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ĮVADAS

Gyvename amžiuje, kai įvairiose veiklos srityse yra stebimi pokyčiai, darantys įtaką 

organizacijų ir jose dirbančių bendruomenių lūkesčiams, poreikiams, saviveiksmingumui, 

produktyviam darbui. Ši socialinių, technologinių, kultūrinių ir politinių veiksnių veikiama aplinka 

neabejotinai veikia ir joje veikiančių rinkos dalyvių vertybes, darbo motyvus, veiklos prioritetus. 

Stebima, kad būtent šie veiksniai daro itin didelę įtaką darbuotojų lūkesčiams darbo vietos, finansinio 

atlygio, santykio su kolegomis atžvilgiu. Žmonių išteklių vadybos specialistai, tiesiogiai atsakingi už 

įvairiose organizacijose dirbančių specialistų motyvacinių sistemų kūrimą ir diegimą, darbuotojų 

santykių su organizacija stiprinimą, jų  lojalumo skatinimą nuolat ieško sprendimų, kokiomis 

priemonėmis būtų įmanoma prisidėti prie darbuotojų sutelkimo produktyvesniam darbui ir emocinei 

gerovei darbe.

Žmonių išteklių vadybos specialistai, verslo psichologai išgyvena iššūkių pilną laikmetį, 

kuomet darbo rinkoje egzistuoja itin skirtingos, įvairiapusę patirtį bei lūkesčius darbo vietos ir turinio 

atžvilgiu turinčios kartos (Statnickė, 2019). Organizacijose nusistovėjusios motyvacinės sistemos 

praranda savo efektyvumą ir nebesukuria norimos vertės, nes itin lengvas įvairios informacijos 

prieinamumas daro tiesioginę įtaką su darbu ir jo  turiniu susijusioms vertybėms. Todėl 

organizacijoms tampa labai svarbu suprasti kartų skirtumus ir, atsižvelgiant į juos, formuoti 

psichologinio kontrakto su darbuotojais veiksnius. Būtent dėmesingumas skirtingas kartas 

atstovaujančių darbuotojų darbo vertybėms ir motyvams gali būti veiksminga žmonių išteklių 

vadybos priemonė.

Nepaisant kartų skirtumų, darbo vietoje gali kilti konfliktai, nesusipratimai ir 

nesusikalbėjimas, o dėl šių priežasčių kenčia darbuotojų orientacija į rezultatus, emocinė ir fizinė 

savijauta, aktyvus įsitraukimas į bendruomenės veiklą, kyla nepasitenkinimas organizacine kultūra, 

taikoma atlygio sistema ir kt. (Wong, Gardiner, Lang & Coulan, 2008). Kartų skirtumų nesupratimas 

sukelia kartų konfliktą ir daro neigiamą poveikį bendravimui ir darbo santykiams. Savo ruožtu šie 

sunkumai trukdo įgyvendinti organizacijos planus, tikslus ir idėjas (Sessa, Kabacoff, Deal & Brown, 

2007).

Žmonių išteklius tyrinėjantys autoriai (Statnickė, 2019; Stelmokienė, 2021) atkreipia dėmesį, 

kad įmonių ir įvairių kitų organizacijų tikslus padeda pasiekti motyvuoti darbuotojai, kuriems turi 

būti priimtinos ne tik organizacinės vertybės, bet ir egzistuojanti motyvacinė sistema. Šiandieninėje 

darbo rinkoje darbuotojai yra ypač atidūs savo poreikiams, todėl darbovietes renkasi atsižvelgdami į 

jose egzistuojančias motyvacijos skatinimo priemones, kurių pagalba darbuotojai gali tenkinti savo 

individualius poreikius. Jau seniai organizacinės psichologijos, žmonių išteklių vadybos specialistai 

siekia išsiaiškinti priežastis, dėl ko skiriasi individų motyvacija dirbti. Taip pat ieškoma atsakymų,
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kaip šie skirtumai pasireiškia organizacijose planuojant veiklą, skirstant užduotis, vertinant jų  

atlikimą ir kt. situacinius veiksnius. Ir kiekvieną kartą, kai į darbo rinką ateina nauja karta, ji pritraukia 

tiek mokslininkų, tiek praktikų, siekiančių pažinti kartą bei įveiklinti jos potencialą, dėmesį (Gelbart 

& Komninos 2012).

Analizuojant ankstesnių tyrimų (Bakanauskienė, 2009; Skačkauskienė, Kiselevskaja, 2014), 

analizavusių darbuotojų motyvaciją, duomenis pastebima, kad anksčiau pagrindiniu veiklos motyvu 

buvo atlygis už atliktą darbą bei saugumas darbo vietoje, tačiau šiandieninių įmonių vadovai bei 

personalo specialistai susiduria su išties dideliu iššūkiu sukurti vertingą pasiūlymą darbuotojams, 

kurio dėka jie taptų labiau motyvuoti ir patenkinti darbo vieta.

Siekdami padėti organizacijoms išvengti tariamai neigiamo kartų skirtumų poveikio, tyrėjai 

kartų skirtumus aprašė ištyrę darbo vertybes (Smola ir Sutton, 2002), pasitenkinimą darbu (Kowske, 

Rasch & Wiley, 2010), organizacinį įsipareigojimą (Trimble, 2006), tobulėjimą ir mokymąsi (Gentry, 

Griggs, Deal, Mondore & Cox, 2011), požiūrį į pokyčius (Deal, Altman & Rogelberg, 2011), 

lyderystę (Sessa et al., 2007), asmenybę (Wong et al., 2008) ir laisvalaikio vertinimą (Twenge, 

Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Tyrėjai nedaug dėmesio skyrė kartų darbo motyvacijos ypatumų 

analizei (Cennamo & Gardner, 2008; Jurkiewicz, 2000), nepaisant to, kad jaunesniųjų kartų atstovai 

dažnai apibūdinami kaip stokojantys motyvacijos dirbti (Hira, 2007; Myers & Sadaghiani, 2010). Šis 

nenuoseklumas, tiriant kartų motyvaciją dirbti, ypač stebina, atsižvelgiant į darbo motyvacijos svarbą 

darbuotojo rezultatams (Deal, Stawiski, Graves, Gentry, Weber & Ruderman, 2013). Taip pat įvairūs 

autoriai nagrinėjo gimimo kohortos ir Didžiojo penketo asmenybės savybių santykį (Sutton-Smith, 

Rosenberg & Morgan, 1961; Mroczek & Spiro, 2003; Terracciano, McCrae, Brant & Costa, 2005). 

Lietuvoje tyrimų, identifikuojančių kartas ir jų  skirtumus lėmusius socialinius, ekonominius ir 

istorinius įvykius, nėra daug. Atlikti tyrimai remiasi kitų šalių, ypač JAV, identifikuotais ir apibrėžtais 

kartų skirtumais.

Kartų skirtumų tyrimai yra itin aktualūs organizacijų psichologams, kurių pagrindinė darbo 

kryptis yra žmonių sąveika su darbu ir bendradarbiais. Darbo rinkoje, keičiantis kartoms, keičiasi ir 

organizacijų požiūris į kolektyvą, kuriamos naujos motyvavimo priemonės. Taip pat yra ieškoma 

asmens kaip individo ir organizacijos vertybių suderinamumo. Darbo rinkoje dirbantiems praktikams 

ši kartų problematika yra ypač aktuali, nes sparčiu tempu keičiasi darbo rinkos dalyviai. Pastebima, 

kad Tyliosios kartos atstovai jau beveik pasitraukė iš darbo rinkos. Taip pat sparčiai mažėja ir Kūdikių 

bumo kartai priskiriamų darbuotojų. Tačiau labai ryškiai organizacijose pradeda dominuoti Y kartos 

specialistai su jiems būdingomis vertybėmis, poreikiais ir motyvais bei jų  nulemtais elgsenos 

modeliais, kurie gerokai skiriasi nuo vis dar dominuojančios X kartos. Taip pat būtina pažymėti, kad 

darbo rinkoje pirmuosius žingsnius pradeda žengti ir Z kartos atstovai, gimę ir augę technologiniame
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burbule. Būtent šis kartų konfliktas organizacijose apsunkina joje dirbančių skirtingų kartų atstovų 

darbo santykius (Statnickė, 2019; Stelmokienė, 2021).

Organizacijų psichologai, žmogiškųjų išteklių vadybininkai, organizacijų vadovai, 

susidurdami su šiais konfliktais, ieško atsakymų, kaip ir kokių tikslų vedini skirtingų kartų atstovai 

ateina į darbo rinką, kas lemia jų  požiūrį į darbą kaip profesinę veiklą. Darbuotojų motyvavimas darbo 

vietoje tampa vis sudėtingesne problema, nes skirtingi asmenys skirtingai suvokia savęs įprasminimą 

profesinėje veikloje. Motyvacija daro tiesioginę įtaką darbo rezultatams ir jos raiška, priklausanti nuo 

asmens vertybių, skatina siekti žinių, jas įveiklinti atliekant profesines užduotis ir siekiant asmeninių 

ir profesinių laimėjimų. Neatlikus vertinimo ir lyginimo, nėra galimybės identifikuoti skirtingoms 

kartoms būdingų vertybių ir darbo motyvų, ieškoti priemonių ir būdų, kaip darbo rinkoje sklandžiau 

veikti skirtingų kartų darbuotojams, kokias integruoti motyvacines priemones, lojalumo programas.
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1. SKIRTINGŲ KARTŲ DARBUOTOJŲ VERTYBES IR JŲ DARBO MOTYVACIJA

1.1. Kartos samprata

Žodis „karta“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžių „generatio“ ir „genus“, reiškiančių „pradėti 

gyvybę“, „giminė“ (Niethammer, 2003). Vadovaujantis šia kilme, sąvoka „karta“ yra analizuojama 

biologiniu aspektu, apibrėžiančiu „giminystę, kilmę, paveldėjimą, socialines funkcijas bei amžių“ 

(Kraniauskienė, 2002, p. 42). Remiantis šia autore, „karta“ yra analizuojama kaip šeimos elementas 

ir siejama su tos šeimos tradicijų puoselėjimu, vertybių perdavimu ir paveldėjimu.

„Karta“ yra to paties amžiaus žmonių grupė panašioje socialinėje vietoje patirianti panašius 

socialinius įvykius (Mannheim, 1952). Priklausymas tai pačiai amžiaus grupei suteikia joje esantiems 

asmenims bendrą vietą socialiniame ir istoriniame kontekste ir tokiu būdu apsiriboja tam tikra 

potencialia patirtimi, o asmenis vienija tam tikras būdingas mąstymas ir patirtis (Sessa et al., 2007).

N. B. Ryder (1965) sukonkretino K. Mannheim „kartos“ apibrėžtį. Jis teigia, kad „karta“ yra 

visuma individų, besidalinančių tokiais pačiais įvykiais tame pačiame laiko intervale (Costanza 

Badger, Fraser, Severt & Gade, 2012). Panašiai „kartą“ apibūdina ir kiti autoriai, t.y. J. Scott & G. 

Marshall (2005), D. P. Costanza et al. (2012). Eilė mokslininkų (Strauss & Howe, 1991; Thau & 

Heflin, 1997; Jurkiewicz & Brown, 1998; Mannheim, 1972; Smola & Sutton, 2002) sutaria, kad tuo 

laikmečiu vykę istoriniai, ekonominiai, politiniai įvykiai prisidėjo prie vertybinių sistemų, elgsenos, 

požiūrių, mentaliteto, pasaulėžiūrų ir gyvenimo patirčių susiformavimo.

Psichologijos mokslų kontekste „kartos“ sąvoka analizuojama vadovaujantis kohortos 

apibrėžimu, kuris „kartą“ paaiškina kaip susitelkusią žmonių grupę, gaują. Panašiai „kartos“ sąvokos 

apibrėžčiai pritaria ir kiti autoriai, „kartą“ suvokiantys kaip socialinės struktūros vienetą ir 

pagrindiniu jos elementu laikantys amžių. S. Kraniauskienė (2002) kohortą apibūdina kaip „vienodo 

ar panašaus amžiaus žmonių grupę, jungiamą bendro demografinio įvykio ir/ar istorinės patirties, 

kurios pagrindu yra susiformavusi savita šios grupės narių pasaulėžiūra, atskirianti juos nuo kitų 

panašių junginių“ (Kraniauskienė, 2002, p. 44). Tačiau P. Costa, R. R. McCrae (1999) teigimu, kartos 

kohortos teorija prieštarauja tradiciniam įsitikinimui, kad žmonės su amžiumi keičiasi, bręsta ir ugdo 

savo vertybes, požiūrį ir nuostatas (Sessa et al., 2007).

B. R. Kupperschmidt (2000) „kartą“ apibūdina kaip grupę žmonių, kuriuos sieja gimimo data 

bei esminiai įvykiai, nutikę kritiniais jų  vystymosi laikotarpiais. J. M. Twenge, S. M. Campbell, E. 

C. Freeman (2012) rašo, kad kartų skirtumai yra kultūriniai skirtumai: keičiantis kultūrai, jauniausi 

jų nariai yra perima naujas ir skirtingas vertybes. Autorių teigimu, 6-ajame dešimtmetyje užaugę 

vaikai buvo veikiami visiškai kitokios kultūros nei, pavyzdžiui, 1990 metais augę vaikai. Taigi
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gimimo kohortas, įprastai vadinamas kartomis, formuoja, didesnė skirtingo laikotarpio socialinė ir 

kultūrinė aplinka (Twenge, Campbell & Gentile, 2012; Twenge, 2006).

XX a. pabaigoje Jungtinėse Amerikos Valstijose N. Howe & W. Strauss (1992) pastebėjo, 

kaip pagal tam tikrus dėsnius keičiasi kartos. Jų nuomone, šie kartų skirtumai nėra susiję su 

besikeičiančiu amžiumi. Todėl jie atliko JAV istorinių įvykių analizę ir pastebėjo, kad kai kurioms 

žmonių grupėms yra būdingos panašios vertybės, panašus pasaulio suvokimas ir požiūriai. N. Howe, 

W. Strauss (1992) nuomone, šiuos panašumus lemia grupės gimimo ir brendimo laikotarpiu šalyje 

vykę istoriniai, kultūriniai, politiniai įvykiai, susiję tiek su šalį lydėjusiomis krizėmis, tiek su 

pakilimais.

Autorių nuomone, krizės daro įtaką visuomenės požiūrių kaitai, gebėjimo prisitaikyti 

ugdymui(si), poreikiui išlikti. Pakilimų metu visuomenė orientuojasi ir dėmesį nukreipia į dvasines, 

moralines vertybes bei elgsenos modelius. Taigi krizės ir pakilimai skirtingai veikia individo poreikį 

priklausyti visuomenei ir tuo pačiu išlikti joje individu. Krizės skatina susitelkimo poreikius ir 

lūkesčius, o pakilimo metu aktyviau pasireiškia individualizmas. Šiuos pastebėjimus autoriai 

pavadino kartų teorija. Ji, pasak teorijos autorių, paaiškina, kaip istorinis laikotarpis, kuriame žmogus 

gimė, veikia jo  požiūrį į pasaulį ir jo suvokimą (Stanišauskienė 2015; cit. pagal Cordington, 2008). 

Šios teorijos pagrindas -  skirtingos kartų vertybės. Autorių teigimu kartai priklausančius žmones 

jungia istorija, tikėjimas ir polinkis (pajautimas) atstovauti šią kartą (Исаева, 2011).

Nagrinėjant mokslinę literatūrą pastebėta, kad kartų pavadinimai nėra standartizuoti, nes 

mokslininkai, nagrinėjantys kartų teoriją ir kartų skirtumus, savo darbuose vartoja dalinai skirtingus 

pavadinimus. Taip pat pastebimi nesutarimai ir dėl kartų laikotarpių nustatymo. Labiausiai paplitęs 

ir geriausiai žinomas N. Howe, W. Strauss siūlomas kartų skirstymo modelis. Todėl toliau darbe bus 

vadovaujamasi pastarųjų autorių kartų skirstymo modeliu.

1.2. Kartų tipai ir jų charakterizavimas

Ankstesniame skyriuje buvo pristatyta ir aptarta kartų teorijos atsiradimo istorija. Tačiau 

lyginti amerikietiškąsias ir lietuviškąsias kartas gali būti šiek tiek nekorektikša. Tačiau visgi 

pastebima, kad skirtingose tautose ir kultūrose nėra pakankamai sisteminių tyrimų, analizuojančių 

istorinių, kultūrinių ar ekonominių veiksnių įtaką kartų formavimuisi skirtingose tautose.

Lietuvoje skirtingas kartas ir įvykius, galimai dariusius įtaką kartų formavimuisi, aprašė L. 

Labanauskas (2008). Jis sudarė kartų klasifikaciją, tačiau ji yra sąlyginė, nes, kaip teigia pats autorius, 

„nėra visuotinai priimtinų kriterijų“, kurie „įrėmintų“ vieną ar kitą laikotarpį. Todėl jo  sudaryta 

klasifikacija remiasi ne tik moksline literatūra, bet ir populiariąja, žurnalistine medžiaga, prieinama 

įvairiais kanalais.
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L. Labanausko parengta kartų klasifikacija sudarė sąlygas analizuoti įvykius, galimai 

dariusius įtaką kartų formavimuisi Lietuvoje. Joje pateikiami JAV, TSRS ir Lietuvos kartų 

pavadinimai. Taip pat galima rasti kartų skirstymą į subkartas. L. Labanausko (2008) sudarytą kartų 

klasifikaciją galima rasti 1-oje lentelėje (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. L. Labanausko sąlyginė kartų klasifikacija (Labanauskas, 2008)

Literatūroje 
aptinkam i kartos 

pavadinim ai (JAV, 
pasaulyje, TSRS ir 

Lietuvoje)

Subkarta Laikotarpis
Tarybinis 

socialistinis ir 
lietuviškas laikas

Laikas ir erdvė JA V  ir pasaulyje

K ūdikių bum o karta 
JA V  (Baby 
Boomers)

„Sputnik“ karta 
(Tarybinio kūdikių 
bum o karta)

Stalino vaikai 1946-1956 Ideologija 
pakeičia istorinę 
atmintį; Sovietų 
Sąjungos ir JAV 
„lenktynės“ dėl 
geresnių 
gim stam um o 
rodiklių; karta, 
vėliau labai 
palankiai vertinusi 
„perestroiką“

Šaltasis karas; JA V  pilietinių teisių 
judėjim as; m oterų judėjim as; 
individo ir seksualinė laisvė; 
„televizija -  kartos tapatybę 
įtvirtinanti institucija“

„D žonsų“ karta 
Postalininė karta 
B uldozerių karta

Bitnikai; hipiai
1956-1964
1950-1960

Rom antizuotas troškim as 
išsivaduoti nuo pokario depresijos; 
„už n ieką neatsakingo hedonisto“ 
stereotipas; hipių judėjim as; 
m odernioji kontrkultūra: gėdos ir 
kaltės jausm ų paneigim as -  tai, kas 
žmogiška, nėra gėdinga; 
išsilaisvinim as iš visuom enės 
prim etam ų normų; W.S. Burroughs, 
J. Kerouac

1965-1974 Prahos pavasaris; 
R. K alanta (1953
1972): „Dėl mano 
m irties kalta  tik 
santvarka“ ; hipiai 
-  santvarkos 
priešai

Atomo am žius (atomo era); 
„atom inis optim izm as“

X  karta

Naujasis tarybinis 
žm ogus „visiems 
laikam s“

13-oji karta; 
„N enaudėliai“

1974-1981 Išgyveno V ietnam o karą; grunge 
rokas; alternatyvioji muzika; 
N irvana

M TV  karta; 
Bum erango karta

1982-1985

1986 m. Sovietų
Sąjungoje
prasidėjus
viešum o
(glasnost)
politikai, 1988 m.
Lietuvoje susikūrė
Lietuvos
Persitvarkym o
Sąjūdis

M asinės žiniasklaidos atsiradimas; 
šaltojo karo pabaiga; karta, kuriai 
didelę įtaką turėjo M TV  m uzikinių 
klipų stilistika, m ada ir slengas

Y  karta (Generation 
Y)

K ūdikių bumo 
„aido“ karta 
(Echo Boom)

1982-1990
(1994)

Didžiausias kūdikių gimstamumas 
po „kūdikių bum o“ kartos

Atgimimo karta 
Sąjūdžio karta K ita 
karta
Posovietinė karta 
Pobuldozerinė karta

Interneto karta; C 
karta

1991-1999
[2000...]

„N orm alum o“
sugrįžimas;
narystė ES ir
NATO;
ekonom inė
m igracija

Tūkstantm ečio pabaiga; 
skaitm eninė revoliucija; žinių 
ekonomika; inform acijos amžius; 
terorizm as

Todėl dėl sisteminių tyrimų nepakankamumo Europoje ir kituose žemynuose, tiek 

mokslininkai, tiek praktikai yra linkę vadovautis kartų teorijos pradininkų amerikiečių N. Howe, W. 

Strauss kartų klasifikacija, kuri buvo sudaryta pagal gimimo laikotarpį.
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Toliau bus nagrinėjamos Kūdikių bumo, X, Y ir Z kartos, nes būtent šių kartų darbuotojai yra 

sutinkami darbo rinkoje bei ieškoma sprendimų, kaip vadovauti skirtingas kartas apimantiems 

kolektyvams, kaip integruoti ir motyvuoti skirtingų kartų darbuotojus. Pastebima, kad darbo rinkoje 

ieškoma atsakymų, kaip skirtingų kartų darbuotojai suvokia darbo vertę bei orientuojasi į rezultatus.

N. Howe, W. Strauss (1992), išanalizavę JAV istoriją, įvardijo laikotarpius, kuriais gimusiems 

žmonėms yra būdingos tam tikros vertybės ir elgsena. Autorių klasifikacija pateikiama 2-oje lentelėje 

(žr. 2 lentelę).

2 lentelė. N. Howe ir W. Strauss kartų klasifikacija (sudaryta pagal Howe & Strauss, 2009; 

Targamadzę ir kt., 2015)

K artos pavadinim as Gim im o laikotarpis

Kūdikių bum o karta (Baby B oom  Generation) 1943-1960

X  karta (Generation X) 1961-1981

Y/Tūkstantm ečio karta (Y/M illennial Generation) 1982-2002

Z/Interneto karta (Z/ H om eland Generation) 1995-2012

2-oje lentelėje pateikta kartų klasifikacija bei įvairiuose tyrimuose aprašyti kartų skirtumai 

paskatino kai kuriuos tyrėjus išsamiau ištirti kartų skirtumus darbo aplinkoje. Siekdami išryškinti 

kartų skirtumus, autoriai analizavo kartų formavimosi sąlygas ir jų  sąsajas su kitomis kartomis.

Kūdikių bumo karta (1943-1960) formavosi pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. M. 

Raymer, M. Reed, M. Spiegel, R. K. Purvanova (2017) teigia, kad Kūdikių bumo kartos savybių, 

įsitikinimų, vertybių, motyvacijos ir lyderystės formavimuisi didžiausią įtaką padarė Šaltasis karas. 

Šios kartos atstovai išgyveno televizijos pradžią, segregacijos pabaigą ir susipažino su lygių teisių 

reikšme (Martin & Gentry, 2011). Kaip teigia W. A. Gentry et al. (2011), šios kartos atstovai buvo 

per jauni, kad prisimintų karo paliktus padarinius, bet buvo pakankamai seni, kad prisimintų pokario 

klestėjimą. Tai buvo stabilumo ir gerovės era. Kūdikių bumo karta augo veikiama tiek didingų ateities 

vizijų (skrydžių į kosmosą), galingų ideologijų, vyravusių Vakaruose ir Sovietų sąjungoje, tiek laisvės 

troškimo, hipių judėjimo, seksualinės revoliucijos (Adams, 2000). Tai materialistinių darboholikų 

karta, linkusi į gausų vartojimą ir materialinių gėrybių kūrimą. Šios kartos atstovai yra veržlūs, 

konkurencingi ir pasižymi orientacija į finansinį uždarbį (pelną). J. Martin, W. A. Gentry (2011) šią 

kartą aprašo kaip perfekcionistus, siekiančius stabilumo darbe, asmeninį tobulėjimą suvokiančius 

kaip karjerą, branginančius savo darbo vietą. V. I. Sessa et al. (2007) teigia, kad Kūdikių bumo kartos 

atstovai buvo išugdyti būti nepriklausomi ir tikėti, kad gali kontroliuoti savo likimus.
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Šios kartos vadovai organizacijose siekia kurti dorą ir lygiavertišką aplinką visiems juos 

palaikantiems, tačiau vengia konsultuotis su kitų kartų atstovais, neskuba išeiti į pensiją (Cordington, 

2008). Kūdikių bumo kartos atstovai laikosi tradicinio karjeros modelio, kuriuo remdamiesi jie 

sunkiai dirba ir išlieka ištikimi savo įmonei, mainais į atlyginimą, statusą, darbo saugumą ir 

paaukštinimo galimybę (Martin & Gentry, 2011). B. R. Kupperschmidt (2000) teigia, kad Kūdikių 

bumo atstovų stipriosios pusės yra bendro sutarimo kūrimas, mentorystė ir pokyčių įgyvendinimas. 

Taip pat yra labai orientuoti į darbą, motyvuoti lipti karjeros laiptais (Deal et al., 2013).

X kartos (1961-1981) pavadinimas aptinkamas C. Hamblett, J. Deverson (1964) bei D. 

Coupland (1991) knygose, kuriose aprašoma JAV Naftos krizė (1973 m.), Energetikos krizė (1979 

m.), ekonomikos nuosmukis (1987 m.), juodasis pirmadienis ir paskolų krizė. P. M. Arsenault (2004), 

O’Bannon (2001) papildo, kad X kartai įtakos turėjo MTV, AIDS, pasaulinė konkurencija ir 

komunizmo žlugimas. K. Smola, Ch. Sutton (2002), M. Raymer et al. (2017) teigia, kad X karta 

užaugo veikiama finansinio, šeimos ir visuomenės nesaugumo, greitų pokyčių, didelės įvairovės ir 

tvirtų tradicijų nebuvimo. Tai paskatino kolektyvinio individualizmo pojūtį (Jurkiewicz & Brown, 

1998). Manoma, kad būtent dėl šių įvykių patirties X kartai yra būdingas ekonominio netikrumo 

jausmas, didesnis skepticizmas ir lojalumo darbdaviams stoka (Gentry et al., 2011). X karta „užaugo 

kaip „užrakintų vaikų“ ar vaikų „su raktu ant kaklo“ karta“ . Šios kartos vaikų tėvai šeimos gerovę 

siejo su materialine gerove, todėl buvo linkę daug dirbti ir todėl stokojo laiko bei dėmesio vaikams 

(Stanišauskienė, 2015).

To meto socialinė, kultūrinė ir ekonominė aplinka X kartos atstovams suformavo poziciją, 

kad pinigai dar ne viskas, todėl jie mažiau rūpinosi darbo saugumu, skeptiškai vertino lojalumą, 

prisirišimą prie vienos darbo vietos (Gentry et al., 2011). J. Martin, W. A. Gentry (2011) teigia, kad 

X karta užuot turėjusi darbą dėl pinigų ir statuso, labiau domisi asmeniškai naudingu ir jų  interesus 

tenkinančiu darbu. B. R. Kupperschmidt (2000) teigia, kad X kartos atstovai į darbą atneša gerai 

suplanuotą, praktinį požiūrį į problemų sprendimą. Jie yra techniškai kompetentingi ir labai patenkinti 

įvairove, pokyčiais, įvairių užduočių atlikimu ir konkurencija. Kaip teigia M. McCrindle (2014), šiai 

kartai reikia pasirinkimo ir lankstumo. Jai nepatinka griežta veiklos kontrolė, todėl pirmenybę teikia 

atlyginimui pagal darbo rezultatus. X kartos atstovai siekia gyvenimo sričių darnos, rūpinasi 

subalansuotu gyvenimu ir nenori, kad darbas būtų viršesnis nei jų  šeimos ir asmeninis gyvenimas 

(Martin & Gentry, 2011).

Y karta (1982-2002) (dar vadinama tūkstantmečio) apibūdinama kaip karta, augusi 

ekonominių sienų griuvimo sąlygose, kuriose itin sparčiai vystėsi komunikacinės technologijos ir 

belaidis ryšys. Ši karta gyvena laikotarpyje, kuriame buvo kuriama beprecedentų įvairovė ir įsigalėjo 

skirtingų kultūrų įtaka. W. A. Gentry et al. (2011) Y kartą vadina „trofėjų karta“ dėl susiformavusios 

tendencijos apdovanoti visus už dalyvavimą, o ne už laimėjimą. Tai labiausiai saugota (nuo
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narkotikų) ir lepinta karta, todėl jiems buvo skiriamas didžiulis dėmesys ir palaikymas. Rūpindamiesi 

savo vaikų saugumu, Y kartos tėvai vaikams planavo užimtą ir subalansuotą dienotvarkę. Dėl 

privilegijuoto auklėjimo, Y kartos atstovai save suvokia kaip ateitį ir dėl to labai pasitiki savimi, nors 

turi ir arogancijos požymių, yra tolerantiški ir bendradarbiaujantys (Martin & Gentry, 2011).

Kaip teigiama PwC (PricewaterhouseCoopers tyrimų centro) atlikto tyrimo „Y karta darbo 

vietoje“ ataskaitoje (2011), „22-32 metų amžiaus žmones pirmiausia domina humanizmo idėjos, 

amžinosios vertybės, asmeninis tobulėjimas, o ne pinigai. Jie nori būti sėkmingi, tačiau saugo save 

nuo persidirbimo, net ir atsisakydami didesnio atlygio. Y kartos atstovai nevertina ištikimybės 

darbdaviui ir savirealizaciją iškelia aukščiau už atsidavimą darbui“ (Stanišauskienė, 2015). Daugelis 

Y kartos atstovų stebėjo kaip jų  tėvus neigiamai veikia „com“ burbulo sprogimas ir didelis skyrybų 

bei atleidimų iš darbo procentas. Todėl manoma, kad būtent dėl šių priežasčių Y kartos atstovai 

skeptiškai vertina ilgalaikius įsipareigojimus ir siekia didesnio lankstumo darbe. Šios kartos 

darbuotojai apibūdinami kaip norintys kolektyvinio veiksmo, darbo komandose, norintys darbo, kuris 

jiems iš tikrųjų svarbus. Taip pat jie yra pilietiški, ekologiški, pasitikintys savimi, optimistiški ir 

socialiai sąmoningi (Gentry et al., 2011).

Z karta (1995-2012), kaip teigia V. Targamadzė (2014), vadinama skaitmenine karta, 

virtualios aplinkos vaikais. Šios kartos atsiradimas yra siejamas su interneto atsiradimu bei jo  plėtra. 

Sociologas W. J. Schorer (2013) Z kartą vadina įvairiapusiškiausia iš visų kartų, nes ji auga ir 

formuojasi naujųjų technologijų ir komunikacijos priemonių „aukso amžiuje“. Z karta -  jauniausia, 

kol kas tik besiformuojanti karta, todėl apie jos vertybes, karjeros tikslus ir prognozuojamą elgesį 

darbo vietoje galima daryti tik prielaidas. Šios kartos atstovai gimė laikotarpyje, kuriame yra sąlyginai 

lengvai prieinamas materialinis gėris. Kaip teigia M. McCrindle (2014), Z karta daugiausiai išmoksta 

žiūrėdama video formatu kuriamą turinį, o ne skaitydama ir diskutuodama apie jį (McCrindle, 2014). 

Z. Kirchmayer, J. Fratričova (2020) pažymi, kad šios kartos formavimuisi įtakos galėjo turėti 

pasaulinė ekonominė krizė, po kurios vyko tiek ekonominis, tiek socialinis atsinaujinimas, teroro 

aktai, klimato kaitos problemos, auganti ir technologijų pagalba prieinama įvairovė, žiniasklaidos 

priemonių prieinamumas

A. Benscik, G. Horvath-Csikos, T. Juhasz (2016) nuomone, skirtingai nei Y kartos žmonės, 

Z karta nežino, kas yra kova. Pastarieji yra praktiški, išmintingi, mėgsta užimti lyderio poziciją, nes 

yra drąsūs ir ambicingi. Dėl technologinės pažangos sukelto poveikio jie yra nekantrūs, todėl nuolat 

ieško naujų iššūkių ir impulsų. Dėl informacijos prieinamumo šiai kartai yra būdingas ir polinkis į 

nuolatinius pokyčius. S. B. Berkup (2014) teigia, kad ryškiausi Z kartos bruožai yra pasitikėjimas, 

laisvė, individualizmas, priklausomybė nuo technologijų ir greitis. Nors šios kartos atstovai dėmesį 

išlaiko trumpai, tačiau jie vienu metu gali domėtis daugiau nei vienu dalyku, vienu metu atlikti kelias
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užduotis. Autorius teigia, kad ryškiais šios kartos bruožais galima išskirti ir interaktyvumą, 

efektyvumą, orientaciją į rezultatą.

Analizuojant Z kartai būdingas charakteristikas, svarbu atkreipti dėmesį, kad dalis šios kartos 

atstovų dar yra nepilnamečiai, todėl jų  asmenybės dar nėra subrendusios. Taip pat nėra žinoma, kokie 

ateities įvykiai turės įtakos jų  formavimuisi. Tačiau tikimasi, kad dėl aprašytų ryškiausių bruožų Z 

kartos atstovai pasižymės daugiafunkciniu darbu, efektyviu technologijų panaudojimu, individualiu 

darbu ir kūrybiškumu. J. M. Twenge et al. (2012), remdamiesi G. H. Elder (1998) ir P. M. Greenfield 

(2009), daro prielaidą, kad ši karta bus konformistinė ir taupi bei tokiu būdu taps panaši į tuos vaikus, 

kurie išgyveno didžiąją depresiją, bei atsigręš į vidines vertybes. Z. Kirchmayer, J. Fratričova (2020) 

teigia, kad Z karta, gimusi susietame pasaulyje, iš lėto, bet užtikrintai žengia pirmuosius žingsnius 

darbo rinkoje. Autorės pažymi, kad šios kartos atstovai jau turi susiformavusius lūkesčius, 

pageidavimus ir suvokimą apie darbo pasaulį. Taip pat tikima, kad Z kartai priklausantys asmenys, 

lygiai taip kaip ir ankstesnių kartų atstovai, savo unikalumu, vertybėmis ir motyvais ateityje 

pastebimai pakeisti organizacijas.

Apibendrinant galima teigti, kad gyvenimo patirties skirtumai galėjo turėti įtakos asmenybių, 

vertybių, įsitikinimų ir lūkesčių vystymuisi. Kartų teorijos tyrėjai pastebi gana didelius kartų 

skirtumus, tačiau nepaneigia ir tarp kartų rastų panašumų, susijusių su dalyvavimu darbe, prisirišimu 

prie darbo, darbu ir organizacija, motyvaciniais veiksniais ir mokymosi bei tobulėjimo darbe 

lengvatomis.
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1.3. Darbo motyvacijos samprata

Darbo rinkoje analizuojant skirtingas kartas pastebimi darbuotojų elgesio modelių 

pasikeitimai darbo vietoje. Ši kaita reiškiasi naujomis vertybinėmis orientacijomis, motyvais, 

lojalumu organizacijai, įsitraukimu į darbą bei kitais psichologiniais aspektais, kurie yra itin 

reikšmingi organizacijos produktyvumui ir veiklos kokybei.

Darbo motyvacija apibrėžiama kaip aktyvių poreikių kompleksas, kuris veikia su darbu 

susijusį elgesį, lemia jo formą, kryptį, intensyvumą ir trukmę (Latham & Pinder, 2005; Kanfer, Frese 

& Johnson, 2017; Kooij & Kanfer, 2019). D. R. Sheifer (2005), remdamasis D. C. McClelland, teigia, 

kad darbuotojų darbo motyvacija vystosi žmogaus socializacijos procese, kurį veikia kultūrinė 

aplinka, socialinis statusas ir kiti veiksniai. XX-ame amžiuje motyvacijos teorijų autoriai pagrindinį 

dėmesį skyrė motyvacijai kaip artimiausiam darbuotojo darbo rezultatui. Tačiau vėlesni darbo 

motyvacijos teorijų tyrimai suformavo ir į asmenį orientuotą požiūrį, t.y. buvo pastebėta, kad darbo 

motyvacijos analizė sudaro sąlygas darbuotojo asmens pažinimui ir jo  darbo vaidmens konstravimui 

bei veiksmų koordinavimui (Kooij & Kanfer, 2019). T. S. Pittman, K. R. Zeigler (2007) teigia, kad 

darbuotojų veiklos motyvai yra veiksmo priežastys, o jų  aktualizavimas energizuoja ir nukreipia 

elgesį per motyvų poveikį motyvacijos procesams. Taigi darbo motyvacijos tyrėjai siekia rasti 

atsakymus į klausimus, koks yra darbuotojo elgesys darbe ir kokios priežastys lemia būtent tokį 

elgesį.

Metodologiniam skirtingų kartų vertybių ir darbo motyvacijos sąsajų pagrindimui pasirinktos 

E. L. Deci, R. M. Ryan apsisprendimo teorija, F. Herzberg dviejų veiksnių teorija ir D. C. McClelland 

pasiekimų motyvacijos teorija. D. C. McClelland teorija buvo pasirinkta, nes ji aiškiai apibrėžia 

individualių darbuotojų poreikių, iš kurių vystosi vertybės, skirtumus, o apsisprendimo teorijoje 

analizuojama vertybių įtaka darbuotojų motyvacijai. J. E. Bono, T. A. Judge, analizuodami 

apsisprendimo teoriją, padarė prielaidą, kad darbuotojų turima motyvacija turi lemiamą reikšmę 

darbuotojų gerovei ir rezultatyvumui. F. Herzberg savo darbuose pabrėžė darbuotojų vidinės ir 

išorinės motyvacijos svarbą darbuotojų profesinio meistriškumo augimui, pasitenkinimui darbu bei 

produktyvumui.

D. C. McClelland kartu su kolegomis išskyrė aukštesniuosius poreikius, kurie veikia

darbuotojų motyvaciją. Tie poreikiai yra pasiekimai, valdžia ir priklausymas. Mokslininkas, 

remdamasis šiais poreikiais, išskyrė 3 motyvacijos rūšis, t.y. pasiekimų motyvacija, valdžios 

motyvacija ir priklausymo motyvacija (Schmidt & Frieze, 1997). Poreikių matavimui D. C. 

McClelland naudojo Tematinį apercepcinį testą (TAT).

Pasiekimų motyvacijos varomoji jėga yra laimėjimo siekis, kuris, pasak D. C. McClelland, 

yra įgyjamas kultūriškai. S. Jha (2010) teigia, kad dominavimas, konkurencingumas, statuso siekis ir
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pinigų įdarbinimas yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys laimėjimo motyvą. Pasiekimų motyvacijai 

didžiausią įtaką turi kiekvieno darbuotojo turimos individualios asmenybės savybės, nuo kurių 

priklauso jo  darbo pastangos ir aukšti darbo rezultatai. Asmenis, kuriems būdingas šis motyvacijos 

tipas, pirmiausiai motyvuoja vidinis sėkmės ir kompetencijos jausmas, o ne išoriniai apdovanojimai, 

nors, remiantis L.C. Shmidt, I. H. Frieze (1997), jie savo veiklą vertina uždirbtais pinigais.

Ankstesniuose tyrimuose nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp pasiekimų motyvacijos ir 

įsipareigojimo siekti tikslo (Jha, 2010). Asmenys, kuriems būdinga šio tipo motyvacija, siekia gauti 

sudėtingas užduotis, kelia aukštus reikalavimus ir stengiasi juos atitikti. Šio tipo darbuotojai 

mėgaujasi pačiu darbo procesu. Jiems yra būdingas savarankiškumas, individualumas atliekant 

užduotis bei atsparumas socialiniam spaudimui (Higgins & Sorrento, 1990). J. K. Nandi (2008) 

pabrėžia, kad darbuotojai, kuriems būdinga pasiekimų motyvacija, nuolat siekia grįžtamojo ryšio apie 

tai, kaip jiems sekėsi dirbti. Turintis aukštą pasiekimų motyvaciją darbuotojas asmeninę pažangą 

matuoja lygindamas savo asmeninius rezultatus su anksčiau pasiektais bei su kolegų darbo rezultatais 

(Sheiffer, 2005). Pasiekimų motyvacijoje varomąja jėga yra pasitenkinimo jausmas, kuris skatina 

dirbti, siekti sėkmės, tenkinti vidinį pasiekimų poreikį, todėl darbuotojas, kuriam būdinga aukšta 

pasiekimų motyvacija, ieškos aplinkos, kurioje jis galėtų produktyviai ir efektyviai dirbti (Schmidt & 

Frieze, 1997).

Antroji D. C. McClelland apibrėžta motyvacijos rūšis yra valdžios (galios) motyvacija, kuri 

remiasi noru daryti įtaką kitiems žmonės bei kontroliuoti juos ir jų  veiklą. Pasak S. Jha (2010), ši 

motyvacija gali būti tiek asmeninė, tiek institucinė. Tie asmenys, kuriems reikia asmeninės galios, 

siekia vadovauti ir kontroliuoti kitus, todėl toks jų  elgesys dažnai būna nepageidaujamas. Asmenys, 

kuriems yra reikalinga institucinė valdžia (kitaip socialinė galia), organizuoja kitų pastangas, siekiant 

organizacijos tikslų (Jha, 2010). Darbuotojai, kuriems būdinga aukšta valdžios motyvacija, siekia 

nuolat būti pastebėti bei daryti įspūdį kitiems (Nandi, 2008). Dėl šio valdžios siekio darbuotojai 

nevengia rizikos, manipuliuoja situacijomis, tačiau, remiantis D. C. McClelland (1975), jie yra 

mažiau patenkinti savo užimama pozicija visuomenėje. I. H. Frieze et al. (2004) nustatė, kad valdžios 

motyvacijos pasireiškimas iš dalies priklauso nuo socialinės klasės ir lyties, vertybių bei įpročių. S. 

Jha (2010) teigia, kad asmenys, kuriems būdinga valdžios motyvacija, turi išreikštą reputacijos ir 

autoriteto poreikį.

Priklausymo motyvacija paaiškina darbuotojų norą megzti glaudžius tarpasmeninius 

santykius, priklausyti kokiai nors socialinei grupei ir būti socialiai priimtinu, t.y. patikti kitiems (Jha, 

2010). Darbuotojams su aukšta priklausymo motyvacija yra būdingas harmoningų santykių, grįstų 

pasitikėjimu ir supratimu, kūrimas. Dėl šios priežasties jie nesiekia konfrontuoti, varžytis ir 

dominuoti. Darbuotojai, turintys aukštą priklausymo motyvaciją, lengvai užmezga santykius, 

mėgaujasi darbu grupėse, lengvai sukuria bendraminčių tinklus. S. Jha (2010) teigia, kad priklausymo
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poreikis gali būti siejamas su viena iš Didžiojo penketo savybių, t.y. ekstraversija. Šis bruožas iš 

esmės yra tarpasmeninis ir yra susijęs su socialinės sąveikos kokybe. Todėl asmenys, kuriems 

būdinga tiek ekstraversija, tiek priklausymo poreikis, yra šilti, entuziastingi, draugiški, 

demonstruojantys lyderio elgesį ir turintys aukštą populiarumą (Jha, 2010). Šio motyvacijos tipo 

darbuotojai, bendraudami su kitais, vadovaujasi teigiamu požiūriu į kitus, stengiasi prisitaikyti prie 

grupės normų ir jas atitikti (Schmidt, Frieze, 1997). D. C. McClelland (1987) pabrėžia, kad aukštą 

priklausymo motyvaciją demonstruojantys darbuotojai labai sunkiai išgyvena nutrūkusius socialinius 

ryšius, todėl jiems gali būti sunku priimti sprendimą dėl darbo keitimo.

S. Jha (2010), atlikdama tyrimus, nustatė reikšmingus teigiamus ryšius tarp pasiekimų 

poreikio ir vidinės motyvacijos bei tarp galios poreikio ir vidinės motyvacijos. Pasiekimų poreikio ir 

vidinės motyvacijos ryšys aiškinamas tuo, kad jei darbuotojas siekia aukštesnių laimėjimų, jis 

stengiasi dirbti efektyviau ir užduotis atlikti kokybiškiau. Toks darbas darbuotojui yra prasmingas ir 

atitinka jo  turimų kompetencijų lygį. Įvertinus darbuotojo veiklos rezultatus, galiausiai bus patenkinti 

ir paaukštinimo bei atlygio poreikiai. Galios poreikio ir vidinės motyvacijos ryšio reikšmingumas 

aiškinamas kompetencijos ir poveikio dimensijomis, kurios veikia asmens pasitikėjimą savimi bei jo 

daromos įtakos kitiems laipsnį. Galios poreikis teigiamai veikia asmens pastangas nuolat tobulėti ir 

plėsti savo kompetencijas. Taip pat jis sieks geresnių darbo rezultatų, norėdamas turėti daugiau įtakos 

organizacijai. Tarp priklausymo poreikio ir vidinės motyvacijos reikšmingo ryšio nebuvo nustatyta. 

Darbuotojams, kuriems yra būdingas didelis priklausymo poreikis, būtų sunku priimti sudėtingus 

sprendimus (Jha, 2010).

Apibendrinant galima teigti, kad D. C. McClelland išskirti aukštesnieji poreikiai turi įtakos 

darbuotojų motyvacijai. Kadangi iš poreikių vystosi kiekvieno individo vertybės, galima daryti 

prielaidą, kad mokslininko išskirti pasiekimų, priklausymo ir galios (valdžios) poreikiai atspindi 

kiekvieno individo vertybių raiškos darbo vietoje laipsnį, o jos savo ruožtu daro įtaką darbuotojų 

darbo motyvacijai bei asmeniniams ir profesiniams siekiams.

Darbo vertybės ypatingai svarbios E. L. Deci, R. M. Ryan aprašytoje apsisprendimo 

teorijoje, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas darbuotojo potencialo vystymui. Manoma, kad 

apsisprendimas imtis veiksmų tam tikra dalimi priklauso nuo motyvacijos. Apsisprendimo teorijoje 

yra išskiriama vidinė ir išorinė motyvacija. Vidinė motyvacija paaiškina profesinės veiklos atlikimą, 

nes ji iš prigimties yra įdomi, maloni ir tenkinanti. Tai pati savarankiškiausia motyvacijos forma. 

Išorinė motyvacija gali būti apibūdinama kaip instrumentiniai veiksmai, kurie atliekami siekiant 

tikslo ne iš malonumo ar pomėgio, o iš pareigos (Deal et al., 2013). Remiantis M. Vansteenkiste, E. 

Sierens, B. Soenens, K. Luyckx, W. Lens (2007), vidinę ir išorinę motyvaciją lemia vidinės ir išorinės 

vertybės. Vidinės vertybės apsprendžia natūralų darbuotojų norą aktualizuotis, tobulėti ir augti darbo 

vietoje, užmegzti prasmingus ryšius ir padėti žmonėms. Išorinės darbo vertybės siejamos su sėkmės,
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kurią apibūdina prestižas, statusas, didelės pajamos, siekimu. Remdamiesi šio tipo vertybėmis 

darbuotojai siekia pranašumo prieš kitus ir socialinio pripažinimo. Profesinė veikla šiems žmonėms 

yra tik priemonė, kurios pagalba galima užsitarnauti kitų susižavėjimą ir pasitenkinimą savimi 

(Vansteenkiste et al., 2007). Remiantis Ch. M. Moran, J. M. Diefendorff, T. Y. Kim, Z. Q. Liu (2012), 

vidinė motyvacija pasireiškia tada, kai asmenys ką nors daro dėl savo malonumo. Tuo tarpu išorinė 

motyvacija pasireiškia, kai kokia nors veikla užsiimama dėl išorinių veiksnių.

Apsisprendimo teorijos autoriai ir kiti tyrėjai teigia, kad tiek vidinių, tiek išorinių vertybių 

siekimas gali vykti tuo pačiu metu. Profesinėje veikloje teigiamų rezultatų daugiau suteikia vidinių 

vertybių aktyvavimas, o vadovavimasis tik išorinėmis vertybėmis, paneigiant vidines, gali turėti 

neigiamų pasekmių, pavyzdžiui, tokių kaip mažėjantis pasitenkinimas darbu, suaktyvėjęs veržlumas 

naujo darbo paieškoms, ryškėjantis profesinis perdegimas (Vansteenkiste et al., 2007).

Remdamiesi apsisprendimo teorija, B. Schreurs, I. J. Hetty van Emmerik, A. Van den Broeck, 

H. Guenter (2014) teigia, kad tenkinant pagrindinius psichologinius poreikius, vystosi vidinės 

vertybės. Poreikių tenkinimas prisideda prie asmens augimo, gerovės, o pagrindinio poreikio 

eliminavimas sukelia pasyvumą ir blogą savijautą. A. Chow, H. J. Krahn, N. L. Galambos (2014) 

išorinėms darbo vertybėms priskiria atlygį, gautą iš darbo, bet nepriklausantį nuo paties darbo, t.y. 

pajamas, prestižą ir saugumą, o vidinėms vertybėms -  atlygį, gaunamą iš paties darbo, t.y. 

susidomėjimą, iššūkius, atsakomybę, savarankiškumą ir kitas teigiamas patirtis. D. Kooij, R. Kanfer 

(2019), analizuodami apsisprendimo teoriją, teigia, kad darbuotojų darbo motyvaciją lemia tai, kiek 

jie darbo tikslus suvokia kaip asmeniškai prasmingus ir yra savarankiški bei kompetentingi. 

Remdamiesi šia teorija, autoriai teigia, kad darbo motyvacija didėja, kai darbuotojas darbo tikslus 

apsprendžia pats ir kai jis savarankiškai kontroliuoja savo elgesį bei veiksmus. Tuo tarpu motyvacija 

mažėja, kai darbo tikslus darbuotojas suvokia kaip išorinius, t.y. primestus kitų asmenų, ir jų 

įgyvendinimą taip pat kontroliuoja per kitus žmones.

Apibendrinant E. L. Deci, R. M. Ryan apsisprendimo teoriją galima teigti, kad kiekvieno 

individo motyvacija priklauso ne tik nuo vidinių veiksnių, bet ir nuo išorinių, o nuo to, kaip individas 

gebės šiuos veiksnius kritiškai analizuoti ir vertinti, priklausys, kokiu lygiu ir kokiose veiklose 

atsiskleis jo vidinė ir išorinė motyvacija. Remiantis šia teorija, vidinė motyvacija aktyvinama 

įveiklinant vidines vertybes, kylančias iš pagrindinių psichologinių poreikių, o išorinė -  išorines 

vertybes (pavyzdžiui, atlyginimas, statusas).

F. Herzberg (1968) dviejų veiksnių teorija yra pagrįsta žmogaus poreikiais. Autorius siekė 

suprasti, ko žmonės nori iš savo darbo, kokią įtaką asmens elgesiui daro materialūs ir nematerialūs 

veiksniai. Remiantis F. Herzberg teorija, yra manoma, kad asmens darbo motyvacijai įtaką daro du 

skirtingi veiksniai:
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- higieniniai (palaikymo) veiksniai (darbo sąlygos, atlygis už darbą, fizinė darbo vieta, 

tarpasmeniniai santykiai, saugumas) stiprina asmens išorinę motyvaciją;

- motyvaciniai veiksniai aktyvina vidinę motyvaciją, kuri neretai įvardijama kaip žmogaus 

tobulėjimą skatinančiu ir pasitenkinimą darbu didinančiu šaltiniu. Motyvaciniais veiksniais yra 

įvardijami pripažinimas, karjeros galimybės (paaukštinimas), atsakingos užduoties paskyrimas, 

laimėjimo jausmo išgyvenimas, pasiekimai (Arnania-Kepuladze, 2010).

W. F. Wan Yusoff, T. S. Kian, M. T. M. Idris (2013) teigia, kad motyvaciniai veiksniai didina 

darbuotojų pasitenkinimą darbu, o higieniniai veiksniai padeda užkirsti kelią bet kokiam darbuotojų 

nepasitenkinimui.

F. Herzberg dviejų veiksnių teorijos sukūrimą inspiravo A. Maslow poreikių teorija, kuri 

akcentavo, jog žmogaus fiziologinių poreikių patenkinimas sudaro pagrindą aukštesniųjų poreikių 

vystymuisi. Tačiau F. Herzberg dviejų veiksnių teorija teigia, kad būtent žemesniųjų poreikių 

tenkinimas nemotyvuoja darbuotojų dėti daugiau pastangų į darbą. W. F. Wan Yusoff et al. (2013) 

pažymi, kad higieniniai veiksniai labai priklauso nuo kitų žmonių, dirbančių kartu. Jie organizacijų 

vadovams gali būti kaip orientyras kuriant palankią darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaučiasi 

patogiai. F. Herzberg buvo įsitikinęs, kad pasitenkinimą sukeliantys veiksniai skiriasi nuo 

nepasitenkinimą sukeliančių veiksnių. Todėl organizacijose mažinant darbuotojų nepasitenkinimą 

darbu, nebūtinai bus padidinta jų  motyvacija dirbti. Sukūrus ramesnę ar patrauklesnę fizinę darbo 

aplinką, nebūtinai didės darbuotojų suinteresuotumas darbu. Todėl siekiant auginti darbuotojų 

motyvaciją, svarbu atpažinti veiksnius, susijusius su pačiu darbu ir jo  tiesioginiais rezultatais.

F. Herzberg (1968) akcentavo, kad siekiant darbuotojų produktyvumo ir našumo, reikia kurti 

pagrindą motyvacinių veiksnių vystymuisi, t.y. patenkinti darbuotojų aukštesniuosius poreikius. 

Pastarieji ypač susiję su darbo turiniu. S. P. Robbins (2009) pažymi, kad darbuotojams ypač svarbi 

yra darbo prasmė, profesinė sėkmė (pasiekimai) ir veiklos rezultatai, atsakomybė. Šie veiksniai 

suteikia ilgalaikį teigiamą poveikį darbuotojų motyvacijai, nes, kaip teigia W. F. Wan Yusoff et al. 

(2013), šie veiksniai daro įtaką asmens profesinio meistriškumo augimui.

Apibendrinant galima teigti, kad F. Herzberg dviejų veiksnių teorija remiasi asmens 

poreikiais, kurių pagrindu formuojasi tiek pasitenkinimas, tiek nepasitenkinimas. Todėl organizacijų 

vadovai, diegdami motyvacinius įrankius, turi remtis darbuotojų poreikiais bei vertybėmis, kurie dėl 

asmenybių skirtumų taip pat yra skirtingi. Todėl dėl F. Herzberg dviejų veiksnių teorijos praktiškumo 

toliau darbe bus remiamasi šia teorija bei siekiama išsiaiškinti, ar skirtingų kartų darbuotojai 

skirtingai suvokia motyvacinių ir higieninių veiksnių poveikį jų  motyvacijai.
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1.4. Vertybių samprata

Mokslinėje literatūroje pateikiamos įvairios vertybių sampratos, psichologams davė stimulą 

vertybes apibrėžti kaip individualų žmogaus požymį, kiekvienam turintį skirtingą ir ypatingą svarbą 

(Schwartz & Rubel, 2005). A. Valickas ir R. Pilkauskaitė-Valickienė (2012) vertybes apibūdino kaip 

pagrindinius ir svarbiausius principus, kuriais vadovaujamės ir privalome vadovautis savo gyvenime. 

B. Puzinavičius (2005) vertybes aprašo kaip nuostatas, susidedančias iš emocijų, vaizdinių ir minčių 

„apie daiktų ir reiškinių reikšmingumą asmenybėms bei grupėms“ (Puzinavičius, 2005). Y. Sung, Y. 

T. T. Chang, T. Y. Cheng, H. L. Sh. Tien (2019), remdamiesi M. Rokeach idėjomis, teigia, kad 

vertybės yra visos žmogaus ilgalaikės nuostatos ir įsitikinimai, kurie naudojami siekiant įvertinti 

patirties svarbą ir malonumą arba tikintis paskatinti žmogų veikti bei priimti sprendimus. Suvokiamos 

vertybės formuoja darbuotojų suvokimą apie tai, ko jie pageidauja iš darbo vietos, daro tiesioginę 

įtaką darbuotojų nuostatoms, elgesiui, sprendimams dėl darbo, problemų suvokimui ir sprendimui. 

Klasikas M. Rokeach (1980) asmenines vertybes apibūdino kaip asmens turimus bendrus įsitikimus, 

jog tam tikras elgesys yra priimtinesnis ir teisingesnis nei priešingas. Tuo tarpu B. Hunt, T. 

Madhyastha (2012) vertybes įvardino kaip kriterijų, kuris padeda įvertinti įvykius, savo ir kitų asmenų 

elgesį bei jo  padarinius. D. Brown (2003) teigia, kad vertybės yra tam tikri asmens elgesio standartai, 

įsitikinimai, kurie atspindi poreikius bei pasirinkti elgesio normas atitinkamose socialinėse 

situacijose. Autoriaus teigimu, vertybės susiformuoja asmens įgimtų savybių ir įgytos patirties 

sąveikos procese. D. Brown vertybių teorijoje pabrėžiama, kad asmens vertybių formavimuisi įtaką 

daro socialinis ir kultūrinis kontekstas, asmens lytis ir socioekonominis statusas. Mokslininkas mano, 

kad būtent dėl šių veiksnių įtakos susiformuoja skirtingos įvairių visuomenės subgrupių vertybės 

(Valickas ir kt., 2014).

M. Rokeach (1980) ir S. Schwartz (1997) teorijose pabrėžia, kad asmens vertybių sistema 

formuojasi socialinių ir psichologinių konfliktų metu. S. Schwartz (2006) teigia, kad ilgainiui 

harmonija tarp vertybių prioritetų ir konfliktų suformuoja vertybių sistemą, kuri gali būti įvardijama 

kaip stabili asmenybės charakteristika. Tačiau autorius atkreipia dėmesį, kad vertybių sistema gali 

kisti, priklausomai nuo socialinių sąlygų ir/ar išskirtinių gyvenimo įvykių. A. Bardi su bendraautoriais 

(2009) vertybių sistemos pokyčius labiau sieja ne su amžiumi, o būtent su išskirtiniais gyvenimo 

įvykiais.

M. Rokeach (1980) 36 vertybes suklasifikavo į 2 grupes, kiekvienai grupei priskirdamas po 

18 vertybių:

1. Terminalinės (aukštesnės, galutinės) apima tokias vertybes kaip brandi meilė, draugystė, 

grožio pasaulis (menai, gamta), įdomus gyvenimas (savirealizacija), išmintis, išsigelbėjimas (amžinas 

gyvenimas), sveikata (laimė, pasitenkinimas), laimėjimo (atlikimo) jausmas, laisvė, lygybė,
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malonumas, nacionalinis saugumas, gyvenimo kokybė, savigarba, socialinis pripažinimas, šeimos 

saugumas, taika pasaulyje, vidinė harmonija. Šios vertybės kalba apie tai, ko žmogus savo gyvenime 

siekia, kokius tikslus turi.

2. Instrumentinės vertybės padeda pasiekti, įgyvendinti terminalines vertybes. Jos apima 

tokias vertybes kaip ambicijos, atlaidumas, atsakomybė, gabumas, intelektualumas, savikontrolė, laki 

vaizduotė, linksmumas, logiškumas, mandagumas, meilė, nepriklausomybė, paklusnumas, 

paslaugumas, platus mąstymas, sąžiningumas, smalsumas, švara. Šios vertybės kalba apie žmogaus 

elgsenos būdus, metodus, priemones, kurių pagalba yra pasiekiamos terminalinės vertybės.

Sh. Schwarz (2006) išskyrė 10 pagrindinių vertybių:

1. Valdžia: žmonių ir išteklių socialinė padėtis, prestižas (socialinis pripažinimas), turtas, 

kontrolė, socialinė valdžia, savo įvaizdžio saugojimas.

2. Pasiekimai: asmeninė sėkmė demonstruojant kompetenciją pagal socialinius standartus, 

gabumai, ambicijos, įtakos darymas, intelektualumas, pagarba sau.

3. Hedonizmas: malonumas ir pasitenkinimas savimi, lepinimasis.

4. Stimuliacija: jaudulys, naujumas, drąsa, įvairiaspalvis ir jaudinantis gyvenimas.

5. Savarankiškas vadovavimas: savarankiškas ir individualus pasirinkimas, kūrimas, 

tyrinėjimas, smalsumas, laisvė, tikslų kėlimas.

6. Universalumas: supratimas, vertinimas, tolerancija, aplinkosauga, grožis, darna su 

natūralia gamta, platus mąstymas, socialinis teisingumas, išmintis, lygios teisės, taika pasaulyje, 

vidinė harmonija.

7. Gerumas: žmonių, su kuriais dažnai bendraujama, gerovės išsaugojimas ir stiprinimas, 

paslaugumas, nuoširdumas, atlaidumas, lojalumas, atsakingumas, tikra draugystė, dvasinis pasaulis, 

gyvenimo prasmė ir tikra meilė.

8. Tradicija: pagarba, įsipareigojimas, religingumas, kuklumas, nuolankumas (nuosaikumas), 

tradicijų gerbimas.

9. Atitikimas: veiksmų, polinkių ir impulsų, kurie gali nuliūdinti ar pakenkti kitiems ir 

pažeisti socialinius lūkesčius ar normas, ribojimas, mandagumas, pagarba vyresniems, nuolankumas, 

savidisciplina.

10. Saugumas: visuomenės, ryšių ir savęs saugumas, harmonija ir stabilumas, nacionalinis 

saugumas, socialinė lygybė, šeimos saugojimas, sveikata, poreikio priklausyti raiška (Schwartz & 

Rubel, 2005; Spini, 2003).

P. Ester, M. Braun, H. Vinken (2006) su asmens darbu susijusias vertybes skirsto į 2 

kategorijas:
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1. Remdamiesi išorinėmis vertybėmis žmonės siekia materialinio ir socialinio darbo 

saugumo. Tokiu būdu darbas suvokiamas kaip būdas gauti darbo užmokestį, dirbti patogiu darbo 

laiku, būti užtikrintam dėl atostogų.

2. Psichologinių žmogaus poreikių tenkinimas susijęs su vidinėmis darbo vertybėmis, 

kurios sukuria prielaidas pokyčiams. Vadovaudamasis šiomis vertybėmis žmogus siekia profesinių 

pasiekimų, asmeninio tobulėjimo, imasi iniciatyvos, kūrybiškų, atsakingų ir sudėtingų užduočių. 

Vidinės vertybės siejamos su didesniu pasitenkinimu darbu (Mažeikaitė ir Gruževskis, 2018).

Taigi apibendrinant galima teigti, kad asmens vertybės, kiekvienam turinčios skirtingą svarbą, 

apibūdina žmogaus individualumą. Jos yra neatsiejama žmogaus asmeninės ir profesinės veiklos 

dalis, nes remdamasis vertybėmis asmuo priima sprendimus ir skatina save veiklai. Kuo asmuo geriau 

įsisąmonina asmenines ir profesines vertybes, tuo jam tampa aiškiau, kokius lūkesčius jis turi savo 

darbo vietai, aiškiau numato veiksmus problemų sprendimui. Taigi vertybės atspindi asmens 

poreikius bei padeda susiorientuoti socialinėse situacijose, nurodo kryptį jo  profesiniams 

pasirinkimams ir yra vienas svarbiausių veiklos motyvų.

1.5. Skirtingų kartų darbuotojų vertybės ir darbo motyvai

M. Wong et al. (2008) teigia, kad egzistuoja pagrindiniai skirtingų kartų darbuotojų darbo 

vertybių ir įsitikinimų skirtumai, o nesugebėjimas identifikuoti šių skirtumų gali sukelti konfliktus 

darbo vietoje, nesusipratimą ir nesusikalbėjimą, mažesnį darbuotojų produktyvumą. Visgi darbo 

rinkoje įsitvirtinusios yra Kūdikių bumo, X ir Y kartos bei kasmet daugėja darbuotojų, atstovaujančių 

Z kartą. Todėl tampa vis svarbiau suprasti šių keturių kartų skirtumus ir nustatyti, kaip šie skirtumai 

gali veikti organizacijų rezultatus. Kartų skirtumai daro įtaką vadovavimui organizacijoms ir 

darbuotojams. Atsižvelgiant į šiuos skirtumus vadovai ir lyderiai siekia išsiaiškinti, kaip išlaikyti 

skirtingų kartų darbuotojus darbe, kaip suderinti organizacijos ir darbuotojo vertybes, kokias 

motyvacines sistemas kurti ir taikyti, koks darbo stilius yra būdingas skirtingų kartų darbuotojams 

(Sessa et al., 2007).

B. Jorgensen (2003) pateikia abejonę, ar Kūdikių bumo, X ir Y kartų vertybių derinys gali 

sutrikdyti bendras darbo jėgos strategijas, švaistyti darbo aplinkos išteklius plačiąja prasme ir taip 

prisidėti prie konfliktų tarp skirtingų kartų darbuotojų vystymosi darbo vietoje.

D. Close, N. Martins (2015) teigia, kad kartų tyrimai pateikia du požiūrius. Pirmasis požiūris 

akcentuoja, kad kartos yra svarbus ir aktualus reiškinys darbo vietos dinamikoje, tačiau, remiantis 

antruoju požiūriu, kartų skirtumų teorinė koncepcija turi trūkumų aiškindama pasitenkinimo darbu ir 

motyvacijos bruožus, būdingus skirtingų kartų darbuotojams.
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B. J. Kowske et al. (2010), kalbėdami apie empirinius tyrimus, analizuojančius kartų vertybių 

skirtumus, teigia, kad šie tyrimai atskleidžia, jog kartos yra labiau panašios nei skirtingos, o 

egzistuojantys skirtumai yra nenuoseklūs ir linkę prieštarauti kartų stereotipams. Šie kartų vertybių 

skirtumai dažnai apibrėžiami netgi nepaisant gerai parengtų kohortų palyginimo tyrimų trūkumo 

(Twenge et al., 2010).

I. Segers, D. Bartram (2011), atlikdami gyvenimo trukmės tyrimus, pastebėjo, kad tam tikri 

psichologiniai procesai ir savybės keičiasi skirtingais gyvenimo ciklo etapais, kurie gali paveikti 

darbuotojų motyvaciją. Autoriai nustatė, kad sendami darbuotojai perėjo nuo išorinės prie vidinės 

motyvacijos ir šis perėjimas nebuvo siejamas su kartų vertybių skirtumais. Šiam perėjimui įtakos 

galėjo turėti per ilgesnį gyvenimą sukaupta patirtis ir įgytas išsilavinimas. Pastebėtina, kad šie 

vertybių pokyčiai nesiejami su kartų skirtumais, bet aiškinami amžiaus dimensija.

Skirtingų kartų darbuotojų vidinė motyvacija ir vertybės. E. Chester (2002) teigia, kad Y 

kartos atstovams darbe itin reikalinga argumentacija, todėl jie vykdo kiekvieno prašymo, kiekvienos 

užduoties atranką, atsižvelgdami į racionalius argumentus. Įsakymu „nes aš taip pasakiau“ yra 

griaunamas pasitikėjimas ir autoritetas.

J. Hansen, M. Leuty (2012) teigia, kad Kūdikių bumo kartos darbuotojams yra itin svarbi 

galimybė mokytis ir naujų dalykų pažinimas bei išbandymas. Taip pat šios kartos atstovai akcentuoja 

reikalavimų atitikimo laisvę. Tačiau autoriai pažymi, kad reikšmingų skirtumų tarp kartų nebuvo rasta 

vertinant autonomijos vertybę.

L. Cennamo, D. Gardner (2008) išskyrė, kad Kūdikių bumo kartos atstovams mažiau svarbus 

statusas lyginant ją  su X ir Y kartų darbuotojais. Y kartos darbuotojai taip pat patvirtino didesnę 

laisvės darbe svarbą. Šių autorių tyrimo rezultatai, priešingai nei tikėtasi, atskleidė, kad Kūdikių bumo 

kartos atstovai mažiau vertino statusą nei X ir Y kartų. Šį aspektą autorės pagrindžia amžiaus ir 

patirties įtaka, t.y. Kūdikių bumo kartos atstovai per savo darbo patirtį jau yra pasiekę tam tikrą 

statusą, todėl šios vertybės jiems nebėra tokios patrauklios.

Ch. Thompson, J. B. Gregory (2012) teigia, kad Y kartos atstovams yra būdingos tokios 

vertybės kaip darbo ir asmeninio gyvenimo balansas, dėmesys ir pripažinimas. Jie įprastai augo 

aplinkoje, kurioje buvo gausu atsiliepimų, asmeninio dėmesio, pagyrimų, patarimų, nurodymų ir 

dėmesio proceso rezultatams. Todėl jie tikisi tokio pat lygio atsiliepimų, pagyrimų ir patarimų, 

dėmesio savo asmeniniam tobulėjimui darbo kontekste. Darbe tai paprastai reiškia didelį grįžtamojo 

ryšio poreikį ir norą, kad būtų tiksliai pasakyta, kaip išspręsti tam tikrą problemą ar atlikti užduotį.

West Midland Family Center (2020) vienomis iš pagrindinių Kūdikių bumo kartos vertybių 

išskiria asmeninį augimą, asmeninį pasitenkinimą, orientaciją į procesą, komandinį darbą ir pagarbą. 

Šios kartos atstovai siekia padaryti visa, kas geriausia, tačiau neretai pasiduoda abejonėms. X kartai 

būdingomis vertybėmis yra įvardijamos verslumas, tačiau jo  neturėtų varžyti formalūs santykiai. Šios
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kartos darbuotojai nevengia keisti darboviečių, nes itin pasitiki savimi, remiasi savo globaliu 

mąstymu. Darbe jie orientuojasi į rezultatus, todėl siekia paaukštinimo ir už tai yra pasiryžę aukoti 

asmeninį gyvenimą. Y karta gali būti apibūdinama kaip realistiška karta. Šios kartos darbuotojams 

yra būdingas individualizmas, todėl nevengia konkurencijos, siekia profesinio pranašumo, 

orientuojasi į profesinius pasiekimus bei už tai tikisi įvertinimo iš vadovų. Kurdami santykius su 

vadovais, orientuojasi į ilgalaikius santykius ir iš tiesioginių vadovų tikisi mentorystės, pagalbos 

išsikeliant profesinius tikslus.

Atsižvelgiant į aptartus kartų vertybių skirtumus, galima išskirti ir skirtingus kartoms 

būdingus veiklos motyvus. Kūdikių bumo kartos atstovams svarbu, kad jų  idėjos būtų įvertintos. Juos 

taip pat motyvuoja atsakomybės priskyrimas bei finansinis atlygis. X kartos darbuotojus profesinėje 

veikloje motyvuoja galimybė būti savarankišku bei neformalūs santykiai, o Y kartos darbuotojų vienu 

iš pagrindinių veiklos motyvų galima įvardinti galimybes inicijuoti pokyčius (cit. pagal West Midland 

Family Center, 2020).

Z. Kirchmayer, J. Fratričova 2017 m. atlikto tyrimo apie karjeros pasirinkimus duomenimis, 

Z kartos atstovai, rinkdamiesi darbdavį orientuotųsi į darbo pobūdį ir darbo bei asmeninio gyvenimo 

balansą. Autorės pažymi, kad Z kartai yra svarbus tiek vidinis pasitenkinimas darbu, tiek atlygis. Šie 

motyvai reikšmingai prisideda prie Z kartos pasitenkinimo darbu bei lojalumo organizacijai. Z. 

Kirchmayer, J. Fratričova ir 2020 m. atliko tyrimą, kurio rezultatai atskleidė, kad Z kartą labiausiai 

motyvuoja malonumas savo darbui, santykių su bendradarbiais kokybė ir tikslų siekimas, tokiems 

motyvams kaip darbo krūvis, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbo laiko organizavimas 

ir darbo saugumas nebuvo teikiama svarba.

I. Sidorcuka, A. Chesnovicka (2017) tyrimo apie esamų darbuotojų pritraukimą ir išlaikymą 

Latvijoje rezultatai įrodo, kad Z kartos darbuotojai neieško darbo visam gyvenimui. Šios kartos 

darbuotojai tikisi, kad darbdaviai tenkins jų  poreikius, susijusius su lanksčiomis darbo valandomis ir 

vietomis, gerbs jų  individualumą. Z kartos atstovus traukia įmonės reputacija, inovacijų diegimas, 

pokyčių greitis.

B. Chillakuri (2020), apibendrindamas įvairių autorių mintis, teigia, kad Z kartos atstovai 

akademinėje ir profesinėje veikloje orientuojasi į rezultatą, o jo  siekia derindami mokslus ir darbą. 

Šios kartos darbuotojai pradeda dirbti anksti bei siekia būti nepriklausomi. Darbe pirmenybę teikia 

autonomijai. Z kartos darbuotojų motyvaciją žlugdo rutina, disciplina ir profesinėje veikloje 

atsirandantis nuobodulys. Todėl jie vertina tokias organizacijas, kuriose yra diegiamos inovacijos, 

kūrybiški darbo sprendimai, kuriamos socialinės iniciatyvos. Z kartos darbuotojai iš vadovų tikisi 

asmeninio dėmesio. Jie vertina asmeninius pokalbius su vadovais, kurių dėka gali aiškiau suprasti 

prioritetus bei numatyti tobulėjimo kryptį.
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J. Twenge et al. (2010) teigia, kad Y kartai taip pat yra svarbus prestižas, tačiau X karta 

prestižą vertina daug labiau lyginant ją  su Kūdikių bumo karta. Šių autorių tyrimuose pastebėta, kad 

kiekviena karta vis rečiau vertino vidinį apdovanojimą lyginant ją  su ankstesne karta. J. Twenge et 

al. (2010) pastebėjo, kad Kūdikių bumo kartos atstovai labiausiai vertino įdomų ir iššūkių kupiną 

darbą, o tai vis mažiau reikšminga buvo ir yra jaunesnėms, t.y. X ir Y kartoms.

L. Wray-Lake et al. (2011) atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad X ir Y kartų atstovai mažiau 

vertino darbo saugumą, atlyginimą, paaukštinimą ir statusą lyginant su Kūdikių bumo kartos 

atstovais. Jiems taip pat buvo svarbus įdomus darbas, pasitenkinimo jausmas, galimybės tobulėti. R. 

W. Bibby, S. Russel, R. Rolheiser (2009) Kanadoje atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad Y kartos 

atstovams yra itin svarbios sprendimų priėmimo galimybės. Darbuotojų, vertinančių aukštesnį statusą 

ir išorines vertybes bei tokiu būdu demonstruojančių didesnį atsidavimą organizacijai, daugiau buvo 

Kūdikių bumo kartoje (Hartnell, Yi Ou & Kinicki, 2011).

Skirtingų kartų darbuotojų išorinė motyvacija ir vertybės. J. Hansen, M. Leuty (2012) 

tyrimu buvo nustatyta, kad X kartos darbuotojai (būdinga tik vyrų grupei) daugiau dėmesio skiria 

komfortui, saugumui ir darbo sąlygoms bei darbe teikia mažesnę vertę socialiniams santykiams 

lyginant juos su Kūdikių bumo kartos atstovais.

S. Lyons, P. Milles, H. C. Yu (2004) aprašė, kad X kartos darbuotojai yra labiau atsidavę 

savo karjerai nei organizacijoms ir vertina tokias organizacijas, kurios vertina įgūdžių ugdymą, 

produktyvumą ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, o ne statusą ir paaukštinimą (Cennamo 

& Gardner, 2008).

K. Smola, C. Sutton (2002) nustatė, kad X kartos darbuotojams itin svarbus greitas 

paaukštinimas, bet tuo pačiu jie akcentuoja vidinių darbo vertybių svarbą. Taip pat autoriai nustatė 

reikšmingus skirtumus tarp Kūdikių bumo ir X kartų atstovų vertinant darbo moralinį aspektą. X 

kartos atstovai tiki, kad „sunkiai dirbdamas žmogus tampa geresniu žmogumi“, o Kūdikių bumo 

kartos atstovai manė, kad „darbas turėtų būti viena iš svarbiausių gyvenimo dalių“. Taip pat 

pastebėtina, kad X kartos atstovai siekė darbe būti savarankiškesni, o K. Smola, C. Sutton (2002) 

teigimu, tai gali būti požymis, kad šios kartos atstovai nėra orientuoti vien tik į save, bet siekia 

pusiausvyros tarp gerai atliekamo darbo ir asmeninių tikslų optimizavimo.

Nors Z karta labiau yra tiriama ir analizuojama mokykliniame ir profesinio bei aukštojo 

mokslo kontekste, nes tik nedidelė dalis šios kartos atstovų yra pilnai įžengę ir įsitvirtinę darbo 

rinkoje, tačiau P. Pečiulauskienės (2018) atlikto tyrimo rezultatai įrodo, kad skirtingų kartų (X ir Z) 

tarpasmeninių santykių inicijavimo prioritetai yra skirtingi. X kartos atstovai prioritetu iškelia norą 

kartu kažką nuveikti ir tai laiko prielaida naujiems tarpasmeniniams santykiams kurtis. Tuo tarpu Z 

kartos tyrimo dalyvių atveju šis prioritetas yra tik ketvirtoje vietoje. Pastarosios kartos atstovams 

svarbiausia yra inicijuoti ir palaikyti pokalbį. Taip pat Z kartos (mokyklinio amžiaus mokinių)
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tarpasmeninių santykių iniciavimo gebėjimus galima pavadinti lanksčiais, nors tarpasmeninio 

konflikto metu, priešingai nei X kartos atstovai, nėra linkę pripažinti savo klaidų.

Kūdikių bumo kartos darbuotojai nevengia dirbti daug, tačiau jiems, skirtingai nei X kartos 

darbuotojams, nėra būdingas savarankiškumas. Todėl Kūdikių bumo kartos darbuotojams labai 

svarbu suformuluoti labai aiškias ir konkrečias užduotis, o už atliktas užduotis tikisi gauti piniginį 

apdovanojimą. Jie mėgsta didžiuotis savo pasiekimais bei mėgaujasi pripažinimu visuomenėje, todėl 

vertina pažymėjimus, diplomus bei padėkas. X kartos darbuotojai dirba, kad gautų atlyginimą ir į 

profesinę veiklą žiūri tiesiog pragmatiškai. Tai tiesiog darbas ir tiesiog sutartis. Jie siekia būti 

apdovanoti už laisvalaikį, o profesinėje veikloje nuolat siekia grįžtamojo ryšio apie darbą. Y kartos 

darbuotojai, lyginant su Kūdikių bumo kartos atstovais, darbo vietoje praleidžia itin mažai laiko. Jie 

dirba efektyviai, bet nėra linkę dirbti viršvalandžius, o į profesinę veiklą žiūri kaip į galimybę save 

realizuoti. Šios kartos atstovai darbe vertina vadovo autoritetą bei siekia būti įvertinti už pastangas, o 

ne už rezultatą (cit. pagal West Midland Family Center, 2020).

M. Wong et al. (2008), atlikę tyrimus, nustatė, kad didžiausi skirtumai egzistuoja tarp Kūdikių 

bumo ir Y kartų atstovų. X kartos rezultatai pateko tarp kitų dviejų kartų balų. Autoriai teigia, kad 

tiek X kartai, tiek Y kartai yra būdingos ambicijos, orientuotos į karjeros sėkmę. Taip pat šių kartų 

atstovai siekia didelės atsakomybės reikalaujančius darbus bei aukštesnių pareigų. M. Wong et al. 

(2008) atkreipė dėmesį, kad Y karta, lyginant ją tiek su Kūdikių bumo, tiek su X kartos atstovais, yra 

žymiai labiau priklausomi. Atlikti tyrimai atskleidė, kad X ir Y kartoms yra būdingas didesnis 

laimėjimų siekis lyginant šias kartas su Kūdikių bumo karta. Tuo tarpu Y kartos atstovus labiau nei 

Kūdikių bumo kartos atstovus motyvuoja priklausymo bendruomenei poreikis ir mažiau motyvuoja 

valdžios poreikis, lyginant ją  su X karta. Tačiau X karta valdžios siekiu yra mažiau motyvuoti nei 

Kūdikių bumo karta.

J. Twenge et al. (2010) atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad Y kartos darbuotojus žymiai labiau 

domina išorinio apdovanojimo formos nei Kūdikių bumo kartos atstovus, tačiau visgi ši vertybė, 

daranti įtaką motyvacijai, labiau reiškiasi X kartos sėkmės vertinime nei Y kartos.

R. Zemke et al. (1999) taip pat išskyrė ir aprašė kartų vertybių skirtumus. Kūdikių bumo kartos 

atstovai renkasi kolegialų ir bendrą sutarimą, t.y. bendravimą ir atsakomybės pasidalinimą Jiems 

nepatinka tradicinė hierarchija. X kartos atstovai yra egalitariniai ir nepaiso valdžios. Jie vertina 

sąžiningumą, teisingumą, kompetenciją ir tiesmukiškumą. Šiai kartai patinka pokyčiai. Y karta nori 

mandagių santykių su autoritetais. Jie mėgsta kolektyvinius veiksmus ir tikisi, kad jų  vadovai suartins 

žmones (Sessa et al., 2007).

Apibendrinant galima teigti, kad skirtingų kartų darbuotojų vertybių ir darbo motyvacijos 

sąsajos nėra vertinamos vieningai. Atlikta analizė atskleidė, kad skirtingų kartų atstovų profesinės 

veiklos rezultatams turi įtakos jų  gimimo ir augimo laikmetyje iš pagrindinių psichologinių poreikių
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susiformavusios vertybės. Nuo šių vertybių priklauso tokie organizaciniai veiksniai kaip darbuotojų 

motyvacija, pasitenkinimas darbu, lojalumas organizacijai, asmens ir organizacijos vertybių 

suderinamumas.
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2. TYRIMO METODOLOGIJA

Remiantis teorinėje dalyje išdėstyta įvairių autorių atliktų tyrimų apžvalga, galima teigti, kad 

nėra vienareikšmiškų atsakymų apie skirtingų kartų darbo motyvaciją ir vertybes. Todėl šiame darbe 

siekiama palyginti keturių kartų darbo motyvus ir vertybes, norint nustatyti jų  panašumus ir 

skirtumus.

Skirtingų kartų darbuotojų pažinimas sudaro prielaidas spartesnei organizacijų plėtrai, 

kokybiškesniems santykiams su klientais, efektyvesnei pačių darbuotojų sąveikai bei iš jos 

gimstančiam produktyvumui ir rezultatyvumui. Tinkamai pažinus darbuotojus, vadovams tampa 

lengviau formuoti užduotis, deleguoti sprendimus, reikalauti atsakomybės, teikti grįžtamąjį ryšį. 

Tokiu būdu darbdaviai sukuria galimybę išnaudoti pačias geriausias darbuotojų savybes aukštesnės 

prasmės kūrimui. Kartų skirtumų pripažinimas sukuria organizacijose kiekvienos kartos perspektyvą 

bei daro poveikį kiekvieno darbuotojo motyvacijai bei vertybėms.

Dėl šių priežasčių tampa svarbu įvertinti, kiek egzistuojantys darbuotojų motyvacijos ir 

vertybių skirtumai siejami su gimimo metais, t.y. priskyrimu konkrečiai kartai. Taip pat tampa svarbu 

nustatyti, kokius poreikius siekiama patenkinti per profesinę veiklą, santykius su vadovais ir kitais 

darbuotojais. Pažymėtina, kad mokslinėje literatūroje motyvas apibrėžiamas kaip sąmoningas 

sprendimas veikti siekiant aiškiai užsibrėžto tikslo. Todėl svarbu įvertinti, kokie konkrečiai motyvai 

skatina skirtingų kartų darbuotojus veikti sąmoningai. Taip pat ne mažiau svarbu įvertinti, kokį 

poveikį veiklos rezultatams turi skirtingų kartų darbuotojų vidinė ir išorinė motyvacija.

Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad vertybės taip pat yra neatsiejamos nuo siekio save 

įprasminti veikloje. Vertybės yra tarsi elgesio orientyrai, tam tikri standartai, kurie padeda įvertinti, 

kas yra malonu ir pageidaujama. Todėl naudinga yra tyrinėti skirtingų kartų darbuotojų dispoziciją, 

vertybes, kuriančias kiekvieno asmens identitetą. Pabrėžtina, kad asmenys, nepriklausomai nuo 

kartos, vadovaudamiesi vertybėmis vertina aplinką, joje sąveikaujančius žmones, procesus ir 

pareigas. Vertybės padeda nustatyti veiklos prasmę, o būtent prasmės suvokimas lemia dedamas 

pastangas ir indėlį. Todėl aktualu yra įvertinti, kokios vertybės daro įtaką skirtingų kartų darbuotojų 

elgesiui ir motyvacijai.

Tyrimo problema. Manoma, kad skirtingas kartas atstovaujančių darbuotojų darbo motyvų 

ir vertybių skirtumus lėmė tam tikro laikmečio kultūrinė, istorinė, socialinė aplinka. Tačiau šiai 

nuomonei pagrįsti yra pasigendama empirinių tyrimų, kurie leistų išskirti esminius skirtingas kartas 

atstovaujančių darbuotojų vertybių ir darbo motyvų skirtumus bei panašumus.

Tyrimo problemos tikslinimas. Kokios vertybės ir darbo motyvai yra būdingi skirtingų kartų 

darbuotojams?
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Tyrimo tikslas -  atskleisti skirtingų kartų darbuotojų vertybių ir darbo motyvų skirtumus bei 

panašumus.

Tyrimo uždaviniai

Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, buvo iškelti tokie tyrimo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti skirtingų kartų darbuotojams būdingus darbo motyvus ir vertybes.

2. Palyginti keturių kartų darbuotojų vertybes ir motyvus bei nustatyti jų skirtumus bei 

panašumus.

3. Identifikuoti ir apibūdinti skirtingų kartų darbuotojams būdingus darbo motyvus ir 

vertybes.

Tyrimo objektu buvo pasirinktos skirtingų kartų darbuotojų vertybės ir darbo motyvacija.

Remiantis atlikta teorine problemos analize iškeltos tokios hipotezės:

1. Yra skirtumų tarp skirtingai kartai priklausančių darbuotojų išorinės darbo 

motyvacijos:

1.1. Finansinių motyvų turėjimas yra labiau būdingas Kūdikių bumo ir X kartos atstovams 

nei Y ir Z kartų atstovams.

1.2. Tarpasmeniniai santykiai su vadovu yra labiau reikšmingi Y kartos darbuotojams nei 

Kūdikių bumo kartos darbuotojams.

1.3. Bendradarbiavimo darbo vietoje siekis mažiausiai būdingas Z kartos darbuotojams.

2. Yra skirtumų tarp skirtingai kartai priklausančių darbuotojų vidinės darbo 

motyvacijos:

2.1. Pripažinimo ir dėkingumo siekis yra labiau būdingas Y ir Z kartų darbuotojams nei 

Kūdikių bumo ir X kartų darbuotojams.

2.2. Darbo turinys labiau motyvuoja dirbti X kartos darbuotojus nei Y kartos darbuotojus.

2.3. Kūdikių bumo ir Y kartų darbuotojams labiau būdingas karjeros siekis nei X ir Z kartų 

darbuotojams.

3. Terminalinės vertybės yra labiau būdingos Y kartos darbuotojams nei Kūdikių bumo 

kartos darbuotojams.

4. Instrumentinės vertybės yra labiau būdingos Z kartos darbuotojams nei X kartos 

darbuotojams.

Hipotezės buvo iškeltos remiantis žmonių išteklių vadybos, organizacijų psichologų praktika 

ir mokslininkų, tyrinėjusių motyvaciją ir vertybes, įžvalgomis bei tyrimų rezultatais. Jų patikrinimui 

buvo pasitelktiniai metodai, sudarantys prielaidas hipotezių patvirtinimui arba paneigimui.
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Duomenų normalumui patikrinti buvo skaičiuojami asimetrijos ir eksceso koeficientai. 

Shapiro-Wilk kriterijų pagalba buvo nustatyta, ar kintamųjų skirstinys yra artimas normaliajam. 

Taikyta vienfaktorinė dispersinė analizė Anova padėjo išsiaiškinti, ar grupių vidurkiai statistiškai 

reikšmingai skiriasi, o Kruskal-Wallis kriterijus padėjo įvertinti, ar bent vienai grupei yra būdingos 

didesnės ar mažesnės reikšmės.

2.1. Tyrimo instrumentai

Demografinių kintamųjų įvertinimas. Siekiant surinkti demografinius duomenis, tyrimo 

dalyviams buvo užduodami klausimai apie jų  lytį, amžių, darbo stažą, statusą (darbinio užimtumo 

būseną).

Vertybinių orientacijų įvertinimas. Siekiant įvertinti tyrimo dalyvių vertybines orientacijas 

buvo naudojama M. Rokeach vertybinių orientacijų tyrimo metodika. Ši metodika padeda nustatyti 

vertybinius prioritetus ir orientacijas. M. Rokeach išskyrė dvi vertybių grupes: terminalines (arba 

fundamentines) ir instrumentines. Terminalinės vertybės -  tai veiksniai, kurių verta siekti kaip 

galutinio gyvenimo tikslo. Instrumentinės vertybės -  faktoriai, padedantys siekti galutinio gyvenimo 

tikslo ir yra priimtini bei pageidaujami bet kokioje gyvenimo situacijoje. Remiantis šiuo 

klasifikavimu, vertybes galima suskirstyti į vertybes tikslus ir vertybes priemones.

Ši metodika lietuvių kalba buvo patalpinta Generolo Jono Žemaičio karo akademijos doc. dr. 

Broniaus Puzinavičiaus parengtame ir elektronine versija 2005 m. išleistame leidinyje „Asmenybės 

ir grupės psichosocialinė diagnostika. Anketų, klausimynų ir testų rinkinys“. Šio leidinio teisės 

priklauso Generolo Jono Žemaičio karo akademijai. Todėl dėl galimybės naudoti metodiką šiame 

darbe moksliniais tikslais 2021 m. vasario mėn. el. paštu buvo kreiptasi į Generolo Jono Žemaičio 

karo akademijos administraciją. Leidimas buvo suteiktas.

Skalės duomenų apdorojimas: tyrimo dalyviams buvo pateikti 2 vertybių sąrašai po 18 

vertybių kiekviename. Tyrimo dalyvių buvo prašoma vertybes išskirstyti pagal vertybinius prioritetus 

ir orientacijas. Reikšmingiausiai vertybei turėjo būti suteiktas „1“ numeris, mažiausiai reikšmingai 

„18“ numeris.

Darbo motyvacijos įvertinimas. Siekiant įvertinti tyrimo dalyvių darbo motyvus buvo 

pasirinktas F. Herzberg motyvacijos darbe nustatymo testas. Šis testas padeda F. Herzberg dviejų 

veiksnių motyvacijos teorijos pagrindu nustatyti tyrimo dalyvių motyvacinių veiksnių stiprumą. 

Testo pagalba galima įvertinti finansinių, pripažinimo ir dėkingumo, atsakomybės, santykių su 

vadovu, karj eros, pasiekimų, darbo turinio ir bendradarbiavimo motyvų raišką.

Skalės duomenų apdorojimas: tyrimo dalyviams buvo pateikti 28 teiginių poros. Kiekvienas 

teiginys apibūdina tam tikrą vidinės ir išorinės motyvacijos veiksnį:
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- Finansiniai motyvai, pavyzdžiui, teiginys „Jums svarbiausia, kad darbas būtų gerai 

apmokamas, nors ir nebūsite deramai įvertintas“ .

- Pripažinimas ir dėkingumas, pavyzdžiui teiginys „Jums svarbiausia -  pripažinimas, net jei 

atlyginimas ir nebus labai didelis“ .

- Atsakomybė, pavyzdžiui teiginys „Jūs verčiau norėtumėte prisiimti didesnę atsakomybę, 

net jei dėl to pasidarytų bendrauti su vadovu“.

- Santykiai su vadovu, pavyzdžiui teiginys „Jums labai svarbu palaikyti gerus santykius su 

vadovu, net jei tai reikštų Jūsų atsakomybės sumenkinimą“.

- Karjera, pavyzdžiui teiginys „Net jei ir nebūsite pripažintas bei įvertintas naujame darbe, 

vis tiek geriau būtų gauti aukštesnes pareigas“.

- Pasiekimai, pavyzdžiui teiginys „Geriau dirbti darbą, kurį atliekate dabar, nei kitą, daug 

įdomesnį, tačiau susijusį su rizika“.

- Darbo turinys, pavyzdžiui teiginys „Dabartinis Jūsų darbas yra svarbus Jums, ir todėl 

norėtumėte dėl karjeros jo  atsisakyti, nors ateityje tokių galimybių gali ir nebepasitaikyti“ .

- Bendradarbiavimas, pavyzdžiui teiginys „Jums geriau jau dirbti neįdomų darbą, tačiau 

išlaikyti gerus santykius su bendradarbiais“ .

Kiekvieną motyvo skalę sudaro 7 teiginiai. Tyrimo dalyvių buvo prašoma pateiktus teiginius 

įvertinti pagal jų  svarbą, kai „0“ reiškia, kad teiginys neturi reikšmės, o „5“ reiškia -  labai svarbus. 

Reikia pastebėti, kad bendra poroje esančių teiginių suma turi būti lygi „5“, pavyzdžiui, vienas poroje 

esantys teiginys gali būti įvertintas „5“, o kitas -  „0“ arba vienas teiginys įvertintas „2“ balais, o kitas 

-  „3“ balais. Vertinant teiginius buvo prašoma naudoti tik sveikus skaičius, o teiginius vertinti 

remiantis savo asmenine patirtimi.

2.2. Tyrimo dalyviai

Tyrime dalyvavo keturių kartų atstovai, 1943-1960, 1961-1981, 1982-2002 ir 1995-2012 

gimimo metų tyrimo dalyviai. Šis tyrimo dalyvių grupavimo kriterijus pasirinktas remiantis N. Howe 

ir W. Strauss kartų klasifikacija. Įvairūs autoriai (Strauss & Howe, 1991; Zemke, 2001; Dries, 

Pepermans & De Kerpel, 2008; Hewlett, Sherbin & Sumberg, 2009; Kowske et al., 2010; Smola & 

Sutton, 2002; Twenge et al., 2010) aprašė ir suklasifikavo kartas pagal tam tikrus požymius ir 

pažymėjo svarbius jų  skirtumus (Gentry et al., 2011).

Tyrimo dalyviai buvo atrinkti tikslinės patogiosios imties sudarymo būdu, siekiant išlaikyti 

panašaus dydžio skirtingas kartas atstovaujančias asmenų grupes (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 

2008). Tyrime buvo kviečiami dalyvauti 232 asmenys, kuriuos būtų galima identifikuoti kaip tiriamų 

keturių kartų atstovus. Iš viso nuoroda į apklausos anketą buvo išsiųsta 57 asmenims, kurie galimai
30



buvo priskirti Kūdikių bumo kartai, 54 darbuotojams -  preliminariai X kartai, 68 asmenims, kurie 

preliminariai buvo identifikuoti kaip Y kartos atstovai ir 53 asmenims, kurie galimai buvo 

identifikuoti kaip Z kartos atstovai. Surinkus apklausos duomenis, 19 anketų buvo identifikuotos kaip 

užpildytos klaidingai, todėl jų  duomenys nebuvo analizuojami.

Taigi iš viso šiame tyrime dalyvavo 174 asmenys, iš jų  133 moterys (76 proc.) ir 41 vyras (24 

proc.) (žr. 1 pav.).

Vyras

Moteris

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal lytį (proc.)

Tyrimo dalyvių grupės (pagal N. Howe ir W. Strauss (1991) išskirtas kartas) panašaus dydžio. 

Apklausoje aktyviausiai dalyvavo 1982-2002 m. gimę asmenys, kurie, remiantis autoriais, gali būti 

priskiriami Y kartai. Jų iš viso buvo apklausta 52 ir tai sudaro 30 proc. visų apklausoje dalyvavusių 

asmenų. Taip pat apklausoje dalyvavo 45 (26 proc.) asmenys, gimę 1995-2012 m. Juos autoriai 

priskiria Z kartai. Tyrime buvo siekiama apklausti Kūdikių bumo (gimę 1943-1960 m.) ir X (gimę 

1961-1981) kartoms priskiriamus asmenis. Jų apklausta atitinkamai 38 (22 proc.) ir 39 (22 proc.) 

asmenys. Rezultatai pateikiami 2-ame paveiksle (žr. 2 pav.).

Z karta (1995-2012)

Y karta (1982-2002) 

X karta (1961-1981) 

Kūdikių bumo karta (1943-1960)

30
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22
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2 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal kartas (proc.)
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Tyrimo metu dalyvių buvo prašoma įvertinti savo darbo patirtį metais. Pažymėtina, kad 17 

tyrimo dalyvių (10 proc.) darbo patirties apklausos metu neturėjo, 21 asmuo (12 proc.) turėjo 0-2 m. 

darbo patirties. 3-5 m. darbo patirtį turintys pažymėjo 8 tyrimo dalyviai (5 proc.). 23 asmenys (13 

proc.) pažymėjo, kad turi 5-10 m. darbo patirties. Daugiausiai tyrimo dalyvių, t.y. 58 (33 proc.) 

pasirinko atsakymą „10-25 m.“, 27 proc., t.y. 47 tyrimo dalyviai teigė turintys daugiau nei 25 metus 

darbo patirties (žr. 3 pav.).

Darbo patirties neturiu

25 m. ir daugiau 27

10-25 m. 33

5-10 m.

3-5 m.

0-2 m.

0 5 10 15 20 25 30 35

3 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal darbo stažą (proc.)

Apklausoje dalyvavusių asmenų taip pat buvo prašoma priskirti save tam tikram statusui. 

Pažymėtina, kad net 92, t.y. beveik pusė (46 proc.) visų apklausoje dalyvavusių asmenų, teigia 

dirbantys pagal darbo sutartį. 40 tyrimo dalyvių (20 proc.) pasirinko atsakymą „Studentas“ ir pusė jų, 

t.y. 10 proc., pažymėjo, kad studijas derina su darbu. Taip pat apklausoje dalyvavo 18 (9 proc.) 

mokinių, 15 asmenų (7 proc.), užsiimančių individualia veikla, 11 (5 proc.) pensininkų. 4 tyrimo 

dalyviai (2 proc.) apklausos metu buvo vaiko priežiūros atostogose ir 2 asmenys (1 proc.) -  bedarbiai. 

Rezultatai pateikiami 4-ame paveiksle (žr. 4 pav.).

Pensininkas

Šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogose

Bedarbis 

Dirbantis individualiai 

Dirbantis pagal darbo sutartį 

Studijas derinu su darbu 

Studentas 

Mokinys

46

0 10 20 30 40 50

4 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal statusą (proc.)
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2.3. Tyrimo eiga

Tyrimas buvo atliktas 2021 m. kovo-balandžio mėnesiais. Tyrimo dalyviai buvo atrinkti 

tikslinės patogiosios imties sudarymo būdu. Tyrime dalyvauti buvo kviečiami asmenys, kurie yra 

tipiškiausi tiriamo požymio atžvilgiu, t.y. gimę tam tikrame laikotarpyje. Šis būdas buvo pasirinktas 

siekiant sudaryti kuo labiau reprezentatyvesnę imtį.

Prieš pildant klausimyną tyrimo dalyviams buvo pristatomas šio tyrimo tikslas. Taip pat, 

siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tyrimo dalyviai buvo informuojami, kad apklausa yra 

anoniminė, konfidenciali, o kiekvieno tyrimo dalyvio atsakymai nebus nagrinėjami individualiai. 

Tyrimui buvo naudojama tik apibendrinta informacija.

Tyrimo anketa buvo sukurta „Google“ formos platformos pagalba, o nuoroda į suformuotą 

apklausą buvo siunčiama elektroniniu paštu ir kitais skaitmeninės komunikacijos kanalais.

Duomenims apdoroti buvo naudojamas statistinių programų paketas socialiniams mokslams 

-  IBM SPSS (21 versija). Norint aprašyti duomenis, buvo pasitelkta aprašomoji statistika. Siekiant 

nustatyti kintamųjų empirinio skirstinio normalumą buvo apskaičiuoti asimetrijos bei eksceso 

koeficientai bei remtasi Shapiro-Wilk testo rezultatais. Siekiant nustatyti skirtumus tarp dviejų 

nepriklausomų imčių, buvo taikyta vienfaktorinės dispersijos analizė ANOVA ir Kruskal-Wallis 

neparametrinio kriterijaus testas.
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3. TYRIMO REZULTATAI

3.1. Skirtingų kartų darbuotojų išorinės darbo motyvacijos skirtumai

Siekiant patikrinti 1-ąją hipotezę apie skirtingų kartų darbuotojų išorinės darbo motyvacijos 

konkrečių motyvų skirtumus, buvo palyginti finansinių, santykių su vadovu ir bendradarbiavimo 

motyvų vidurkiai, nustatyti atitinkamų kartų atstovų grupėse.

1 hipotezės pirmoj e dalyj e (1.1 hipotezė) teigiama, kad finansinio motyvo turėjimas yra labiau 

būdingas Kūdikių bumo ir X kartos atstovams nei Y ir Z kartų atstovams.

Analizuojant skirtingoms kartoms priklausančių asmenų finansinio motyvo vertinimus, buvo 

atliktas Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų skaičiavimas. Rezultatai pateikiami B priedo 

B1 lentelėje (žr. B priedo B1 lentelę).

Shapiro-Wilk kriterijus rodo, kad finansinio motyvo skirstinys statistiškai reikšmingai 

nesiskiria nuo normaliojo Y ir Z kartų vertinimuose. Nustačius ir pašalinus išskirtis, kintamojo 

finansiniai motyvai skirstinys statistiškai reikšmingai nuo normaliojo skiriasi tik Kūdikių bumo kartos 

grupėje (žr. B priedo B2 lentelę), tačiau šis skirtumas nėra didelis, Shapiro-Wilk statistika yra gana 

arti vieneto.

Atlikus vienfaktorinę dispersinę analizę ANOVA, Levene ’s Test o f Equality o f Error 

Variances pagalba nustatyta, kad paklaidos dispersijos populiacijose skiriasi statistiškai reikšmingai 

(žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Levene ‘s testo rezultatai kintamajam finansiniai motyvai

F kriterijus df1 df2 p-reikšm ė
3,852 3 165 0,011

*p < 0,05

Grupių vidurkiai lygūs 16,79, 19,77, 17,81 ir 17,59 (žr. 4 lentelę). F kriterijaus statistika lygi 

4,350, p = 0,006 (žr. 5 lentelę). Tai rodo statistiškai reikšmingą tiriamų kartų vidurkių skirtumą.

4 lentelė. Vienfaktorinės dispersinės analizės ANOVA aprašomoji statistika kintamajam 

finansiniai motyvai

K arta Vidurkis Standartinis
nuokrypis

Tyrimo dalyvių  
skaičius

K ūdikių bum o karta (1943-1960) 16,79 2,887 38
X  karta (1961-1981) 19,77 3,734 35
Y  karta (1982-2002) 17,81 4,529 52
Z karta (1995-2012) 17,59 2,936 44
Viso 17,93 3,758 169
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Determinacijos koeficientas R2 = 0,073 (R Squared) ir koreguotasis determinacijos 

koeficientas Rk2 = 0,056 (AdjustedR Squared) reiškia priklausomo kintamojo dispersijos dalį (žr. 4 

lentelę). Tiriamų kartų faktorius paaiškina 7,3 proc. finansinių motyvų dispersijos imtyje, 

paaiškinamos dispersijoje populiacijos įvertis yra 5,6 proc. Kadangi dispersijos nėra lygios, buvo 

atlikta Tamhane ‘s T2post-hoc kriterijaus analizė (duomenys pateikiami 6 lentelėje). Buvo nustatyta, 

kad Kūdikių bumo karta statistiškai reikšmingai skiriasi nuo X kartos atstovų (ir atvirkščiai). Y kartos 

atstovų grupėje nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų nuo kitų trijų grupių, o Z kartos 

atstovai statistiškai reikšmingai skiriasi nuo X kartos atstovų (ir atvirkščiai).

5 lentelė. Kintamojo finansiniai motyvai vidurkių skirtumo dispersinė analizė (Tests o f  

Between-Subjects Effects)

Šaltinis Tipas III 
K vadratų  

sum a

Laisvės
laipsniai

Kvadratų
vidurkis

F
kriterijus

p-
reikšm ė

Dalinis Eta- 
kvadrato (n 2) 

koeficientas
K vadratų sum a be 
paklaidos

173,947a 3 57,982 4,350 0,006 0,073

Laisvasis narys 53468,494 1 53468,494 4011,595 0,000 0,960
K arta 173,947 3 57,982 4,350 0,006 0,073
Paklaidos reikšmė 2199,201 165 13,328
Viso 56698,000 169
V isa kvadratų 
sum a

2373,148 168

a. Determ inacijos koeficientas = 0,073 (Koreguotasis determ inacijos koeficientas = 0,056)
*p < 0,05

6 lentelė. Kintamojo finansiniai motyvai vidurkių daugialypiai palyginimai

(I) K arta (J) Karta Vidurkių skirtum as 
(I-J)

Standartinė
paklaida

p-reikšm ė

Tam hane

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

X  karta (1961-1981) -2,98* 0,786 0,002
Y  karta (1982-2002) -1,02 0,783 0,732
Z karta (1995-2012) -0,80 0,644 0,770

X  karta (1961-1981)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

2,98* 0,786 0,002

Y  karta (1982-2002) 1,96 0,890 0,168
Z karta (1995-2012) 2,18* 0,771 0,037

Y  karta (1982-2002)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

1,02 0,783 0,732

X  karta (1961-1981) -1,96 0,890 0,168
Z karta (1995-2012) 0,22 0,768 1,000

Z karta (1995-2012)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

0,80 0,644 0,770

X  karta (1961-1981) -2,18* 0,771 0,037
Y  karta (1982-2002) -0,22 0,768 1,000

*p < 0,05
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Atsižvelgiant į aukščiau aptartus rezultatus ir į tai, kad imtys nėra didelės, dispersinės analizės 

išvada buvo patikrinta neparametriniu kriterijumi Kruskal-Wallis.

7-oje lentelėje pateikti finansinių motyvų rangai grupėse pagal keturias tiriamas kartas (žr. 7 

lentelę). Gauti rezultatai atskleidė, kad vidutiniai rangai (angl. Mean Rank) mažai skiriasi Kūdikių 

bumo, Y ir Z kartų grupėse, tačiau aukštesnis rangų vidurkis buvo gautas X kartos grupėje. Kadangi 

p = 0,004, galima teigti, kad šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas.

7 lentelė. Kruskal-Wallis testo rezultatai (finansiniai motyvai) (N=174)

Chi-kvadratas
Laisvės

laipsniai
p-reikšm ė K arta

Tiriam ųjų
skaičius

Rangų
vidurkiai

Finansiniai
m otyvai

13,567 3 0,004

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

38 70,49

X  karta (1961-1981) 39 111,38
Y  karta (1982-2002) 52 84,65
Z karta (1995-2012) 45 84,46
Viso 174

*p < 0,05

Kadangi buvo nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys, galima teigti, kad 1.1 hipotezė 

pasitvirtino iš dalies, nes ryškesni finansinio motyvo vertinimo skirtumai buvo nustatyti tik X kartos 

tiriamųjų grupėje. Remiantis Kruskal-Wallis testo rezultatais, Kūdikių bumo kartos atstovų grupėje 

finansinio motyvo vertinimas buvo mažiausias.

Pirmosios hipotezės antroje dalyje (1.2 hipotezė) teigiama, kad tarpasmeniniai santykiai su 

vadovu kaip išorinės motyvacijos veiksnys yra labiau reikšmingas Y kartos darbuotojams nei Kūdikių 

bumo kartos darbuotojams.

Analizuojant skirtingoms kartoms priklausančių asmenų santykių su vadovu motyvo 

vertinimus, buvo atliktas Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų skaičiavimas. Rezultatai 

pateikiami C priedo C1 lentelėje (žr. C priedo C1 lentelę).

Shapiro-Wilk kriterijus rodo, kad santykių su vadovu skirstinys statistiškai reikšmingai 

nesiskiria nuo normaliojo Kūdikių bumo ir Z kartų vertinimuose. Nustačius ir pašalinus išskirtis, 

kintamojo santykiai su vadovu skirstinys statistiškai reikšmingai nuo normaliojo nesiskiria nei vienoje 

tiriamų kartų grupėje (žr. C priedo C2 lentelę).

Atlikus vienfaktorinę dispersinę analizę ANOVA, Levene ’s Test o f Equality o f Error 

Variances pagalba nustatyta, kad paklaidos dispersijos populiacijose nesiskiria statistiškai 

reikšmingai (žr. 8 lentelę).
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8 lentelė. Levene ‘s testo rezultatai kintamajam santykiai su vadovu

F kriterijus df1 df2 p-reikšm ė
1,485 3 159 0,221

*p < 0,05

Grupių vidurkiai lygus 14,51, 14,89, 14,56 ir 16,34 (žr. 9 lentelę). F kriterijaus statistika lygi 

1,925, p = 0,128 (žr. 10 lentelę). Tai rodo statistiškai nereikšmingą tiriamų kartų vidurkių skirtumą.

9 lentelė. Vienfaktorinės dispersinės analizės ANOVA aprašomoji statistika kintamajam 

santykiai su vadovu

K arta Vidurkis Standartinis
nuokrypis

Tyrimo dalyvių  
skaičius

K ūdikių bum o karta (1943-1960) 14,51 3,390 35
X  karta (1961-1981) 14,89 3,528 36
Y  karta (1982-2002) 14,56 4,094 48
Z karta (1995-2012) 16,34 4,841 44
Viso 15,10 4,095 163

Determinacijos koeficientas R2 = 0,035 (R Squared) ir koreguotasis determinacijos 

koeficientas Rk2 = 0,017 (AdjustedR Squared) reiškia priklausomo kintamojo dispersijos dalį (žiūrėti 

8 lentelę). Tiriamų kartų faktorius paaiškina 3,5 proc. motyvo santykiai su vadovu dispersijos imtyje, 

paaiškinamos dispersijoje populiacijos įvertis yra 1,7 proc. Kadangi dispersijos nėra lygios, buvo 

atlikta Tamhane‘s T2 post-hoc kriterijaus analizė (žr. 11 lentelę), kuri atskleidė, kad neegzistuoja 

statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tiriamų kartų darbuotojų.

10 lentelė. Kintamojo santykiai su vadovu vidurkių skirtumo dispersinė analizė (Tests o f  

Between-Subjects Effects)

Source Tipas III 
K vadratų  

sum a

Laisvės
laipsniai

Kvadratų
vidurkis

F
kriterijus

p-
reikšm ė

Dalinis Eta- 
kvadrato (n 2) 

koeficientas
Šaltinis 95,230a 3 31,743 1,925 0,128 0,035
K vadratų sum a be 
paklaidos

36401,670 1 36401,670 2207,426 0,000 0,933

Laisvasis narys 95,230 3 31,743 1,925 0,128 0,035
K arta 2621,997 159 16,491
Paklaidos reikšmė 39904,000 163
Viso 2717,227 162
a. Determ inacijos koeficientas = 0,035 (Koreguotasis determ inacijos koeficientas = 0,017)

*p < 0,05
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11 lentelė. Kintamojo santykiai su vadovu vidurkių daugialypiai palyginimai

(I) K arta (J) Karta Vidurkių skirtum as

(I-J)

Standartinė
paklaida

p-reikšm ė

Tam hane

K ūdikių bum o 
karta (1943-1960)

X  karta (1961-1981) -0,37 0,821 0,998
Y  karta (1982-2002) -0,05 0,823 1,000
Z karta (1995-2012) -1,83 0,928 0,277

X  karta (1961
1981)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

0,37 0,821 0,998

Y  karta (1982-2002) 0,33 0,834 0,999
Z karta (1995-2012) -1,45 0,937 0,552

Y  karta (1982
2002)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

0,05 0,823 1,000

X  karta (1961-1981) -0,33 0,834 0,999
Z karta (1995-2012) -1,78 0,939 0,317

Z karta (1995
2012)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

1,83 0,928 0,277

X  karta (1961-1981) 1,45 0,937 0,552
Y  karta (1982-2002) 1,78 0,939 0,317

*p < 0,05

Vienfaktorinės dispersinės analizės ANOVA rezultatai buvo patikrinti neparametriniu 

kriterijumi Kruskal-Wallis. 12-oje lentelėje pateikti motyvo santykiai su vadovu rangai grupėse pagal 

atitinkamas kartas (žr. 12 lentelę).

12 lentelė. Kruskal-Wallis testo rezultatai (santykiai su vadovu) (N=174)
Chi-

kvadratas
Laisvės

laipsniai
p-reikšm ė K arta

Tiriam ųjų
skaičius

Rangų
vidurkiai

Santykiai su 
vadovu

7,533 3 0,057

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

38 79,17

X  karta (1961-1981) 39 77,37
Y  karta (1982-2002) 52 86,86
Z karta (1995-2012) 45 104,06
Viso 174

*p < 0,05

10-oje lentelėje matyti, kad vidutiniai rangai (angl. Mean Rank) mažai skiriasi Kūdikių bumo, 

X ir Y kartų grupėse, tačiau aukštesnis rangų vidurkis buvo gautas Z kartos tiriamųjų grupėje. 

Kadangi p = 0,057, galima teigti, kad šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad motyvo santykiai su vadovu vertinimo vidutiniai rangai mažai 

skiriasi Y ir Kūdikių bumo kartų tiriamųjų grupėse, o nustatyti skirtumai buvo statistiškai 

nereikšmingi, todėl galima teigti, kad 1.2 hipotezė nepasitvirtino. Pastebėtina, kad didžiausi motyvo 

santykiai su vadovu vertinimai buvo Z kartos tiriamųjų grupėje.

Pirmosios hipotezės trečioje dalyje (1.3 hipotezė) siekiama atsakyti į klausimą, ar 

bendradarbiavimo darbo vietoje siekis yra mažiausiai būdingas Z kartos darbuotojams.
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Analizuojant skirtingoms kartoms priklausančių asmenų bendradarbiavimo motyvo 

vertinimus, buvo atliktas Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų skaičiavimas. Remiantis šio 

testo rezultatais, nebuvo nustatyta, kad bendradarbiavimo skirstinys statistiškai reikšmingai skirtųsi 

nuo normaliojo nei prieš išskirčių pašalinimą, nei po jų  pašalinimo. Rezultatai pateikiami D priedo 

D1 lentelėje (žr. D priedo D1 lentelę).

Atlikus vienfaktorinę dispersinę analizę ANOVA, Levene ’s Test o f Equality o f Error 

Variances pagalba nustatyta, kad paklaidos dispersijos populiacijose nesiskiria statistiškai 

reikšmingai (žr. 13 lentelę).

13 lentelė. Levene ‘s testo rezultatai kintamajam bendradarbiavimas

F kriterijus df1 df2 p-reikšm ė
0,948 3 167 0,419

*p < 0,05

Grupių vidurkiai lygūs 17,46, 14,77, 16,70 ir 15,93 (žr. 14 lentelę). F kriterijaus statistika lygi 

2,187, p = 0,091 (žiūrėti 15 lentelę). Tai rodo statistiškai nereikšmingą tiriamų kartų vidurkių 

skirtumą.

14 lentelė. Viefaktorinės dispersinės analizės ANOVA aprašomoji statistika kintamajam 

bendradarbiavimas

K arta Vidurkis Standartinis
nuokrypis

Tyrim o dalyvių  
skaičius

K ūdikių bum o karta (1943-1960) 17,46 4,426 37
X  karta (1961-1981) 14,77 5,209 39
Y  karta (1982-2002) 16,70 5,407 50
Z karta (1995-2012) 15,93 4,142 45
Viso 16,22 4,898 171

Determinacijos koeficientas R2 = 0,038 (R Squared) ir koreguotasis determinacijos 

koeficientas Rk2 = 0,021 (AdjustedR Squared) reiškia priklausomo kintamojo dispersijos dalį (žr. 15 

lentelę). Tiriamų kartų faktorius paaiškina 3,8 proc. bendradarbiavimo motyvo dispersijos imtyje, 

paaiškinamos dispersijoje populiacijos įvertis yra 2,1 proc. Kadangi dispersijos nėra lygios, buvo 

atlikta Tamhane‘s T2 post-hoc kriterijaus analizė (duomenys pateikiami lentelėje Nr. 16). Ši analizės 

metu nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tiriamų kartų darbuotojų.
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15 lentelė. Kintamojo bendradarbiavimas vidurkių skirtumo dispersinė analizė (Tests o f  

Between-Subjects Effects)

Šaltinis Tipas III 
K vadratų  

sum a

Laisvės
laipsniai

Kvadratų
vidurkis

F
kriterijus

p-
reikšm ė

Dalinis Eta- 
kvadrato (n 2) 

koeficientas
K vadratų sum a be 
paklaidos

154,143a 3 51,381 2,187 0,091 0,038

Laisvasis narys 44336,283 1 44336,283 1887,173 0,000 0,919
K arta 154,143 3 51,381 2,187 0,091 0,038
Paklaidos reikšmė 3923,412 167 23,493
Viso 49078,000 171
V isa kvadratų 
sum a

4077,556 170

a. Determ inacijos koeficientas = 0,038 (Koreguotasis determ inacijos koeficientas = 0,021)
*p < 0,05

16 lentelė. Kintamojo bendradarbiavimas vidurkių daugialypiai palyginimai

(I) K arta (J) Karta Vidurkių  
skirtum as (I-J)

Standartinė
paklaida

p-reikšm ė

Tam hane

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

X  karta (1961-1981) 2,69 1,107 0,101
Y  karta (1982-2002) 0,76 1,056 0,979
Z karta (1995-2012) 1,53 0,954 0,516

X  karta (1961-1981)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

-2,69 1,107 0,101

Y  karta (1982-2002) -1,93 1,132 0,438
Z karta (1995-2012) -1,16 1,038 0,843

Y  karta (1982-2002)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

-0,76 1,056 0,979

X  karta (1961-1981) 1,93 1,132 0,438
Z karta (1995-2012) 0,77 0,983 0,968

Z karta (1995-2012)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

-1,53 0,954 0,516

X  karta (1961-1981) 1,16 1,038 0,843
Y  karta (1982-2002) -0,77 0,983 0,968

*p < 0,05

Siekiant nustatyti, kuriems tiriamų kartų darbuotojams yra labiau būdingas bendradarbiavimo 

darbo vietoje motvvas, buvo atliktas Kruskal-Wallis testas. Rezultatai pateikiami 17-oje lentelėje (žr. 

17 lentelę).

17 lentelė. Kruskal-Wallis testo rezultatai (bendradarbiavimo motyvas) (N=174)

Chi-
kvadratas

Laisvės
laipsniai

p-reikšm ė K arta
Tiriam ųjų

skaičius
Rangų

vidurkiai

Bendradarbiavim as 4,666 3 0,198

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

38 98,36

X  karta (1961-1981) 39 73,63
Y  karta (1982-2002) 52 92,94
Z karta (1995-2012) 45 84,80
Viso 174

*p < 0,005
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17-oje lentelėje matyti, kad vidutiniai rangai (angl. Mean Rank) tiriamų kartų grupėse skiriasi 

mažai (žr. 17 lentelę). Didesnis skirtumas pastebėtas tik Kūdikių bumo kartos tiriamųjų grupėje, 

tačiau šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas, nes p = 0,198.

Remiantis vienfaktorinės dispersinės analizės ANOVA ir Kruskal-Wallis testo rezultatais, 

galima daryti prielaidą, kad bendradarbiavimo motyvas yra mažiausiai būdingas X kartos 

darbuotojams, nes šioje grupėje vidutiniai rangai yra mažiausi. Todėl galima daryti išvadą, kad 1.3 

hipotezė nepasitvirtino. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad buvo nustatytas statistiškai nereikšmingas 

ryšys.

Šiame tyrime buvo keliama hipotezė, ar yra skirtumų tarp skirtingai kartai priklausančių 

darbuotojų išorinės darbo motyvacijos. Hipotezė buvo patvirtinta iš dalies, nes statistiškai 

reikšmingas ryšys buvo nustatytas tik finansinio motyvo vertinimuose. Atlikus rezultatų analizę 

pastebėta, kad finansinio motyvo siekis labiausiai būdingas yra X kartos darbuotojams, o mažiausiai 

-  Kūdikių bumo kartos atstovams. Analizuojant tiek santykių su vadovu, tiek bendradarbiavimo 

motyvų vertinimus, buvo nustatyti statistiškai nereikšmingi ryšiai tiriamų kartų grupėse. Todėl galima 

teigti, kad išorinės darbo motyvacijos motyvų santykiai su vadovu ir bendradarbiavimas nesiskiria 

tarp skirtingų kartų darbuotojų.

3.2. Skirtingų kartų darbuotojų vidinės darbo motyvacijos skirtumai

Siekiant patikrinti 2-ąją hipotezę apie skirtingų kartų darbuotojų vidinės darbo motyvacijos 

konkrečių motyvų skirtumus, buvo palyginti pripažinimo ir dėkingumo, darbo turinio ir karjeros 

motyvų vidurkiai, nustatyti tiriamų kartų grupėse.

Antros hipotezės pirmoje dalyje (2.1 hipotezė) teigiama, kad pripažinimo ir dėkingumo siekis 

yra labiau būdingas Y ir Z kartų darbuotojams nei Kūdikių bumo ir X kartų darbuotojams.

Analizuojant skirtingoms kartoms priklausančių asmenų pripažinimo ir dėkingumo motyvo 

vertinimus, buvo atliktas Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų skaičiavimas. Rezultatai 

pateikiami E priedo E1 lentelėje.

Shapiro-Wilk kriterijus rodo, kad pripažinimo ir dėkingumo motyvo skirstinys statistiškai 

reikšmingai nesiskiria nuo normaliojo nei vienos tiriamos kartos vertinimuose. Nustačius ir pašalinus 

išskirtis, kintamojo pripažinimas ir dėkingumas skirstinys statistiškai reikšmingai nuo normaliojo 

skiriasi tik X kartos grupėje (žr. E priedo E2 lentelę), tačiau šis skirtumas nėra didelis, Shapiro-Wilk 

statistika yra gana arti vieneto.

Atlikus vienfaktorinę dispersinę analizę ANOVA, Levene ’s Test o f Equality o f Error 

Variances pagalba nustatyta, kad paklaidos dispersijos populiacijose nesiskiria statistiškai 

reikšmingai (žr. 18 lentelę).
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18 lentelė. Levene ‘s testo rezultatai kintamajam bendradarbiavimas

F kriterijus df1 df2 p-reikšm ė
1,849 3 167 0,140

*p < 0,05

Grupių vidurkiai lygus 13,24, 12,22, 12,02 ir 13,13 (žr. 19 lentelę). F kriterijaus statistika lygi 

1,825, p = 0,145 (žr. 20 lentelę). Tai rodo statistiškai nereikšmingą tiriamų kartų vidurkių skirtumą.

19 lentelė. Vienfaktorinės dispersinės analizės ANOVA aprašomoji statistika kintamajam 

pripažinimas ir dėkingumas

K arta Vidurkis Standartinis
nuokrypis

Tyrimo dalyvių  
skaičius

K ūdikių bum o karta (1943-1960) 13,24 2,972 38
X  karta (1961-1981) 12,22 2,225 37
Y  karta (1982-2002) 12,02 3,473 51
Z karta (1995-2012) 13,13 3,159 45
Viso 12,63 3,066 171

Determinacijos koeficientas R2 = 0,032 (R Squared) ir koreguotasis determinacijos 

koeficientas Rk2 = 0,014 (AdjustedR Squared) reiškia priklausomo kintamojo dispersijos dalį (žr. 20 

lentelę). Tiriamų kartų faktorius paaiškina 3,2 proc. pripažinimas ir dėkingumas motyvo dispersijos 

imtyje, paaiškinamos dispersijoje populiacijos įvertis yra 1,4 proc. Kadangi dispersijos nėra lygios, 

buvo atlikta Tamhane‘s T2 post-hoc kriterijaus analizė (žr. 21 lentelę). Buvo nustatyta, kad 

kiekvienos kartos darbuotojų pripažinimo ir dėkingumo motyvo vertinimai statistiškai reikšmingai 

nesiskiria nuo kitų trijų, p > 0,05.

20 lentelė. Kintamojo pripažinimas ir dėkingumas vidurkių skirtumo dispersinė analizė (Tests 

ofBetween-Subjects Effects)

Šaltinis Tipas III 
K vadratų  

sum a

Laisvės
laipsniai

Kvadratų
vidurkis

F
kriterijus

p-
reikšm ė

Dalinis Eta- 
kvadrato (n 2) 

koeficientas
K vadratų sum a be 
paklaidos

50,728a 3 16,909 1,825 0,145 0,032

Laisvasis narys 26908,581 1 26908,581 2904,206 0,000 0,946
K arta 50,728 3 16,909 1,825 0,145 0,032
Paklaidos reikšmė 1547,319 167 9,265
Viso 28857,000 171
V isa kvadratų 
sum a

1598,047 170

a. Determ inacijos koeficientas = 0,032 (Koreguotasis determ inacijos koeficientas = 0,014)
*p < 0,05
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21 lentelė. Kintamojo pripažinimas ir dėkingumas vidurkių daugialypiai palyginimai

(I) K arta (J) Karta Vidurkių  
skirtum as (I-J)

Standartinė
paklaida

p-reikšm ė

Tam hane

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

X  karta (1961-1981) 1,02 0,605 0,455
Y  karta (1982-2002) 1,22 0,685 0,390
Z karta (1995-2012) 0,10 0,674 1,000

X  karta (1961-1981)

K ūdikių bum o karta (1943
1960)

-1,02 0,605 0,455

Y  karta (1982-2002) 0,20 0,609 1,000
Z karta (1995-2012) -0,92 0,596 0,561

Y  karta (1982-2002)

K ūdikių bum o karta (1943
1960)

-1,22 0,685 0,390

X  karta (1961-1981) -0,20 0,609 1,000
Z karta (1995-2012) -1,11 0,677 0,480

Z karta (1995-2012)

K ūdikių bum o karta (1943
1960)

-0,10 0,674 1,000

X  karta (1961-1981) 0,92 0,596 0,561
Y  karta (1982-2002) 1,11 0,677 0,480

*p < 0,05

Siekiant nustatyti, kuriems tiriamų kartų darbuotojams yra labiau būdingas pripažinimo ir 

dėkingumo motvvas, buvo atliktas Kruskal-Wallis testas. Rezultatai pateikiami 22-oje lentelėje (žr. 

22 lentelę).

Gauti rezultatai atskleidė, kad vidutiniai rangai (angl. Mean Rank) mažai skiriasi Kūdikių 

bumo ir Z kartų grupėse bei X ir Y kartų grupėse. Pastarosiose grupėse pripažinimo ir dėkingumo 

motyvo vertinimai yra mažiausi, o Kūdikių bumo ir Z kartų darbuotojų šio motyvo vertinimai yra 

didžiausi ir panašaus dydžio. Kadangi p = 0,154, galima teigti, kad šis skirtumas yra statistiškai 

nereikšmingas.

22 lentelė. Kruskal-Wallis testo rezultatai (pripažinimas ir dėkingumas) (N=174)

Chi-
kvadratas

Laisvės
laipsniai

p-reikšm ė K arta
Tiriam ųjų

skaičius
Rangų

vidurkiai

Pripažinim as ir  
dėkingum as

5,248 3 0,154

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

38 97,58

X  karta (1961-1981) 39 81,19
Y  karta (1982-2002) 52 77,89
Z karta (1995-2012) 45 95,56
Viso 174

*p < 0,05

Kadangi buvo nustatytas statistiškai nereikšmingas ryšys, galima teigti, kad 2.1 hipotezė 

nepasitvirtino.

Antrosios hipotezės antroje dalyje (2.2 hipotezė) teigiama, kad darbo turinys kaip vidinės 

motyvacijos veiksnys labiau motyvuoja dirbti X kartos darbuotojus nei Y kartos darbuotojus.
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Analizuojant skirtingoms kartoms priklausančių asmenų darbo turinio motyvo vertinimus, 

buvo atliktas Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų skaičiavimas. Remiantis šio testo 

rezultatais, nebuvo nustatyta, kad darbo turinio skirstinys statistiškai reikšmingai skirtųsi nuo 

normaliojo nei prieš išskirčių pašalinimą, nei po jų  pašalinimo. Rezultatai pateikiami F priedo F1 

lentelėje.

Atlikus vienfaktorinę dispersinę analizę ANOVA, Levene’s Test o f Equality o f Error 

Variances pagalba nustatyta, kad paklaidos dispersijos populiacijose nesiskiria statistiškai 

reikšmingai (žr. 23 lentelę).

23 lentelė. Levene ‘s testo rezultatai kintamajam darbo turinys

F kriterijus df1 df2 p-reikšm ė
0,802 3 169 0,494

*p < 0,05

Grupių vidurkiai lygus 18,76, 18,03, 18,17 ir 16,95 (žr. 24 lentelę). F kriterijaus statistika lygi 

1,486, p = 0,220 (žr. 25 lentelę). Tai rodo statistiškai nereikšmingą tiriamų kartų vidurkių skirtumą.

24 lentelė. Vienfaktorinės dispersinės analizės ANOVA aprašomoji statistika kintamajam 

darbo turinys

K arta Vidurkis Standartinis
nuokrypis

Tyrim o dalyvių  
skaičius

K ūdikių bum o karta (1943-1960) 18,76 4,396 38
X  karta (1961-1981) 18,03 3,681 39
Y  karta (1982-2002) 18,17 4,264 52
Z karta (1995-2012) 16,95 3,589 44
Viso 17,96 4,022 173

Determinacijos koeficientas R2 = 0,026 (R Squared) ir koreguotasis determinacijos 

koeficientas Rk2 = 0,008 (AdjustedR Squared) reiškia priklausomo kintamojo dispersijos dalį (žr. 25 

lentelę). Tiriamų kartų faktorius paaiškina 2,6 proc. motyvo darbo turinys dispersijos imtyje, 

paaiškinamos dispersijoje populiacijos įvertis yra 0,8 proc. Kadangi dispersijos nėra lygios, buvo 

atlikta Tamhane‘s T2 post-hoc kriterijaus analizė (duomenys pateikiami lentelėje Nr. 26). Ši analizė 

neatskleidė statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tiriamų kartų darbuotojų.
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25 lentelė. Kintamojo darbo turinys vidurkių skirtumo dispersinė analizė (Tests o f Between- 

Subjects Effects)

Šaltinis Tipas III 
K vadratų  

sum a

Laisvės
laipsniai

Kvadratų
vidurkis

F
kriterijus

p-
reikšm ė

Dalinis Eta- 
kvadrato (n 2) 

koeficientas
K vadratų sum a be 
paklaidos

71,523a 3 23,841 1,486 0,220 0,026

Laisvasis narys 55070,857 1 55070,857 3432,795 0,000 0,953
K arta 71,523 3 23,841 1,486 0,220 0,026
Paklaidos reikšmė 2711,194 169 16,043
Viso 58583,000 173
V isa kvadratų 
sum a

2782,717 172

a. Determ inacijos koeficientas = 0,026 (Koreguotasis determ inacijos koeficientas = 0,008)
*p < 0,05

26 lentelė. Kintamojo darbo turinys vidurkių daugialypiai palyginimai

(I) K arta (J) Karta Vidurkių skirtum as

(I-J)

Standartinė
paklaida

p-reikšm ė

Tam hane

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

X  karta (1961-1981) 0,74 0,925 0,965
Y  karta (1982-2002) 0,59 0,926 0,989
Z karta (1995-2012) 1,81 0,895 0,251

X  karta (1961-1981)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

-0,74 0,925 0,965

Y  karta (1982-2002) -0,15 0,835 1,000
Z karta (1995-2012) 1,07 0,800 0,706

Y  karta (1982-2002)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

-0,59 0,926 0,989

X  karta (1961-1981) 0,15 0,835 1,000
Z karta (1995-2012) 1,22 0,802 0,572

Z karta (1995-2012)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

-1,81 0,895 0,251

X  karta (1961-1981) -1,07 0,800 0,706
Y  karta (1982-2002) -1,22 0,802 0,572

*p < 0,05

Siekiant nustatyti, kuriems tiriamų kartų darbuotojams yra labiau budingas darbo turinio 

motyvas, buvo atliktas Kruskal-Wallis testas. Rezultatai pateikiami 27-oje lentelėje (žr. 27 lentelę).

27 lentelė. Kruskal-Wallis testo rezultatai (darbo turinys) (N=174)

Chi-
kvadratas

Laisvės
laipsniai

p-reikšm ė K arta
Tiriam ųjų

skaičius
Rangų

vidurkiai

Darbo turinys 3,141 3 0,370

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

38 95,88

X  karta (1961-1981) 39 88,77
Y  karta (1982-2002) 52 89,52
Z karta (1995-2012) 45 76,99
Viso 174

*p < 0,05
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27-oje lentelėje matyti, kad vidutiniai rangai (angl. Mean Rank) mažai skiriasi tiriamųjų 

grupėse, tačiau aukštesnis rangų vidurkis buvo gautas Kūdikių bumo kartos tiriamųjų grupėje. 

Kadangi p = 0,370, galima teigti, kad šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad darbo turinio motyvo vertinimo vidutiniai rangai mažai 

skiriasi X ir Y kartų tiriamųjų grupėse, o nustatyti skirtumai yra statistiškai nereikšmingi, todėl galima 

teigti, kad 2.2 hipotezė nepasitvirtino.

Antrosios hipotezės trečioje dalyje (2.3 hipotezė) buvo siekiama nustatyti, ar Kūdikių bumo 

ir Y kartų darbuotojams labiau būdingas karjeros siekis nei X ir Z kartų darbuotojams.

Analizuojant skirtingoms kartoms priklausančių asmenų karjeros motyvo vertinimus, buvo 

atliktas Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų skaičiavimas. Rezultatai pateikiami G priedo 

G1 lentelėje (žr. G priedo G1 lentelę).

Shapiro-Wilk kriterijus rodo, kad karjeros motyvo skirstinys statistiškai reikšmingai skiriasi 

nuo normaliojo Kūdikių bumo kartos vertinimuose. Nustačius ir pašalinus išskirtis, kintamojo karjera 

skirstinys statistiškai reikšmingai nuo normaliojo skiriasi Kūdikių bumo kartos grupėje (žr. G priedo 

G2 lentelę), tačiau šis skirtumas nėra didelis, Shapiro-Wilk statistika yra gana arti vieneto.

Atlikus vienfaktorinę dispersinę analizę ANOVA, Levene ’s Test o f Equality o f Error 

Variances pagalba nustatyta, kad paklaidos dispersijos populiacijose nesiskiria statistiškai 

reikšmingai (žr. 28 lentelę).

28 lentelė. Levene ‘s testo rezultatai kintamajam bendradarbiavimas

F kriterijus df1 df2 p-reikšm ė
1,412 3 168 0,241

*p < 0,05

Grupių vidurkiai lygus 13,84, 15,10, 13,38 ir 16,09 (žr. 29 lentelę). F kriterijaus statistika lygi 

3,263, p = 0,023 (žr. 30 lentelę). Tai rodo statistiškai reikšmingą tiriamų kartų vidurkių skirtumą.

29 lentelė. Vienfaktorinės dispersinės analizės ANOVA aprašomoji statistika kintamajam

karjera

K arta Vidurkis Standartinis
nuokrypis

Tyrimo dalyvių  
skaičius

K ūdikių bum o karta (1943-1960) 13,84 4,311 37
X  karta (1961-1981) 15,10 4,418 39
Y  karta (1982-2002) 13,38 5,247 52
Z karta (1995-2012) 16,09 4,080 44
Viso 14,56 4,674 172
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Determinacijos koeficientas R2 = 0,055 (R Squared) ir koreguotasis determinacijos 

koeficientas Rk2 = 0,038 (AdjustedR Squared) reiškia priklausomo kintamojo dispersijos dalį (žr. 31 

lentelę). Tiriamų kartų faktorius paaiškina 5,5 proc. karjeros motyvo dispersijos imtyje, paaiškinamos 

dispersijoje populiacijos įvertis yra 3,8 proc. Kadangi dispersijos nėra lygios, buvo atlikta Tamhane‘s 

T2 post-hoc kriterijaus analizė (žr. 32 lentelę). Buvo nustatyta, kad Z ir Y grupė skiriasi statistiškai 

reikšmingai nuo kitų tiriamų grupių, p < 0,05.

30 lentelė. Kintamojo karjera vidurkių skirtumo dispersinė analizė (Tests o f Between-Subjects

Effects)

Šaltinis Tipas III 
K vadratų  

sum a

Laisvės
laipsniai

Kvadratų
vidurkis

F
kriterijus

p-
reikšm ė

Dalinis Eta- 
kvadrato (n 2) 

koeficientas
K vadratų sum a be 
paklaidos

205,736a 3 68,579 3,263 0,023 0,055

Laisvasis narys 36062,150 1 36062,150 1716,000 0,000 0,911
K arta 205,736 3 68,579 3,263 0,023 0,055
Paklaidos reikšmė 3530,561 168 21,015
Viso 40219,000 172
V isa kvadratų 
sum a

3736,297 171

a. Determ inacijos koeficientas = 0,055 (Koreguotasis determ inacijos koeficientas = 0,038)
*p < 0,05

31 lentelė. Kintamojo karjera vidurkių daugialypiai palyginimai

(I) K arta (J) Karta Vidurkių skirtum as 
(I-J)

Standartinė
paklaida

p-reikšm ė

Tam hane

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

X  karta (1961-1981) -1,26 1,001 0,758
Y  karta (1982-2002) 0,45 1,016 0,998
Z karta (1995-2012) -2,25 0,938 0,108

X  karta (1961-1981)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

1,26 1,001 0,758

Y  karta (1982-2002) 1,72 1,015 0,447
Z karta (1995-2012) -0,99 0,937 0,877

Y  karta (1982-2002)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

-0,45 1,016 0,998

X  karta (1961-1981) -1,72 1,015 0,447
Z karta (1995-2012) -2,71* 0,953 0,033

Z karta (1995-2012)

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

2,25 0,938 0,108

X  karta (1961-1981) 0,99 0,937 0,877
Y  karta (1982-2002) 2,71* 0,953 0,033

*p < 0,05

Siekiant nustatyti, kuriems tiriamų kartų darbuotojams yra labiau budingas karjeros motyvas, 

buvo atliktas Kruskal-Wallis testas. Rezultatai pateikiami 32-oje lentelėje (žr. 32 lentelę).
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32 lentelė. Kruskal-Wallis testo rezultatai (karjera) (N=174)

Chi-
kvadratas

Laisvės
laipsniai

p-reikšm ė K arta
Tiriam ųjų

skaičius
Rangų vidurkiai

K arjera 9,061 3 0,028

K ūdikių bum o karta 
(1943-1960)

38 79,91

X  karta (1961-1981) 39 92,32
Y  karta (1982-2002) 52 75,29
Z karta (1995-2012) 45 103,84
Viso 174

*p < 0,005

32-oje lentelėje matyti, kad vidutiniai rangai (angl. Mean Rank) tiriamų kartų grupėse skiriasi. 

Didesnis skirtumas pastebėtas Z (vidutinis rangas 103,84) ir X (vidutinis rangas 92,32) kartų tiriamųjų 

grupėse. Svarbu pastebėti, kad šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas, nes p = 0,028.

Remiantis Kruskal-Wallis testo rezultatais, galima manyti, kad karjeros motyvas yra 

mažiausiai būdingas Kūdikių bumo ir Y kartos darbuotojams. Todėl galima daryti išvadą, kad 2.3 

hipotezė nepasitvirtino, nes tyrimo rezultatai atskleidė, kad karjeros siekis yra labiausiai būdingas X 

ir Z kartų darbuotojams.

Šiame tyrime buvo keliama hipotezė, ar yra skirtumų tarp skirtingai kartai priklausančių 

darbuotojų vidinės darbo motyvacijos. Remiantis gautais rezultatais, galima teigti, kad ši hipotezė 

pasitvirtino iš dalies, nes statistiškai reikšmingas ryšys buvo nustatytas tik karjeros motyvo 

vertinimuose. Atlikus rezultatų analizę, pastebėta, kad karjeros motyvas labiausiai būdingas yra X ir 

Z kartų darbuotojams, o mažiausiai -  Kūdikių bumo ir Y kartų atstovams. Išanalizavus tiek 

pripažinimo ir dėkingumo, tiek darbo turinio motyvo vertinimus, nebuvo nustatyta statistiškai 

reikšmingų skirtumų tarp tiriamų kartų darbuotojų.

3.3. Skirtingų kartų vertybių svarbos palyginimas

3.3.1. Skirtingų kartų terminalinių vertybių svarbos palyginimas

Norint išsiaiškinti, kurios terminalinės vertybės yra reikšmingiausios skirtingų kartų atstovams, 

buvo atliktas vertybių rodiklių rangavimas. Apdorojant duomenis SPSS programa, vertybė, kuriai 

asmuo skyrė 1-6 prioritetą, buvo žymima „1“ ir priskiriama reikšmingiausių vertybių kategorijai, 7

12 prioritetą -  „2“ (vidutiniškai reikšmingų vertybių kategorija), 13-18 prioritetą -  „3“ (nereikšmingų 

vertybių kategorija). Atlikus anketos duomenų vidurkių skaičiavimą, sudaryta vertybių svarbumo 

skalė. Duomenys pateikti 34-oje lentelėje (žr. 33 lentelę).
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33 lentelė. Terminalinių vertybių svarbumo lentelė pagal skirtingas kartas

Term inalinės
vertybės

Kūdikių bumo 
karta X  karta Y karta Z karta
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Aktyvus gyvenim as 13,2 2,9 5,7 9,2 5,2 8,0 15,5 8,6 5,7 12,6 3,4 9,8

G yvenim o išm intis 7,5 10,3 4,0 4,6 11,5 6,3 8,0 14,4 7,5 8,0 9,2 8,6

Sveikata 17,8 1,1 2,9 15,5 2,9 4,0 17,2 8,6 4,0 16,7 3,4 5,7

Įdom us darbas 8,0 8,0 5,7 6,9 9,2 6,3 10,3 12,1 7,5 12,6 10,9 2,3

M eno ir gamtos 
grožis

8,0 8,6 5,2 4,0 5,7 12,6 8,0 9,8 12,1 10,3 9,2 6,3

M eilė 14,4 2,3 5,2 13,2 4,0 5,2 13,8 5,2 10,9 14,4 8,0 3,4

M aterialiai
aprūpintas
gyvenim as

5,7 9,2 6,9 9,2 6,9 6,3 12,6 13,2 4,0 8,6 13,2 4,0

Geri ir  ištikim i 
draugai

6,3 13,8 1,7 6,3 8,6 7,5 10,9 13,8 5,2 7,5 12,6 5,7

Visuom eninė veikla 2,3 8,6 10,9 4,0 8,0 10,3 5,2 9,8 14,9 5,2 12,1 8,6

Pažinim as 10,3 7,5 4,0 6,3 8,6 7,5 13,2 13,8 2,9 9,8 13,8 2,3

Savęs pažinim as ir  
saviraiška

8,0 9,8 4,0 8,6 9,2 4,6 14,9 8,0 6,9 10,3 12,1 3,4

Pram ogos 2,9 4,0 14,9 2,3 8,6 11,5 1,7 8,0 20,1 0,6 5,7 19,5

Produktyvus, 
veiksm ingas ir  
rezultatyvus 
gyvenim as

1,1 13,8 6,9 2,3 10,3 9,8 6,9 14,9 8,0 2,3 16,1 7,5

Laim ingas
šeim yninis
gyvenim as

14,9 3,4 3,4 14,9 4,0 3,4 16,1 4,6 9,2 14,9 4,0 6,9

Laisvė 2,9 9,2 9,8 12,6 4,0 5,7 10,9 5,2 13,8 9,8 2,9 13,2

Kitų laim ė 0,6 5,7 15,5 2,9 8,6 10,9 0,0 9,8 20,1 2,9 3,4 19,5

K ūryba 4,6 5,7 11,5 5,2 8,6 8,6 4,0 10,9 14,9 1,7 6,3 17,8

Pasitikėjim as savim i 2,3 6,9 12,6 6,3 10,3 5,7 9,8 8,6 11,5 6,9 8,6 10,3
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Apibendrinant 33-oje lentelėje pateiktus rezultatus, galima išskirti skirtingų kartų atstovų 

terminalines vertybes pagal reikšmingumą. Reikšmingiausiomis įvardinamos tos vertybės, kurias 

pasirinko daugiau nei 10 proc. kartai priskiriamų atstovų. Analizėje jų  eilės tvarka žymi pasirinkimų 

dažnumą.

Kūdikių bumo kartos atstovai reikšmingiausiomis vertybėmis įvardina sveikatą, laimingą 

šeimyninį gyvenimą, meilę, aktyvų gyvenimą ir pažinimą. X kartos atstovai kaip reikšmingiausias 

vertybes pasirinko šias: sveikata, laimingas šeimyninis gyvenimas, meilė ir laisvė. Analizuojant Y 

kartų atstovų terminalinių vertybių vertinimus pastebėta, kad šios kartos darbuotojai išskirtinai daug 

vertybių priskiria aukštam prioritetui. Todėl galima daryti prielaidą, kad Y kartos atstovai savo 

gyvenime ypač remiasi vertybėmis. Jie reikšmingiausiomis vertybėmis rinkosi šias: sveikata, 

laimingas šeimyninis gyvenimas, aktyvus gyvenimas, savęs pažinimas ir saviraiška, meilė, 

pažinimas, materialiai aprūpintas gyvenimas, geri ir ištikimi draugai, laisvė ir įdomus darbas. 

Analizuojant Z kartos atstovų terminalinių vertybių prioritetus, pastebėta, kad jiems reikšmingiausios 

vertybės yra sveikata, laimingas šeimyninis gyvenimas, meilė, aktyvus gyvenimas, įdomus darbas, 

savęs pažinimas ir saviraiška bei meno ir gamtos grožis.

Toliau buvo taikytas Kruskal-Wallis testas nepriklausomoms imtims, siekiant išsiaiškinti, ar 

grupėse egzistuoja statistiškai reikšmingi skirtumai. p vertės, mažesnės už 0,05, buvo vertinamos kaip 

statistiškai patikimos. Išsami rezultatų lentelė pateikiama H priede (žr. H priedo H1 lentelę).

Išanalizavus gautus rezultatus, galima daryti išvadą, kad vidutiniai rangai skirtingų kartų 

grupėse skiriasi labai mažai. Žymesni skirtumai išryškėjo šių vertybių vertinimuose: „meno ir gamtos 

grožis“ (p = 0,007), „laisvė“ (p = 0,019), „kūryba“ (p = 0,032) ir „pasitikėjimas savimi“ (p = 0,030).

Remiantis gautais duomenimis, galima daryti išvadą, kad terminalinių vertybių pasirinkimas 

nepriklauso nuo skirtingų kartų. Kadangi didesnių skirtumų nebuvo rasta skirtingų kartų grupėse, 

galima teigti, kad hipotezė nepasitvirtino.

3.3.2. Skirtingų kartų instrumentinių vertybių svarbos palyginimas

Norint išsiaiškinti, kurios instrumentinės vertybės yra reikšmingiausios skirtingų kartų 

atstovams, buvo atliktas vertybių rodiklių rangavimas. Apdorojant duomenis SPSS programa, 

vertybė, kuriai tyrimo dalyvis skyrė 1-6 prioritetą, buvo žymima „1“ ir priskiriama reikšmingiausių 

vertybių kategorijai, 7-12 prioritetą -  „2“ (vidutiniškai reikšmingų kategorija), 13-18 prioritetą -  „3“ 

(nereikšmingų vertybių kategorija). Atlikus anketos duomenų vidurkių skaičiavimą, sudaryta 

vertybių svarbumo skalė. Duomenys pateikti 34-oje lentelėje (žr. 34 lentelę).
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34 lentelė. Instrumentinių vertybių svarbumo lentelė pagal skirtingas kartas

Instrum entinės
vertybės

Kūdikių bumo 
karta X  karta Y karta Z karta
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Tvarkingum as ir 
valyvum as

4,6 3,4 13,8 5,2 1,7 15,5 8,0 3,4 18,4 8,6 4,0 13,2

Išsiauklėjimas 3,4 14,4 4,0 6,9 10,3 5,2 7,5 14,9 7,5 6,3 11,5 8,0

Dideli gyvenimo 
poreikiai 5,7 3,4 12,6 4,0 2,9 15,5 2,9 3,4 23,6 9,8 3,4 12,6

Gyvenimo džiaugsm as 7,5 6,3 8,0 9,8 6,9 5,7 14,4 8,6 6,9 11,5 9,2 5,2

Įsipareigojim ų
vykdym as

10,3 9,2 2,3 10,9 6,9 4,6 17,2 8,0 4,6 14,4 4,6 6,9

Nepriklausom um as 5,7 8,6 7,5 9,8 6,9 5,7 13,8 9,2 6,9 12,1 4,6 9,2

N esitaikstym as su savo 
ir k itų  trūkum ais 1,7 9,8 10,3 4,0 4,6 13,8 1,1 8,6 20,1 5,2 9,2 11,5

Išsilavinim as 6,3 13,8 1,7 8,6 9,8 4,0 9,2 15,5 5,2 6,9 12,1 6,9

Atsakom ybė 9,8 8,6 3,4 11,5 9,2 1,7 16,1 10,9 2,9 10,9 9,8 5,2

Racionalum as 7,5 9,8 4,6 8,0 10,3 4,0 12,1 10,3 7,5 9,2 11,5 5,2

Savikontrolė 1,7 12,1 8,0 4,6 10,3 7,5 6,9 15,5 7,5 5,7 13,2 6,9

D rąsa ginant savo 
nuomonę, pažiūras 6,9 5,7 9,2 5,2 9,2 8,0 8,0 10,9 10,9 6,9 12,1 6,9

Tvirta valia 9,2 4,6 8,0 7,5 11,5 3,4 7,5 13,8 8,6 9,2 8,0 8,6

Pakantum as 5,7 6,9 9,2 6,3 7,5 8,6 4,6 8,0 17,2 6,9 6,9 12,1

Pažiūrų platum as 12,6 2,3 6,9 7,5 6,9 8,0 10,9 8,0 10,9 8,0 7,5 10,3

Sąžiningumas 14,4 4,0 3,4 10,3 6,9 5,2 16,7 8,0 5,2 8,6 6,9 10,3

Darbštum as 7,5 6,3 8,0 5,7 8,0 8,6 10,9 12,6 6,3 7,5 11,5 6,9

Jautrumas 9,8 1,7 10,3 8,6 5,2 8,6 10,9 9,2 9,2 7,5 9,2 9,2
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Apibendrinant 34-oje lentelėje pateiktus rezultatus, galima išskirti skirtingų kartų atstovų 

instrumentines vertybes pagal reikšmingumą. Reikšmingiausiomis įvardinamos tos vertybės, kurias 

pasirinko daugiau nei 10 proc. kartai priskiriamų atstovų. Analizėje jų  eilės tvarka žymi pasirinkimų 

dažnumą.

Kūdikių bumo kartos atstovai reikšmingiausiomis vertybėmis įvardina sąžiningumą, pažiūrų 

platumą ir įsipareigojimų vykdymą. X kartos atstovai kaip reikšmingiausias vertybes pasirinko šias: 

atsakomybė, įsipareigojimų vykdymas ir sąžiningumas. Y kartos darbuotojai reikšmingiausiomis 

vertybėmis rinkosi šias: įsipareigojimų vykdymas, sąžiningumas, atsakomybė, gyvenimo 

džiaugsmas, nepriklausomumas, racionalumas, pažiūrų platumas, darbštumas ir jautrumas. 

Analizuojant Z kartos atstovų instrumentinių vertybių prioritetus, pastebėta, kad jiems 

reikšmingiausios vertybės yra įsipareigojimų vykdymas, nepriklausomumas, gyvenimo džiaugsmas 

ir atsakomybė.

Išanalizavus skirtingų kartų atstovų instrumentinių vertybių vertinimus, pastebėta, kad Y 

kartos atstovai, lyginant su kitomis kartomis, išskirtinai daug instrumentinių vertybių priskiria 

aukštam prioritetui. Toks pats pastebėjimas buvo nustatytas ir analizuojant skirtingų kartų 

terminalines vertybes. Todėl prielaida, kad Y kartos atstovai priimdami sprendimus, pasirinkdami 

veiklą, kurdami socialinius tinklus ir kt., dažniau nei kitos kartos remiasi tiek terminalinėmis, tiek 

instrumentinėmis vertybėmis.

Toliau buvo taikytas Kruskal-Wallis testas nepriklausomoms imtims, siekiant išsiaiškinti, ar 

grupėse egzistuoja statistiškai reikšmingi skirtumai. P vertės, mažesnės už 0,05, buvo vertinamos kaip 

statistiškai patikimos. Rezultatai pateikiami I priede (žr. I priedo I1 lentelę).

Išanalizavus gautus rezultatus, galima daryti išvadą, kad vidutiniai rangai skirtingų kartų 

grupėse skiriasi labai mažai. Žymesni skirtumai išryškėjo šių instrumentinių vertybių vertinimuose: 

„dideli gyvenimo poreikiai“ (p = 0,007) ir „sąžiningumas“ (p = 0,010).

Ketvirtojoje hipotezėje teigiama, kad instrumentinės vertybės yra labiau būdingos Z kartos 

darbuotojams nei X kartos darbuotojams. Remiantis gautais duomenimis, galima daryti išvadą, kad 

instrumentinių vertybių pasirinkimas nepriklauso nuo skirtingų kartų. Kadangi skirtingų kartų 

grupėse didesnių skirtumų nebuvo rasta, galima teigti, kad hipotezė nepasitvirtino.
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4. MOKSLINE DISKUSIJA

Šiuo tyrimu buvo siekiama atskleisti skirtingų kartų darbuotojų vertybių ir darbo motyvų 

panašumus bei skirtumus. Todėl buvo aktualu identifikuoti, kokios vertybės ir motyvai yra būdingi 

keturių skirtingų kartų, šiuo metu dirbančių kartu darbo rinkoje, atstovams.

4.1. Skirtingų kartų darbuotojų išorinės darbo motyvacijos skirtumai

Šiame tyrime buvo nustatyti statistiškai reikšmingi finansinio motyvo skirtumai tiriamų kartų 

grupėse. Tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų skirtingų kartų grupėse nebuvo rasta tarp santykiai 

su vadovu ir bendradarbiavimo motyvų.

Gauti tyrimo rezultatai patvirtina abejones, ar Kūdikių bumo, X, Y ir Z kartų darbuotojų 

vertybių ir motyvų derinys galėtų sutrikdyti įvairių organizacijų veiklą bei tikslų siekimą (Jorgensen, 

2003). Taip pat D. Close, N. Martins (2015) rašė, jog kartų skirtumų teorinė koncepcija turi trūkumų 

aiškindama pasitenkinimo darbu ir motyvacijos bruožus, būdingus skirtingų kartų darbuotojams, o 

darbuotojų motyvaciją gali paveikti tam tikri psichologiniai procesai ir savybės, besivystančios ir 

besireiškiančios tam tikrais gyvenimo ciklo etapais (Segers & Bartram, 2011).

D. Close, N. Martins (2015), nors ir neįvardino konkrečių kartų, tačiau teigė, kad atlyginimo 

siekis nėra būdingas jaunesnėms kartoms. Pasak autorių, jaunesnių kartų darbuotojus dažniau 

motyvuoja lanksčios darbo valandos ir galimybė dirbti nuotoliu, t.y. jie netrokšta prisirišti prie fizinės 

darbo vietos. D. Close, N. Martins (2015) įžvalgos leidžia daryti prielaidą, kad atlyginimo motyvas 

yra labiau būdingas vyresnių kartų darbuotojams, t.y. Kūdikių bumo ir X kartų. Tyrimo metu gauti 

rezultatai iš dalies patvirtinta D. Close, N. Martins (2015) tyrimo rezultatus, nes buvo nustatyta, kad 

finansiniai motyvai labiausiai yra būdingi X kartos darbuotojams, o mažiausiai -  Kūdikių bumo 

kartos atstovams.

J. Twenge et al. (2010) vykdytų tyrimų rezultatai atskleidė, kad išorinės motyvacijos veiksniai 

yra labiau būdingi Y kartos darbuotojams, bet mažiau nei X kartos atstovams. Vertinant šio tyrimo 

rezultatus pastebėta, kad statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingų kartų darbuotojų egzistuoja 

tik finansinio motyvo vertinimuose. Motyvai santykiai su vadovu ir bendradarbiavimas kaip išorinės 

motyvacijos veiksniai neturi statistiškai reikšmingų skirtumų tirtų kartų grupėse. Remiantis atlikto 

tyrimo rezultatais, galima daryti prielaidą, kad santykių su vadovu motyvas yra reikšmingiausias Z 

kartos darbuotojams, o mažiausiai -  X kartos atstovams. Tačiau šie skirtumai yra statistiškai 

nereikšmingi. Todėl galima teigti, kad gauti rezultatai prieštarauja V. I. Sessa et al. (2007) tyrimų 

rezultatams. Autorių grupė buvo nustačiusi, kad Y kartos darbuotojai labiau nei kitų kartų atstovai 

siekia mandagių santykių su autoritetais bei iš vadovų tikisi žmonių suartinimo.
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Vertinant bendradarbiavimo motyvą kaip išorinės motyvacijos veiksnį ir jo  būdingumą 

skirtingoms kartoms, buvo nustatyta, kad šis motyvas labiausiai būdingas yra Kūdikių bumo kartos 

atstovų grupėje, o mažiausiai -  X kartos darbuotojams. Gauti rezultatai patvirtina K. Smola & C. 

Sutton (2002) tyrimų rezultatus, kuriuose jie identifikavo, kad X kartos darbuotojai darbo vietoje 

siekia būti savarankiškesni nei kitų kartų atstovai, tačiau prieštarauja P. Pečiulauskienės (2018) 

aprašytiems tyrimo rezultatams, kurie atskleidė, jog X kartos darbuotojai veiklą kartu traktuoja kaip 

galimybę kurtis naujiems santykiams. Taip pat paminėtina, kad tyrimo rezultatai iš dalies prieštarauja 

Wong et al. (2008) atlikto tyrimo rezultatams, kurie atskleidė, kad Y kartos atstovus labiau nei 

Kūdikių bumo kartos atstovus motyvuoja priklausymo bendruomenei poreikis. Nors ir buvo nustatyti 

gana aukšti bendradarbiavimo motyvo vidutiniai rangai Kūdikių bumo ir Y kartų atstovų grupėse, 

tačiau šie skirtumai buvo statistiškai nereikšmingi.

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, galima teigti, kad yra skirtumų tarp skirtingai kartai 

priklausančių darbuotojų išorinės darbo motyvacijos. Tačiau statistiškai reikšmingi skirtumai buvo 

nustatyti tik finansinio motyvo vertinimuose, todėl galima teigti, kad hipotezė pasitvirtino iš dalies.

4.2. Skirtingų kartų darbuotojų vidinės darbo motyvacijos skirtumai

Šiame tyrime buvo nustatyti statistiškai reikšmingi karjeros motyvo skirtumai tiriamų kartų 

grupėse. Tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų skirtingų kartų grupėse nebuvo rasta tarp 

pripažinimo ir dėkingumo bei darbo turinio motyvų.

Remiantis ankstesnių tyrimų rezultatais, galima teigti, kad pripažinimo ir dėkingumo motyvas 

labiausiai yra būdingas Y kartos darbuotojams (Thompson & Gregory, 2012). Pasak autorių, šio 

motyvo vystymasis gali būti susijęs su tuo, kad šios kartos atstovai augo asmeninio dėmesio gausoje. 

Jie nuolat sulaukdavo pagyrimų, patarimų ir kitokių atsiliepimų, todėl būtent šį poreikį ir siekia 

tenkinti darbo vietoje. West Midland Family Center (2020) taip pat pažymi, kad Kūdikių bumo kartos 

darbuotojai darbo vietoje siekia įvertinimo ir pripažinimo už idėjas, savo pasiekimais mėgsta 

didžiuotis bei mėgautis pripažinimu visuomenėje. Šias įžvalgas patvirtina ir C. A. Hartnell, A. Y. Ou, 

A. Kinicki (2011) tyrimo rezultatai, kurie atskleidė, kad Kūdikių bumo kartos darbuotojai labiau nei 

kitų kartų atstovai vertina statusą, o tai yra susiję su pripažinimo siekimu. Todėl galima teigti, kad 

aprašytų autorių tyrimų rezultatai atskleidė panašius pripažinimo ir dėkingumo motyvo vertinimus. 

Panaši tendencija buvo pastebėta ir išanalizavus atlikto tyrimo rezultatus. Tyrimo metu buvo 

nustatyta, kad pripažinimo ir dėkingumo motyvas labiausiai yra būdingas Kūdikių bumo kartos 

darbuotojams ir Z kartos atstovams, o mažiausias vertinimas būdingas Y kartos atstovų grupėje. 

Tačiau nustatyti skirtumai grupėse yra statistiškai nereikšmingi, todėl galima teigti, kad atlikto tyrimo 

rezultatai prieštarauja ankstesnių tyrimų rezultatams.
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Panaši tendencija stebima ir darbo turinio motyvo vertinimuose. Tyrimo rezultatai atskleidė, 

kad darbo turinys labiausiai motyvuoja dirbti Kūdikių bumo kartos darbuotojus, o šis motyvas 

mažiausiai aktualus yra Z kartos atstovams.

Ankstesnių tyrimų autoriai teigia, kad įdomus ir iššūkių kupinas darbas labiausiai motyvuoja 

Kūdikių bumo kartos atstovus (Twenge et al., 2010). Autoriai pažymi, kad ši motyvacija vis mažiau 

yra būdinga X ir Y kartų darbuotojams. Todėl galima teigti, kad atlikto tyrimo rezultatai patvirtina J. 

Twenge et al. (2010) tyrimo rezultatus. Dar ankstesnių tyrimų rezultatai taip pat atskleidė tendenciją, 

kad įvairovė atliekant užduotis bei galimybė mokytis naujų dalykų labiausiai būdinga Kūdikių bumo 

ir X kartų darbuotojams (Wray-Lake et al., 2011; Appelbaum, Serena & Shapiro, 2004). Tačiau 

priešingus darbo turinio motyvo vertinimus atskleidžia kitų autorių atliktų tyrimų rezultatai. Y karta, 

remiantis ankstesnių tyrimų rezultatais, yra apibūdinama kaip atliekanti kiekvienos užduoties atranką 

(Chester, 2002), o Z. Kirchmayer, J. Fratričova (2020) teigia, kad Z karta siekia prasmingo darbo. B. 

Chillakuri (2020) patvirtina Kirchmayer, J. Fratričova įžvalgas, nes teigia, kad Z kartos darbuotojų 

motyvaciją žlugdo rutina, disciplina ir šių veiksnių sukeliamas nuobodulys. Šių autorių atliktų tyrimų 

rezultatai prieštarauja tiek šio tyrimo rezultatams, tiek kitų autorių nustatytiems kartų skirtumams. 

Taigi apibendrinant galima teigti, kad skirtingų autorių skirtingu metu vykdytų tyrimų rezultatai nėra 

vieningi. Vieni autoriai stipresnę darbo turinio motyvaciją priskiria vienoms kartoms, kiti kitoms 

kartoms. Remiantis autorių analize ir atlikto tyrimo rezultatais, galima teigti, kad darbo turinio 

motyvaciją sudaro didesnės atsakomybės reikalaujančios užduotys, įdomus ir iššūkių kupinas darbas, 

galimybė išmokti naujų dalykų, prasminga veikla, užduočių įvairovė, o darbo turinio motyvacija 

mažėja darbe atsiradus rutinai, nuoboduliui bei vyraujant griežtai disciplinai. Taip pat svarbu 

paminėti, kad atlikto tyrimo metu nustatyti skirtumai tarp skirtingai kartai priklausančių darbuotojų 

darbo turinio motyvacijos yra statistiškai nereikšmingi. Todėl galima teigti, kad kiekvienos kartos 

atstovams darbo turinio motyvas gali turėti įtakos priklausomai nuo užduoties sudėtingumo, 

atsakomybės laipsnio, turimos disciplinos ar kitų veiksnių.

Analizuojant karjeros motyvo vertinimus skirtingų kartų grupėse, buvo pastebėta, kad 

karjeros siekis labiausia būdingas yra Z ir X kartų atstovams, o mažiausiai -  Y ir Kūdikių bumo kartos 

darbuotojams.

Atlikto tyrimo rezultatai iš dalies prieštarauja L. Cennamo, D. Gardner (2008) vykdytų tyrimų 

rezultatams, kurie atskleidė, kad statusas (siejamas su karjeros motyvacija) yra daugiau svarbus X ir 

Y kartų darbuotojams nei Kūdikių bumo kartos darbuotojams. Panašias tendencijas aptaria ir M. 

Wong et al. (2008), kurie teigia, kad tiek X kartai, tiek Y kartai yra būdingos ambicijos, orientuotos 

į paaukštinimą. West Midland Family Center (2020) taip pat teigia, kad Y kartos atstovai nuolat 

orientuojasi į rezultatus, todėl siekia paaukštinimo ir profesinio pranašumo, yra atsidavę savo karjerai 

(Lyons, Milles & Yu, 2004), todėl siekia greito paaukštinimo (Smola & Sutton, 2002). L. Wray-Lake
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et al. (2011) atlikto tyrimo rezultatai leidžia daryti priešingas įžvalgas, nes šių autorių teigimu, X ir 

Y kartų darbuotojus mažiau motyvuoja paaukštinimas ir statusas lyginant juos su Kūdikių bumo 

kartos atstovais. Šio tyrimo metu buvo nustatyta, kad karjeros motyvacija statistiškai reikšmingai 

skiriasi tarp Y ir Z kartų darbuotojų. Mažiausiai ši motyvacija yra būdinga Kūdikių bumo kartos 

atstovams.

Išanalizavus ankstesnių tyrimų rezultatus pastebima, kad autoriai, vertindami skirtingų kartų 

darbuotojų karjeros motyvaciją, nemini Z kartos atstovų. To priežastimi gali būti, kad Z kartos 

darbuotojai nepateko į ankstesnių tyrimų tiriamųjų grupes, o tuose tyrimuose buvo analizuojamos 

Kūdikių bumo, X ir Y kartos bei jų  motyvacijos ypatumai.

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais galima teigti, kad yra skirtumų tarp skirtingai kartai 

priklausančių darbuotojų vidinės darbo motyvacijos. Tačiau statistiškai reikšmingi skirtumai buvo 

nustatyti tik karjeros motyvo vertinimuose, todėl galima teigti, kad hipotezė pasitvirtino iš dalies.

4.3. Skirtingų kartų vertybių svarbos palyginimas

Remiantis mokslinės literatūros analize, vertybės, kurios formuojasi kaupiant patirtį per 

veikimą socialinėje aplinkoje, kryptingai veikia žmogaus elgesį. Susiformavusi vertybinė sistema 

daro įtaką asmens motyvacijai, padeda vertinti socialinėje aplinkoje vykstančius reiškinius, palaiko 

vidinę harmoniją, padeda priimti sprendimus, analizuoti ir vertinti galimybes. Taip pat pažymėtina, 

kad susiformavusi vertybinė sistema veikia asmens santykius su kitais žmonėmis bei organizacijomis, 

pačiu savimi, todėl nuodugni vertybių analizė padeda geriau pažinti save kaip asmenybę ir remiantis 

šiuo pažinimu formuoti asmeninės ir profesinės veiklos siekius, numatyti galimus rezultatus.

Mokslinėje literatūroje galima rasti teiginių, kad vertybinės nuostatos gali būti laikomos 

kompetencijų dalimi, nes asmens santykis su vertybėmis sutelkia asmenybės asmeninių savybių, 

gebėjimų, interesų veikimą kartu ir leidžia įprasminti santykius, veiklą, kurti ateities vizijas bei 

realizuoti planus.

Tyrimo metu gauti rezultatai patvirtina B. J. Kowske et al. (2010) įžvalgą, kad empirinių 

tyrimų, nagrinėjančių skirtingų kartų darbuotojų vertybių skirtumus, rezultatai atskleidžia kartų 

atstovų didesnius panašumus nei skirtingumus, o atrasti skirtumai yra nenuoseklūs bei linkę 

prieštarauti kartų stereotipams.

4.3.1. Skirtingų kartų terminalinių vertybių svarbos palyginimas

Remiantis M. Rokeach (1980) vertybių klasifikacija, terminalines vertybes galima apibūdinti 

kaip tas, kurios padeda darbuotojams siekti savo tikslų. P. Ester, M. Braun, H. Vinken (2006) šias
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vertybes apibūdino kaip vidines darbo vertybes, sukuriančias prielaidas pokyčiams. Autorių teigimu, 

būtent vidinės vertybės (pgl. M. Rokeach, terminalinės vertybės) dažniausiai yra siejamos su didesniu 

pasitenkinimu darbu. Šių vertybių vystymuisi įtaką daro tokie psichologiniai poreikiai kaip 

saviraiška, asmeninis tobulėjimas, darbo prasmė ir kt. bei socialiniai poreikiai (bendravimas, 

priklausymas grupei, savigarba ir kt.). Terminalinės vertybės yra siejamos su asmens pasiekimų 

baigtiniais rezultatais, realizuotais tikslais.

Šiame tyrime buvo siekiama išsiaiškinti, ar terminalinės vertybės yra labiau būdingos Y kartos 

darbuotojams nei Kūdikių bumo kartos darbuotojams.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Kūdikių bumo, X, Y ir Z kartų atstovus vienija terminalinių 

vertybių reikšmingumo suvokimas ir vertinimas, nes visų kartų tyrimo dalyviai svarbiausiomis 

vertybėmis įvardino sveikatą. Ši vertybė skirtingų kartų darbuotojų buvo dažniausiai priskirta 

aukščiausiam prioritetui. Kita terminalinė vertybė „laimingas šeimyninis gyvenimas“, remiantis 

tyrimo rezultatų vidurkių skaičiavimu, visų tirtų kartų darbuotojų buvo pasirinkta antru prioritetu. 

Vertybėms „meilė“, „aktyvus gyvenimas“ skirtingų kartų tyrimo dalyviai taip pat skyrė aukštą svarbą. 

Skirtingai nei X ir Z kartų darbuotojai, Kūdikių bumo ir Y kartos atstovai jiems svarbia vertybe 

žymėjo „pažinimą“. X ir Y kartų atstovų išskirtina vertybe galima būtų įvardinti „laisvę“, nes Kūdikių 

bumo ir Z kartų darbuotojai šiai vertybei neskyrė aukšto prioriteto. Y ir Z kartų atstovus vienija 

terminalinės vertybės „įdomus darbas“ bei „savęs pažinimas ir saviraiška“. Kūdikių bumo ir X kartų 

darbuotojai pastarosioms vertybėms nesuteikė aukštesnės svarbos. Z kartos darbuotojai išsiskiria 

vertybės „meno ir gamtos grožis“ prioritetu, o Y kartos atstovai, dažniau nei kitos kartos, vertybėms 

„materialiai aprūpintas gyvenimas“ bei „geri ir ištikimi draugai“ skyrė aukštesnę svarbą.

Šio tyrimo rezultatai atskleidė Kūdikių bumo, X, Y ir Z kartų darbuotojų terminalinių vertybių 

prioritetus ir remiantis jais galima samprotauti, kad šių kartų atstovams asmeniniame ir profesiniame 

gyvenime yra svarbus pilnatvės siekis, emocinis pasitenkinimas, psichoemocinė ir fizinė sveikata. Jie 

taip pat siekia harmonijos su gamta, menu, o tai leidžia daryti prielaidą, kad šių kartų darbuotojai 

siekia balanso tarp darbo ir įsipareigojimų bei atsipalaidavimo gamtoje. Svarbu paminėti, kad tirtų 

kartų atstovai vertina galimybę nuolat tobulintis, plėsti akiratį, puoselėti išprusimo kultūrą. Šių 

vertybių darnus veikimas leidžia atsigręžti į tvarių santykių su savimi bei kitais kūrimą ir puoselėjimą, 

meilės poreikio tenkinimą, savarankiškumo ir laisvės siekius.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Y kartos darbuotojai aukštą prioritetą skyrė 10-iai vertybių 

(iš 18-os), Z kartos atstovai -  7-ioms, Kūdikių bumo -  5-ioms ir X kartos -  4-ioms terminalinėms 

vertybėms. Remiantis šiais rezultatais, galima daryti išvadą, kad kelta hipotezė pasitvirtina, nes 

terminalinės vertybės yra labiau būdingos Y kartos darbuotojams nei Kūdikių bumo kartos 

darbuotojams. Tačiau atlikus detalesnę tyrimo rezultatų analizę, galima teigti, kad terminalinių 

vertybių prioritetizavimas nepriklauso nuo skirtingų kartų, nes vidutiniai rangai skirtingų kartų
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grupėse skyrėsi labai mažai, o didesni skirtumai išryškėjo tik vertybių „meno ir gamtos grožis, 

„laisvė“, „kūryba“ ir „pasitikėjimas savimi“ vertinimuose.

4.3.2. Skirtingų kartų instrumentinių vertybių svarbos palyginimas

M. Rokeach (1980) instrumentines vertybes apibūdino kaip tas, kurios padeda siekti 

terminalinių vertybių realizavimo. Jos lemia asmens elgesio formas, bendražmogiškų santykių 

kūrimo priemones. Remiantis mokslinės literatūros analize, šias vertybes galima būtų įvardinti kaip 

įrankius, kurie padeda pasiekti aukštesnius tikslus, kurti vertę, būti naudingu kitiems bei gauti naudos 

iš kitų. D. Mažeikaitė ir B. Gruževskis (2018) teigia, kad šių vertybių formavimąsi lemia materialiniai 

poreikiai (darbo užmokestis, darbo sąlygos, socialinė apsauga, prestižas ir kt.).

Šiame tyrime buvo siekiama atsakyti į klausimą, ar instrumentinės vertybės yra labiau 

būdingos Z kartos darbuotojams nei X kartos darbuotojams. Išanalizavus tyrimo rezultatus galima 

teigti, kad kaip ir terminalinių vertybių, taip ir instrumentinių vertybių vertinimo atveju, tirtų kartų 

darbuotojai yra daugiau panašūs nei skirtingi. Labiausiai skirtingų kartų darbuotojus vienijančia 

instrumentine vertybe galima įvardinti vertybę „įsipareigojimų vykdymas“, kuri siejasi su 

pareigingumu. Todėl galima daryti prielaidą, kad visi darbuotojai, nepriklausomai kuriai kartai būtų 

priskiriami, darbo vietoje vertina pareigos jausmą. To jie reikalauja iš savęs, o tuo pačiu tikisi ir iš 

kitų. X, Y ir Z kartų darbuotojams aukšto prioriteto vertybe yra ir „atsakomybė“, kuri traktuojama 

kaip žodžio laikymasis. Kūdikių bumo kartos darbuotojai šiai vertybei neskyrė aukšto prioriteto.

Kūdikių bumo, X ir Y kartų darbuotojai vertybei „sąžiningumas“ skyrė taip pat labai aukštą 

prioritetą. Ši vertybė asocijuojasi su teisingumu ir nuoširdumu, todėl galima daryti prielaidą, kad Z 

kartos atstovams ši vertybė neatrodė tokia reikšminga dėl labai jauno amžiaus bei brandos ir 

sąmoningumo stokos.

Y ir Z kartas vienija instrumentinių vertybių „gyvenimo džiaugsmas“ ir „nepriklausomumas“ 

vertės suvokimas. Kadangi gyvenimo džiaugsmas dažnai yra siejamas su optimizmu, teigiamomis 

emocijomis, humoro jausmu, todėl galima daryti prielaidą, kad šių kartų darbuotojai imasi tokios 

veiklos, kuri jiems teikia džiaugsmą ir kelia teigiamas emocijas. Nepriklausomumo vertybė yra 

siejama su savarankiškumu, ryžtingumu, todėl, remiantis gautais tyrimo rezultatais, galima teigti, kad 

Y ir Z kartos darbuotojai darbo vietoje vengs kontrolės, sieks veikimo laisvės. Jie darbe pasikliauja 

savimi ir ryžtingai imasi veiklos bei sprendimų.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Kūdikių bumo ir Y kartos darbuotojus vienija aukšto 

prioriteto skyrimas instrumentinei vertybei „pažiūrų platumas“, o ši vertybė siejasi su mokėjimu 

suprasti kito požiūrį, pasirinkimus. Todėl galima daryti prielaidą, kad šių kartų darbuotojai darbo 

vietoje yra tolerantiškesni kitaip manantiems.
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Išanalizavus tyrimo rezultatus, buvo pastebėta, kad vertinant instrumentines vertybes Y kartos 

darbuotojai dažniau nei kitų kartų atstovai daugumai vertybių skyrė aukštesnį prioritetą. Šios kartos 

tyrimo dalyviai aukštą prioritetą skyrė 9-ioms vertybėms iš 18-os. X ir Z kartų darbuotojai aukštą 

prioritetą skyrė po 4 instrumentines vertybes, o Kūdikių bumo kartos atstovai aukštą svarbą suteikė 

tik 3 vertybėms. Remiantis šiais rezultatais galima daryti prielaidą, kad Kūdikių bumo kartos 

darbuotojai jau yra sukaupę daug profesinės patirties ir instrumentines vertybes vertina atsainiau bei 

jų nelaiko tam tikrai įrankiais, padedančiais siekti tikslų. Taip pat galima pažymėti, kad gauti 

rezultatai nepatvirtina keltos hipotezės, jog instrumentinės vertybės yra labiau būdingos Z kartos 

darbuotojams nei X kartos darbuotojams. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad tiek terminalinės vertybės, 

tiek instrumentinės vertybės labiausiai būdingos yra Y kartos darbuotojams.

Atlikus detalesnę tyrimo rezultatų analizę, galima teigti, kad instrumentinių vertybių 

prioritetizavimas nepriklauso nuo skirtingų kartų, nes vidutiniai rangai skirtingų kartų grupėse skyrėsi 

labai mažai, o didesni skirtumai išryškėjo tik vertybių „dideli gyvenimo poreikiai“ ir „sąžiningumas“ 

vertinimuose. Kadangi didesnių skirtumų nebuvo rasta skirtingų kartų grupėse, galima teigti, kad 

hipotezė nepasitvirtino.

4.4. Tyrimo ribotumai ir rekomendacijos

Vienas iš šio tyrimo ribotumų -  pakankamai nedidelė tyrimo dalyvių imtis (N=174). Ši 

priežastis galėjo sutrikdyti sąsajų paieškas tarp tirtų konstruktų. Tyrimo metu gautų rezultatų 

negalime taikyti visai populiacijai ir dėl pasirinkto tikslinės patogiosios imties sudarymo būdo, kuris 

galėjo lemti imties nereprezentatyvumą. Siekiant geriau suprasti ir paaiškinti gautas konstruktų 

sąsajas, į tyrimą būtų aktualu įtraukti daugiau kriterijų, kurie padėtų įvertinti tyrimo dalyvių profesinę 

patirtį, kultūrines, socialines ir istorines sąlygas, kurioje tyrimo dalyvis augo ir formavosi.

Taip pat galima būtų paminėti, kad tyrime pasirinkto F. Herzberg motyvacijos darbe 

nustatymo testo vidinių subskalių patikimumo (Cronbach alfa kriterijaus) vertinimas buvo 

pakankamai mažas. Todėl pasirinktas įrankis galėjo turėti įtakos tyrimo rezultatams. Planuojant 

panašius tyrimus, būtų aktualu taikyti naujesnes motyvacijos darbe nustatymo metodikas.

Tyrimo ribotumu galima būtų įvardinti ir tirtos Z kartos atstovų jauną amžių. Dėl šios 

priežasties šiai kartai priskiriami tyrimo dalyviai dar gali būti neįsisąmoninę savo asmeninių ir 

profesinių vertybių, darbo motyvų ir jų  pasirinkimai gali būti nulemti spontaniškumo.
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IŠVADOS

1. Egzistuoja statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingai kartai priklausančių darbuotojų 

ir išorinės darbo motyvacijos veiksnio finansiniai motyvai. Šie skirtumai egzistuoja tarp X ir Kūdikių 

bumo kartų darbuotojų bei tarp X ir Z kartų atstovų. Finansinis motyvas labiausiai būdingas yra X 

kartos darbuotojams, o mažiausiai -  Kūdikių bumo kartos atstovams. Analizuojant išorinės darbo 

motyvacijos veiksnių santykiai su vadovu ir bendradarbiavimas skirtumus tarp tiriamų kartų, 

statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta.

2. Egzistuoja statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingai kartai priklausančių darbuotojų 

ir vidinės darbo motyvacijos veiksnio karjera. Šie skirtumai egzistuoja tarp Y ir Z kartų darbuotojų. 

Karjeros motyvas labiausiai būdingas yra X ir Z kartų darbuotojams, o mažiausiai -  Kūdikių bumo ir 

Y kartų atstovams. Analizuojant vidinės darbo motyvacijos veiksnių pripažinimas ir dėkingumas bei 

darbo turinys skirtumus tarp tiriamų kartų, statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta.

3. Terminalinės vertybės, darančios įtaką tikslų siekimui, yra labiau būdingos Y kartos 

darbuotojams nei Kūdikių bumo kartos darbuotojams. Kuo didesni Y kartos darbuotojų terminalinių 

vertybių įverčiai, tuo aukštesnius tikslus kelia šios kartos atstovai. Terminalinės vertybės mažiausiai 

būdingos yra Kūdikių bumo ir X kartų darbuotojams.

4. Instrumentinės vertybės, apibūdinamos kaip įrankiai bei priemonės tikslų siekimui, labiau 

būdingos yra Y kartos atstovams. Kuo Y kartos darbuotojai, remdamiesi terminalinėmis vertybėmis, 

kelia aukštesnius tikslus, tuo aktyviau veikti pradeda ir instrumentinės vertybės. Pastarosios vertybės 

mažiausiai būdingos yra Kūdikių bumo kartos darbuotojams.
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SANTRAUKA

Skirtingų kartų darbuotojų vertybių ir darbo motyvų ypatumai

Šio darbo tikslas -  atskleisti skirtingų kartų darbuotojų vertybių ir darbo motyvų skirtumus 

bei panašumus. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 174 dalyviai, 

atitinkantys N. Howe ir W. Strauss kartų klasifikaciją. Tyrime dalyvavo 38 (21,84 proc.) Kūdikių 

bumo (gimę 1943-1960 m.), 39 (22,41 proc.) -  X (gim. 1961-1981 m.), 52 (29,89 proc.) -  Y (gim. 

1982-2002 m.) ir 45 (25,86 proc.) -  Z (gim. 1995-2012 m.) kartų atstovai.

Šiame tyrime naudotos šios metodikos: vertybinių orientacijų įvertinimui -  M. Rokeach 

vertybinių orientacijų tyrimo metodika; darbo motyvacijos įvertinimui -  F. Herzberg motyvacijos 

darbe nustatymo testas.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad statistiškai reikšmingi skirtumai egzistuoja tarp priklausymo 

kartai ir išorinės darbo motyvacijos veiksnio finansiniai motyvai. Šie motyvai labiausiai būdingi yra 

X kartos darbuotojams, o mažiausiai -  Kūdikių bumo kartos atstovams. Statistiškai reikšmingų 

skirtumų nebuvo nustatyta tarp priklausymo kartai ir išorinės darbo motyvacijos veiksnių santykiai 

su vadovu ir bendradarbiavimas.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad statistiškai reikšmingi skirtumai egzistuoja tarp priklausymo 

kartai ir vidinės darbo motyvacijos veiksnio karjera. Šis motyvas labiausiai būdingas yra X ir Z kartų 

darbuotojams, o mažiausiai -  Y ir Kūdikių bumo kartos darbuotojams. Statistiškai reikšmingų 

skirtumų nebuvo nustatyta tarp priklausymo kartai ir vidinės darbo motyvacijos veiksnių 

pripažinimas ir dėkingumas bei darbo turinys.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad terminalinės vertybės, darančios įtaką tikslų siekimui, yra 

labiausiai būdingos Y kartos darbuotojams. Šios vertybės mažiausiai būdingos yra Kūdikių bumo ir 

X kartų darbuotojams. Instrumentinės vertybės, apibūdinamos kaip įrankiai bei priemonės tikslų 

siekimui, taip pat labiausiai būdingos yra Y kartos atstovams, o mažiausiai -  Kūdikių bumo kartos 

darbuotojams. Tyrimo metu taip pat buvo nerasta sąsajų tarp priklausymo skirtingai kartai ir 

terminalinių vertybių, bei tarp priklausymo skirtingai kartai ir instrumentinių vertybių.

Raktiniai žodžiai: kartų teorija, vertybinės orientacijos, išorinė motyvacija, vidinė 

motyvacija.

68



SUMMARY

Peculiarities of Values and Work Motives of Employees of Different Generations

The aim of final thesis is to reveal the differences and similarities of Values and Work Motives 

of Employees of Different Generations. In order to achieve the aim of the final theses a research was 

conducted involving 174 respondents corresponding to the Strauss-Howe generational theory. 38 

(21.84%) Baby-boomers (born 1943-1960), 39 (22.41%) -  X generation (born 1961-1981), 52 

(29.89%) -  Y generation (born 1982-2002) and 45 (25.86%) -  Z generation (born 1995-2012) 

generation representatives took part in the research.

The following methodologies were used to implement the research: Rokeach Value Survey - 

for the evaluation of value orientations; Herzberg's Motivation Theory (Two Factor Theory) - for the 

work motivation assessment.

The results of the research revealed that statistically significant differences exist between 

belonging to a generation and external work motivation factor - financial motives. These motives are 

most common for Generation X workers and least common for Baby Boomers. No statistically 

significant differences were found between belonging to the generation and external work motivation 

factor - relationship with the manager and cooperation.

The results of the research revealed that statistically significant differences exist between 

belonging to the generation and internal work motivation - career. This motive is most common for 

Gen X and Gen Z generations, and least common for Gen Y and Baby Boomers. No statistically 

significant differences were found between belonging to the generation and internal work motivation 

factors - recognition and appreciation and the content of the work.

The results of the research revealed that terminal values influencing the achievement of goals 

are most characteristic for workers belonging to Generation Y. These values are least typical for the 

Baby Boomers and Generation X workers. Instrumental values, described as tools and instruments 

for achieving goals, are also the most typical for the generation Y, and the least important for the 

Baby Boomers. The research did not reveal correlation between belonging to certain generation and 

terminal values, also, between certain generation and instrumental values.

Key words: generational theory, value survey, external motivation, internal motivation.
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PRIEDAI

A PRIEDAS

Skirtingų kartų darbuotojų vertybės ir darbo motyvai

Gerbiamas (-a) tyrimo,
Kviečiu Jus sudalyvauti atliekamame tyrime. Jo tikslas -  atskleisti skirtingų kartų darbuotojų 

vertybių ir darbo motyvų panašumus bei skirtumus.
Anketa yra anoniminė ir konfidenciali. Tyrimui yra reikalinga tik tyrimo rezultatus 

apibendrinanti informacija. Kiekvieno tyrime dalyvavusio asmens atsakymai į pateiktus klausimus 
nebus nagrinėjami individualiai.

Dėkoju už geranoriškumą pildant anketą!

Lytis:
□ Moteris
□ Vyras
□ Kita

Pasirinkite, kuriame laikotarpyje gimėte
□ 1943-1960
□ 1961-1981
□ 1982-2002
□ 1995-2012

Koks Jūsų darbo stažas:
□ 0-2 m.
□ 3-5 m.
□ 5-10 m.
□ 10-25 m.
□ 25 m. ir daugiau
□ Darbo patirties neturiu

Jūsų statusas:
□ Mokinys
□ Studentas
□ Studijas derinu su darbu
□ Dirbantis pagal darbo sutartį
□ Dirbantis individualiai
□ Bedarbis
□ Šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogose
□ Pensininkas
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PRIEDAS B

B1 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam finansiniai 

motyvai

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,239 38 0,000 0,884 38 0,001

X karta (1961-1981) 0,169 39 0,007 0,927 39 0,015
Y karta (1982-2002) 0,083 52 0,200* 0,980 52 0,537
Z karta (1995-2012) 0,142 45 0,024 0,969 45 0,260

*p < 0,05

B2 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam finansiniai 

motyvai (po išskirčių pašalinimo)

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,239 38 0,000 0,884 38 0,001

X karta (1961-1981) 0,153 35 0,037 0,969 35 0,407
Y karta (1982-2002) 0,083 52 0,200* 0,980 52 0,537
Z karta (1995-2012) 0,126 44 0,075 0,974 44 0,417

*p < 0,05
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PRIEDAS C

vadovu

C1 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam santykiai su

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,164 38 0,011 0,952 38 0,107

X karta (1961-1981) 0,147 39 0,033 0,911 39 0,005
Y karta (1982-2002) 0,180 52 0,000 0,905 52 0,001
Z karta (1995-2012) 0,121 45 0,094 0,960 45 0,123

*p < 0,05

C2 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam santykiai su 

vadovu (po išskirčių pašalinimo)

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,189 35 0,003 0,945 35 0,079

X karta (1961-1981) 0,120 36 0,200* 0,955 36 0,149
Y karta (1982-2002) 0,096 48 0,200* 0,979 48 0,520
Z karta (1995-2012) 0,145 44 0,021 0,969 44 0,273

*p < 0,05
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PRIEDAS D

D1 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam 

bendradarbiavimas (po išskirčių pašalinimo)

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,143 37 0,055 0,955 37 0,145

X karta (1961-1981) 0,107 39 0,200* 0,978 39 0,632
Y karta (1982-2002) 0,098 50 0,200* 0,989 50 0,970
Z karta (1995-2012) 0,140 45 0,027 0,962 45 0,142

*p < 0,05
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PRIEDAS E

E1lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam pripažinimas 

ir dėkingumas

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,137 38 0,069 0,956 38 0,145

X karta (1961-1981) 0,166 39 0,008 0,944 39 0,052
Y karta (1982-2002) 0,105 52 0,200* 0,975 52 0,349
Z karta (1995-2012) 0,107 45 0,200* 0,976 45 0,476

*p < 0,05

E2 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam 

pripažinimas ir dėkingumas (po išskirčių pašalinimo)

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,137 38 0,069 0,956 38 0,145

X karta (1961-1981) 0,157 37 0,021 0,909 37 0,005
Y karta (1982-2002) 0,101 51 0,200* 0,972 51 0,270
Z karta (1995-2012) 0,107 45 0,200* 0,976 45 0,476

*p < 0,05
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PRIEDAS F

F1 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam darbo 

turinys (po išskirčių pašalinimo)

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,104 38 0,200* 0,961 38 0,197

X karta (1961-1981) 0,119 39 0,174 0,963 39 0,217
Y karta (1982-2002) 0,132 52 0,025 0,969 52 0,183
Z karta (1995-2012) 0,143 44 0,025 0,958 44 0,106

*p < 0,05
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PRIEDAS G

G1 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam karjera

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,178 38 0,004 0,913 38 0,006

X karta (1961-1981) 0,112 39 0,200* 0,960 39 0,177
Y karta (1982-2002) 0,087 52 0,200* 0,976 52 0,377
Z karta (1995-2012) 0,118 45 0,133 0,964 45 0,168

*p < 0,05

G2 lentelė. Kolmogorov-Smirnov ir Shapiro-Wilk kriterijų rezultatai kintamajam karjera (po 

išskirčių pašalinimo)

Karta
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

0,179 37 0,004 0,925 37 0,015

X karta (1961-1981) 0,112 39 0,200* 0,960 39 0,177
Y karta (1982-2002) 0,087 52 0,200* 0,976 52 0,377
Z karta (1995-2012) 0,105 44 0,200* 0,975 44 0,460

*p < 0,05
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PRIEDAS H

H1 lentelė. Kruskal-Wallis testo rezultatai (terminalinės vertybės) (N=174)

Chi-
kvadratas

Laisvės
laipsniai p-reikšmė Karta Tiriamųjų

skaičius
Rangų

vidurkiai

Aktyvus
gyvenimas 3,488 3 0,322

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 80,09

X karta (1961-1981) 39 96,21
Y karta (1982-2002) 52 82,34
Z karta (1995-2012) 45 92,18
Viso 174

Gyvenimo
išmintis 2,124 3 0,547

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 78,62

X karta (1961-1981) 39 93,50
Y karta (1982-2002) 52 87,39
Z karta (1995-2012) 45 89,92
Viso 174

Sveikata 4,269 3 0,234

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 76,11

X karta (1961-1981) 39 86,42
Y karta (1982-2002) 52 93,51
Z karta (1995-2012) 45 91,11
Viso 174

Įdomus darbas
6,014 3 0,111

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 90,66

X karta (1961-1981) 39 95,81
Y karta (1982-2002) 52 91,46
Z karta (1995-2012) 45 73,06
Viso 174

Meno ir gamtos 
grožis

11,994 3 0,007

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 76,38

X karta (1961-1981) 39 106,67
Y karta (1982-2002) 52 91,99
Z karta (1995-2012) 45 75,09
Viso 174

Meilė 4,441 3 0,218

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 80,53

X karta (1961-1981) 39 84,76
Y karta (1982-2002) 52 98,34
Z karta (1995-2012) 45 83,24
Viso 174

4,450 3 0,217
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 100,00
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Materialiai
aprūpintas
gyvenimas

X karta (1961-1981) 39 88,05
Y karta (1982-2002) 52 78,99
Z karta (1995-2012) 45 86,30
Viso 174

3,289 3 0,349

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 81,62

Geri ir ištikimi 
draugai

X karta (1961-1981) 39 97,40
Y karta (1982-2002) 52 81,99
Z karta (1995-2012) 45 90,26
Viso 174

Visuomeninė
veikla

3,143 3 0,370

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 94,20

X karta (1961-1981) 39 87,85
Y karta (1982-2002) 52 90,94
Z karta (1995-2012) 45 77,57
Viso 174

Pažinimas 6,986 3 0,072

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 82,83

X karta (1961-1981) 39 104,55
Y karta (1982-2002) 52 80,48
Z karta (1995-2012) 45 84,78
Viso 174

Savęs pažinimas 
ir saviraiška

0,734 3 0,865

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 90,83

X karta (1961-1981) 39 90,74
Y karta (1982-2002) 52 83,90
Z karta (1995-2012) 45 86,03
Viso 174

Pramogos 5,822 3 0,179

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 87,70

X karta (1961-1981) 39 74,76
Y karta (1982-2002) 52 88,98
Z karta (1995-2012) 45 96,67
Viso 174

Produktyvus, 
veiksmingas ir 
rezultatyvus 
gyvenimas

4.898 3 0,179

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 91,39

X karta (1961-1981) 39 97,58
Y karta (1982-2002) 52 77,35
Z karta (1995-2012) 45 87,21
Viso 174

Laimingas
šeimyninis
gyvenimas

3,683 3 0,298
Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 80,03

X karta (1961-1981) 39 81,06
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Y karta (1982-2002) 52 94,88
Z karta (1995-2012) 45 90,86
Viso 174

Laisvė 9,946 3 0,019

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 100,25

X karta (1961-1981) 39 68,03
Y karta (1982-2002) 52 89,35
Z karta (1995-2012) 45 91,48
Viso 174

Kitų laimė 7,590 3 0,055

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 92,63

X karta (1961-1981) 39 71,42
Y karta (1982-2002) 52 90,36
Z karta (1995-2012) 45 93,80
Viso 174

Kūryba 8,826 3 0,032

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 85,05

X karta (1961-1981) 39 73,81
Y karta (1982-2002) 52 86,23
Z karta (1995-2012) 45 102,90
Viso 174

Pasitikėjimas
savimi

8,979 3 0,030

Kūdikių bumo karta 
(1943-1960)

38 106,66

X karta (1961-1981) 39 76,50
Y karta (1982-2002) 52 82,50
Z karta (1995-2012) 45 86,63
Viso 174

p < 0,05
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PRIEDAS I

I1 lentelė. Kruskal-Wallis testo rezultatai (instrumentinės vertybės) (N=174)

Chi-
kvadratas

Laisvės
laipsniai p-reikšmė Karta Tiriamųjų

skaičius
Rangų

vidurkiai

Tvarkingumas ir 
valyvumas 2,815 3 0,421

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 90,76

X karta (1961-1981) 39 93,96
Y karta (1982-2002) 52 87,73
Z karta (1995-2012) 45 78,88
Viso 174

Išsiauklėjimas 0,917 3 0,821

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 88,82

X karta (1961-1981) 39 82,08
Y karta (1982-2002) 52 87,13
Z karta (1995-2012) 45 91,52
Viso 174

Dideli gyvenimo 
poreikiai

12,189 3 0,007

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 81,92

X karta (1961-1981) 39 92,17
Y karta (1982-2002) 52 101,24
Z karta (1995-2012) 45 72,29
Viso 174

Gyvenimo
džiaugsmas

2,927 3 0,403

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 98,67

X karta (1961-1981) 39 87,08
Y karta (1982-2002) 52 82,91
Z karta (1995-2012) 45 83,73
Viso 174

Įsipareigojimų
vykdymas

0,869 3 0,833

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 88,18

X karta (1961-1981) 39 91,32
Y karta (1982-2002) 52 82,85
Z karta (1995-2012) 45 88,99
Viso 174

Nepriklausomumas 3,413 3 0,332

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 99,26

X karta (1961-1981) 39 84,27
Y karta (1982-2002) 52 81,38
Z karta (1995-2012) 45 87,43
Viso 174

7,327 3 0,062
Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 82,70
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Nesitaikstymas su 
savo ir kitų 
trūkumais

X karta (1961-1981) 39 89,67
Y karta (1982-2002) 52 99,51
Z karta (1995-2012) 45 75,80
Viso 174

Išsilavinimas 2,384 3 0,497

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 83,04

X karta (1961-1981) 39 82,27
Y karta (1982-2002) 52 87,38
Z karta (1995-2012) 45 95,93
Viso 174

Atsakomybė 2,769 3 0,429

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 91,33

X karta (1961-1981) 39 82,74
Y karta (1982-2002) 52 81,67
Z karta (1995-2012) 45 95,12
Viso 174

Racionalumas 0,078 3 0,994

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 89,14

X karta (1961-1981) 39 86,28
Y karta (1982-2002) 52 87,09
Z karta (1995-2012) 45 87,64
Viso 174

Savikontrolė 3,743 3 0,291

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 99,16

X karta (1961-1981) 39 88,99
Y karta (1982-2002) 52 81,55
Z karta (1995-2012) 45 83,24
Viso 174

Drąsa ginant savo 
nuomonę, pažiūras

0,745 3 0,862

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 89,39

X karta (1961-1981) 39 90,26
Y karta (1982-2002) 52 88,49
Z karta (1995-2012) 45 82,37
Viso 174

Tvirta valia 1,718 3 0,633

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 86,76

X karta (1961-1981) 39 79,76
Y karta (1982-2002) 52 92,73
Z karta (1995-2012) 45 88,79
Viso 174

Pakantumas 4,334 3 0,228
Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 82,89

X karta (1961-1981) 39 79,60
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Y karta (1982-2002) 52 98,29
Z karta (1995-2012) 45 85,77
Viso 174

Pažiūrų platumas 3,892 3 0,273

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 74,61

X karta (1961-1981) 39 90,53
Y karta (1982-2002) 52 89,09
Z karta (1995-2012) 45 93,93
Viso 174

Sąžiningumas 11,435 3 0,010

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 73,45

X karta (1961-1981) 39 89,58
Y karta (1982-2002) 52 80,72
Z karta (1995-2012) 45 105,40
Viso 174

Darbštumas 2,998
3

0,392

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 90,05

X karta (1961-1981) 39 96,24
Y karta (1982-2002) 52 79,30
Z karta (1995-2012) 45 87,24
Viso 174

Jautrumas 0,373 3 0,946

Kūdikių bumo karta (1943
1960)

38 88,39

X karta (1961-1981) 39 86,88
Y karta (1982-2002) 52 84,75
Z karta (1995-2012) 45 90,46
Viso 174

p < 0,05
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