οργανωσιακή απόδοση, αυτή, να  παρουσιάζεται εξίσου σε μεγάλο βαθμό 

στις φαρμακευτικές εταιρείες στις οποίες μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια. 

 

Στην έρευνα μας συμμετείχαν 26 γυναίκες και 24 άντρες, με τα αποτελέσματα  να μας 

δείχνουν ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες δεν διαφοροποιούνται σημαντικά 

στις απαντήσεις τους σχετικά με τις διαστάσεις της δέσμευσης και της Οργανωσιακής 

απόδοσης διαπιστώνοντας λοιπόν ότι  γυναίκες και άντρες επισυνάπτουν την ίδια 

σπουδαιότητα. 

 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, είναι αξιοσημειώτο να αναφερθεί ότι η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων όπως προκύπτει από την έρευνα είναι κυρίως κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου με αυτούς να ανέρχονται στα 18 άτομα, οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι 

14 άτομα, οι απόφοιτοι ΑΕΙ είναι 13 άτομα ενώ οι απόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου 

είναι μόλις 5 άτομα. Στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες παρόλο του 

διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου τους  επισυνάπτουν την ίδια μεγάλη 

σπουδαιότητα στη Συναισθηματική Δέσμευση.  Παρατηρούμε, επίσης  πως οι 

Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου, οι Απόφοιτοι ΤΕΙ, , οι απόφοιτοι ΑΕΙ και οι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου δεν παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση στις απαντήσεις 

τους όσον αφορά τις  ερωτήσεις της συνεχιστικής και της κανονιστικής δέσμευσης. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα μας συνάγεται  πως ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού 

επιπέδου όλοι οι συμμετέχοντες επισυνάπτουν μεγάλη σπουδαιότητα στην Ατομική 

απόδοση και στην επίδοση του Οργανισμού. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι δεν 

υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις απαντήσεις ατόμων που τυγχάνουν  

διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου. 

 

Στην έρευνα μας, επίσης, ελέγχθηκε η συσχέτιση των απαντήσεων σε σχέση με την 

ιδιότητα του εργαζομένου. Οι τρεις ομάδες που ερωτήθηκαν είναι: το Διοικητικό 

στέλεχος, ο Υπάλληλος και ο Ιατρικός- φαρμακευτικός επισκέπτης. Ο αριθμός των  

Διοικητικών Στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέρχεται στα 15 άτομα, οι 

Υπάλληλοι  στα 27 άτομα ενώ οι Ιατρικοί – Φαρμακευτικοί επισκέπτες ανέρχονται στα  

8 άτομα. Τα αποτελέσματα αυτών  έδειξαν  πως οι εργαζόμενοι με διαφορετική 
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ιεραρχική θέση, επισυνάπτουν την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα στη συναισθηματική 

δέσμευση. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα με διαφορετική ιεραρχική θέση δεν 

εμφανίζουν κάποια διαφοροποίηση στις απαντήσεις τους για τις ερωτήσεις που 

αφορούν τη συνεχιστική και κανονιστική δέσμευση. Επιπλέον, στις απαντήσεις των 

ερωτήσεων που αφορούν την Ατομική απόδοση και την επίδοση του Οργανισμού, 

φαίνεται πως τα Διοικητικά Στελέχη, οι Ιατρικοί – Φαρμακευτικοί Επισκέπτες και οι 

Υπάλληλοι επισυνάπτουν την ίδια μεγάλη σπουδαιότητα, με πολύ υψηλές τιμές για 

όλα τα άτομα που κατείχαν διαφορετικές ιεραρχικές θέσεις. Οπότε συμπεραίνουμε, 

πως δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις  του ερωτηματολογίου των 

ατόμων με διαφορετική ιεραρχική θέση. 

 

Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκε κατά πόσο οι διαστάσεις της οργανωσιακής 

δέσμευσης επηρεάζουν την ατομική απόδοση και τα αποτελέσματα έδειξαν πως η 

σχέση τους δεν είναι στατιστικά σημαντική, που είναι η πρώτη υπόθεση της εργασίας 

μας (H1). Στη συνέχεια,  ελέγχθηκε πως η ατομική απόδοση επηρεάζει την επίδοση του 

Οργανισμού, που είναι η δεύτερη υπόθεση που έχουμε κάνει (H2)., και βρέθηκε θετική 

συσχέτιση μεταξύ της ατομικής απόδοσης και της επίδοσης του Οργανισμού. Τέλος, 

διερευνήθηκε κατά πόσο οι διαστάσεις της Οργανωσιακής δέσμευσης επηρεάζουν 

απευθείας την επίδοση του Οργανισμού (H3) και διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι μικρό, 

οπότε επηρεάζει τον ρεαλισμό των αποτελεσμάτων. 

 

 

5.2 Περιορισμοί της έρευνας  

 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι αρκετά περιορισμένο,  με αυτό να ανέρχεται μόλις 

στους  50 εργαζομένους αποτελώντας  μικρό ποσοστό του γενικού συνόλου των 

εργαζομένων που εργάζονται σε φαρμακευτικές εταιρείες, Στη χώρα μας υπάρχουν 

πολλές φαρμακευτικές εταιρείες που απασχολούν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, οπότε το 

δείγμα μας είναι αρκετά περιορισμένο. Επειδή, τα δεδομένα αυτής της έρευνας, 

συλλέχτηκαν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και επιπλέον παρουσιάστηκε δυσκολία 

στο να απαντηθούν πολλά ερωτηματολόγια, μειώνεται ο ρεαλισμός των αποτελεσμάτων 

της παρούσας έρευνας. 
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Επιπλέον, το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εξεταστεί η ύπαρξη των 

διαστάσεων της Οργανωσιακής δέσμευσης και η επίδραση της στη συνολική απόδοση 

του Οργανισμού, αφορά μόνο εργαζόμενους φαρμακευτικών εταιρειών οι οποίοι 

εργάζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, με τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από 

αυτή να μην  μπορούν να γενικευτούν σε διαφορετικούς κλάδους ή ακόμα και στους 

ίδιους κλάδους  σε διαφορετικές χώρες. Με αποτέλεσμα να είναι λογικό να υπάρχει 

διαφοροποίηση στις απαντήσεις εργαζομένων διαφορετικών χωρών λόγω διαφορετικής 

κουλτούρας, φιλοσοφίας και εργασιακών συνθηκών. 

 

Τέλος , τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά στο μέτρο στο οποίο το δείγμα έχει απαντήσει 

με ειλικρίνεια το ερωτηματολόγιο που του δόθηκε και εξέλαβε με ορθό τρόπο τις 

ερωτήσεις του. 

 

 
 

5.3 Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

 

Αρχικά, επειδή τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε για την ολοκλήρωση της παρούσας 

έρευνας ήταν πολύ λίγα, σε μία μελλοντική έρευνα θα ήταν θεμιτό  να πραγματοποιηθεί 

εκτενέστερη έρευνα με την λήψη μεγαλύτερου δείγματος εργαζόμενων σε 

φαρμακευτικές εταιρείες.  

 

Επιπλέον, θα μπορούσε να ελεγχθεί η συσχέτιση των δύο εννοιών της Οργανωσιακής 

δέσμευσης και της  Οργανωσιακής απόδοσης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικούς κλάδους, πέρα του φαρμακευτικού κλάδου. 

 

Τέλος, μία πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι να μελετηθούν οι παράγοντες που 

μεγιστοποιούν τη δέσμευση των εργαζομένων σε έναν οργανισμό με στόχο τη βελτίωση 

της απόδοσης τους και της παραγωγικότητας τους στον οργανισμό. 
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