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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ον προοπτικές καριέρας για αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων MBA έχει αποτελέσει 

σημαντικό πεδίο ερευνών. Η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 52 αποφοίτων του 

προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει προ 

πενταετίας τουλάχιστον. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων που 

μοιράστηκαν στους ερωτώμενους με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κύριος στόχος ήταν 

να διερευνηθούν τα οφέλη του MBA σε ότι αφορά την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του 

αποφοίτου, την ενίσχυση των ικανοτήτων/ δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει σήμερα ένας 

εργαζόμενος σε μία θέση διοικητική, αλλά και τη συμβολή του τίτλου στην επαγγελματική 

εξέλιξη του ατόμου, εντός της επιχείρησης όπου εργάζεται. Βασισμένη αποκλειστικά στις 

γνώμες και εκτιμήσεις των ίδιων των αποφοίτων η έρευνα έδειξε ότι το MBA συνεισφέρει στην 

ενίσχυση των ικανοτήτων που ζητούνται από την αγορά εργασίας, ενισχύει την 

απασχολησιμότητα του ατόμου, και συμβάλει, σε μέτριο, όμως, βαθμό στην προώθηση της 

επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, 

αλλά παρατηρήθηκε μειωμένη κινητικότητα των αποφοίτων, σε ότι αφορά την αλλαγή θέσεων 

εργασίας σε διαφορετικές επιχειρήσεις.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έρευνα έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει τις προοπτικές καριέρας των αποφοίτων 

του μεταπτυχιακού προγράμματος MBA, μελετώντας τη συνεισφορά του MBA στην ενίσχυση 

των ικανοτήτων/ δεξιοτήτων των εργαζομένων-αποφοίτων του προγράμματος, στην ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας αυτών, καθώς και στην προώθηση της επαγγελματικής τους εξέλιξης 

εντός της επιχείρησης όπου απασχολούνται.

Η έρευνα βασίστηκε στην συλλογή και επεξεργασία ερωτηματολογίων από 52 απόφοιτους του 

MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και η συμβολή του επιβλέποντος καθηγητή, κ. Δ. 

Μιχαήλ, και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ήταν πολύτιμη, καθώς χωρίς αυτήν δε θα ήταν 

εφικτή η επικοινωνία με το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου- 

Αυγούστου 2004, στα πλαίσια του τμήματος του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.
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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ερευνητικό πρόβληιια

Τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, ειδικότερα για τμήματα του πληθυσμού, όπως οι νέοι και οι 

γυναίκες, και η σύνδεση του φαινομένου της ανεργίας με το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου, 

καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα των προοπτικών καριέρας για άτομα με ανώτατο 

επίπεδο μόρφωσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παγκόσμια αποδοχή και καθιέρωση 

του μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) ως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα στην 

αγορά εργασίας, οδήγησε τον ερευνητή στην αναζήτηση των προοπτικών καριέρας για τους 

αποφοίτους προγραμμάτων MBA στην Ελλάδα.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα βαίνει συνεχώς μειούμενο από το έτος 2000, με 

παράλληλη αύξηση του ποσοστού απασχόλησης κατά 0,76% το 2002 και 1,38% το 2003. 

Παρόλα αυτά παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, ενδεικτικά το 

2002 το ποσοστό ανεργίας άγγιζε το 9,6% έναντι 7,6% που ήταν ο μέσος όρος των κρατών της 

EE (“Joint report on social inclusion”, 2003).

Παρόλα αυτά η αύξηση του ρυθμού απασχόλησης προϋποθέτει εργατικό δυναμικό το 

οποίο είναι υψηλά εκπαιδευμένο, ανεξάρτητα από τον τομέα όπου θα απασχοληθεί. Σε περιοχές 

της ΕΕ με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παρατηρήθηκε μέσος όρος αύξησης του ρυθμού 

απασχόλησης 1,3% για τα έτη 1996-2000, η οποία προήλθε από αύξηση 8,4% του ρυθμού 

απασχόλησης των ατόμων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, εν αντιθέσει με τα άτομα που 

δεν είχαν φτάσει αυτό το εκπαιδευτικό επίπεδο, για τα οποία υπήρξε μείωση του ρυθμού 

απασχόλησης κατά 11,6% (Kyi, 2001). Το επίπεδο εκπαίδευσης λειτουργεί ως βασικός 

παράγοντας πρόβλεψης για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την είσοδο στην 

αγορά εργασίας ως την εύρεση απασχόλησης. Παραμένει γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας για 

άτομα πανεπιστημιακής και ανώτερης εκπαίδευσης είναι μικρότερα σε σχέση με αυτά για 

άτομα χαμηλότερης βαθμίδας εκπαίδευσης (Kogan & Schubert, 2003).

Το γεγονός ότι ο αριθμός των εισαχθέντων σε προγράμματα MBA συνεχώς αυξάνεται, 

με 100.000 περίπου απόφοιτους παγκοσμίως για κάθε ακαδημαϊκό έτος (Stem, 2002), με 

αύξηση των εισαχθέντων φοιτητών στα προγράμματα MBA στην Ελλάδα, αλλά και 

ταυτόχρονη αύξηση των πανεπιστημίων που παρέχουν στην Ελλάδα πλέον μεταπτυχιακά 

προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο ξεκίνησε 

τη λειτουργία προγράμματος MBA πριν από 2 έτη), σε συνδυασμό με την παγκόσμια 

αναγνώριση του τίτλου MBA, έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές (Baruch & Leeming, 2001; 

Baruch & Peiperl, 2000; Sturges, Simpson & Altman, 2003) στην αναζήτηση των ωφελειών 

που προσδίδει ο τίτλος σπουδών στην καριέρα των κατόχων του.
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Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την έλλειψη ερευνών στην Ελλάδα για τα οφέλη 

του MBA στην επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων τέτοιων προγραμμάτων, οδήγησε 

τον ερευνητή στην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, που ως κύριο στόχο έχει την 

διερεύνηση των προοπτικών καριέρας για τους απόφοιτους προγραμμάτων MBA στην Ελλάδα.

1.2 Σκοπός και στόγοι έρευνας

Κύριο μέλημα-σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι προοπτικές καριέρας για 

τους αποφοίτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). 

Ειδικότερα αυτό που θα μελετηθεί είναι η επίδραση του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (MBA) στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας (career development) 

των αποφοίτων.

Με κύρια αναφορά τις έρευνες των Baruch & Leaning (2001) με τίτλο “The added 

value of MBA studies-graduates perceptions” και των Baruch & Peiperl (2000) με τίτλο “The 

impact of an MBA on graduate careers”, θα ερευνηθεί η επίδραση του MBA στην ενίσχυση 

ικανοτήτων που απαιτούνται σε μία διοικητική θέση, η συνεισφορά του στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας του αποφοίτου και η συμβολή του στην ενίσχυση της επαγγελματικής 

εξέλιξης του αποφοίτου εντός μίας επιχείρησης.

Περιφερειακά, θα ερευνηθεί και η παρούσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων 

(κλάδος εργασίας, θέση ευθύνης, αντικείμενο δραστηριότητας θέσης εργασίας).

Η έρευνα θα βασιστεί αποκλειστικά στις αντιλήψεις των ίδιων των αποφοίτων- 

ερωτώμενων γύρω από τα οφέλη που τους προσέφερε το MBA στην μετέπειτα επαγγελματική 

σταδιοδρομία τους.

1.2.1 Ερευνητικές υποθέσεις

Δημιουργήθηκαν από τον ερευνητή 3 υποθέσεις (με βάση τις παραπάνω δύο έρευνες), η 

ορθότητα των οποίων θα ελεγχθεί μέσω της παρούσας έρευνας.

Οι υποθέσεις αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

Η 1: Η κατοχή του MBA συνεισφέρει στην ενίσχυση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων που 

απαιτείται να έχει ένας εργαζόμενος σε μία διοικητική θέση (θέση manager).

Η 2: Η κατοχή του MBA ενισχύει την απασχολησιμότητα (αύξηση πιθανοτήτων για εύρεση 

εργασίας με καλύτερους όρους, διευκόλυνση παραμονής σε κατάσταση απασχόλησης, 

εύρεση νέας θέσης εργασίας κτλ).
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Η 3: Η κατοχή του MBA διευκολύνει την επαγγελματική εξέλιξη του εργαζομένου εντός μιας 

επιχείρησης (ιεραρχική και μισθολογική).

1.3 Συνεισφορά και Περιορισιιοί έρευνας

Η παρούσα έρευνα έρχεται να προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα γνώση για τα οφέλη που μπορεί 

να προσδώσει ένας μεταπτυχιακός τίτλος με παγκόσμια αναγνώριση, όπως το MBA, στην 

επιτυχημένη εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας-καριέρας των κατόχων του τίτλου.

Η αμφισβήτηση της αξίας του MBA τα τελευταία χρόνια (Pfeffer & Fong, 2002; 

Connolly, 2003; Elliott & Goodwin, 1994), παράλληλα με την ελλιπή έρευνα γύρω από τα 

οφέλη του τίτλου στην Ελλάδα, καθιστά σημαντική τη συνεισφορά της έρευνας αυτής.

Οι κυριότεροι περιορισμοί που συνάντησε ο ερευνητής αφορούσαν τη συλλογή των 

στοιχείων. Η λίστα με τα τηλέφωνα των αποφοίτων, η οποία παραδόθηκε στον ερευνητή από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με έγκριση της Πρυτανείας, αφορούσε τα τηλέφωνα που είχαν οι 

ερωτώμενοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο MBA, δηλαδή προ πενταετίας. Όπως είναι 

φυσιολογικό, πολλοί από αυτούς διέμεναν τότε με τους γονείς τους, είτε μόνοι τους ως 

φοιτητές. Έτσι, πολλά τηλέφωνα επικοινωνίας δεν ίσχυαν πλέον σήμερα, ενώ παρουσιάστηκε 

και το πρόβλημα της άρνησης συγγενικών προσώπων να παραδώσουν τα νέα τηλέφωνα των 

αποφοίτων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η αδυναμία επικοινωνίας με ορισμένους αποφοίτους του 

MBA, μείωσε σε σημαντικό βαθμό τον αριθμό των ατόμων του δείγματος.

Το δείγμα λήφθηκε μόνο από ένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας, και θα ήταν θεμιτό να 

γίνει συγκριτική έρευνα από περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας. Ο αριθμός του δείγματος θα 

ήταν επιθυμητό να είναι μεγαλύτερος, κυρίως για λόγους στατιστικών αναλύσεων, διότι το 

μικρό δείγμα σε συνδυασμό με τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν (ευρεία κλίμακα 

απαντήσεων) αδυνατούσε να δώσει στατιστικά σημαντικές σχέσεις (όπως π.χ στις αναλύσεις 

συσχέτισης με την απαραμετρική διαδικασία Crosstabs).

Τέλος, μία ενδεχόμενη αδυναμία έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα βασίζεται 

αποκλειστικά στις προσωπικές εκτιμήσεις των αποφοίτων του MBA γύρω από τα οφέλη που 

αποκόμισαν από τις σπουδές τους. Θα ήταν ενδιαφέρον, σε ένα δεύτερο στάδιο να ερευνηθούν 

και οι απόψεις των επιχειρήσεων-εργοδοτών των αποφοίτων γύρω από τα επιπλέον προσόντα 

και τις δυνατότητες που φαίνεται να κατέχουν οι εργαζόμενοι-απόφοιτοι MBA σε σχέση με 

εργαζομένους που δεν έχουν στην κατοχή τους τέτοιο μεταπτυχιακό τίτλο.
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1.4 Aomi έρευνας

Η παρούσα έρευνα αποτελείται από τα εξής επιμέρους κεφάλαια:

> Ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, γύρω από το θέμα της διερεύνησης των 

ωφελειών του MBA στην επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του.

> Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, όπου παρατίθεται ο λειτουργικός ορισμός των βασικών 

όρων που χρησιμοποιήθηκαν ως αντικείμενα έρευνας, σε άμεση συσχέτιση με τα 

θεωρητικά σχήματα (μοντέλα) στα οποία βασίστηκε η παρούσα μελέτη.

> Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος συλλογής των 

στοιχείων, η περιγραφή του οργάνου μέτρησης και ο τρόπος συγκρότησης του 

δείγματος που χρησιμοποιήθηκε.

> Η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, με αναλυτικούς πίνακες και διαγράμματα, 

βασισμένη στη δομή του οργάνου μέτρησης και των ερευνητικών υποθέσεων.

> Η αξιολόγηση των ευρημάτων και τα συμπεράσματα, όπου παρουσιάζονται και τα 

κύρια ερευνητικά πορίσματα, γίνεται η αποδοχή ή απόρριψη των ερευνητικών 

υποθέσεων και παρατίθενται προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.

> Στο τελευταίο τμήμα της ερευνητικής έκθεσης παρατίθενται τα Παραρτήματα, τα οποία 

περιλαμβάνουν το ερωτηματολόγιο (όργανο μέτρησης), την κωδικοποίηση των 

μεταβλητών στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS, καθώς και κάποιους αναλυτικούς πίνακες 

των αποτελεσμάτων.

14



2) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο μεταπτυχιακός τίτλος MBA (Master in Business Administration) αποτελεί ένα από τα 

πιο διαδεδομένα μεταπτυχιακά διπλώματα με παγκόσμια αναγνώριση. Ο Stem (2002) 

παρουσίασε τον αριθμό των φοιτητών που παρακολουθούσαν προγράμματα MBA σε 100.000 

παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 70.000 αφορούσαν φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης 

(full time) στις Η.Π.Α και οι 10.000 φοιτητές στην Ευρώπη.

Ο Arthur (1994) περιέγραψε την καριέρα των σημερινών ατόμων ως μία «χωρίς 

σύνορα» (boundaryless), και οι Mirvis & Hall (1994) εξήγησαν ότι η νέα αυτή μορφή 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας οφείλεται στο γεγονός ότι η προσωπική καριέρα κάθε ατόμου 

θα εξελιχθεί σε περισσότερες της μίας επιχείρησης-οργανισμού. Έτσι, το κάθε άτομο οφείλει να 

αναλάβει τη διαχείριση της προσωπικής του καριέρας (Orpen, 1994).

Η επίδραση του MBA μέσω της παροχής εφοδίων στον απόφοιτο προκειμένου να 

μπορέσει ο ίδιος να έχει μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς και τα 

συγκεκριμένα οφέλη που ο τίτλος προσδίδει (ενίσχυση ικανοτήτων-δεξιοτήτων, ιεραρχική 

εξέλιξη, μισθολογική εξέλιξη), έχουν γίνει αντικείμενα ερευνών.

Οι Baruch & Leeming (2001) ερεύνησαν την «προστιθέμενη αξία» (added value) των 

μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) με βάση τις προσωπικές 

εκτιμήσεις-αντιλήψεις των ίδιων των αποφοίτων. Πραγματοποίησαν την έρευνα με βάση ένα 

δείγμα αποφοίτων ενός προγράμματος MBA σε ένα από τα ηγετικά οικονομικά πανεπιστήμια 

της Μ. Βρετανίας. Ερευνήθηκε η επίδραση του MBA στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

αποφοίτων, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κύρια οφέλη (στόχοι των αποφοίτων που έχουν επιτευχθεί) από το 

MBA είναι η ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και κατανόησης της λειτουργίας του 

επιχειρηματικού κόσμου, η δυνατότητα για βελτίωση και αλλαγή της καριέρας των αποφοίτων 

και σε μικρό βαθμό οι αυξημένες αποδοχές.

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας 

παρουσιάστηκε κάποια απόκλιση του βαθμού συνεισφοράς του MBA στην ενίσχυση αυτών, 

από το βαθμό που επιζητούν οι επιχειρήσεις να έχουν οι εργαζόμενοι απόφοιτοι αυτές τις 

ικανότητες.

Οι ερευνητικές υποθέσεις ότι η κατοχή του MBA οδηγεί στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων, υποστηρίχθηκαν από την 

έρευνα σε μέτριο βαθμό.

Οι Baruch & Peiperl (2000) προκειμένου να διερευνήσουν τις επιρροές του MBA στην 

απόδοση των εργαζομένων σε διοικητικές θέσεις και στην επιτυχημένη επαγγελματική τους
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σταδιοδρομία, πραγματοποίησαν συγκριτική έρευνα μεταξύ εργαζομένων σε τέσσερις 

επιχειρήσεις που είχαν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στη διοίκηση 

επιχειρήσεων και εργαζομένων που δεν είχαν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό τίτλο MBA.

Η έρευνα έδειξε ότι το MBA συνεισφέρει στην ενίσχυση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων 

των αποφοίτων και οδηγεί σε κατά συνέπεια σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παρόλα αυτά 

δεν υποστηρίχθηκε η επίδραση του MBA στην αύξηση των αποδοχών και στην ανάπτυξη 

διαφορετικής εργασιακής στάσης (work attitudes) και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των 

εργαζομένων. Δεν προέκυψε, επίσης, σημαντική διαφορά σε ότι αφορά την ταχεία ιεραρχική 

εξέλιξη των εργαζομένων (κατόχων και μη κατόχων του τίτλου» MBA). Οι κάτοχοι MBA 

εμφάνισαν χαμηλότερο αναμενόμενο ιεραρχικό επίπεδο (υψηλότερη θέση την οποία εκτιμούν 

ότι θα καταλάβουν) στην επιχείρηση όπου απασχολούνται, ενώ δεν παρουσιάστηκε σημαντική 

διαφορά στην επιθυμία των εργαζομένων να αποχωρήσουν από την επιχείρηση και να 

εργαστούν σε κάποια άλλη. Ωστόσο, παρατηρήθηκε διαφορά στους αποφοίτους MBA από τα 

καλύτερα πανεπιστήμια (top business schools), οι οποίοι φαίνεται να απολαμβάνουν 

υψηλότερους μισθούς και εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση να αποχωρήσουν από την επιχείρηση 

όπου εργάζονται.

Η ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων (learning skills) μέσω των μεταπτυχιακών 

σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων ερευνήθηκε από τον Kretovics (1999). Πραγματοποίησε 

έρευνα μεταξύ τελειόφοιτων ενός προγράμματος MBA και εισακτέων φοιτητών στο ίδιο 

πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ως ομάδα ελέγχου μία ομάδα αποφοίτων πανεπιστημιακών 

σχολών (σε επίπεδο πρώτου πτυχίου), που δεν είχαν εγγραφεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

MBA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σπουδές του MBA οδηγούν σε ενίσχυση των 

μαθησιακών ικανοτήτων και παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των αποφοίτων του MBA και των 

αποφοίτων σε επίπεδο πρώτου πτυχίου. Οι μαθησιακές ικανότητες που ενισχύθηκαν από το 

MBA (στατιστικά σημαντική ενίσχυση) βρέθηκαν να είναι η στοχοθέτηση (goal setting), η 

βοήθεια (help), η συγκέντρωση πληροφοριών (information gathering), οι ηγετικές (leadership), 

οι ποσοτικές (quantitative), η εφαρμογή/ χρήση της θεωρίας (theory) και η χρήση της 

τεχνολογίας (technology). Οι Boyatzis & Renio (1989) σε έρευνα που πραγματοποίησαν στις 

Η.Π.Α αναφέρουν ότι οι η απόκτηση του MBA οδήγησε σε αύξηση των αναλυτικών 

ικανοτήτων των αποφοίτων, καθώς και της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας 

αυτών.

Η εφαρμογή στο χώρο εργασίας των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν 

μέσω του MBA, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική εκτίμηση των αποφοίτων σε 

ότι αφορά το βαθμό που υπήρξε ενίσχυση της γνώσης και των ικανοτήτων μέσω των σπουδών 

τους στο MBA (Cheng, 2000). Όσοι απόφοιτοι εκτιμούν ότι υπήρξε σημαντική ανάπτυξη των
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γνώσεων και των ικανοτήτων τους μέσω του MBA έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

εφαρμόσουν τη γνώση αυτή και στη δουλειά τους. Οι σημαντικότεροι παράγοντες εφαρμογής 

της γνώσης στην εργασία είναι το κίνητρο για μάθηση, η κουλτούρα συνεχούς εκπαίδευσης και 

η χρησιμότητα του προγράμματος MBA. Ο Cheng, (2000) καταλήγει ότι με την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων MBA οι απόφοιτοι μπορούν να ενισχύσουν τις 

διοικητικές ικανότητες τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους στην εργασίας και σαν 

αποτέλεσμα να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους. Όπως αναφέρει και ο Hilgert (1995), ο 

κύριος λόγος που η πλειοψηφία των ανθρώπων αφιερώνουν χρόνο, κόπο και χρήμα 

προκειμένου να αποκτήσουν τον μεταπτυχιακό τίτλο MBA είναι η αναμενόμενη βελτίωση των 

προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης (career development) μέσω του τίτλου αυτού.

Οι Sturges, Simpson & Altman (2003) ερεύνησαν την ενίσχυση ικανοτήτων, γνώσης και 

δεξιοτήτων που αποκόμισαν οι απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών MBA σε πανεπιστήμιο του 

Καναδά. Επικεντρώθηκαν κυρίως σε ικανότητες και δεξιότητες άμεσα συνδεδεμένες με την 

καριέρα ενός ατόμου. Βρήκαν ότι η πιο σημαντική ωφέλεια από το MBA προέκυψε στις 

ικανότητες “knowing-why career competencies”, που συσχετίζονται με τα κίνητρα, τις αξίες και 

το νόημα που δίνει κάποιος στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Σημαντική βρέθηκε και η 

ενίσχυση των “knowing-how career competencies”, που αναφέρονται στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο δραστηριότητας του 

αποφοίτου στη θέση εργασίας του. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αναγνώρισης και 

αξιοπιστίας στον εργασιακό χώρο μέσω του MBA παρουσιάστηκε σημαντική, με τις γυναίκες 

να δίνουν μεγαλύτερη βάση στον τομέα αυτό.

Σε έρευνα του IFC, που επιμελήθηκε ο Chaudhry (2003), 283 επιχειρήσεις από όλο τον 

κόσμο ερωτήθηκαν για την ικανοποίησή τους από τις ικανότητες που ανέπτυξαν οι απόφοιτοι 

προγραμμάτων MBA και για την εκτίμησή τους γύρω από την ποιότητα των τοπικών (για κάθε 

επιχείρηση) προγραμμάτων MBA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι επιχειρήσεις στις Η.Π.Α 

και στις ανεπτυγμένες χώρες (developing countries), θεωρούν ότι τα διάφορα προγράμματα 

MBA ενισχύουν σημαντικά τις αναλυτικές ικανότητες των αποφοίτων και τις γνώσεις τους 

γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ αντίθετα οι απόφοιτοι MBA φαίνονται να υστερούν 

στον τομέα της εργασιακής εμπειρίας και της πρακτικής γνώσης γενικότερα, καθώς και στον 

τομέα των επικοινωνιακών ικανοτήτων. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι απόφοιτοι 

προγραμμάτων MBA δεν ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με μόνη εξαίρεση 

την περιοχή της Ευρώπης και σε μεγαλύτερη πλειοψηφία της Αν. Ευρώπης, όπου οι 

επιχειρήσεις εμφανίστηκαν σχεδόν πλήρως ικανοποιημένες από την ποιότητα των τοπικών 

προγραμμάτων MBA.
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Εντούτοις, υπάρχει πάντα ο αντίλογος και κάποιοι ερευνητές αμφισβητούν τα οφέλη του 

MBA, δηλώνοντας ότι υπάρχουν περιορισμένες αποδείξεις για το αν όντως η αποκτηθείσα 

γνώση από το MBA ενισχύει την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων, και για το αν ο 

συγκεκριμένος τίτλος επηρεάζει πραγματικά τις αποδοχές των κατόχων του και την 

επαγγελματική τους επιτυχία (Pfeffer & Fong, 2002). Ο Connolly (2003), χρησιμοποιώντας τα 

οικονομικά στοιχεία των διδάκτρων για τις σπουδές του MBA και των καθαρών αυξήσεων στις 

αποδοχές των αποφοίτων MBA (σε σχέση με άτομα που δεν κατέχουν τον τίτλο αυτό), 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός απόσβεσης των επενδυμένων χρημάτων για την 

απόκτηση του MBA αν και παραμένει σχετικά υψηλός, βαίνει μειούμενος, και οι απόφοιτοι του 

αναφέρουν λιγότερες υποψήφιες θέσεις απασχόλησης σε σχέση με τους αποφοίτους 

παλαιότερων ετών. Υπάρχει, επίσης, αμφισβήτηση για την αποτελεσματική προετοιμασία των 

αποφοίτων προγραμμάτων MBA ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 

επιχειρηματικού κόσμου, όταν μάλιστα δίνεται έμφαση σε ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως η 

συγγραφή και δημοσίευση ερευνών από τους αποφοίτους, η οποία δεν έχει κάποια άμεση 

εφαρμογή στις ανάγκες των επιχειρήσεων (Elliott & Goodwin, 1994)

Το θέμα της διαφοροποίησης των ωφελειών που προσδίδει ο τίτλος MBA ανάλογα με 

το φύλο του απόφοιτου, εξετάστηκε από αρκετούς ερευνητές. Η Simpson (2000) ερεύνησε τη 

διαφοροποίηση των ωφελειών ανάλογα με το φύλο και ανάλογα με τον τομέα εργασίας, 

δημόσιο ή ιδιωτικό. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το MBA ενίσχυσε σε μικρότερο 

βαθμό την επαγγελματική πρόοδο (career progress) των γυναικών σε σχέση με αυτήν των 

αντρών. Αντίθετα, οι γυναίκες φάνηκε να επωφελούνται περισσότερο σε τομείς όπως η 

αυτοπεποίθηση και η αξιοπιστία, ενώ οι άντρες παρουσιάστηκαν ευνοημένοι σε θέματα 

αποδοχών και κύρους. Σε ότι αφορά τον τομέα εργασίας, για τις γυναίκες του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στην επαγγελματική τους πρόοδο, σε αντίθεση 

με τους άντρες, όπου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα παρουσίασαν υπεροχή σε όλα τα 

χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε σχέση με αυτούς που 

εργάζονται στο δημόσιο τομέα.

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και ο Melamed (1996), ο οποίος θεώρησε ως 

παράγοντες επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάποια χαρακτηριστικά ανθρώπινου 

κεφαλαίου (human capital attributes), όπως η πνευματική ικανότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης/ 

μόρφωσης και οι ευκαιρίες ανέλιξης που δίνονται σε έναν εργαζόμενο. Έτσι, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και τα τυπικά προσόντα ενισχύουν την αξιοπιστία των γυναικών, προκειμένου να 

ξεπεράσουν τα αρνητικά στερεότυπα που επικρατούν για το φύλο τους. Αντίθετα η αξιοπιστία 

των αντρών βασίζεται σε λιγότερο αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο κύκλος γνωριμιών.
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Προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί τίτλοι όπως το MBA ωφελούν περισσότερο τις γυναίκες, ενώ 

για τους άντρες η επαγγελματική πρόοδος εξασφαλίζεται συχνά και χωρίς τέτοιους τίτλους.

Αντίστοιχα οι γυναίκες εμφανίζονται πιο κινητοποιημένες στο να ξεκινήσουν μία δική 

τους επιχείρηση, κυρίως για λόγους οικογενειακούς (DeMartino & Barbato, 2003). Στην έρευνα 

τους οι DeMartino & Barbato εξέτασαν απόφοιτους προγράμματος MBA στις Η.Π.Α και 

συμπέραναν ότι οι γυναίκες-επιχειρηματίες θεωρούν ως το πιο σημαντικό κίνητρο καριέρας την 

ευελιξία, η οποία τους επιτρέπει να ισορροπούν τις υποχρεώσεις τους μεταξύ οικογένειας και 

εργασίας. Αντίθετα, οι άντρες φάνηκαν να κινητοποιούνται από παράγοντες όπως η δημιουργία 

πλούτου και η επαγγελματική πρόοδος/ εξέλιξη. Οι διαφορές αυτές παρουσιάστηκαν ακόμα 

μεγαλύτερες για άντρες και γυναίκες που ήταν παντρεμένοι.

Σε μακρόχρονη έρευνα 676 αποφοίτων MBA (Schneer & Reitman, 1995) προέκυψαν 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και στα διάφορα στάδια της καριέρας τους. Έτσι, στα αρχικά 

στάδια της καριέρας (early career) μεγάλο μέρος των γυναικών εργαζόταν σε καθεστώς μερικής 

απασχόληση σε αντίθεση με τους άντρες η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εργαζόταν σε 

θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το ίδιο παρουσιάστηκε και στα μετέπειτα στάδια της καριέρας 

(mid-career). Στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και τα δύο φύλα 

παρουσιάζονταν ισότιμα σε θέματα εισοδήματος, ωραρίου και ιεραρχικού επιπέδου. Στα 

μετέπειτα, όμως, στάδια οι γυναίκες απολάμβαναν μικρότερες αποδοχές, εργάζονταν λιγότερες 

ώρες και βρίσκονταν σε χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα. Παρόλα αυτά η ικανοποίηση των 

γυναικών από την εργασιακή τους κατάσταση δε φάνηκε να μειώνεται.

Οι Dreher & Ryan (2002) ερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ της προηγούμενης του MBA 

επαγγελματικής προϋπηρεσίας και τεσσάρων επαγγελματικών χαρακτηριστικών μετά την 

απόκτηση του MBA: τα επίπεδο αποδοχών, την ικανοποίηση του αποφοίτου από την 

υπάρχουσα επαγγελματική του σταδιοδρομία, τον αριθμό των προαγωγών και την τάση να 

αποχωρήσει από την επιχείρηση-εργοδότη στην οποία βρίσκεται μετά το MBA. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι απόφοιτοι που είχαν εργασιακή εμπειρία πριν από το MBA δεν 

ωφελήθηκαν περισσότερο σε θέματα μισθολογικής και ιεραρχικής εξέλιξης σε σχέση με τους 

συμφοιτητές τους που δεν είχαν καμία προϋπηρεσία.

Για το θέμα της αφοσίωσης των αποφοίτων στην επιχείρηση όπου εργάζονται και της 

τάσης τους να αλλάζουν εργοδότη συχνά, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες που υποστηρίζουν 

και τις δύο πλευρές. Έτσι, υπάρχει η άποψη ότι οι απόφοιτοι προγραμμάτων MBA έχουν 

ελιτίστική νοοτροπία (Gannon & Arlow, 1985) και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν τις 

ανάλογες θέσεις εργασίας για ανθρώπους τόσο φιλόδοξους όπως οι απόφοιτοι MBA (Frakes, 

1983). Οι Cotton & Tuttle (1986) αναλύοντας την τότε υπάρχουσα βιβλιογραφία κατέληξαν στο
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συμπέρασμα ότι όσο πιο υψηλή εκπαίδευση/ μόρφωση έχει ένας εργαζόμενος τόσο μεγαλύτερη 

είναι η πιθανότητα να παραιτηθεί από κάποια δουλειά προκειμένου να βρει μία καλύτερη. Στον 

αντίποδα βρίσκεται η έρευνα των Dougherty, Dreher και Whitely (1993), οι οποίοι εξέτασαν το 

ρυθμό αλλαγής επιχειρήσεων-εργοδοτών από 680 αποφοίτων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων 

από 3 πανεπιστήμια σε επίπεδο πρώτου πτυχίου και σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι απόφοιτοι σε επίπεδο πρώτου πτυχίου παρουσίαζαν συχνότερες 

αλλαγές επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν σε αντίθεση με τους αποφοίτους MBA οι οποίοι 

αποδείχθηκαν πιο σταθεροί (μειωμένη κινητικότητα) σε ότι αφορά τις αλλαγές θέσεων 

εργασίας (σε διαφορετικές επιχειρήσεις).

Οι Honeycutt & Rosen (1997) ερεύνησαν σε δείγμα 260 αποφοίτων και φοιτητών MBA 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τους για την επιχείρηση στην οποία θα 

εργαστούν/ εργάζονται. Ανεξάρτητα από τους πρωτεύοντες στόχους τους οποίους είχαν ως 

άτομα (καριέρα, οικογένεια, ισορροπία μεταξύ οικογένειας και καριέρας) όλοι έδειξαν 

προτίμηση σε επιχειρήσεις που παρέχουν ευελιξία σε ότι αφορά την πορεία της επαγγελματικής 

τους εξέλιξης και τις εργασιακές πολιτικές που αυτή εφαρμόζει. Αντίθετα δεν θεώρησαν το 

επίπεδο αποδοχών ως βασικό κριτήριο επιλογής της επιχείρησης στην οποία θα εργαστούν.

Σε έρευνα του INSEAD (“Career decisions: 2003 MBA graduates”, 2003), το οποίο 

κατατάχθηκε σύμφωνα με άρθρο του Business Week (Schneider, 2000) ως το καλύτερο 

οικονομικό πανεπιστήμιο (business school) σε Ευρώπη και Καναδά, οι απόφοιτοι του έτους 

2003 (821 στον αριθμό, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία, 78%, άντρες), βρήκαν 

εργασία σε τομείς, όπως στη βιομηχανία (industry), σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων 

(consulting) και στον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (finance). Η πλειοψηφία του 

δείγματος είχε αποφοιτήσει από πολυτεχνικές σχολές και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, είχε 

εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών πριν από την παρακολούθηση του MBA, και η μέση ηλικία 

των αποφοίτων ήταν μόλις 29 ετών. Ένα 31% παρέμεινε στον ίδιο εργοδότη και μετά την 

ολοκλήρωση του MBA, ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό, 3%, ξεκίνησε δική του επιχείρηση. Ο 

μέσος ετήσιος μισθός που ανέφεραν οι απόφοιτοι ήταν 75.0006, με χώρες όπως η Αγγλία να 

εμφανίζει μέσο ετήσιο μισθό για τους αποφοίτους MBA από το INSEAD 98.5676 και χώρες 

όπως η Πορτογαλία να παρουσιάζει αντίστοιχο ετήσιο μισθό 66.5006. Οι κλάδοι που 

συγκέντρωσαν το υψηλότερο ποσό προσφερόμενου μηνιαίου μισθού ήταν ο τραπεζικός κλάδος 

(μέσος μηνιαίος μισθός 6.4536) και ο κλάδος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (μέσος 

μηνιαίος μισθός 5.2256).
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3) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στα οφέλη του μεταπτυχιακού τίτλου MBA στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία (καριέρα) των αποφοίτων. Ειδικότερα, κάτω από την γενικότερη 

έννοια «προοπτικές καριέρας για αποφοίτους ΜΒΑ» , γίνεται διερεύνηση των ωφελειών του 

MBA στην ανάπτυξη και ενίσχυση ικανοτήτων-δεξιοτήτων που απαιτούνται σε διοικητικές 

θέσεις εργασίας, στα οφέλη του ΜΒΑ σε ότι αφορά την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, 

καθώς και σε ότι αφορά την ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης του αποφοίτου εντός της 

επιχείρησης που απασχολείται.

Τα θεωρητικά σχήματα (μοντέλα) στα οποία βασίστηκε η παρούσα έρευνα είναι αυτά που 

χρησιμοποίησαν οι Baruch & Leaning (2001) και Baruch & Peiperl (2000), σε παρεμφερείς 

έρευνες που πραγματοποίησαν γύρω από το ίδιο αντικείμενο.

3.1 Ικανότητες

Με βάση τις έρευνες των Baruch & Leeming (2001) και Baruch & Peiperl (2000) δόθηκε στους 

ερωτώμενους μία λίστα με 14 ικανότητες-δεξιότητες (competencies) προκειμένου να 

αξιολογηθεί ο βαθμός συνεισφοράς του ΜΒΑ στην ενίσχυση αυτών. Οι ικανότητες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι ακόλουθες:

1) Προφορικές παρουσιάσεις (oral presentations)

2) Γραπτές αναφορές (written presentations)

3) Ορθή διαχείριση του χρόνου (time management)

4) Εργασία κάτω από πίεση (stress management)

5) Ερευνητική δεινότητα (research inquiry/ research skills)

6) Ομαδικότητα (working in teams)

7) Διαπραγματευτικές (negotiating skills)

8) Ηγετικές (team leadership/ managing others)

9) Διαχείριση προσωπικής καριέρας (career management)

10) Λήψη αποφάσεων (decision making)

11) Αυτοπεποίθηση (self confidence)

12) Διαχείριση οικονομικών στοιχείων (financial skills, accountancy skills)

13) Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων/ επικοινωνιακές ικανότητες (interpersonal skills)
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Χρησιμοποιήθηκε μία επιπλέον ικανότητα με αναφορά την ικανότητα “managing change” που 

παραθέτουν οι Baruch & Peiperl (2000) η οποία παρουσιάστηκε ως:

14) Λήψη πρωτοβουλιών και καινοτομικών ιδεών

3.2 Απασγαλησιιιότητα

Οι Baruch & Leeming (2001) και Baruch & Peiperl (2000) ερεύνησαν την επίδραση του MBA 

στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του αποφοίτου (having an MBA increases/ improves 

employability). Περιγράφουν την απασχολησιμότητα ως τη δυνατότητα το αποφοίτου να 

βρίσκει εύκολα και γρήγορα νέες θέσεις εργασίας και να παραμένει γενικά σε κατάσταση 

απασχόλησης.

Ένα πανεπιστήμιο μπορεί να αναπτύξει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και να 

ενισχύσει τα χαρακτηριστικά του κάθε αποφοίτου που θα βελτιώσουν την απασχολησιμότητα 

του. Ο ρυθμός απασχόλησης των αποφοίτων δε θεωρείται όργανο μέτρησης της 

απασχολησιμότητας. Η απασχολησιμότητα αναφέρεται στο κάθε άτομο ξεχωριστά και δε 

μπορεί να χαρακτηρίσει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα (Harvey, L., Locke, W. & Morey, A, 2002)

H EE στους 4 άξονες (4 pillars) των κατευθυντήριων γραμμών που υιοθέτησε για την 

απασχόληση (Council decision on guidelines for members’ states employment policies for the 

year 2002, 01.03.2002), περιέλαβε την απασχολησιμότητα ως έναν από τους τέσσερις αυτούς 

άξονες.

Η αύξηση της ανεργίας και η διαδεδομένη πλέον αναδιάρθρωση (restructuring) των 

επιχειρήσεων έφεραν στο προσκήνιο το θέμα της απασχολησιμότητας. Ενώ αρχικά η 

απασχολησιμότητα αντιμετωπίστηκε ως ένας τρόπος βοήθειας των ανέργων να επανέλθουν 

στην αγορά εργασίας, η έννοιά της έχει σταδιακά διευρυνθεί και πλέον καλύπτει όλο τον 

«κύκλο ζωής» και αποτελεί κλειδί για τη διευκόλυνση του εργαζομένου στο να προσαρμόζεται 

στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς εργασίας (“Employment policies in the EU and in the 

member states”, Joint report 2002).

Ένα από τα μέτρα κάτω από τον άξονα απασχολησιμότητα αφορά την «ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για τη νέα αγορά εργασίας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης». «Τα 

αποτελεσματικά και λειτουργικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της οικονομίας με βάση 

τη γνώση και για τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της απασχόλησης. Είναι επίσης 

σημαντικά για την παροχή της δια βίου μάθησης, για την ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην 

εργασία, αποτελούν τα θεμέλια για παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό με βασικές και ειδικές 

δεξιότητες και επιτρέπουν τη θετική προσαρμογή στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.»
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(«Απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουάριου σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις 

πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση το 2002», Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 01/03/2002).

3.3 Επατ/ελιιατικτί ε£έλι£τι

Χρησιμοποιώντας την έρευνα των Baruch & Leeming (2001), η επαγγελματική εξέλιξη στην 

παρούσα έρευνα αναφέρεται στην εξέλιξη του εργαζομένου εντός μίας επιχείρησης (εντός της 

επιχείρησης όπου απασχολείται ). Η εξέλιξη αυτή μετράται με βάση τον αριθμό προαγωγών 

που έχει λάβει ο εργαζόμενος.

Οι Baruch & Peiperl (2000) έχουν μία επιπρόσθετη υπόθεση έρευνας, την αύξηση των 

αποδοχών λόγω του MBA. Η παρούσα έρευνα συμπεριλαμβάνει την αύξηση των αποδοχών 

στην μισθολογική εξέλιξη του εργαζόμενου, και την εντάσσει στη γενικότερη επαγγελματική 

εξέλιξη του αποφοίτου εντός της επιχείρησης όπου εργάζεται.
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4) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 Μέθοδος συλλογής στοιγείων

Προκενμένου να ελεγχθούν ον παραπάνω υποθέσεις πραγματοποιήθηκε έρευνα βασισμένη 

αποκλειστικά σε συλλογή πρωτογενών στοιχείων, καθώς δε βρέθηκαν δευτερογενή στοιχεία 

που να μπορούν να απαντήσουν στα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Η έρευνα χαρακτηρίζεται 

ως «απαγωγική» (Δημητριάδη, 2000), εφόσον διατυπώθηκαν εξαρχής τρεις ερευνητικές 

υποθέσεις και με τη συλλογή των στοιχείων προέκυψε η αποδοχή ή απόρριψη των υποθέσεων 

αυτών.

Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο-μοντέλο η έρευνα των Baruch, 

Leeming (2001), οι οποίοι εξέτασαν μία επιπλέον υπόθεση, το αν η απόκτηση του MBA οδηγεί 

στην εύρεση εργασίας που προσφέρει το αίσθημα ικανοποίησης.

Το όργανο συλλογής των δεδομένων ήταν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε 

εξ ολοκλήρου από τον ερευνητή και βασίστηκε στην παραπάνω έρευνα, ειδικότερα σε ό,τι 

αφορά τις ενότητες της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης του 

εργαζομένου.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκε η μέθοδος συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων ήταν: η πολυπλοκότητα, ο όγκος των συγκεντρωμένων στοιχείων, η 

επιθυμητή αξιοπιστία των πληροφοριών, το δείγμα, ο χρόνος/ ταχύτητα και το κόστος (Tull et 

al., 1990). Αποφασίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο ότι η καταλληλότερη μέθοδος συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου θα ήταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εξετάστηκε αρχικά η πιθανότητα αποστολής του ερωτηματολογίου μέσω ταχυδρομείου, 

αλλά η πρόταση αυτή τελικά απορρίφθηκε λόγω του αργού ρυθμού επιστροφής 

ερωτηματολογίων που παρουσιάζεται με τη μέθοδο αυτή (Σταθακόπουλος, 1997), σε 

συνδυασμό με το μικρό σχετικά διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση της έρευνας. 

Απορρίφθηκε επίσης η μέθοδος της τηλεφωνικής συνέντευξης λόγω του μεγάλου όγκου του 

ερωτηματολογίου (6 σελίδες). Τέλος, η χρησιμοποίηση της μεθόδου προσωπικής συνέντευξης 

θα προϋπέθετε μεγάλο σχετικά κόστος.

Επιλέχθηκε η μέθοδος της έρευνας μέσω e-mail, η οποία παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήματα. Ειδικότερα, για τον ερευνητή τα οφέλη αφορούν χαμηλότερο κόστος, ευρύτερο 

φάσμα «διανομής» του ερωτηματολογίου, πιθανόν μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων (response 

rate), μεγαλύτερη ακρίβεια στην καταχώρηση των δεδομένων και μεγαλύτερη ταχύτητα 

ανταπόκρισης (αποστολή συμπληρωμένου ερωτηματολογίου από τον ερωτώμενο) (Bailey , 

1994; Kuhnert & McCauley, 1996). Παρουσιάζονται επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα και για 

τον ερωτώμενο, όπως η φιλικότητα του προγράμματος ως προς το χρήστη, οι απλουστευμένες
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διαδικασίες και οδηγίες, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι ενδιαφέρουσα μορφή των ερωτήσεων ( 

Klassen & Jacobs, 2001).

4.2 Διαδικασία έρευνας

Οι Schaefer & Dillraan (1998) προτείνουν στην έρευνα τους για την ανάπτυξη μιας 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας για έρευνες που γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρεις 

παράγοντες που αυξάνουν το ποσοστό απαντήσεων. Η προσωπική επαφή με τον ερωτώμενο 

(Dillman, 1991) αυξάνει την πιθανότητα απάντησης. Έτσι, στην παρούσα έρευνα όλοι οι 

ερωτώμενοι δέχτηκαν αρχικά ένα ενημερωτικό τηλεφώνημα από τον ίδιο τον ερευνητή, όπου 

τους γνωστοποιήθηκε το θέμα της έρευνας, του συστήθηκε ο ίδιος ο ερευνητής, τους έγινε 

πλήρης ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και τονίστηκε η σημαντικότητα της 

συμβολής τους στην έρευνα.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στις έρευνες μέσω e-mail είναι η διασφάλιση της 

ανωνυμίας και της μη αποκάλυψης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ερωτώμενου (Klassen, 

& Jacobs, 2001). Η διασφάλιση αυτή έγινε επίσης από το πρώτο ενημερωτικό τηλεφώνημα.

Ένας δεύτερος παράγοντας που οδηγεί σε μεγαλύτερη ανταπόκριση από το δείγμα είναι 

η επανάληψη της επικοινωνίας με τον ερωτώμενο, εφόσον αυτός δεν έχει απαντήσει μετά από 

ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Στην παρούσα έρευνα υπήρξε μία δεύτερη επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όσους δεν απέστειλαν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, μετά 

από διάστημα ενός μηνός από την πρώτη αποστολή του ερωτηματολογίου. Πράγματι η δεύτερη 

αυτή προσπάθεια αύξησε τον αριθμό των απαντήσεων κατά 10% περίπου.

Η παροχή εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας (mixed mode), ως τρίτο σημαντικό 

στοιχείο αύξησης του ποσοστού απαντήσεων, χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Έτσι, 

δόθηκε η δυνατότητα στους ερωτώμενους να επιλέξουν τη μέθοδο του fax εφόσον αυτό τους 

διευκολύνει. Πράγματι, αρκετοί ερωτώμενοι δήλωσαν ότι δεν έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και επέλεξαν την αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω fax.

Ένα επιπλέον κίνητρο που δόθηκε στους ερωτώμενους προκειμένου να απαντήσουν 

ήταν η δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον ερευνητή όταν αυτή 

ολοκληρωθεί. Μεγάλο μερίδιο ερωτώμενων ζήτησαν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα και 

φάνηκαν περισσότερο ενθουσιώδεις στο να συμμετάσχουν στην έρευνα. Ο Dillman (2000) 

παρουσίασε το ποσοστό απάντησης σε μία έρευνα ως συνάρτηση της κοινωνικής θεωρίας 

ανταλλαγμάτων (social exchange theory) , όπου οι ερωτώμενοι περιμένουν να έχουν κάποιο 

όφελος, άρα ένα κίνητρο για να δράσουν (να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο).

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε εξατομικευμένα, σε κάθε προσωπική ηλεκτρονική 

διεύθυνση. Δε χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα που δίνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της
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ομαδικής αποστολής μηνύματος σε περισσότερες διευθύνσεις, καθώς κύριος στόχος ήταν η 

προστασία της ανωνυμίας όλων των αποφοίτων. Στην αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω 

fax, χρησιμοποιήθηκε το όνομα του ερωτώμενου ώστε να το παραλάβει ο ίδιος.

Στη συνοδευτική επιστολή του ερωτηματολογίου δόθηκαν όλες οι πληροφορίες που 

προτείνονται από τη βιβλιογραφία (Δημητριάδη, 2000), όπως ο σκοπός της έρευνας, η 

σπουδαιότητα τη συμβολής στην ερευνητική μελέτη, αλλά και τα προσωπικά στοιχεία του 

ερευνητή, όπως το ονοματεπώνυμο του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση (διεύθυνση μέσω του 

server του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), το τηλέφωνο της οικίας του αλλά και ο αριθμός fax 

της εργασίας του. Όλα τα ερωτηματολόγια παραλήφθηκαν προσωπικά από τον ερευνητή.

4.3 Όργανο Μέτριισης

Δημιουργήθηκε από τον ερευνητή ένα ερωτηματολόγιο το οποίο χωρίστηκε σε τέσσερις 

βασικές ενότητες, με μία επιπλέον εισαγωγική ενότητα που αφορούσε την περιγραφή του 

δείγματος.

Στην περιγραφή του δείγιιατος. μαζί με τα δημογραφικά στοιχεία εξετάστηκε επίσης ο 

τομέας προηγούμενων σπουδών των αποφοίτων, η προηγούμενη από το MBA επαγγελματική 

κατάσταση των ερωτώμενων (κλάδος εργασίας, αντικείμενο θέσης, ιεραρχικό επίπεδο θέσης), 

καθώς και η παρούσα επαγγελματική τους θέση.

Στην πρώτη ενότητα περιλήφθηκαν τέσσερις ανοιχτές ερωτήσεις, εκ των οποίων η 

πρώτη αφορούσε τα προσδοκώμενα οφέλη των αποφοίτων από την απόκτηση του MBA, και οι 

υπόλοιπες τρεις αφορούσαν αντίστοιχα τις επόμενες ενότητες του ερωτηματολογίου: α) 

ενίσχυση ικανοτήτων από το MBA, β) ενίσχυση απασχολησιμότητας και γ) οφέλη στην 

επαγγελματική εξέλιξη.

Σκοπός της πρώτης αυτής ενότητας ήταν να ληφθούν αυθόρμητες απαντήσεις από τους 

ερωτώμενους σε ένα πρώτο στάδιο, προτού δηλαδή απαντήσουν στις κύριες ενότητες του 

ερωτηματολογίου. Οι ανοιχτές ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα και την ελευθερία στον 

ερωτώμενο να απαντήσει όπως αυτός νομίζει, χρησιμοποιώντας τις δικές του λέξεις, και οι 

απαντήσεις αυτές μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που περιμένει ο ερευνητής 

(Σταθακόπουλος, 1997). Έτσι, βασικός στόχος της ενότητας αυτής ήταν ο έλεγχος των 

απαντήσεων σε σχέση με τις απαντήσεις που θα έδινε ο ερωτώμενος για τα ίδια θέματα στις 

επόμενες ενότητες.

Η δεύτερη ενότητα αφορούσε τη σύγκριση του βαθμού στον οποίο απαιτείται να έχει ο 

εργαζόμενος, στη θέση που εργάζεται, ανεπτυγμένες 14 ικανότητες που προτάθηκαν από τον 

ερευνητή, σε σχέση με το βαθμό στον οποίο συνεισέφερε το MBA στην ενίσχυση των ίδιων
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αυτών ικανοτήτων. Οι απαντήσεις στην ενότητα αυτή μετρήθηκαν σε κλίμακα 1-5(1: 

καθόλου ως 5: πάρα πολύ).

Η τρίτη ενότητα επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας. 

Χρησιμοποιήθηκαν διχοτομικές ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις τύπου κλίμακας Likert 

(κλίμακα από 1 - 5). Από την ενότητα αυτή αποκλείστηκαν οι ερωτώμενοι οι οποίοι εργάζονται 

μετά την απόκτηση του MBA στην ίδια επιχείρηση που εργάζονταν πριν από το MBA, χωρίς 

καμία εναλλαγή επιχείρησης-εργοδότη στο ενδιάμεσο διάστημα.

Στην τέταρτη ενότητα ερευνήθηκε το θέμα του MBA ως παράγοντα ενίσχυσης της 

επαγγελματικής εξέλιξης του απόφοιτου στην επιχείρηση όπου εργάζεται. Και εδώ 

χρησιμοποιήθηκαν διχοτομικές ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις τύπου κλίμακας Likert 

(κλίμακα από 1 - 5).

Το ερωτηματολόγιο είχε τη μορφή αρχείου Word, με την κατάλληλη μορφοποίηση, 

ώστε να μπορεί ο ερωτώμενος να τσεκάρει με X στα κουτάκια των απαντήσεων και να 

πληκτρολογεί κείμενο όπου αυτό χρειαζόταν. Στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως 

συνημμένο αρχείο. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο 

αποθήκευσης, συμπλήρωσης και αποστολής του ερωτηματολογίου, καθώς και τα αναλυτικά 

στοιχεία του ερευνητή (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας για τυχόν παρατηρήσεις/ 

διευκρινήσεις).

4.4 Επιλογή δείγματος και συλλογή στοινείων

Για την παρούσα έρευνα ο πληθυσμός αποτελείται από όλους τους αποφοίτους μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA). Παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

καταγραφεί το σύνολο αυτών, καθώς πέρα από τα ελληνικά πανεπιστήμια που προσφέρουν 

αυτόν τον μεταπτυχιακό τίτλο, υπάρχουν πολυάριθμα ιδιωτικά κολέγια που προσφέρουν τον 

ίδιο τίτλο. Φυσικά η αναγνώριση από την αγορά εργασίας των τίτλων αυτών διαφέρει ανάλογα 

με το κύρος του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Υπάρχουν φυσικά και οι απόφοιτοι 

ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα σήμερα πέντε μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν 

μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων: το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας (Αγγελιοφόρος, 24/06/04).

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ως δείγμα το σύνολο των αποφοίτων του 

μεταπτυχιακού τμήματος στη διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και 

ειδικότερα αυτοί που εισήχθησαν στο πρόγραμμα τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του. Το 

MBA στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Έτσι
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επιλέχθηκαν ως δείγμα οι απόφοιτοι που εισήχθησαν στο τμήμα τα έτη ’94-’95, ’95-’96, ’96- 

’97, ’97-’98 και ’98-’99. Ο λόγος που δεν απευθύνθηκε η έρευνα στους αποφοίτους όλων των 

ετών είναι ότι πρωταρχικό μέλημά της ήταν να μπορέσουν να καταγράψουν οι ερωτώμενοι τα 

αποτελέσματα/ οφέλη του μεταπτυχιακού διπλώματος στην προσωπική τους επαγγελματική 

σταδιοδρομία/ καριέρα. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο ο τίτλος να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον προ 

τριετίας (έτος αποφοίτησης: 2001), ώστε να έχει μεσολαβήσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 

στο οποίο να έχουν φανεί ξεκάθαρα αυτά τα οφέλη.

Με έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δόθηκε στον ερευνητή η 

λίστα με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των αποφοίτων των πέντε αυτών ετών. Στο δείγμα δεν 

συμπεριλήφθηκαν απόφοιτοι του προγράμματος MBA για Στελέχη Επιχειρήσεων.

Ο αριθμός των αποφοίτων των πέντε αυτών ετών ήταν 148. Ο μέσος όρος αποφοίτων 

ανά έτος ήταν 30. Ο αριθμός διακυμάνθηκε ανά έτος καθώς υπήρξαν άτομα που δεν 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

Ο ερευνητής προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το σύνολο των 148 

αποφοίτων. Δεν στάθηκε, ωστόσο, εφικτό να υπάρξει επικοινωνία με το σύνολο των ατόμων. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα ήταν η αναντιστοιχία των τηλεφωνικών αριθμών με τα ονόματα των 

αποφοίτων (τηλεφωνικά νούμερα που δεν ισχύουν πλέον), ειδικότερα για τους αποφοίτους 

παλαιότερων ετών. Ένα ακόμη πρόβλημα ήταν η δυσκολία εύρεσης του ίδιου του αποφοίτου, 

καθώς είχε αλλάξει τόπο κατοικίας, και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε άρνηση των 

συγγενικών προσώπων να παραχωρήσουν τα νέα στοιχεία τηλεφώνου.

Τελικά επιτεύχθηκε επικοινωνία με 69 (ποσοστό 46,62% επί του συνόλου) απόφοιτους, 

κατά μέσο όρο 14 άτομα ανά ακαδημαϊκό έτος. Το σύνολο των 69 αποφοίτων δέχθηκε να 

συμμετάσχει στην έρευνα και παρείχε στον ερευνητή είτε μία ηλεκτρονική διεύθυνση 

ταχυδρομείου (στην συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε προσωπική διεύθυνση) είτε έναν 

αριθμό fax (αφορούσε fax εργασίας) προκειμένου να αποστείλει το ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στο σύνολο των 69 ατόμων. 14 ερωτηματολόγια 

στάλθηκαν μέσω fax και τα υπόλοιπα 55 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η έρευνα είχε διάρκεια 2 μήνες. Μετά τον πρώτο μήνα πραγματοποιήθηκε δεύτερη 

αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς που δεν είχαν 

αποστείλει συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Δε στάθηκε δυνατό να σταλθεί και μέσω fax (σε 

όσους το είχαν ζητήσει εξαρχής), διότι ο αριθμός του fax δεν ήταν προσωπικός.
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4.5 Ποσοστό Απαντήσεων (response rate)

Έγινε αποστολή 69 ερωτηματολογίων. Σε διάστημα ενός μηνός αποστάλθηκαν 47 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, από τα οποία 2 παρουσίασαν πρόβλημα λόγω λανθασμένου 

τρόπου συμπλήρωσης και αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ερωτώμενο. Έγινε 

επαναληπτική επικοινωνία, αλλά τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν πάλι λανθασμένα.

Πραγματοποιήθηκε δεύτερη αποστολή ερωτηματολογίου, με συνοδευτική επιστολή, 

στην οποία αναφερόταν η σημαντικότητα της συμβολής του αποφοίτου για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της έρευνας. Στη δεύτερη αυτή επικοινωνία στάλθηκαν 20 ερωτηματολόγια (δεν 

στάλθηκαν ερωτηματολόγια μέσω fax, διότι ο αριθμός του fax των ερωτώμενων δεν ήταν 

προσωπικός).

Από τα 20 ερωτηματολόγια ο ερευνητής έλαβε 7 συμπληρωμένα (ποσοστό 

ανταπόκρισης 35%).

Με αυτόν τον τρόπο λήφθηκαν συνολικά 52 ερωτηματολόγια επιτυχώς συμπληρωμένα. 

Χρησιμοποιώντας το συντηρητικό τρόπο υπολογισμού του ποσοστού απαντήσεων (Wisserman 

& Billington, 1984) από το αρχικό δείγμα των 148 αποφοίτων, λήφθηκαν 52 απαντήσεις , 

δτιλαδίι ποσοστό απάντησης 35,1%. Παρόλα αυτά το ακριβές ποσοστό απαντήσεων μπορεί να 

θεωρηθεί υψηλότερο, καθώς επιτεύχθηκε επικοινωνία μόνο με 69 άτομα από τα 148, εκ των 

οποίων απάντησαν επιτυχώς οι 52, ποσοστό απάντησης 75,4%. και υπήρξαν και 2 των οποίων 

οι απαντήσεις δε λήφθηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.6 Μέθοδος ανάλυσης στοιγείων

Για την κωδικοποίηση και ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS 11.5. Δημιουργήθηκαν συνολικά 102 μεταβλητές.

Μια σημαντική ιδιαιτερότητα του ερωτηματολογίου, και συνεπώς και της ανάλυσης των 

στοιχείων ήταν ότι κάποιες ερωτήσεις/ ενότητες δεν ήταν υποχρεωτικό να απαντηθούν από τον 

ερωτώμενο εφόσον δεν τον αφορούσαν (κλάδος, θέση εργασίας εφόσον δεν εργαζόταν/ 

εργάζεται, ενότητα απασχολησιμότητας εφόσον δουλεύει στην ίδια επιχείρηση που δούλευε 

πριν από την ολοκλήρωση του MBA κτλ).

Προκειμένου να γίνει εμφανής η διαφοροποίηση μεταξύ των απαντήσεων που δε 

δόθηκαν από λάθος του ερωτώμενου (missing values) και των απαντήσεων που δε δόθηκαν 

γιατί οι ερωτήσεις δεν απευθύνονταν στον ερωτώμενο έγινε διαχωρισμός αυτών στη 

κωδικοποίηση των στοιχείων. Συγκεκριμένα τα missing values κωδικοποιήθηκαν αφήνοντας 

κενή την απάντηση ( . ) και οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν, διότι δεν προβλεπόταν, 

κωδικοποιήθηκαν με τον τριψήφιο αριθμό 999. Αυτή η κωδικοποίηση εφαρμόστηκε σε όλες τις

μεταβλητές, καθώς όλες καταχωρήθηκαν ως numeric variables.
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5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

5.2 ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΤΗΤΑ Α' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

5.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ & MBA (ΕΝΟΤΗΤΑ Β' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

5.4 ΑΠΑΣΧΟΑΗΣΙΜΟΤΗΤA & MBA (ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

5.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & MBA (ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)
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5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

5.1.1 Λτιιιογραφικά στοιγεία

Όπως προαναφέρθηκε στην Ενότητα της Μεθοδολογίας, η εισαγωγική ενότητα του 

ερωτηματολογίου επικεντρώθηκε τόσο στην καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων του 

δείγματος, όσο και στην καταγραφή στοιχείων που αφορούν την προηγούμενη εκπαίδευση των 

ερωτώμενων, καθώς και τον κλάδο εργασίας τους πριν και μετά την απόκτηση του MBA.

Φύλο

Το δείγμα αποτελείται από 52 άτομα, εκ των οποίων οι 34 (65,4%) είναι άντρες και οι 18 

(35,6%) γυναίκες..

Πίνακας 1.1

ΦΥΛΟ

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Αντρας 34 65,4 65,4

Γυναίκα 18 34,6 34,6 100,0
Total 52 100,0 100,0

Γράφημα 1.1 

Φύλο

ΦΥΛΟ
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Ηλικία

Πίνακας 1.2

ΗΛΙΚΙΑ

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Va|id 26-30 11 21,2 21,6 21,6

31-34 23 44,2 45,1 66,7

35-38 9 17,3 17,6 84,3

38 και άνω 8 15,4 15,7 100,0

Total 51 98,1 100,0

Missing System 1 1,9

Total 52 100,0

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1.2 το 84,3% των ερωτώμενων είναι έως 38 ετών. Η 

ηλικιακή κατηγορία που αριθμεί τους περισσότερους αποφοίτους είναι αυτή των 31-34 ετών 

(45,1%).

Γράφημα 1.2 

Ηλικία

ΗΛΙΚΙΑ

45,1%

bο
bοc

26-30 31-34 35-38

Ηλικία σε έτη
38 και άνω

32



5.1.2 Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

Σχολή φοίτησης προπτυχιακών σπουδών

Για τη μεταβλητή αυτή δημιουργήθηκαν 3 κατηγορίες απαντήσεων με βάση την ταξινόμηση 

των εκπαιδευτικών επιπέδων και τομέων κατά ISCED (International Standard Classification of 

Education) (ISCED 1997). Επιλέχθηκε αυτή η κωδικοποίηση διότι χρησιμοποιείται σε όλες τις 

έρευνες του Γραφείου Στατιστικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT).

Πίνακας 1.3

Σχολή φοίτησης προπτυχιακών σπουδών

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Social science, 
business & law 28 53,8 54,9 54,9

Science 5 9,6 9,8 64,7

Engineering, 
manufacturing 
& construction

18 34,6 35,3 100,0

Total 51 98,1 100,0
Missing System 1 1,9
Total 52 100,0

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (54,9%) κατέχει πρώτο πτυχίο στο χώρο των κοινωνικών/ 

οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό επίσης ποσοστό του 

δείγματος (35,3%) αποφοίτησε από Πολυτεχνικές Σχολές.

Γοάοηιια 1.3
Σχολή φοίτησης προπτυχιακών σπουδών
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Τμήμα φοίτησης προπτυχιακών σπουδών

Οι απαντήσεις για τη μεταβλητή αυτή κατηγοριοποιήθηκαν όπως και για τη παραπάνω 

μεταβλητή, χρησιμοποιώντας δηλαδή την ταξινόμηση εκπαιδευτικών επιπέδων και σχολών 

κατά ISCED 1997. Όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας, το 29,4% του δείγματος φοίτησε σε 

τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων, το 25,5% σε τμήματα κοινωνικών και οικονομικών σπουδών, 

ενώ το 33,3% αποφοίτησε από τμήματα ηλεκτρολόγων/ μηχανικών.

Πίνακας 1.4

Τμήμα φοίτησης προπτυχιακών σπουδών

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid

behavioral science 13 25,0 25,5 25,5

Business & 
administration 15 28,8 29,4 54,9

Physical sciences 3 5,8 5,9 60,8
Mathematics & 
statistics 2 3,8 3,9 64,7

Computing 1 1,9 2,0 66,7
Engineering & 
engineering trades 17 32,7 33,3 100,0

Total 51 98,1 100,0
Missing System 1 1,9
Total 52 100,0

Έτος αποφοίτησης από το MBA

Το 83,7% των ερωτώμενων αποφοίτησε έως και το έτος 1999, δηλαδή προ πέντε τουλάχιστον 

ετών. Έχει μεσολαβήσει, επομένως, ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου 

μπόρεσαν να φανούν τα οφέλη του μεταπτυχιακού διπλώματος στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία των ερωτώμενων.

Πίνακας 1.5

Ετος αποφοίτησης από το MBA

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1996 2 3,8 4,1 4,1

1997 21 40,4 42,9 46,9
1998 11 21,2 22,4 69,4
1999 7 13,5 14,3 83,7
2000 7 13,5 14,3 98,0
2001 1 1,9 2,0 100,0
Total 49 94,2 100,0

Missing System 3 5,8
Total 52 100,0
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Σημειώνεται ότι η ανομοιογένεια του ποσοστού αποφοίτων ανά έτος οφείλεται στο γεγονός ότι 

αρκετά άτομα δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σύμφωνα με το ακριβές ακαδημαϊκό 

χρονοδιάγραμμα.

5.1.3 ΕπανΎελιιατικύ κατάσταση

Για τις επόμενες μεταβλητές, που αφορούν την προηγούμενη του MBA και την παρούσα, 

αντίστοιχα, επαγγελματική κατάσταση των ατόμων του δείγματος, τα αποτελέσματα θα 

παρουσιαστούν ως ζεύγη μεταβλητών (πριν και μετά), ώστε να είναι εμφανής η όποια 

διαφοροποίηση.

Παρόλα αυτά πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ποσοστά που παρουσιάζονται για τις εκάστοτε δύο 

μεταβλητές (πριν και μετά το MBA) δεν είναι απόλυτα συνκρίσιιια. Αυτό συμβαίνει διότι στην 

αρχική μεταβλητή (πριν το MBA) το δείγμα είναι μικρότερο και αφορά μόνο τα άτομα που 

εργάζονταν πριν από την απόκτηση του MBA (35 άτομα), πλην κάποιων ελεύθερων 

επαγγελματιών για τους οποίους ορισμένες ερωτήσεις δεν προβλεπόταν να απαντηθούν. 

Αντίθετα, η δεύτερη μεταβλητή (μετά το MBA) αφορά ολόκληρο το δείγμα εργαζομένων (51 

άτομα), πλην κάποιων ελεύθερων επαγγελματιών για ορισμένες ερωτήσεις.

Ο ερευνητής αποφάσισε να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο η κωδικοποίηση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, διότι δε θα ήταν ορθό να ληωθεί ολόκληρο το δείγιχα για τη μέτρηση 

μεταβλητών που αφορούν την επαγγελματική κατάσταση των υποψηφίων πριν από το MBA, 

εφόσον αυτοί δεν εργάζονταν.
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Εργαζόμενοι πριν και μετά από την απόκτηση του MBA

Η πλειοψηφία των αποφοίτων, ποσοστό 67,3% εργάζονταν πριν από την ολοκλήρωση του 

MBA (Διάγραμμα 1.4.1). Ελέγχθηκε τυχόν συσχέτιση μεταξύ της συγκεκριμένης μεταβλητής 

και της μεταβλητής φύλο, αλλά δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική, διότι πέρα από το φύλο, 

σίγουρα σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία του ατόμου για το αν αυτό εργαζόταν πριν από το 

MBA.

Πίνακας 1.6

Εργαζόμενοι πριν το MBA - Εργαζόμενοι μετά το MBA

εργαζόταν πριν το MBA; εργαζόταν μετά το MBA;

Count % Count %

ΟΧΙ 17 32,7% 1 1,9%

ΝΑΙ 35 67,3% 51 98,1%

Total 52 100,0% 52 100,0%

Σήμερα, και μετά από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, η συντριπτική πλειοψηφία των 

αποφοίτων εργάζεται (98,1%).

Γράφημα 1.4.1 Γράφημα 1.4.2

Εργαζόμενοι πριν το MBA Εργαζόμενοι μετά το MBA

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ TO MBA ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ TO MBA

ΌΧΙ
ΌΧΙ 1 2%
33%___■___ 1

67% ΝΑΙ
98%
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Απασχόληση στην ίδια επιχείρηση πριν και μετά το MBA

Το 55,9% των ατόμων που εργάζονταν πριν την απόκτηση του MBA, συνεχίζουν να εργάζονται 

στην ίδια επιχείρηση, στην οποία απασχολούνταν και πριν από την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού διπλώματος. Το γεγονός αυτό δείχνει μία σχετική σταθερότητα, εάν μάλιστα 

ληφθεί υπόψη και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ολοκλήρωση του MBA 

(τουλάχιστον τετραετία).

Πίνακας 1.7

Εργαζόμενοι στην ίδια εττιχ/ση μετά το MBA

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid ΟΧΙ 15 28,8 44,1 44,1

ΝΑΙ 19 36,5 55,9 100,0

Total 34 65,4 100,0

Missing 999 18(a) 34,6

Total 52 100,0

(a) Αφορά τα 17 άτομα που δεν εργάζονταν πριν το MBA και το ένα άτομο που δεν εργάζεται σήμερα

Γοάφηιια 1.5

Εργαζόμενοι στην ίδια επιχ/ση μετά το MBA

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ
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Μορφή εργασίας πριν και μετά από την απόκτηση του MBA

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1.8.1), η πλειοψηφία των ερωτώμενων 

εργάζονταν πριν από την απόκτηση του MBA ως υπάλληλοι σε ελληνική επιχείρηση (74,3%). 

Το ποσοστό αυτό αφορά τα 26 άτομα από το σύνολο των 35 που εργάζονταν πριν το MBA. 

Όπως δείχνει και ο Πίνακας 1.8.2, οι 17 απούσες τιμές (missing 999), κωδικοποιήθηκαν από 

τον ερευνητή ως παραλειπόμενες τιμές διότι απευθύνονταν μόνο στο εργαζόμενο τμήμα του 

δείγματος, οπότε και δεν έπρεπε να απαντηθούν από την ομάδα των ερωτώμενων που δεν 

εργάζονταν πριν από το MBA.

Μετά από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου η εικόνα παραμένει ίδια, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτώμενων (78,4%) να εργάζονται ως υπάλληλοι σε ελληνική επιγείρηση.

Πίνακας 1.8.1

Μορφή εργασίας πριν το MBA -Μορφή εργασίας μετά το MBA

εργαζόταν ως εργάζεται ως

Count % Count %

Υπαλ/λοι σε ελληνική επιχ/ση 26 74,3% 40 78,4%

Υπαλ/λοι σε πολυεθνική επιχ/ση 4 11,4% 5 9,8%

Στην οικογενειακή επιχ/ση 3 8,6% 1 2,0%

Σε δική σας επιχ/ση 2 3,9%

Ελεύθεροι επαγγελματίες 2 5,7% 3 5,9%

Total 35 100,0% 51 100,0%

Πίνακας 1.8.2

Μορφή εργασίας πριν από την απόκτηση του MBA

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid

ελληνική επιχ/ση 26 50,0 74,3 74,3

Υπαλ/λοι σε 
πολυεθνική επιχ/ση 4 7,7 11,4 85,7

Στην οικογενειακή 
επιχ/ση 3 5,8 8,6 94,3

Ελεύθεροι
επαγγελματίες 2 3,8 5,7 100,0

Total 35 67,3 100,0

Missing 999 17 32,7

Total 52 100,0
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Κλάδος επιχείρησης στην οποία εργάζονταν πριν και μετά το MBA

Η παρακάτω ταξινόμηση των κλάδων έγινε με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων 

Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-’91) που εφαρμόζει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

της Ελλάδας. Η ΣΤΑΚΟΔ-491 βασίζεται στην ταξινόμηση NACE (Nomenclature Generale des 

Activites Economiques dans Γ Union Europeenne), την οποία εφαρμόζει η Ε.Ε. Όλες οι 

καταχωρήσεις των κλάδων αφορούν μεγάλες ομάδες οικονομικών δραστηριοτήτων 

(αλφαβητική ταξινόμηση), με εξαίρεση τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ενώ κατατάσσεται στον 

κλάδο Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, απομονώθηκε από τον ερευνητή, λόγω 

της μεγάλης συγκέντρωσης ατόμων του δείγματος στο συγκεκριμένο τομέα.

Πίνακας 1.9

Κλάδος επιχείρησης όπου εργάζονταν πριν το ΜΒΑ-Κλάδος 
επιχείρησης όπου εργάζονται μετά το MBA

κλάδος ετπχ/σΓΚ πριν το MBA κλάδος επιχ/σπς μετά το MBA

Count % Count %

Μεταποίηση 8 24,2% 6 12,2%

Κατασκευές 1 3,0%

Εμπόριο 2 6,1% 4 8,2%

Μεταφορές, Αποθήκευση & 
Επικοινωνίες 2 6,1% 1 2,0%

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί 1 2,0%

Διαχείριση ακιν.περιουσίας, 
εκμισθώσεις & επιχειρηματικές 
δραστηριότητες

4 12,1% 8 16,3%

Δημόσια διοίκηση 1 3,0% 3 6,1%

Εκπαίδευση 5 15,2% 9 18,4%

Τραπεζικός 10 30,3% 17 34,7%

Total 33(a) 100,0% 49(b) 100,0%

(a) Αφορά τα άτομα που εργάζονταν πριν το MBA πλην δύο ελεύθερων επαγγελματιών
(b) Αφορά τα άτομα που εργάζονται (51) πλην δύο ελεύθερων επαγγελματιών

Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει ο τραπεζικός κλάδος, με ποσοστό 34,7% των 

ερωτώμενων να απασχολείται σήμερα σε τραπεζικούς οργανισμούς. Ακολουθεί ο κλάδος της 

εκπαίδευσης με ποσοστό 18,4%. Αύξηση παρουσιάστηκε και στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας, εκμισθώσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο οποίος αφορά στο 

μεγαλύτερο του μέρος επιχειρήσεις συμβούλων επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της 

μεταποίησης καταλαμβάνουν ένα σχετικά μικρό ποσοστό (12,2%).
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Αντικείμενο δραστηριότητας επιχείρησης

Η ταξινόμηση του αντικειμένου δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν και 

εργάζονται οι ερωτώμενοι έγινε με βάση τις υποκατηγορίες των κλάδων της ΣΤΑΚΟΔ-'91 

(διψήφιοι-τριψήφιοι κωδικοί).

Πίνακας 1.10
Αντικείμενο δραστηριότητας επιχ/σης στην οποία εργάζονταν πριν το ΜΒΑ- 
Αντικείμενο δραστηριότητας επιχ/σης στην οποία εργάζονται μετά το MBA

αντικείμενο δραστηριότητας 
εττιν/σης ττριν MBA

αντικείμενο δ( 
επιχ/σης

ιαστηριότητας 
μετά MBA

Count % Count %

Βιομηχανία τροφ.& ποτών 2 6,1% 3 6,1%

Εκδόσεις 1 3,0%

Κατασκευή ηλεκτρ.μηχανών & 
συσκευών 4 12,1% 2 4,1%

Ανακύκλωση 1 3,0% 1 2,0%

Κατασκευές 1 3,0%

Χονδρικό εμπόριο 1 3,0% 1 2,0%

Λιανικό εμπόριο 1 3,0% 3 6,1%

Υδάτινες μεταφορές 1 3,0%

Τηλεπικοινωνίες 1 3,0% 1 2,0%

Δραστηριότητες σχετικά με ακίνητη 
περιουσία 1 2,0%

Τραπεζικές δραστηριότητες 10 30,3% 17 34,7%

Χρηματοδοτική μίσθωση 1 2,0%

Έρευνα στις φυσικές επιστήμες 1 3,0%

Κρατική διοίκηση,οικονομική & 
κοινωνική πολιτική 1 3,0% 3 6,1%

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2 6,1% 3 6,1%

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 3 9,1% 6 12,2%

Δραστηριότητες Λογιστικής 1 3,0%
Δραστηριότητες παροχής 
επιχειρηματικών & 
διαχειριστικών συμβουλών

2 6,1% 7 14,3%

Total 33(a) 100,0% 49(b) 100,0%

(a) Αφορά τα άτομα που εργάζονταν πριν το MBA πλην δύο ελεύθερων επαγγελματιών
(b) Αφορά τα άτομα που εργάζονται (51) πλην δύο ελεύθερων επαγγελματιών

Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα είναι ανάλογα με αυτά του Πίνακα 1.9, και δείχνουν 

την υπεροχή των επιχειρήσεων με αντικείμενο τις τραπεζικές δραστηριότητες (τράπεζες), των 

επιχειρήσεων συμβούλων επιχειρήσεων αλλά και των εκπαιδευτικών οργανισμών.
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Αντικείμενο δραστηριότητας της θέσης εργασίας πριν και μετά το MBA

Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει ως αποτύπωση της διασποράς ειδικοτήτων που παρατηρείται 

μεταξύ των αποφοίτων σε ότι αφορά το αντικείμενο της θέσης εργασίας τους. Η ταξινόμηση των 

επαγγελμάτων έγινε σύμφωνα με την επίσημη Στατιστική Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων 

(ΣΤΕΠ-92) που εφαρμόζει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στην Ελλάδα.

Πίνακας 1.11
Αντικείμενο δραστηριότητας θέσης εργασίας πριν το MBA - Αντικείμενο δραστηριότητας

θέσης εργασίας μετά το MBA
αντικείμενο δραστηριότητας 
θέσης εργασίας πριν MBA

αντικείμενο δραστηριότητας θέσης 
εργασίας μετά MBA

Count % Count %
Σύμβουλοι επιχ/σεων 2 5,7% 6

Τ ραπεζικοί υπάλληλοι 10 28,6% 16 31,4%
Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 5 14,3% 2 3,9%
Επιθεωρητές ασφάλειας & 
ποιοτικού ελέγχου 1 2,9%

Πωλήσεις 1 2,9% 1 2,0%
Υπάλληλοι δημόσιων οικονομικών 
υπηρεσιών & συναφών δημ.υπηρ 1 2,9% 6 11,8%

Υπάλληλοι γραφείου 6 17,1% 2 3,9%
Γεν.διευθ & ανωτ διευθ στελ 
μεγ.δημ & ιδιωτ επιχ & οργανισμ 2 3,9%

Διευθυντές παραγωγ. & λειτουργ. 
μονάδ. μεγάλων επιχειρήσεων 3 8,6% 3 5,9%

Διευθυντές οικονομικών 
υπηρεσιών 1 2,9% 2 3,9%

Διευθυντές πωλήσεων & έρευνας 
αγοράς 1 2,9% 1 2,0%

Διευθυντές διαφήμισης & 
δημοσίων σχέσεων 1 2,0%

Διευθυντές προμηθειών & 
διανομών 1 2,0%

Διευθυντές μηχανογράφησης 1 2,9% 1 2,0%
Διευθύνοντες επιχειρηματίες & 
προϊστ. μικρ.επιχ παροχής υπηρ 2 3,9%

Σχεδιαστές, αναλυτές & προγ/τές 
σύστημα υπολογιστών 1 2,9%

Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ 1 2,0%
Διδακτικό προσωπικό ΤΕΙ 1 2,0%
Καθηγητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 2 5,7% 3 5,9%

Total 35(a) 100,0% 51 100,0%
(a) Το σύνολο των 35 ατόμων αφορά αυτούς που εργάζονταν πριν το MBA

Παρατηρείται μία σημαντική συγκέντρωση στο επάγγελμα των τραπεζικών υπαλλήλων (28,6% 

πριν και 31,4% αντίστοιχα μετά). Στην πρότερη του μεταπτυχιακού κατάσταση σημαντικό 

ποσοστό καταλάμβαναν οι υπάλληλοι γραφείου (17,1%) και οι ηλεκτρολόγοι/ μηχανικοί 

(14,3%). Υπήρξε, ωστόσο, σημαντική μείωση και στις δύο αυτές ειδικότητες.
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Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στο επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων και στην 

ειδικότητα του υπαλλήλου σε δημόσιες υπηρεσίες.

Θέση ευθύνης πριν και μετά το MBA

Πίνακας 1.12

Θέση ευθύνης πριν το MBA - Θέση ευθύνης μετά το MBA

θέση ευθύνης πριν to MBA θέση ευθύνης μετά το MBA
Count % Count %

Ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο 2 5,7% 11 22,0%

Μεσαίο ιεραρχικό επίπεδο 10 28,6% 22 44,0%

Κατώτερο ιεραρχικά επίπεδο 18 51,4% 10 20,0%

Professionals 5 14,3% 7 14,0%

Total 35(a) 100,0% 50 100,0%

(a) Αφορά τα 35 άτομα που εργάζονταν πριν το MBA

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η πλειοψηφία των ερωτώμενων (51,4%) εργαζόταν 

σε θέση κατώτερου ιεραρχικά επιπέδου πριν από την απόκτηση του MBA.

Μετά από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου και κατά τη διάρκεια του χρονικού 

διαστήματος που μεσολάβησε, παρατηρείται μεγάλη μείωση του ποσοστού (αγγίζει μόλις το 

20%) των ατόμων που εργάζονται σε θέσεις χαμηλής ιεραρχίας. Παράλληλα παρατηρείται 

αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων σε θέσεις μεσαίου ιεραρχικά επιπέδου (middle 

management), ποσοστό 44%, αλλά και των εργαζομένων σε θέσεις ανώτατης διοίκησης (top 

management), 22%. Το ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών παρέμεινε σχετικά σταθερό.

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν μία γενική τάση ιεραρχικής εξέλιξης για τα άτομα του δείγματος.
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Γράφημα 1.6.1

Θέση ευθύνης πριν το MBA

Γodonua 1.6.2
Θέση ευθύνης μετά το MBA

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΙΝ TO MBA ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑ TO MBA
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Σημείωση

Στο ανώτατο ιεραργικά επίπεδο συμπεριλήφθηκαν άτομα που εργάζονται ως γενικοί διευθυντές 

τομέων και επιχειρησιακών μονάδων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Στο μεσαίο 

επίπεδο ταξινομήθηκαν οι εργαζόμενοι ως προϊστάμενοι τμημάτων και λειτουργιών μιας 

επιχείρησης, και τέλος στο κατώτερο συμπεριλήφθηκαν οι εργαζόμενοι ως υπάλληλοι.

Είδος επιχείρησης πριν και μετά το MBA

Λαμβάνοντας υπόψη τους απόλυτους αριθμούς ατόμων (count), υπήρξε αύξηση στους 

εργαζομένους και των δύο ειδών επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών. Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι αναμενόμενο, αφού ουσιαστικά αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται.

Πίνακας 1.13

Είδος επιχ/σης όπου εργάζονταν πριν το MBA-Είδος επιχ/σης όπου εργάζονται μετά το
MBA

ιδιωτική ή δημόσια η επιχ/ση πριν το 
MBA

ιδιωτική ή δημόσια η επιχ/ση μετά το 
MBA

Count % Count %

Δημόσια 6 17,6% 15 31,3%

Ιδιωτική 28 82,4% 33 68,8%

Total 34(a) 100,0% 48(b) 100,0%

(a) Αφορά τα άτομα που εργάζονταν πριν το MBA πλην ενός ελεύθερου επαγγελματία
(b) Αφορά τα άτομα του εργάζονται (51) πλην δύο απουσών τιμών και ενός ελεύθερου επαγγελματία
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Η αύξηση, ωστόσο, στο δημόσιο τομέα είναι σημαντικότερη με το 31,3% του δείγματος να 

δηλώνει ότι καταλαμβάνει θέσεις στο δημόσιο τομέα. Παρόλα αυτά συνεχίζει να υπερτερεί ο 

ιδιωτικός τομέας με 2 στους 3 ερωτώμενους να εργάζονται σε αυτόν (68,8%).

Παρατήρηση:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ατόμων που δήλωσαν ότι απασχολούνται στον 

τραπεζικό τομέα, εργάζονται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έως πρότινος ανήκε 

στο Δημόσιο, και τα τελευταία μόνο χρόνια έχει μετατραπεί σε Α.Ε, όπου πάλι όμως το Κράτος 

κατέχει μεγάλο ποσοστό μετοχών. Παρόλα αυτά, όλοι οι ερωτώμενοι τη χαρακτήρισαν ως 

ιδιωτική επιχείρηση.
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Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης πριν και μετά το MBA

Η πλειοψηφία (69,7%) των ατόμων που εργάζονταν πριν από την ολοκλήρωση του 

μεταπτυχιακού, δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνταν ήταν μεγάλου 

μεγέθους, με 100 και άνω εργαζομένους.

Το ίδιο παρατηρείται και στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται σήμερα, με το 75% να 

απασχολείται σε επιχειρήσεις με 100 και άνω εργαζομένους.

Πίνακας 1.14

Αριθμός εργαζομένων επιχ/σης όπου εργάζονταν πριν το ΜΒΑ-Αριθμός εργαζομένων
επιχ/σης όπου εργάζονται μετά το MBA

αριθμός εργαζομένων επιχ/σης πριν 
το MBA

αριθμός εργαζομένων επιχ/σης μετά το 
MBA

Count % Count %

2-9 4 12,1% 3 6,3%

10-19 3 9,1% 4 8,3%

20-49 2 6,1% 1 2,1%

50-100 1 3,0% 4 8,3%

100 και άνω 23 69,7% 36 75,0%

Total 33(a) 100,0% 48(b) 100,0%
(a) Αφορά τα άτομα που εργάζονταν πριν το MBA πλην ενός ελεύθερου επαγγελματία και μίας απούσας τιμής
(b) Αφορά τα άτομα του εργάζονται (51) πλην δύο απουσών τιμών και ενός ελεύθερου επαγγελματία
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5.2 ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(ΕΝΟΤΗΤΑ Α' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Οι ανοιχτές ερωτήσεις παρουσιάζουν συνήθως προβλήματα στην επεξεργασία και 

κωδικοποίηση των απαντήσεων (Jones, 1981).

Στην έρευνα τους οι Montgomery & Crittenden (1977), προτείνουν ότι μία μέθοδος 

κωδικοποίησης των απαντήσεων σε ανοιχτές ερωτήσεις, η οποία μπορεί να δώσει πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα, είναι αυτή με την οποία ο ερευνητής δημιουργεί κατηγορίες απαντήσεων 

εμπειρικά, με βάση δηλαδή τις απαντήσεις όλων των ερωτώμενων.

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αυτή. Ο ερευνητής μελέτησε τις απαντήσεις 

κάθε ερωτώμενου, δημιούργησε ορισμένες κατηγορίες με βάση αυτήν την πρώτη ανάγνωση 

των ερωτηματολογίων και στο τελικό στάδιο προσπάθησε να συμπτύξει κάποιες κατηγορίες, οι 

οποίες μπορούσαν να δημιουργήσουν μία πιο γενική κατηγορία, χωρίς φυσικά 

να αλλοιωθούν οι απαντήσεις.

Η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση την κοινή λογική (common sense) του ερευνητή, την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και με βάση τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Εφαρμόστηκε η 

«θεωρία περιεχομένου» (content analysis), που ορίζεται ως μία μεθοδολογία έρευνας, η οποία 

χρησιμοποιεί διάφορες διαδικασίες προκειμένου να εξάγει αξιόπιστες αναφορές από κάποιο 

κείμενο (text). Οι αναφορές σχετίζονται με τον αποστολέα (ερωτώμενο) του μηνύματος, το 

μήνυμα καθαυτό , και οι κανόνες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται άμεσα και από τους 

στόχους και τα ενδιαφέροντα του ερευνητή (Weber, 1985).(data analysis) Οι Glaser and Strauss 

(1967) ορίζουν τη «θεωρία περιεχομένου» ως την εξαγωγή θεωρίας από δεδομένα που 

αποκτώνται μέσω έρευνας κοινωνικού περιεχομένου (social research).

Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν αφορούσαν απαντήσεις που δόθηκαν από τουλάχιστον 5 

ερωτώμενους (ποσοστό 9,6%). Αποκλείστηκαν από την ανάλυση των στοιχείων απαντήσεις 

που δόθηκαν από 4 και κάτω ερωτώμενους. Θα αναφερθούν, ωστόσο, από τον ερευνητή όπου 

αυτό χρειάζεται.
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5.2.1 Προσδοκώμενα οφέλιι από την απόκτηση του MBA

Στην ερώτηση αυτή ερευνήθηκαν τα οφέλη που περίμεναν να αποκομίσουν οι απόφοιτοι από 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου. Για την κωδικοποίηση των απαντήσεων 

χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο η κωδικοποίηση των Baruch & Leeming (2001), οι οποίοι 

δημιούργησαν 12 κατηγορίες απαντήσεων στην ερώτηση για το ποιοι ήταν οι στόχοι των 

ερωτώμενων (aims), σε ότι αφορά την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου MBA.

Στην παρούσα ερώτηση δημιουργήθηκαν 12 κατηγορίες απαντήσεων, εκ των οποίων ορισμένες 

είναι κοινές με τις κατηγορίες των Baruch & Leeming (2001). Οι κατηγορίες αυτές 

δημιουργήθηκαν αποκλειστικά με βάση τις απαντήσεις των ερωτώμενων (φράσεις με κοινό 

νόημα κατατάχθηκαν στην ίδια κατηγορία).

Στον πίνακα αποτελεσμάτων αποτυπώνεται το ποσοστό των ερωτώμενων που ανέφεραν τη 

συγκεκριμένη κατηγορία στις απαντήσεις τους ως αναμενόμενο όφελος από την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου.

Όπως δείχνει και ο πίνακας παρακάτω (Πίνακας 2.1), τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων, συγκέντρωσε η διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου (44,2% 

ανέφεραν τη διεύρυνση των γνώσεων τους ως αναμενόμενο όφελος από την απόκτηση του 

MBA).

Ως ειδικότερες γνώσεις, η απόκτηση γνώσεων me λειτουργίας των επιγειρήσεων, αναφέρθηκε 

από το 26,9% των ερωτώμενων.

Η χρησιμότητα των γνώσεων για την αγορά εργασίας, είτε πρόκειται για την εύρεση πρώτης 

απασχόλησης είτε πρόκειται για την εύρεση καλύτερης απασχόλησης (ανταγωνιστικές γνώσεις 

για αγορά εργασίας-ευκολότερη επαγγελαατικη αποκατάσταση) αναφέρθηκε από το 38,5% των 

ερωτώμενων.

Τα οφέλη στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας (επαγγελαατικη εΕέλιέη-ανέλιΕη σε 

ανώτερη θέσηί αναφέρθηκε ως αναμενόμενο όφελος από το 28,8% των αποφοίτων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό 9,6% του δείγματος δήλωσε ότι το MBA αποτελούσε ένα 

βήμα προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές (δυνατότητα για 

συνέγιση σε διδακτορικές σπουδές).
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Πίνακας 2.1

Προσδοκώμενα οφέλη από την απόκτηση του MBA

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
1. Γνώσεις και κατανόηση Count

λειτουργίας επιχειρήσεων
14

% 26,9%

2. Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου Count 23

% 44,2%

3. Σύνδεση θεωρίας με πράξη Count 6

% 11,5%

4. Επαγγελματική εξέλιξη-ανέλιξη σε Count
ανώτερη θέση

15

% 28,8%
5. Ενίσχυση προσωπικών και Count

επαγγελματικών δεξιοτήτων
11

% 21,2%

6. Εξειδίκευση Count 7

% 13,5%
7. Μεγαλύτερο εύρος επιλογών για Count

θέσεις εργασίας
5

% 9,6%

8. Ανταγωνιστικές γνώσεις για αγορά Count 
εργασίας-ευκολότερη 
επαγγελματική αποκατάσταση

20

% 38,5%
9. Αύξηση αποδοχών Count 11

% 21,2%
10. Τυπικό προσόν Count 9

% 17,3%
11. Διεύρυνση κύκλου γνωριμιών- Count

δημ.σχέσεις
8

% 15,4%
12. Δυνατότητα για συνέχιση σε Count

διδακτορικές σπουδές
5

% 9,6%

Αναφέρθηκαν από μικρή μερίδα των ερωτώμενων και τα παρακάτω οφέλη:

> Βελτίωση συνθηκών εργασίας - αναγνώριση στον επαγγελματικό χώρο (4 ερωτώμενοι, 

ποσοστό 7,7%)

> Αυτοπεποίθηση - Προσωπική ικανοποίηση (2 ερωτώμενοι, ποσοστό 3,8%)

48



Προσδοκώμενα οφέλη - Φύλο

Δημιουργώντας στο SPSS πίνακα συσχέτισης με την εντολή Crosstabs μεταξύ των παραπάνω 

κατηγοριών και της μεταβλητής «φύλο», παρατηρείται μία υπεροχή των αντρών σε όλες σχεδόν 

τις κατηγορίες. Οι αναλυτικοί πίνακες παρατίθενται στο Παράρτημα (Πίνακες 6.1 ως 6.12 

Παραρτήματος).

Παρατήρηση: Λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος, ο έλεγχος X2 (chi-square) 

παρουσιάζει μη σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται, καθώς εμφανίζεται 

ελάχιστη αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5.0. Γενικότερα είναι δύσκολο να 

χρησιμοποιηθεί αυτός ο έλεγχος σε δείγμα μικρού μεγέθους (Howwit & Cramer, 2001).

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2.2

Προσδοκώμενα οφέλη * φύλο

% άντρες % γυναίκες
1. Γνώσεις και κατανόηση %

λειτουργίας επιχειρήσεων 71,4% 28,6%

2. Διεύρυνση γνωστικού %
αντικειμένου 65,2% 34,8%

3. Σύνδεση θεωρίας με πράξη % 66,7% 33,3%

4. Επαγγελματική εξέλιξη- %
ανέλιξη σε ανώτερη θέση

53,3% 46,7%

5. Ενίσχυση προσωπικών %
και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων

36,4% 63,6%

6. Εξειδίκευση % 28,6% 71,4%

7. Μεγαλύτερο εύρος %
επιλογών για θέσεις 
εργασίας

80,0% 20,0%

8. Ανταγωνιστικές γνώσεις για % 
αγορά εργασίας- 
ευκολότερη 
επαγγελματική 
αποκατάσταση

75,0% 25,0%

9. Αύξηση αποδοχών % 63,6% 36,4%

10. Τυπικό προσόν % 88,9% 11,1%

11. Διεύρυνση κύκλου %
γνωριμιών-δημ.σχέσεις

87,5% 12,5%

12. Δυνατότητα για συνέχιση % 
σε διδακτορικές σπουδές

100,0% ,0%
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Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας σε όλες τις κατηγορίες οφελών υπερέχουν οι άντρες στις 

απαντήσεις που δόθηκαν, γεγονός αναμενόμενο, εφόσον τα 2/3 του δείγματος (65,4%) είναι 

άντρες. Παρόλα αυτά, και ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 1/3 μόνο των ερωτώμενων, το 

ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους και 

για περισσότερη εξειδίκευση είναι φανερό (63,6% και 71,4%, αντίστοιχα, όσων ανέφεραν τα 

οφέλη αυτά ήταν γυναίκες). Επίσης, η επαγγελματική εξέλιξη- ανέλιξη σε ανώτερη ιεραρχικά 

θέση είναι ένα όφελος που περίμεναν να αποκομίσουν και τα δύο φύλα (53,3% άντρες, 46,7% 

γυναίκες).

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές αναφέρθηκε μόνο από άντρες 

(ποσοστό 100%).

Προαδοκώμενα οφέλη - Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

Αντίστοιχα δημιουργήθηκε στο SPSS πίνακας συσχέτισης με την εντολή Crosstabs μεταξύ των 

παραπάνω κατηγοριών προσδοκώμενων οφελών και της μεταβλητής «σχολή φοίτησης 

προπτυχιακών σπουδών». Η συσχέτιση αυτή θεωρήθηκε απαραίτητη λόγω των διαφορετικών 

αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών μεταξύ των ατόμων που αποφοιτούν από σχολές 

οικονομίας και διοίκησης (παρόμοιο αντικείμενο με αυτό του MBA) και των ατόμων που 

αποφοιτούν από σχολές θετικών επιστημών και πολυτεχνικών σχολών.

Οι αναλυτικοί πίνακες παρατίθενται στο Παράρτημα (Πίνακες 7.1 ως 7.12 Παραρτήματος). Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

2.3):
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Πίνακας 2.3
Προσδοκώμενα οφέλη * σχολή φοίτησης προπτυχιακών σπουδών

% social science, 
business & law

% science & 
engineering, 

manufacturing & 
construction

1. Γνώσεις και κατανόηση %
λειτουργίας επιχειρήσεων

35,7% 64,3%

2. Διεύρυνση γνωστικού %
αντικειμένου 65,2% 34,8%

3. Σύνδεση θεωρίας με πράξη % 66,7% 33,3%

4. Επαγγελματική εξέλιξη- %
ανέλιξη σε ανώτερη θέση

57,1% 42,9%

5. Ενίσχυση προσωπικών και % 
επαγγελματικών δεξιοτήτων

54,5% 45,5%

6. Εξειδίκευση % 85,7% 14,3%

7. Μεγαλύτερο εύρος %
επιλογών για θέσεις 
εργασίας

,0% 100,0%

8. Ανταγωνιστικές γνώσεις για % 
αγορά εργασίας- 
ευκολότερη επαγγελματική 
αποκατάσταση

55,0% 45,0%

9. Αύξηση αποδοχών % 54,5% 45,5%

10. Τυπικό προσόν % 77,8% 22,2%

11. Διεύρυνση κύκλου %
γνωριμιών-δημ.σχέσεις

37,5% 62,5%

12. Δυνατότητα για συνέχιση %
σε διδακτορικές σπουδές

80,0% 20,0%

Τα οφέλη που αναφέρθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από άτομα που έχουν αποφοιτήσει από 

θετικές και πολυτεχνικές σγολές είναι: οι γνώσεις και η κατανόηση της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο εύρος επιλογών για θέσεις εργασίας και η διεύρυνση του κύκλου 

γνωριμιών.

Ατομα με εκπαιδευτικό υπόβαθρο τις οικονομικές και διοικητικές σπουδές ανέφεραν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό τα οφέλη της διεύρυνσης του γνωστικού αντικειμένου, της σύνδεσης 

θεωρίας και πράξης, της εξειδίκευσης, η λειτουργία του MBA ως επιπλέον τυπικό προσόν και 

τη δυνατότητα για συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές.
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5.2.2 Ενίσχυση ικανοηίτων-δεξιοτιίτων μέσω του MBA

Στην παρούσα υποενότητα ζητήθηκε από τους αποφοίτους του MBA να αξιολογήσουν τη 

συνεισφορά του MBA στη ενίσχυση κάποιων προσωπικών ικανοτήτων.

Για την κωδικοποίηση των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι 14 ικανότητες που 

παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα του ερωτηματολογίου (με βάση τους Baruch & Leeming 

(2001) και Baruch & Peiperl (2000)), και από αυτές αφαιρέθηκαν κάποιες και προστέθηκαν 

άλλες, πάντα με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι.

Δημιουργήθηκαν συνολικά 11 κατηγορίες-ικανότητες που αναφέρθηκαν από 5 και άνω 

ερωτώμενους.

Πίνακας 2.4

Στην ενίσχυση ποιων ικανοτήτων - δεξιοτήτων συνεισέφερε το MBA;

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

1. Προφορικές Count
παρουσιάσεις

10

% 19,2%
2. Ορθή διαχείριση του Count

χρόνου
7

% 13,5%
3. Εργασία κάτω από πίεση Count 5

% 9,6%
4. Ερευνητική δεινότητα Count 8

% 15,4%
5. Ομαδικότητα Count 16

% 30,8%
6. Ηγετικές-διοικητικές Count 5

% 9,6%
7. Λήψη αποφάσεων Count 6

% 11,5%
8. Διαχείριση οικονομικών Count

στοιχείων
8

% 15,4%
9. Διαχείριση προσωπικών Count

σχέσεων-επικοινωνιακές
5

% 9,6%
10. Αναλυτικές-συνθετικές Count 7

% 13,5%
11. Κριτική ικανότητα Count 8

% 15,4%

Η ικανότητα που εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα στις απαντήσεις των ερωτώμενων είναι η 

οααδικότητα (30,8%). Ένα 19,2% του δείγματος ανέφερε την ενίσχυση της ικανότητας στις 

προφορικές παρουσιάσεις.
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Από τις 14 ικανότητες που προτείνουν οι Baruch & Leeming (2001) και Baruch & Peiperl 

(2000) μόνο οι 9 αναφέρθηκαν από 5 και άνω ερωτώμενους. Μικρή μερίδα αυτών ανέφερε τις 

παρακάτω 5 ικανότητες:

> Γραπτές αναφορές (3 ερωτώμενοι, ποσοστό 5,7%)

> Αυτοπεποίθηση (3 ερωτώμενοι, ποσοστό 5,7%)

> Διαπραγματευτικές (2 ερωτώμενοι, ποσοστό 3,8%)

> Λήψη πρωτοβουλιών και καινοτομικών ιδεών (4 ερωτώμενοι, ποσοστό 7,7%)

> Διαχείριση προσωπικής καριέρας (3 ερωτώμενοι, ποσοστό 5,7%)

Οι ικανότητες που προστέθηκαν με βάση τις απαντήσεις των ερωτώμενων ήταν η κριτική 

ικανότητα και οι αναλυτικές ικανότητες - ικανότητες σύνθεσης.

Παρατήρηση:

Δεν πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις συσχέτισης λόγω της μικρής συχνότητας απαντήσεων που 

εμφανίζεται σε όλες τις κατηγορίες ικανοτήτων.
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5.2.3 Ωφέλειες στην απασχολησιιιότητα

Στην ενότητα αυτή ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν τα κυριότερα οφέλη που 

προσέφερε η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. 

Η ερώτηση αυτή είχε το μεγαλύτερο ποσοστό κενών απαντήσεων (ο ερωτώμενος δεν έδωσε 

καμία απάντηση). Η μεγάλη αυτή αποχή οφείλεται στο γεγονός ότι το 55,9% των ερωτώμενων 

εργάζεται σήμερα στην ίδια επιχείρηση που εργαζόταν και πριν την απόκτηση του MBA 

(Πίνακας 1.7). Επομένως, για το τμήμα αυτό του δείγματος, η ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας του από το MBA δεν έχει άμεση εφαρμογή, διότι δεν υπήρξε εύρεση 

απασχόλησης σε νέα επιχείρηση (λειτουργικός ορισμός της έννοιας απασχολησιμότητα). 

Δημιουργήθηκαν 6 κατηγορίες απαντήσεων, εκ των οποίων η μία περιλαμβάνει τις απαντήσεις 

όπου ο ερωτώμενος δήλωσε ρητά ότι δεν υπήρξε κανένα όφελος.

Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2.5

Ποιες οι σημαντικότερες ωφέλειες που προσέφερε το MBA σε ό,τι αφορά την ενίσχυση
της απασχολησιμότητας;

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

1. Εύρεση νέας θέσης με Count
καλύτερους όρους

11

% 21,2%

2. Παραμονή σε κατάσταση Count
απασχόλησης

4

% 7,7%
3. Ευκολότερη είσοδος στην Count

αγορά εργασίας-μικρός 
χρόνος αναμονής για πρώτη 
απασχόληση

5

% 9,6%
4. Διεκδίκηση θέσεων όπου Count

το MBA απαιτούμενο ή 
επιπλέον προσόν

16

% 30,8%
5. Δυνατότητα για αλλαγή Count

κλάδου
7

% 13,5%
6. Καμία αλλαγή στην Count

απασχολησιμότητα
4

% 7,7%

Το μεγαλύτερο ποσοστό (30,8%) των αναφορών-απαντήσεων συγκεντρώνει η διεκδίκηση 

θέσεων εργασίας, για τις οποίες το MBA ήταν είτε προαπαιτούιιενο προσόν είτε επιπλέον 

προσόν (επιπλέον μόρια για τον υποψήφιο). Στην πλειοψηφία τους οι απόφοιτοι παρουσίασαν
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αυτήν την ωφέλεια, αναφορικά με θέσεις του δημοσίου τομέα, όπου ο μεταπτυχιακός τίτλος 

θεωρείται απαραίτητος (π.χ θέσεις διδασκόντων σε ΊΈΙ και ΑΕΙ) ή προσδίδει επιπλέον μόρια 

στον υποψήφιο (θέσεις μέσω ΑΣΕΠ).

Ένα 21,2% ανέφερε ως όφελος την εύρεση θέσεων απασγόληστκ ιιε καλύτερους όρους 

εργασίας.
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5.2.4 Οφέλη στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Η ερώτηση αυτή επικεντρώνεται στα οφέλη του MBA στην επαγγελματική σταδιοδρομία του 

ερωτώμενου, εντός της επιχείρησης που εργάζεται. Δημιουργήθηκαν με βάση τις απαντήσεις 

των ερωτώμενων 4 κατηγορίες οφελών και μία επιπλέον που αφορά όσους δήλωσαν ότι δεν 

υπήρξε καμία βελτίωση στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Πίνακας 2.6

Ποια τα κυριότερα οφέλη αττό την κατοχή του MBA στην εξέλιξη της προσωπικής
επαγγελματικής σταδιοδρομίας;

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

1. Επαγγελματική Count
εξέλιξη-λήψη 
προαγωγής

25

% 48,1%

2. Εφαρμογή γνώσης- Count
ενίσχυση ικανοτήτων

15

% 28,8%

3. Αύξηση χρηματικών Count
απολαβών 16

%
30,8%

4. Γόητρο-αναγνώριση Count
από συναδέλφους 10

% 19,2%

5. Καμία αλλαγή στην Count
επαγγελματική 
σταδιοδρομία

5

% 9,6%

Το 48,1% των ερωτώμενων ανέφερε ως κύριο όφελος την επαγγελματική (ιεραργική) εξέλιξη 

εντός της επιχείρησης όπου εργάζεται. Οι περισσότεροι ανέφεραν ως παράδειγμα τη λήψη 

προαγωγής, αλλά και τη δυνατότητα που τους παρέχει ο τίτλος για μελλοντική εξέλιξη. Ο 

αριθμός των προαγωγών που έχει λάβει ένας εργαζόμενος χρησιμοποιείται από τους Baruch & 

Leeming (2001) ως κριτήριο αξιολόγησης του βαθμού της επαγγελματικής εξέλιξης που έχει ο 

εργαζόμενος αυτός.

Ένα 30,8% του δείγματος ανέφερε την αύξηση των απολαβών (μηνιαίων αποδοχών) ως όφελος 

που τους προσέφερε η κατοχή του MBA.
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Αναφέρθηκε (ποσοστό 28,8%), επίσης, π ενίσγοση των ικανοτήτων και τι εωαραοτή στο γώρο 

εοΎασίας me γνώσης που προσέφερε το MBA, ως στοιχείο βελτίωσης της επαγγελματικής 

θέσης και εξέλιξης του εργαζομένου.

Τέλος ένα 19,2% των ερωτώμενων ανέφερε την αύΕτιση του γοήτρου και τικ αναγνώρισης από 

τους συναδέλφους.
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5.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & MBA
(ΕΝΟΤΗΤΑ Β' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Στην ενότητα αυτή αξιολογήθηκαν δύο στοιχεία: α) ο βαθμός στον οποίο συνεισέφερε το MBA 

στην ενίσχυση 14 ικανοτήτων (που προτείνονται από τους Baruch & Leeming (2001) και β) ο 

βαθμοός στον οποίο απαιτείται να έχει ο ερωτώμενος ανεπτυγμένες τις 14 αυτές ικανότητες στη 

θέση εργασίας που κατέχει.

Απώτερος σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γίνει σύγκριση των ικανοτήτων που απαιτούνται 

στην αγορά εργασίας και της δυνατότητας του MBA να συνεισφέρει στην ενίσχυση των αυτών 

ακριβώς των ικανοτήτων.

Χρησιμοποιήθηκε 5βαθμη κλίμακα για τη μέτρηση των απαντήσεων (1: καθόλου - 5: πάρα 

πολύ).

Δημιουργήθηκαν δύο πίνακες (one-sample T-test), στους οποίους αποτυπώνεται ο αριθμός των 

ατόμων που έδωσαν απάντηση, ο μέσος όρος (mean) του βαθμού συνεισφοράς και του βαθμού 

απαίτησης από τις επιχειρήσεις αντίστοιχα (κλίμακα 1 ως 5), η τυπική απόκλιση (standard 

deviation), και το τυπικό σφάλμα του μέσου όρου (standard error mean).

Οι αναλυτικοί πίνακες συχνότητας (tables of frequency), παρατίθενται στο Παράρτημα 

(Πίνακες 8.1 και 8.2 Παραρτήματος).

Τα συνοπτικά αποτελέσματα παρατίθενται στους παρακάτω 2 πίνακες (Πίνακες 3.1 και 3.2):
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Πίνακας 3.1

Βαθμός συνεισφοράς του MBA στην ανάπτυξη των 14 ικανοτήτων

Ν
Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean

1. Προφορικές παρουσιάσεις 51 3,92 ,796 ,111

2. Γραπτές αναφορές 51 3,59 ,804 ,113

3. Ορθή διαχείριση χρόνου 51 3,53 ,809 ,113

4. Εργασία κάτω από πίεση 51 3,47 1,027 ,144

5. Ερευνητική δεινότητα 51 3,75 ,913 ,128

6. Ομαδικότητα 51 3,94 ,810 ,113

7. Διαπραγματευτικές 51 2,86 ,980 ,137

8. Ηγετικές 51 3,04 ,871 ,122

9. Διαχείριση προσωπικής 
καριέρας 51 3,24 1,159 ,162

10. Λήψη αποφάσεων 52 3,60 ,846 ,117

11. Αυτοπεποίθηση 52 3,87 ,768 ,106

12. Λήψη πρωτοβουλιών και 
καινοτομικών ιδεών 52 3,52 ,896 ,124

13. Διαχείριση οικονομικών 
στοιχείων 52 3,37 1,010 ,140

14. Διαχείριση προσωπικών 
σχέσεων-επικοινωνιακές 
ικανότητες

52 3,50 1,094 ,152

One-sample test

Για όλες τις ικανότητες, πλην μίας, ο μέσος όρος είναι άνω του 3 (3: μέτριος βαθμός 

συνεισφοράς του MBA στην ενίσχυση της αντίστοιχης ικανότητας).

Τον υψηλότερο μέσο όρο έχει η οιιαδικότητα με μέσο όρο 3,94 (4: πολύ μεγάλος βαθμός 

συνεισφοράς). Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της ενότητας Α' 

των ανοιχτών ερωτήσεων, όπου η ομαδικότητα είχε τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς από 

τους ερωτώμενους, σε σχέση με τις υπόλοιπες ικανότητες (Πίνακας 2.4), πάντα σε ότι αφορά 

την ενίσχυση των ικανοτήτων από το MBA.

Η ικανότητα στις προφορικές παρουσιάσεις συγκέντρωσε μέσο όρο 3,92. Στην ενότητα Α' η 

ικανότητα αυτή ήταν δεύτερη (19,2%) στις αναφορές των ερωτώμενων σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ικανότητες (Πίνακας 2.4).
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Υψηλό μέσο όρο συγκέντρωσε επίσης η ερευνητική δεινότητα (3,75), η αυτοπεποίθηση (3,87) 

και η λήψη αποφάσεων (3,6).

Αντίθετα το χαμηλότερο μέσο όρο, έχουν οι διαπραγιιατευτικές ικανότητες (2,86), οι ηγετικές 

ικανότητες με μέσο όρο 3,04 και η διαχείριση της προσωπικής καριέρας (3,24).

Πίνακας 3.2

Βαθμός στον οποίο απαιτείται να έχει ο εργαζόμενος αναπτυγμένες τις 14 ικανότητες
στη θέση όπου εργάζεται

Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean
1. Προφορικές 

παρουσιάσεις
51 3,76 1,106 ,155

2. Γράπτες αναφορές 52 4,02 1,129 ,157

3. Ορθή διαχείριση 
χρόνου

52 4,37 ,793 ,110

4. Εργασία κάτω από 
πίεση

52 4,29 ,936 ,130

5. Ερευνητική δεινότητα 52 3,27 1,157 ,160

6. Ομαδικότητα 52 3,87 ,864 ,120

7. Διαπραγματευτικές 52 3,92 1,100 ,153

8. Ηγετικές ικανότητες 50 3,54 1,164 ,165

9. Διαχείριση
προσωπικής καριέρας

52 3,60 1,176 ,163

10. Λήψη αποφάσεων 52 4,06 1,092 ,151

11. Αυτοπεποίθηση 52 4,25 ,905 ,125

12. Λήψη πρωτοβουλιών 
και καινοτομικών 
ιδεών

52 3,69 1,197 ,166

13. Διαχείριση
οικονομικών στοιχείων

52 3,60 1,241 ,172

14. Διαχείριση 
προσωπικών 
σχέσεων- 
επικοινωνιακές

52 4,31 ,781 ,108

Τον υψηλότερο μέσο όρο (4,37) συγκέντρωσε η ικανότητα της ορθής διαχείρισης του χρόνου. 

Ακολουθεί η ικανότητα διαχείρισης προσωπικών σχέσεων (επικό ινωνιακές ικανότητες) με μέσο 

όρο 4,31, η ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση (4,29) και η αυτοπεποίθηση (4.25).
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Μέσο όρο πάνω από 4 (4: πολύ μεγάλος βαθμός απαίτησης από τις επιχειρήσεις) συγκέντρωσαν 

και οι ικανότητες λήψης αποφάσεων (4,06) και σύνταξης γραπτών αναφορών (4.02).

Το χαμηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσαν οι ηγετικές ικανότητες (3,54) και η ερευνητική 

δεινότητα (3,27).

Παρατίθεται στη συνέχεια συνοπτικός πίνακας με το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση για το 

βαθμό συνεισφοράς του MBA στην ενίσχυση των ικανοτήτων και το βαθμό απαίτησης-ανάγκης 

των επιχειρήσεων για την κατοχή αυτών των ικανοτήτων από τον εργαζόμενο.

Πίνακας 3.3
Συνοπτικός Πίνακας

(μέσος όρος συνεισφοράς του MBA - μέσος όρος απαίτησης από επιχειρήσεις)

Mean
Συνεισφορά από MBA

Mean
Απαίτηση από 

επιχ/σεις
1. Προφορικές 

παρουσιάσεις
3,92 3,76

2. Γραπτές αναφορές 3,59 4,02

3. Ορθή διαχείριση 
χρόνου

3,53 4,37

4. Εργασία κάτω από 
πίεση

3,47 4,29

5. Ερευνητική δεινότητα 3,75 3,27

6. Ομαδικότητα 3,94 3,87

7. Διαπραγματευτικές 2,86 3,92

8. Ηγετικές ικανότητες 3,04 3,54

9. Διαχείριση
προσωπικής καριέρας

3,24 3,60

10. Λήψη αποφάσεων 3,60 4,06

11. Αυτοπεποίθηση 3,87 4,25

12. Λήψη πρωτοβουλιών 
και καινοτομικών 
ιδεών

3,52 3,69

13. Διαχείριση
οικονομικών στοιχείων

3,37 3,60

14. Διαχείριση
προσωπικών σχέσεων- επικοινωνιακές 
ικανότητες

3,50 4,31

Average and 
(Std. Deviation)

3.51
(0.91)

3.9
________ 11211________
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Παρατηρείται μία σχετική απόκλιση του βαθμού στον οποίο απαιτούνται οι ικανότητες στην 

αγορά εργασίας και του βαθμού στον οποίο συνεισέφερε το MBA στην ενίσχυση των 

ικανοτήτων. Ο μέσος όρος του βαθμού απαίτησης των επιχειρήσεων είναι 3,9 και ο μέσος όρος 

συνεισφοράς του MBA είναι 3,5. Η απόκλιση αυτή δεν είναι όμως πολύ μεγάλη.

Οι επιμέρους ικανότητες, για τις οποίες η ζήτηση στην αγορά εργασίας (σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των ερωτώμενων) είναι μεγαλύτερη, ενώ ο βαθμός ενίσχυσης τους μέσω των 

σπουδών του MBA εμφανίζεται μικρότερος, είναι η ορθή διαχείριση του γρόνου. τι εργασία 

κάτω από πίεση, οι διαπρανιιατευτικές ικανότητες και τι διαγείριση προσωπικών σγέσεων 

(επικό ινωνιακές ικανότητες).

Αντίθετα η συνεισφορά του MBA στην ενίσχυση ικανοτήτων είναι μεγαλύτερη στις 

προφορικές παρουσιάσεις και στην ερευνητική δεινότητα, πάντα σε σχέση με τη ζήτηση που 

υπάρχει για αυτές από τις επιχειρήσεις.
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5.4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ & MBA
(ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Στην ενότητα αυτή έγινε διερεύνηση της κινητικότητας των εργαζομένων (απασχόληση σε 

διαφορετικές επιχειρήσεις), της εύρεσης απασχόλησης με καλύτερους όρους εργασίας και του 

βαθμού στον οποίο συνέβαλε σε αυτό η κατοχή του μεταπτυχιακού τίτλου.

Αριθμός επιχειρήσεων

Ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν τον αριθμό επιχειρήσεων στις οποίες έχουν 

απασχοληθεί μετά την ολοκλήρωση του MBA. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4.1

Σε πόσες διαφορετικές επιχειρήσεις έχετε εργαστεί μετά από την απόκτηση του MBA;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid q 1(a) 1,9 1,9 1,9

1 21 40,4 40,4 42,3

2 20 38,5 38,5 80,8

3 7 13,5 13,5 94,2

4 1 1,9 1,9 96,2

5 2 3,8 3,8 100,0

Total 52 100,0 100,0

(a) Αφορά το 1 άτομο που δεν εργάζεται

Παρατηρείται γενικά μία σταθερότητα των εργαζομένων σε ότι αφορά πιθανές αλλαγές 

επιχείρησης-εργοδότη. Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας το 78,9% του δείγματος έχει 

εργαστεί σε δύο το πολύ επιγειρήσεκ από τη στιγμή ολοκλήρωσης των σπουδών του στο MBA. 

Μόνο το 19,2% του δείγματος έχει εργαστεί σε 3 και άνω επιχειρήσεις.

Σε αία επιγείρηση έχει εργαστεί το 40,4% του δείγματος. Από τα 21 αυτά άτομα, τα 16 

αφορούν άτομα που εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση και πριν από την απόκτηση του MBA, 

όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 4.2).
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Πίνακας 4.2
Εργαζόμενοι στην ίδια εττιχ/ση μετά το MBA; * Αριθμός διαφορετικών εττιχ/σεων όπου 

έχουν εργαστεί μετά το MBA - Crosstabulation

σε πόσες διαφορετ.επιχ/σεις έχει εργαστεί μετά το 
MBA

1 2 3 4 5 Total
εργάζεται 
στην ίδια 
επιχ/ση 
μετά το 
MBA;

ΟΧΙ Count 0 9 3 1 2 15
% within 
εργάζεται 
στην ίδια 
επιχ/ση 
μετά το 
MBA;

,0% 60,0% 20,0% 6,7% 13,3% 100,0%

ΝΑΙ Count 16 2 1 0 0 19
% within 
εργάζεται 
στην ίδια 
επιχ/ση 
μετά το 
MBA;

84,2% 10,5% 5,3% ,0% ,0% 100,0%

Total Count 16 11 4 1 2 34(a)
% within 
εργάζεται 
στην ίδια 
επιχ/ση 
μετά το 
MBA;

47,1% 32,4% 11,8% 2,9% 5,9% 100,0%

(a) Αφορά τα 34 άτομα που εργάζονταν πριν το MBA

Τα υπόλοιπα 5 άτομα (21-16) που δηλώνουν ότι έχουν εργαστεί σε μία μόνο επιχείρηση, 

αφορούν άτομα που δεν εργάζονταν πριν το MBA, οπότε και δεν απάντησαν στην ερώτηση για 

το αν εργάζονται στην ίδια επιχείρηση (κωδικοποιήθηκαν με 999 στη συγκεκριμένη ερώτηση, 

και το σύστημα δεν τα έλαβε υπόψη στον πίνακα Crosstabs).
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To MBA ως κριτήριο πρόσληψης

Ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο ο μεταπτυχιακός 

τίτλος MBA αποτέλεσε κριτήριο για την πρόσληψή τους στις παραπάνω επιχειρήσεις, στις 

οποίες έχουν εργαστεί.

Πίνακας 4.3

Θεωρείτε ότι το MBA αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο για την πρόσληψη σας στις
επιχειρήσεις όπου εργαστήκατε;

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ν Q-1Καθολου 1 1,9 2,9 2,9

Ελάχιστα 1 1,9 2,9 5,7

Μέτρια 6 11,5 17,1 22,9

Πολύ 14 26,9 40,0 62,9

Πάρα πολύ 13 25,0 37,1 100,0

Total 35 67,3 100,0

Missing 999 17(a) 32,7

Total 52 100,0

(a) Αφορά τα 16 άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση όπου εργάζονταν και πριν από την απόκτηση του 
MBA και παράλληλα έχουν εργαστεί σε μία μόνο επιχείρηση μετά από την απόκτηση του MBA (Πίνακας 4.2), 
και το 1 άτομο που δεν εργάζεται σήμερα.

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν μόνο τα άτομα που εργάζονται σε διαφορετική επιχείρηση από 

αυτήν στην οποία εργάζονταν πριν από το MBA, και τα οποία παράλληλα έχουν εργαστεί σε 

περισσότερες από μία επιχειρήσεις (υπήρξαν άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση όπου 

εργάζονταν και πριν από το MBA, αλλά στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα έχουν εργαστεί και 

σε άλλες επιχειρήσεις).

Ο λόγος που αποκλείστηκαν τα 17 άτομα από την ερώτηση είναι ότι προσλήφθηκαν στη θέση 

όπου εργάζονται σήμερα πριν αποκτήσουν το MBA.

Όπως δείχνει ο Πίνακας 4.3 το 77,1% εκτιμά ότι το MBA αποτέλεσε πολύ έως πάρα πολύ 

σημαντικό κριτήριο για την πρόσληψη του στις θέσεις απασχόλησης που κατέλαβε. Αντίθετα 

μόνο ένα 5,7% θεωρεί ότι το MBA συνέβαλε ελάχιστα ή καθόλου στην πρόσληψή του.
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Πίνακας 4.4

To MBA σημαντικό κριτήριο για την πρόσληψη σε επιχ/σεις όπου εργαστήκατε (mean)

Ν Valid 35

Missing 17

Mean 4,06

Std. Deviation ,968

Ο μέσος όρος στην ερώτηση αυτή είναι 4,06 (πολύ ως πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο)

Συμβολή του MBA στην εύρεση απασχόλησης με καλύτερους όρους απασχόλησης

Οι ερωτώμενοι διατύπωσαν την προσωπική τους εκτίμηση για το αν η κατοχή του MBA 

συνέβαλε στην εύρεση απασχόλησης με καλύτερους όρους εργασίας. Οι απαντήσεις τους 

διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πίνακας 4.5

Πιστεύετε ότι το MBA συνέβαλε στην εύρεση απασχόλησης με καλύτερους όρους
εργασίας;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid

0X1 6 11,5 17,1 17,1

NAI 29 55,8 82,9 100,0

Total 35 67,3 100,0

Missing 999 17(a) 32,7

Total 52 100,0

(a) Αφορά τα 16 άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση όπου εργάζονταν και πριν την απόκτηση του MBA 
και παράλληλα έχουν εργαστεί σε μία μόνο επιχείρηση μετά την απόκτηση του MBA (Πίνακας 4.2) και το 1 άτομο 
που δεν εργάζεται σήμερα.

Από τα άτομα που είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν στην συγκεκριμένη ερώτηση (βλ. 

υποσημείωση πίνακα), η συντριπτική πλειοψηφία (82,9%) θεωρεί ότι το MBA συνέβαλε στην 

εύρεση απασχόλησης με καλύτερους όρους.

Μόνο το 17,1% εκτιμά ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν είχε καμία συνεισφορά στην εύρεση 

θέσης εργασίας με καλύτερους όρους.
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Καλύτεροι όροι εργασίας

Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να σημειώσουν ποιοι 

ήταν αυτοί οι καλύτεροι όροι εργασίας που τους προσφέρθηκαν, και συγκεκριμένα να 

αξιολογήσουν το βαθμό (κλίμακα 1: καθόλου έως 5: πάρα πολύ) στον οποίο τους 

προσφέρθηκαν 5 ενδεικτικοί όροι που προτάθηκαν από τον ερευνητή. Δόθηκε η επιλογή να 

δηλώσουν και επιπρόσθετους όρους που τυχόν τους προσφέρθηκαν, αλλά δεν υπήρξε τέτοια 

αναφορά από κανένα ερωτώμενο.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ στο Παράρτημα 

παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας (table of frequencies) με τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

(Πίνακας 9.1 Παραρτήματος).

Πίνακας 4.6

Ποιες ήταν αυτές οι βελτιώσεις (καλύτεροι όροι εργασίας) που σας προσφέρθηκαν από
τις επιχειρήσεις λόγω της κατοχής του MBA;

Ν Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean

1. Υψηλότερες αποδοχές 29(a) 3,76 ,872 ,162

2. Ανάθεση περισσότερων 
αρμοδιοτήτων 29 3,72 1,162 ,216

3. Αυξημένες δυνατότητες 
για επαγγελματική 
εξέλιξη

29 4,10 ,673 ,125

4. Αναγνώριση στον 
εργασιακό χώρο

29 3,83 ,848 ,157

5. Αυξημένες δυνατότητες 
για λήψη πρωτοβουλιών

29 3,31 1,198 ,223

One-Sample Statistics

(a) Αφορά τα 29 άτομα που απάντησαν θετικά στην ερώτηση για το αν η κατοχή του MBA οδήγησε στην εύρεση 
απασχόλησης με καλύτερους όρους εργασίας (Πίνακας 4.5)

Τον υψηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσε η αυξηιιένη δυνατότητα για επαγγελματική εξέλιξη 

(4,06). Ακολουθεί η αναγνώριση στον εργασιακό χώρο (3,83) και οι υψηλότερες αποδοχές 

(3,76).

Η αυξημένη δυνατότητα για λήψη πρωτοβουλιών συγκέντρωσε το χαμηλότερο μέσο όρο (3,31 

όπου 3: μέτρια προσφορά από τις επιχειρήσεις).
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Βαθμός στον οποίο οι καλύτεροι όροι προσφέρθηκαν λόγω του MBA 

Η συγκεκριμένη ερώτηση λειτουργεί ως συνέχεια της ερώτησης για το αν το MBA συνέβαλε 

στην εύρεση απασχόλησης με καλύτερους όρους. Εδώ εξειδικεύεται το ερώτημα και ζητείται 

από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο συνεισέφερε ο μεταπτυχιακός 

τίτλος στην προσφορά θέσεων με καλύτερους όρους εργασίας.

Πίνακας 4.7

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι καλύτεροι όροι εργασίας που σας προσφέρθηκαν
οφείλονται στην κατοχή του MBA;

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid

Μέτρια 5 9,6 17,2 17,2

Πολύ 17 32,7 58,6 75,9

Πάρα πολύ 7 13,5 24,1 100,0

Total 29(a) 55,8 100,0

Missing 999 23 44,2

Total 52 100,0

(a) Αφορά τα 29 άτομα που απάντησαν θετικά στην ερώτηση για το αν η κατοχή του MBA οδήγησε στην εύρεση απασχόλησης 
με καλύτερους όρους εργασίας (Πίνακας 4.5)

Το 82,7% (58,6% + 24,1%) δηλώνει ότι το MBA συνέβαλε σε πολύ έως πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό στην προσφορά καλύτερων όρων απασχόλησης. Το ποσοστό αυτό έρχεται σε συμφωνία 

με το 82,9% των ερωτώμενων που απάντησε θετικά στο ερώτημα για το αν η κατοχή του MBA 

συνέβαλε στην εύρεση απασχόλησης με καλύτερους όρους απασχόλησης (Πίνακας 4.5).

Πίνακας 4.8

Βαθμός στον οποίο οι καλύτεροι όροι εργασίας 
οφείλονται στο MBA (mean)

ValidN 29
Missing 23

Mean 4,07

Std. Deviation ,651

Ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 4,07.
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5.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & MBA
(ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Στην ενότητα αυτή διερευνήθηκε η ιεραρχική εξέλιξη των ερωτώμενων εντός της επιχείρησης 

στην οποία εργάζονται, ο βαθμός στον οποίο συνέβαλε το MBA στην ιεραρχική αυτή εξέλιξη, 

καθώς και η μισθολογική εξέλιξη (αύξηση αποδοχών) των ερωτώμενων και ο βαθμός 

συνεισφοράς του μεταπτυχιακού τίτλου στις αυξήσεις αυτές.

Χρονικό διάστημα εργασίας στην παρούσα επιχείρηση

Ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν το χρονικό διάστημα (έτη) που εργάζονται 

στην επιχείρηση στην οποία βρίσκονται σήμερα.

Πίνακας 5.1

Πόσα έτη εργάζεστε στην επιχείρηση που βρίσκεστε σήμερα (εάν δεν εργάζεστε 
απαντήστε με βάση την τελευταία επιχείρηση όπου εργαστήκατε);

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 0-3 16 30,8 30,8 30,8

3.1-5 12 23,1 23,1 53,8

5.1-10 18 34,6 34,6 88,5

10.1-15 2 3,8 3,8 92,3

15.1 και άνω 4 7,7 7,7 100,0

Total 52 100,0 100,0

Το 53,8% του δείγματος εργάζεται έως 5 έτη στην επιχείρηση που βρίσκεται σήμερα.

Το 46,2% εργάζεται πάνω από 5 έτη στην επιχείρηση όπου απασχολείται σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, το 88,5% του δείγματος εργάζεται έως 10 έτη το μέγιστο στην παρούσα 

επιχείρηση, με ένα πολύ μικρό ποσοστό, 11,5%, να εργάζεται στην ίδια επιχείρηση πάνω από 

10 έτη.
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Συσχέτιση ηλικίας & ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση

Δημιουργήθηκε πίνακας με την εντολή Crosstabs για τη συσχέτιση των μεταβλητών «ηλικία» 

και «έτη εργασίας στην ίδια επιχείρηση» (παρούσα επιχείρηση).

Πίνακας 5.2

Πόσα έτη εργάζονται στην παρούσα επιχ/ση * ηλικία - Crosstabulation

ηλικία
26-30 31-34 35-38 38 και άνω Total

πόσα έτη 0-3 Count 6 8 0 1 15
εργάζονται % within
στην πόσα έτη
παρούσα
επιχ/ση

εργάζονται
στην
παρούσα
επιχ/ση

40,0% 53,3% ,0% 6,7% 100,0%

3.1-5 Count 2 7 3 0 12
% within
πόσα έτη
εργάζονται
στην
παρούσα
επιχ/ση

16,7% 58,3% 25,0% ,0% 100,0%

5.1-10 Count 3 8 6 1 18
% within
πόσα έτη
εργάζονται
στην
παρούσα
επιχ/ση

16,7% 44,4% 33,3% 5,6% 100,0%

10.1-15 Count 0 0 0 2 2
% within
πόσα έτη
εργάζονται
στην
παρούσα
επιχ/ση

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

15.1 και άνω Count 0 CT 0 4 4
% within
πόσα έτη
εργάζονται
στην
παρούσα
επιχ/ση

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

Total Count 11 23 9 8 51
% within
πόσα έτη
εργάζονται
στην
παρούσα
επιχ/ση

21,6% 45,1% 17,6% 15,7% 100,0%

Ο Πίνακας 5.2 δείχνει μία σαφή συσχέτιση της ηλικίας του ερωτώμενου με τα χρόνια που 

εργάζεται στην ίδια επιχείρηση.
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Παρατηρείται ότι το 93,3% των ατόμων που εργάζονται 0-3 έτη στην παρούσα επιχείρηση είναι 

άτομα ηλικίας 26-34 ετών.

Αντίστοιχα, το 75% των ατόμων που εργάζονται 5-10 έτη στην επιχείρηση που βρίσκονται 

σήμερα είναι ηλικίας 26-34 ετών.

Το 100% των ατόμων που εργάζονται 10-15 έτη και 15 και άνω έτη στην παρούσα επιχείρηση, 

είναι ηλικίας 38 ετών και άνω.

Επιβεβαιώνεται, επομένως η σταθερότητα των εργαζομένων (περιορισμένη κινητικότητα σε 

αλλαγές επιχείρησης-εργοδότη), η οποία προέκυψε και από τον αριθμό των διαφορετικών 

επιχειρήσεων στις οποίες έχουν εργαστεί οι ερωτώμενοι (ποσοστό 78,9% έχει εργαστεί σε 1 

έως 2 επιχειρήσεις το πολύ, βλ. Πίνακα 4.1)

Στον έλεγχο X2 που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και 

των ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση (X2 = 45.003, df = 12, ρ = 0.001).

Παρόλα αυτά όπως προαναφέρθηκε η ανάλυση αυτή παρουσιάζει πρόβλημα λόγω του μικρού 

αριθμού του δείγματος και του μεγάλου αριθμού υποκατηγοριών απαντήσεων για τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές (βλ. υποσημείωση Πίνακα 5.3).

Χρειάζεται επομένως περαιτέρω έρευνα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Πίνακας 5.3

Chi-Square Tests
( Πόσα έτη εργάζονται στην παρούσα επιχ/ση * ηλικία - Crosstabulation )

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square

45.003(a) 12 ,000

Likelihood Ratio 39,049 12 ,000

Linear-by-Linear Association
19,015 1 ,000

N of Valid Cases 51

(a) 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31.
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Αριθμός προαγωγών και συμβολή του MBA στη λήψη αυτών των προαγωγών

Ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν τον αριθμό των προαγωγών που έχουν λάβει 

από τη στιγμή που ξεκίνησαν να εργάζονται στην επιχείρηση που βρίσκονται σήμερα, καθώς 

και να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο συνεισέφερε η κατοχή του μεταπτυχιακού τίτλου 

στη λήψη των προαγωγών αυτών.

Πίνακας 5.4

Από τη στιγμή που ξεκινήσατε να εργάζεστε στην παρούσα επιχείρηση που βρίσκεστε
πόσες προαγωγές έχετε πάρει;

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Καμία 12 23,1 26,1 26,1

Μία 12 23,1 26,1 52,2

Δύο 15 28,8 32,6 84,8

Τρεις και άνω 7 13,5 15,2 100,0

Total 46 88,5 100,0

Missing 999 6(a) 11,5

Total 52 100,0
(a) Αφορά 3 ελεύθερους επαγγελματίες, 2 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και 1 άτομο που δεν εργάζεται

Το 26,1% των ατόμων που απάντησαν (η ερώτηση δεν απευθυνόταν σε ελεύθερους 

επαγγελματίες, σε άτομα που εργάζονται σε δική τους επιχείρηση, και σε άτομα που δεν 

εργάζονται πλέον), δεν έχουν πάρει καμία προαγωγή.

Αντίθετα, ένα 15,2% έχει λάβει 3 προαγωγές και άνω.

Το 58,7% (26,1% + 32,6%) έχει λάβει 1 έως 2 προαγωγές το πολύ.

Στο ερώτημα για το βαθμό στον οποίο συνέβαλε το MBA στη λήψη των προαγωγών προέκυψε 

από τις απαντήσεις μέσος όρος 3.16 (σε 5βαθμη κλίμακα, όπου 3: μέτρια συνεισφορά). Το 

αποτέλεσμα αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5.5.

Μέσος όρος βαθμού συνεισφοράς του MBA στη λήψη προαγωγών (mean)

N Valid 32

Missing 20

Mean 3,16

Std. Deviation 1,019
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Ο αναλυτικός πίνακας των απαντήσεων παρατίθεται παρακάτω:

Πίνακας 5.6

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το MBA συνεισέφερε στη λήψη αυτών των προαγωγών;

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valld Καθόλου 3 5,8 9,4 9,4

Ελάχιστα 4 7,7 12,5 21,9

Μέτρια 11 21,2 34,4 56,3

Πολύ 13 25,0 40,6 96,9

Πάρα πολύ 1 1,9 3,1 100,0

Total 32 61,5 100,0

999 18(a) 34,6

Missing System 2 3,8

Total 20 38,5

Total 52 100,0

(a) Αφορά 3 ελεύθερους επαγγελματίες, 2 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, 1 άτομο που δεν εργάζεται και τα 12 άτομα 
που απάντησαν στην προηγούμενη ερώτηση ότι δεν έχουν πάρει καμία προαγωγή)

Το 21,9% των ατόμων που απάντησαν (αποκλείστηκαν από την ερώτηση όσοι δήλωσαν ότι δεν 

έχουν λάβει καμία προαγωγή) δήλωσαν ότι το MBA συνεισέφερε καθόλου έως ελάχιστα στη 

λήψη των προαγωγών που δέχτηκαν.

Μεγάλο ποσοστό, 34,4%, ανέφερε μέτρια συιιβολή του MBA, ενώ το 43,7% παρουσίασε από 

πολύ έως πάρα πολύ μεγάλη τη συνεισφορά του μεταπτυχιακού τίτλου.

Λαμβάνοντας υπόψη και το μεσαίο σημείο της κλίμακας (3: μέτρια), το 78,1% βλέπει μία 

συμβολή του MBA στη λήψη προαγωγών, από μέτρια έως πάρα πολύ μεγάλη.
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Συσχέτιση ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση και αριθμού προαγωγών

Εξετάστηκε πιθανή συσχέτιση μεταξύ των ετών εργασίας στην ίδια (παρούσα) επιχείρηση και 

του αριθμού των προαγωγών.

Εφαρμόζοντας την εντολή Crosstabs προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:

Πίνακας 5.7

Πόσα έτη εργάζονται στην παρούσα επιχ/ση * αριθμός προαγωγών στην παρούσα
επιχ/ση - Crosstabulation

αριθμός προαγωγών στην παρούσα 
επιχ/ση

Καμία Μία Δύο
Τρεις και 

άνω Total
πόσα έτη 0-3 Count 8 3 3 0 14
εργάζονται % within
στην πόσα έτη
παρούσα
επιχ/ση

εργάζονται 
στην παρούσα 
επιχ/ση

57,1% 21,4% 21,4% ,0% 100,0%

3.1-5 Count 1 5 5 0 11
% within 
πόσα έτη 
εργάζονται 
στην παρούσα 
επιχ/ση

9,1% 45,5% 45,5% ,0% 100,0%

5.1-10 Count 2 4 6 3 15
% within 
πόσα έτη 
εργάζονται 
στην παρούσα 
επιχ/ση

13,3% 26,7% 40,0% 20,0% 100,0%

10.1-15 Count 1 0 0 1 2
% within 
πόσα έτη 
εργάζονται 
στην παρούσα 
επιχ/ση

50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0%

15.1 και άνω Count 0 0 1 3 4
% within 
πόσα έτη 
εργάζονται 
στην παρούσα 
επιχ/ση

,0% ,0% 25,0% 75,0% 100,0%

Total Count 12 12 15 7 46
% within 
πόσα έτη 
εργάζονται 
στην παρούσα 
επιχ/ση

26,1% 26,1% 32,6% 15,2% 100,0%

Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας υπάρχει μία σχετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου 

προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη επιχείρηση και του αριθμού των προαγωγών που έχει λάβει 

ένας εργαζόμενος.
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Πιο συγκεκριμένα, το 57,1% των ατόμων που εργάζονται 0-3 έτη στην ίδια επιχείρηση δεν 

έχουν λάβει καμία προαγωγή, ενώ το 78,5% (57,1% + 21,4%) έχει λάβει καμία έως το πολύ μία 

προαγωγή.

Το 91% (45,5% + 45,5%) των ατόμων που εργάζονται 3-5 έτη στην παρούσα επιχείρηση έχουν 

λάβει 1 έως 2 προαγωγές.

Για τους εργαζομένους που απασχολούνται τα τελευταία 5-10 έτη στην ίδια επιχείρηση το 60% 

έχει λάβει 2 και άνω προαγωγές (40% έχει λάβει 2 και το 20% 3 και άνω).

Η κατηγορία των ατόμων που εργάζονται 10-15 έτη δεν είναι ενδεικτική λόγω του μικρού 

αριθμού ατόμων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία (2 άτομα).

Τέλος, για τους εργαζομένους που βρίσκονται στην ίδια επιχείρηση τα τελευταία 15 και άνω 

γρόνια το 75% έχει λάβει 3 και άνω προαγωγές (το 100% έχει λάβει 2 και άνω προαγωγές.

Ο έλεγχος X2 έδειξε συσχέτιση των δύο μεταβλητών, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (5%) 

(ρ< 0.05). Παρόλα αυτά παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα, της μικρής αναμενόμενης 

συχνότητας (βλ. υποσημείωση Πίνακα 5.8), λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος και του 

μεγάλου πλήθους των κατηγοριών των δύο μεταβλητών.

Χρειάζεται επομένως περαιτέρω έρευνα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Πίνακας 5.8

Chi-Square Tests
(Πόσα έτη εργάζονται στην παρούσα επιχ/ση * αριθμός προαγωγών στην παρούσα επιχ/ση -

Crosstabulation)

Value df
Asymp. Sig. (2- 

sided)

Pearson Chi-Square 29.159(a) 12 ,004

Likelihood Ratio 29,914 12 ,003
Linear-by-Linear
Association 13,928 1 ,000

N of Valid Cases 46

(a) 20 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30.

Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα εργασίας σε μία επιχείρηση επηρεάζει 

τον αριθμό προαγωγών που θα λάβει ένας εργαζόμενος. Παρόλα αυτά επιβάλλεται περαιτέρω 

έρευνα προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
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Μετακίνηση σε κατώτερο ιεραρχικά επίπεδο

Πίνακας 5.9

Στην επιχείρηση όπου εργάζεστε έχετε μετακινηθεί σε κατώτερο ιεραρχικά επίπεδο;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid

47 90,4 100,0 100,0

999 4(a) 7,7

Missing System 1 1,9

Total 5 9,6

Total 52 100,0

(a) Αφορά 3 ελεύθερους επαγγελματίες και 1 άτομο που δεν εργάζεται σήμερα

Το 100% των ερωτώμενων που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση (η ερώτηση δεν 

απευθυνόταν σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε άτομα που δεν εργάζονται), δήλωσαν ότι δεν 

έγουν μετακινηθεί σε κατώτερο ιεραργικά επίπεδο στην επιχείρηση όπου απασχολούνται.

Μέλος ανώτατου ιεραρχικά επίπεδου

Το 72,9% δηλώνει ότι δεν ανήκει στο ανώτατο ιεραρχικά επίπεδο της επιχείρησης όπου 

εργάζεται.

Μόνο ένα 27,1% ανήκει στα ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια.

Πίνακας 5.10

Είστε μέλος του ανώτατου ιεραρχικά επιπέδου της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid

35 67,3 72,9 72,9

NAI 13 25,0 27,1 100,0

Total 48 92,3 100,0

Missing 999 4(a) 7,7

Total 52 100,0

(a) Αφορά τους 3 ελεύθερους επαγγελματίες και το 1 άτομο που δεν εργάζεται σήμερα
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Επίδραση του MBA στην αύξηση των αποδοχών

Ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν εάν η κατοχή του μεταπτυχιακού τίτλου MBA 

οδήγησε σε αύξηση των αποδοχών τους, πάντα εντός της επιχείρησης όπου εργάζονται.

Πίνακας 5.11

Επέδρασε η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου MBA στην αύξηση των αποδοχών
σας;

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid ΟΧΙ 14 26,9 28,0 28,0

ΝΑΙ 36 69,2 72,0 100,0

Total 50 96,2 100,0

999 1(a) 1,9

Missing System 1 1,9

Total 2 3,8

Total 52 100,0

(a) Αφορά το 1 άτομο που δεν εργάζεται σήμερα

Το 72% του δείγματος δήλωσε ότι αυξήθηκαν οι μηνιαίες αποδοχές του λόγω της κατοχής του 

MBA.
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Αύξηση αποδοχών ως ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού

Το 45,2% ανέφερε αύξηση επί του μηνιαίου μισθού έως 10%.

Το 16,1% είχε αύξηση από 25% έως 50%, ενώ το 16,2% (6,5% + 9,7%) ανέφερε αύξηση άνω 

του 50%.

Πίνακας 5.12

Τι τάξεως μεγέθους ήταν η αύξηση των απολαβών σας μετά την απόκτηση του MBA 
(εκφρασμένη ως ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού);

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valld 0%-5% 3 5,8 9,7 9,7

6%-10% 11 21,2 35,5 45,2

11 %-15% 2 3,8 6,5 51,6

16%-25% 5 9,6 16,1 67,7

26%-50% 5 9,6 16,1 83,9

51 %-70% 2 3,8 6,5 90,3

71% και άνω 3 5,8 9,7 100,0

Total 31 59,6 100,0

999 15(a) 28,8

Missing System 6 11,5

Total 21 40,4

Total 52 100,0

(a) Αφορά τα 14 άτομα που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση για το αν το MBA οδήγησε σε αύξηση απολαβών 
(Πίνακας 5.11) και το 1 άτομο που δεν εργάζεται σήμερα

Οι μισθολογικές αυξήσεις λόγω της κατοχής του MBA αναφέρθηκαν, εξάλλου, ως σημαντικό 

όφελος στην επαγγελματική σταδιοδρομία από τους ίδιους τους ερωτώμενους (βλ. Πίνακα 2.6) 

στην ενότητα Α' των ανοιχτών ερωτήσεων, όπου το 30,8% του δείγματος το ανέφερε ως 

στοιχείο βελτίωσης της επαγγελματικής του κατάστασης.
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Βαθμός συνεισφοράς του MBA στη λήψη των αυξήσεων

Η ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να παρουσιαστεί ο βαθμός στον οποίο 

θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι το MBA συνέβαλε στο να λάβουν τις αυξήσεις που προανέφεραν. 

Χρησιμοποιήθηκε 5βαθμη κλίμακα (1: καθόλου ως 5: πάρα πολύ) και ο μέσος όρος των 

απαντήσεων που δόθηκαν είναι 3,57 (μέτρια ως πολύ μεγάλη συμβολή του MBA στην αύξηση 

των αποδοχών).

Πίνακας 5.13

Μέσος όρος βαθμού στον οποίο πιστεύετε ότι οι μισθολογικές αυξήσεις που πήρατε 
οφείλονται στην απόκτηση του MBA (mean)

Ν Valid 35

Missing 17

Mean 3,57

Std. Deviation ,917

Πίνακας 5.14

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι μισθολογικές αυξήσεις που πήρατε οφείλονται στην
απόκτηση του MBA;

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valld Ελάχιστα 4 7,7 11,4 11,4

Μέτρια 13 25,0 37,1 48,6

Πολύ 12 23,1 34,3 82,9

Πάρα πολύ 6 11,5 17,1 100,0

Total 35 67,3 100,0

999 15(a) 28,8

Missing System 2 3,8

Total 17 32,7

Total 52 100,0

(a) Αφορά τα 14 άτομα που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση για το αν το MBA οδήγησε σε αύξηση απολαβών 
(Πίνακας 5.11) και το 1 άτομο που δεν εργάζεται σήμερα

Το 37,1% θεωρεί μέτρια τη συμβολή του MBA στη λήψη των αυξήσεων, ενώ το 51,4% 

αξιολογεί τη συνεισφορά του MBA από πολύ ως πάρα πολύ μεγάλη.
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Σε όλες τις συσχετίσεις που επιχειρήθηκαν μεταξύ της μεταβλητής «φύλο» και των μεταβλητών 

που αφορούν τον αριθμό προαγωγών και τις μισθολογικές αυξήσεις δεν προέκυψε καμία 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Και τα δύο φύλα φαίνεται να απολαμβάνουν παρόμοια 

οφέλη. Το γεγονός αυτό εξηγείται κυρίως με βάση τον κλάδο που απασχολούνται άντρες και 

γυναίκες, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:

Πίνακας 5.15

φύλο * κλάδος επιχ/σης μετά το MBA - Crosstabulation

κλάδος εττιχ/σης μετά το MBA
Tota

1
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πιστωτικ

οί
οργανισ

μοί

Διαχείριση 
ακιν.περιο 
υσ,εκμισθ 

ώσ & 
επιχειρημ 

ατικές 
δραστ.

Δημό
σια

διοίκη
ση

Εκτταί
δευση

Τραπέζι
κός

Φύ
λο

Άντρα Count
ς

5 1 1 1 7 3 6 8 32
%
within
φύλο

15,6% 3,1% 3,1% 3,1% 21,9% 9,4% 18,8% 25,0% 100,
0%

Γ υναί Count 
κα 1 3 0 0 1 0 3 9 17

%
within
φύλο

5,9% 17,6
% ,0% ,0% 5,9% ,0% 17,6% 52,9% 100,

0%

Total Count 6 4 1 1 8 3 9 17 49
%
within
φύλο

12,2% 8,2% 2,0% 2,0% 16,3% 6,1% 18,4% 34,7% 100,
0%

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα το 70,5% (17,6% + 52,9%) των γυναικών εργάζεται 

στους κλάδους της εκπαίδευσης και της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και το 53,2% (9,4% + 

18,8% + 25%) των αντρών εργάζεται στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση και στον 

τραπεζικό κλάδο. Και οι τρεις αυτοί κλάδοι λειτουργούν στα πρότυπα του δημοσίου τομέα (είτε 

πρόκειται για ιδιωτικές είτε πρόκειται για δημόσιες επιχειρήσεις) και κατά συνέπεια τα δύο 

φύλα αντιμετωπίζονται ισότιμα, τυπικά τουλάχιστον, σε όλους τους τομείς.

80



6) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1 Γενικά συμπεράσματα

6.1.1 Περιγραφή δείγιιατος

Από την ενότητα της περιγραφής του δείγματος, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 

του MBA είχαν αποκτήσει τον πρώτο πανεπιστημιακό τίτλο από πολυτεχνικές και οικονομικές 

σχολές. Μεγάλο μέρος αυτών εργαζόταν πριν από το MBA, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτώμενων εργάζεται σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 56% των αποφοίτων συνεχίζει να 

εργάζεται στην ίδια επιχείρηση όπου βρισκόταν και πριν από την απόκτηση του MBA.

Η μορφή εργασίας που εμφανίζεται για το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος είναι αυτή 

του υπαλλήλου σε ελληνική επιχείρηση, ενώ πολύ μικρό ποσοστό συγκεντρώνουν οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Οι κλάδοι στους οποίους απασχολείται το 

μεγαλύτερο τμήμα των ερωτώμενων είναι ο τραπεζικός, η εκπαίδευση και ο κλάδος των 

επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Και οι τρεις αυτοί τομείς ανήκουν στον 

ευρύτερο κλάδο των υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συμφωνία με τις πρόσφατες 

έρευνες της ΕΕ, όπου παρατηρείται τα τελευταία χρόνια συγκέντρωση των νέων εργαζομένων 

στον κλάδο των υπηρεσιών, και πιο συγκεκριμένα το 80% περίπου των ατόμων με 

πανεπιστημιακή και ανώτερη αυτής εκπαίδευση, απασχολείται στις υπηρεσίες, ενώ το ποσοστό 

αυτό μειώνεται για άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (Kogan & Schubert, 2003).

Σε ότι αφορά τη θέση ευθύνης που καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι στην επιχείρηση όπου 

απασχολούνται, παρατηρείται μία ιεραρχική εξέλιξη, με μετακίνηση από το κατώτερο επίπεδο 

ιεραρχίας (πριν από το MBA) στο μεσαίο και ανώτατο ιεραρχικά επίπεδο (μετά από το MBA). 

Τέλος, οι επιχειρήσεις-εργοδότες των ατόμων του δείγματος είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους 

ιδιωτικές και απασχολούν πάνω από 100 εργαζομένους.

6.1.2 Ανοιγτές ερωτήσεις

Στην ενότητα των ανοιχτών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, οι απόφοιτοι ανέφεραν ως κύρια 

προσδοκώμενα οφέλη από το MBA, τη διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου, την απόκτηση 

ανταγωνιστικών γνώσεων για την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της ιεραρχικής εξέλιξης και 

την απόκτηση γνώσεων γύρω από τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι γυναίκες φάνηκε να 

επικεντρώνονται, περισσότερο από τους άντρες, στα οφέλη της ενίσχυσης των επαγγελματικών 

και προσωπικών δεξιοτήτων τους και της εξειδίκευσης, ενώ η δυνατότητα που προσφέρει το 

MBA για συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές αναφέρθηκε αποκλειστικά από άντρες. Σε 

συσχέτιση με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των υποψηφίων, άτομα με πρώτο πτυχίο από
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πολυτεχνικές και θετικές σχολές, επικεντρώθηκαν σε οφέλη όπως η κατανόηση της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο εύρος επιλογών για θέσεις εργασίας και η διεύρυνση του 

κύκλου γνωριμιών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι απόλυτα φυσιολογικά, αφού οι απόφοιτοι 

τέτοιων σχολών δε διαθέτουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, και το MBA μπορεί να τους 

δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθούν σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό στο οποίο είχαν 

ειδικευτεί. Αντίθετα, οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών, οι οποίοι έχουν σπουδάσει κάποιο 

συναφές αντικείμενο, αναμένουν από το MBA εξειδίκευση, διεύρυνση του γνωστικού 

αντικειμένου, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, παροχή ενός επιπλέον τυπικού προσόντος και 

παροχή δυνατότητας για συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές.

Από τις ικανότητες που ενισχύθηκαν από το MBA οι ερωτώμενοι προέβαλαν ως 

σημαντικότερη την ενίσχυση της ομαδικότητας και της πραγματοποίησης προφορικών 

παρουσιάσεων. Στον τομέα της απασχολησιμότητας, τα κυριότερα οφέλη που αναφέρθηκαν 

ήταν η δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων, όπου το MBA λειτουργεί ως προαπαιτούμενος τίτλος 

ή αξιολογείται ως επιπλέον προσόν και η εύρεση νέας θέσης εργασίας με καλύτερους όρους 

απασχόλησης. Τέλος, στον τομέα της επαγγελματικής εξέλιξης εντός της επιχείρησης όπου 

εργάζονται, οι μισοί σχεδόν ερωτώμενοι ανέφεραν την ιεραρχική εξέλιξη, είτε με τη λήψη 

κάποιας προαγωγής είτε με την απόκτηση προοπτικών για μελλοντική εξέλιξη, μεγάλο τμήμα 

του δείγματος προέβαλε, επίσης, ως ωφέλεια την αύξηση των αποδοχών τους λόγω του MBA, 

ενώ παρουσιάστηκε επίσης ως όφελος και η ενίσχυση των ικανοτήτων και η εφαρμογή της 

αποκτηθείσας γνώσης στο χώρο εργασίας.

6.1.3 Ικανότητες

Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν 

το βαθμό συνεισφοράς του MBA στην ενίσχυση 14 ικανοτήτων (Baruch & Leeming, 2001), 

καθώς και ο βαθμός στον οποίο απαιτείται να έχει ο ερωτώμενος ανεπτυγμένες τις 14 αυτές 

ικανότητες στη θέση εργασίας που κατέχει.

Ο βαθμός συνεισφοράς του MBA προέκυψε υψηλός για την ενίσχυση των εξής

ικανοτήτων: ομαδικότητα, προφορικές παρουσιάσεις, αυτοπεποίθηση, ερευνητική δεινότητα

και λήψη αποφάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομαδικότητα και οι προφορικές παρουσιάσεις

ήταν οι ικανότητες με τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς στην ενότητα των ανοιχτών

ερωτήσεων. Αντίθετα, οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν ιδιαίτερα χαμηλά τη συμβολή του MBA

στην ενίσχυση των διαπραγματευτικών και ηγετικών ικανοτήτων καθώς και της ικανότητας

διαχείρισης της προσωπικής καριέρας. Σε ότι αφορά το βαθμό στον οποίο απαιτείται από τις

επιχειρήσεις να έχει ο εργαζόμενος ανεπτυγμένες κάποιες ικανότητες, και οι 14 ικανότητες

συγκέντρωσαν υψηλό μέσο όρο, ενώ ξεχώρισε η ικανότητα ορθής διαχείρισης του χρόνου, οι
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ετηκοινωνιακές ικανότητες, η ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση, η αυτοπεποίθηση, η λήψη 

αποφάσεων και η σύνταξη γραπτών αναφορών.

Σε ότι αφορά τη σύγκριση των δύο αυτών αξιολογήσεων, σε γενικές γραμμές η 

συνεισφορά του MBA στην ενίσχυση ικανοτήτων φάνηκε να υστερεί σε μικρό βαθμό (μέσος 

όρος 3.51, σε κλίμακα 1-5, όπου 1: καμία συνεισφορά έως 5: πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά) 

σε σχέση με την απαίτηση των επιχειρήσεων για την κατοχή αυτών των ικανοτήτων από τους 

εργαζόμενούς τους (μέσος όρος 3.9, σε ίδια κλίμακα 1-5). Στην έρευνα των Baruch & Leeming 

(2001) προέκυψε πολύ μεγαλύτερη απόκλιση, με το μέσο όρο συνεισφοράς του MBA στην 

ενίσχυση ικανοτήτων να διαμορφώνεται στο 3.64, ενώ η ανάγκη-απαίτηση από τις επιχειρήσεις, 

πάντα σύμφωνα με τις προσωπικές εκτιμήσεις των ερωτώμενων, να εμφανίζει μέσο όρο 5.41 

(και οι δύο μέσοι όροι προέκυψαν από κλίμακα 1-7).

Οι επιμέρους ικανότητες, για τις οποίες οι ερωτώμενοι εκτιμούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη 

ζήτηση στην αγορά εργασίας, σε σχέση με το βαθμό ενίσχυσης τους μέσω των σπουδών του 

MBA, είναι η ορθή διαχείριση του χρόνου, η εργασία κάτω από πίεση, οι διαπραγματευτικές 

ικανότητες και οι ετηκοινωνιακές ικανότητες. Αντίθετα η συνεισφορά του MBA εμφανίστηκε 

μεγαλύτερη στην ενίσχυση ικανοτήτων όπως οι προφορικές παρουσιάσεις και η ερευνητική 

δεινότητα, πάντα σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει για αυτές από τις επιχειρήσεις.

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση (Η1) επιβεβαιώνεται, καθώς το MBA συνεισφέρει 

στην ενίσχυση ικανοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, και η απόκλιση του βαθμού 

συνεισφοράς από το βαθμό απαίτησης είναι πολύ μικρή.

6.1.4 ΑπασΥολησιιιότητα

Στην ενότητα της απασχολησιμότητας προέκυψε το γενικό συμπέρασμα ότι οι ερωτώμενοι 

παρουσιάζουν χαμηλή σχετικά κινητικότητα, σε ότι αφορά την εύρεση θέσεων απασχόλησης σε 

διαφορετικές επιχειρήσεις. Το 80%, περίπου, του δείγματος έχει εργαστεί σε 2 το πολύ 

επιχειρήσεις από τη στιγμή ολοκλήρωσης των σπουδών του στο MBA, ενώ όπως 

προαναφέρθηκε και στην περιγραφή του δείγματος, το 56% των ερωτώμενων συνεχίζουν να 

εργάζονται για τον ίδιο εργοδότη στον οποίο απασχολούνταν πριν από την απόκτηση του MBA. 

Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των Dougherty, Dreher και 

Whitely (1993), που παρουσίασαν τους αποφοίτους MBA πιο σταθερούς στο θέμα εναλλαγής 

επιχειρήσεων-εργοδοτών, και έρχεται σε αντίθεση με έρευνες που παρουσίασαν τους 

αποφοίτους MBA ως υπερβολικά αισιόδοξους και με μειωμένη αφοσίωση στην επιχείρηση 

όπου απασχολούνται (Cotton & Tuttle, 1986; Frakes, 1983; Gannon & Arlow, 1985).

Για τα άτομα που απασχολούνται σε διαφορετική επιχείρηση από αυτήν που βρίσκονταν 

πριν από το MBA, το 77% θεωρεί ότι το MBA αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο πρόσληψής του.
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Στο ερώτημα για το αν ο μεταπτυχιακός τίτλος συνέβαλε στην εύρεση εργασίας με καλύτερους 

όρους απασχόλησης, το 83% απάντησε θετικά. Η εύρεση θέσης με καλύτερους όρους 

απασχόλησης αναφέρθηκε ως όφελος από μεγάλο τμήμα των αποφοίτων στην ενότητα των 

ανοιχτών ερωτήσεων. Οι σημαντικότεροι βελτιωμένοι όροι εργασίας που προσφέρθηκαν στους 

αποφοίτους στις νέες θέσεις εργασίας ήταν οι αυξημένες δυνατότητες για επαγγελματική 

εξέλιξη, η αναγνώριση στον εργασιακό χώρο και οι αυξημένες αποδοχές. Το 83% του 

δείγματος θεωρεί πολύ έως πάρα πολύ μεγάλο το βαθμό στον οποίο οι καλύτεροι όροι 

οφείλονται στην κατοχή του MBA.

Από όλα τα παραπάνω ευρήματα φαίνεται ότι το MBA ενισχύει την απασχολησιμότητα 

των αποφοίτων του, οπότε και επιβεβαιώνεται η δεύτερη ερευνητική υπόθεση (Η2). Η μόνη 

παρατήρηση που πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό είναι ότι μεγάλο μέρος των αποφοίτων 

επιλέγουν να παραμείνουν σε μία επιχείρηση, χωρίς να αναζητούν απασχόληση σε άλλο 

εργοδότη.

Η ύπαρξη της «καριέρας χωρίς σύνορα» (boundaryless career) που προτάθηκε από τον 

Arthur (1994) δε βρίσκει άμεση εφαρμογή στο δείγμα των ελλήνων αποφοίτων MBA και το 

γεγονός αυτό εξηγείται εύκολα αν σκεφτεί κανείς ότι μεγάλο μέρος των ερωτώμενων 

εργάζονται στον τραπεζικό κλάδο και στον κλάδο της εκπαίδευσης, όπου οι πιθανότητες 

απόλυσης είναι μηδαμινές, ενώ παράλληλα η ασφάλεια που προσφέρεται στους εργαζομένους 

αυτών των κλάδων είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, δύσκολα επιλέγουν να αφήσουν την ασφάλεια 

αυτή επιδιώκοντας να εργαστούν σε διαφορετικούς τομείς.

6.1.5 Επατνελιιατικτί ε£έλι£τι εντός me επιγείου true

Οι μισοί περίπου ερωτώμενοι (54%) εργάζονται έως 5 χρόνια το πολύ στην επιχείρηση 

που βρίσκονται σήμερα. Το υπόλοιπο 46% εργάζεται πάνω από 5 έτη στην ίδια επιχείρηση. Το 

αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί σε ένα βαθμό με τα προηγούμενα συμπεράσματα της χαμηλής 

κινητικότητας των αποφοίτων μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων (ενότητα 

απασχολησιμότητας). Στη συσχέτιση, μάλιστα, των μεταβλητών «ηλικία» και «έτη εργασίας 

στην ίδια επιχείρηση», προέκυψε η αναμενόμενη σχέση, που δείχνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι 

ο ερωτώμενος τόσο περισσότερα χρόνια εργασίας έχει στον ίδιο οργανισμό. Και το παραπάνω 

ποσοστό, 54%, που αφορά άτομα που δεν έχουν πάνω από 5 έτη εργασίας στην ίδια επιχείρηση, 

συμπεριλαμβάνει κυρίως ανθρώπους έως 34 ετών το μέγιστο. Είναι αναμενόμενο, επομένως, να 

γίνει η υπόθεση ότι αυτά τα άτομα πιθανόν να παραμείνουν στην ίδια επιχείρηση με το 

πέρασμα του χρόνου, όπως και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία απόφοιτοι του MBA.

Σε ότι αφορά τη λήψη προαγωγών στην επιχείρηση όπου απασχολούνται, σημαντικό 

μέρος των ερωτώμενων, 26%, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία προαγωγή. Το μεγαλύτερο
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τμήμα του δείγματος, 59%, έχει λάβει 1-2 προαγωγές, ενώ μικρό κομμάτι, 15%, έχει λάβει άνω 

των δύο προαγωγών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι λιγότερο αισιόδοξα σε σχέση με αυτά της 

έρευνας των Baruch & Leeming (2001), όπου το 54% του δείγματος δήλωσε σημαντική 

ιεραρχική εξέλιξη με συχνές προαγωγές έως και αναρρίχηση στο ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διαφορά αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη 

ότι οι Baruch & Leeming (2001) ερευνούν τις προαγωγές που έχουν ληφθεί μετά το MBA, ενώ 

η παρούσα έρευνα αναφέρεται στις προαγωγές που έχουν ληφθεί από την αρχή της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας του αποφοίτου στη συγκεκριμένη επιχείρηση (πιθανόν 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα). Οι Baruch & Peiperl (2000), απέρριψαν την υπόθεση ότι οι 

απόφοιτοι MBA ανεβαίνουν στην ιεραρχία με γρηγορότερους ρυθμούς, αφού στο δείγμα που 

χρησιμοποίησαν οι απόφοιτοι MBA βρίσκονταν σε ίδια ιεραρχικά επίπεδα με τους 

συναδέλφους τους που δεν είχαν στην κατοχή τους το μεταπτυχιακό αυτό τίτλο..

Στη συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μεταβλητών «αριθμός προαγωγών» 

και «έτη εργασίας στην ίδια επιχείρηση», προέκυψε σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, 

δηλαδή όσο περισσότερα χρόνια έχει εργαστεί ένα άτομο στην ίδια επιχείρηση τόσο 

περισσότερες προαγωγές θα έχει στο ενεργητικό του. Τα χρόνια υπηρεσίας, επομένως, 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον αριθμό των προαγωγών που έχει λάβει και θα λάβει 

ένας εργαζόμενος.

Οι ίδιοι οι απόφοιτοι έκριναν μέτρια τη συνεισφορά του MBA στην λήψη των 

προαγωγών (μέσος όρος απαντήσεων 3.16, σε κλίμακα 1-5, όπου 3: μέτρια συνεισφορά).

Το 100% του δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει μετακινηθεί ποτέ σε κατώτερο ιεραρχικά 

επίπεδο εντός της επιχείρησης όπου εργάζεται, ενώ ένα 27% ανέφερε ότι ανήκει στο ανώτατο 

ιεραρχικά επίπεδο του οργανισμού όπου απασχολείται, συμπεριλαμβανομένων και των 

ιδιοκτητών επιχειρήσεων (2 άτομα, ποσοστό 3,9%).

Σε ότι αφορά τη μισθολογική εξέλιξη των ερωτώμενων, το 72% δήλωσε ότι το MBA 

οδήγησε σε αύξηση των αποδοχών τους, ενώ οι αυξήσεις αυτές ήταν έως 10% για το 45% του 

δείγματος, ενώ μόνο ένα 16% των ερωτώμενων ανέφεραν αυξήσεις άνω του 50% (τα ποσοστά 

εκφράζουν αυξήσεις επί του μηνιαίου μισθού). Ο βαθμός συνεισφοράς του μεταπτυχιακού 

τίτλου στη λήψη αυτών των αυξήσεων βαθμολογήθηκε ως μέτριος έως πολύ μεγάλος (μέσος 

όρος απαντήσεων 3.57, σε κλίμακα 1-5).

Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων σε ότι αφορά τις 

αυξήσεις και τις προαγωγές που λήφθηκαν, αντίθετα με παλαιότερες έρευνες (Melamed, 1996; 

Schneer & Reitman, 1995) που προέβαλαν μεγαλύτερα οφέλη από το MBA για τους άντρες. Η 

έλλειψη διαφορών εξηγείται πιθανότατα από το γεγονός ότι το 70% των γυναικών εργάζεται 

στην εκπαίδευση και στον τραπεζικό τομέα, και το 53,2% των αντρών απασχολείται στη
85



δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση και στον τραπεζικό κλάδο. Και οι τρεις αυτοί κλάδοι 

λειτουργούν στα πρότυπα του δημοσίου τομέα, όπου τα δύο φύλα αντιμετωπίζονται, τυπικά 

τουλάχιστον, ισότιμα.

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση (Η3) επιβεβαιώνεται σε μέτριο βαθμό, με τη

συνεισφορά του MBA στη λήψη προαγωγών να αξιολογείται ως μέτρια, και τη συμβολή του 

στη λήψη μισθολογικών αυξήσεων να βαθμολογείται πιο υψηλά (από μέτρια ως πολύ 

σημαντική).

6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Όπως προέκυψε από την παρούσα έρευνα, οι δύο πρώτες υποθέσεις (ενίσχυση ικανοτήτων από 

το MBA και ενίσχυση της απασχολησιμότητας) επιβεβαιώθηκαν, η τρίτη υπόθεση, ωστόσο, 

γίνεται αποδεκτή σε μέτριο βαθμό. Θα ήταν χρήσιμο να ερευνηθούν πιο διεξοδικά οι 

παράγοντες που ενισχύουν την επαγγελματική εξέλιξη εκτός από την κατοχή του τίτλου MBA 

(στην παρούσα μελέτη προέκυψε το χρονικό διάστημα εργασίας σε μία επιχείρηση).

Σημαντικό εύρημα που χρίζει περαιτέρω έρευνας είναι και η τάση των αποφοίτων του 

MBA στην Ελλάδα να παραμένουν εργαζόμενοι στην ίδια επιχείρηση για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, επιλέγοντας μάλιστα επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που παρέχουν 

μεγάλη ασφάλεια ως προς την διατήρηση της θέσης εργασίας. Η μελέτη των κριτηρίων 

επιλογής της θέσης εργασίας και του κλάδου που θα απασχοληθούν οι απόφοιτοι του MBA, θα 

ήταν ενδεχομένως χρήσιμη για να εξηγηθεί το παραπάνω φαινόμενο.

Τέλος, σημαντικό είναι να πραγματοποιηθεί συγκριτική έρευνα των ωφελειών του 

MBA, έτσι όπως εκτιμούνται από τους ίδιους τους αποφοίτους, αλλά και έτσι όπως γίνονται 

αντιληπτές από τους εργοδότες των αποφοίτων. Μία τέτοια έρευνα θα έδειχνε την πραγματική 

διάσταση του θέματος στην ελληνική αγορά εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Αναλυτικοί Πίνακες)
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Πίνακας 6.1

Γνώσεις και κατανόηση λειτουργίας επιχειρήσεων * φύλο - Crosstabulation

φύλο
Αντρας Γ υναίκα Total

Γνώσεις και 
κατανόηση 
λειτουργίας 
επιχειρήσεων

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

Count 24 14 38
% within γνώσεις και 
κατανόηση 
λειτουργίας 
επιχ/σεων

63,2% 36,8% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 10 4 14
% within γνώσεις και 
κατανόηση 
λειτουργίας 
επιχ/σεων

71,4% 28,6% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within γνώσεις και 
κατανόηση 
λειτουργίας 
επιχ/σεων

65,4% 34,6% 100,0%

Πίνακας 6.2

Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου * φύλο - Crosstabulation

φύλο
Άντρας Γ υναίκα Total

Διεύρυνση ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 19 10 29
γνωστικού
αντικειμένου

% within διεύρυνση
γνωστικού
αντικειμένου

65,5% 34,5% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 15 8 23
% within διεύρυνση
γνωστικού
αντικειμένου

65,2% 34,8% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within διεύρυνση
γνωστικού
αντικειμένου

65,4% 34,6% 100,0%
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Πίνακας 6.3

Σύνδεση θεωρίας με πράξη * φύλο - Crosstabulation

φύλο

Αντρας Γ υναίκα Total
Σύνδεση θεωρίας 
με πράξη

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

Count 30 16 46
% within σύνδεση 
θεωρίας με πράξη 65,2% 34,8% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 4 2 6
% within σύνδεση 
θεωρίας με πράξη 66,7% 33,3% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within σύνδεση 
θεωρίας με πράξη 65,4% 34,6% 100,0%

Πίνακας 6.4

Επαγγελματική εξέλιξη-ανέλιξη σε ανώτερη θέση * φύλο - Crosstabulation

φύλο

Αντρας Γ υναίκα Total
Επαγγελματική 
εξέλιξη-ανέλιξη σε 
ανώτερη θέση

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 26 11 37
% within 
επαγγελματική 
εξέλιξη-ανέλιξη σε 
ανώτερη θέση

70,3% 29,7% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 8 7 15
% within 
επαγγελματική 
εξέλιξη-ανέλιξη σε 
ανώτερη θέση

53,3% 46,7% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within 
επαγγελματική 
εξέλιξη-ανέλιξη σε 
ανώτερη θέση

65,4% 34,6% 100,0%
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Πίνακας 6.5

Ενίσχυση προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων * φύλο - Crosstabulation

φύλο
Άντρας Γ υναίκα Total

Ενίσχυση 
προσωπικών και 
επαγγελμαπκών 
δεξιοτήτων

ΔΕΝ Count 30 11 41
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ % within ενίσχυση 

προσωπικών και 
επαγγελματικών 
δεξιοτήτων

73,2% 26,8% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 4 7 11
% within ενίσχυση 
προσωπικών και 
επαγγελματικών 
δεξιοτήτων

36,4% 63,6% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within ενίσχυση 
προσωπικών και 
επαγγελματικών 
δεξιοτήτων

65,4% 34,6% 100,0%

Πίνακας 6.6

Εξειδίκευση * φύλο - Crosstabulation

φύλο

Άντρας Γ υναίκα Total
Εξειδίκευση ΔΕΝ

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Count 32 13 45
% within 
εξειδίκευση 71,1% 28,9% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 2 5 7

% within 
εξειδίκευση 28,6% 71,4% 100,0%

Total Count 34 18 52

% within 
εξειδίκευση 65,4% 34,6% 100,0%
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Πίνακας 6. 7

Μεγαλύτερο εύρος επιλογών για θέσεις εργασίας * φύλο - Crosstabulation

φύλο
Άντρας Γ υναίκα Total

Μεγαλύτερο εύρος 
επιλογών για 
θέσεις εργασίας

ΔΕΝ Count 30 17 47
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ % within μεγαλύτερο 

εύρος επιλογών για 
θέσεις εργασίας

63,8% 36,2% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 4 1 5
% within μεγαλύτερο 
εύρος επιλογών για 
θέσεις εργασίας

80,0% 20,0% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within μεγαλύτερο 
εύρος επιλογών για 
θέσεις εργασίας

65,4% 34,6% 100,0%

Πίνακας 6.8

Ανταγωνιστικές γνώσεις για αγορά εργασίας-ευκολότερη επαγγελματική 
αποκατάσταση * φύλο - Crosstabulation

φύ
Αντρας

λο
Γ υναίκα Total

Ανταγωνιστικές ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
γνώσεις για αγορά
εργασίας-
ευκολότερη
επαγγελματική
αποκατάσταση

Count 19 13 32
% within 
ανταγωνιστικές 
γνώσεις για αγ.εργ
ευκολότερη 
επαγγ.αποκαταστασ 
Π

59,4% 40,6% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 15 5 20
% within 
ανταγωνιστικές 
γνώσεις για αγ.εργ
ευκολότερη 
επαγγ.αποκαταστασ 
Π

75,0% 25,0% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within 
ανταγωνιστικές 
γνώσεις για αγ.εργ- 
ευκολότερη 
επαγγ.αποκαταστασ
J__________________

65,4% 34,6% 100,0%
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Πίνακας 6.9

Αύξηση αποδοχών * φύλο - Crosstabulation

φύλο

Άντρας Γ υναίκα Total
Αύξηση
αποδοχών

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

Count 27 14 41
% within αύξηση 
αποδοχών 65,9% 34,1% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 7 4 11
% within αύξηση 
αποδοχών 63,6% 36,4% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within αύξηση 
αποδοχών 65,4% 34,6% 100,0%

Πίνακας 6.10

Τυπικό προσόν * φύλο - Crosstabulation

φύλο

TotalΑντρας Γ υναίκα
Τυπικό προσόν ΔΕΝ

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Count 26 17 43
% within τυπικό 
προσόν 60,5% 39,5% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 8 1 9
% within τυπικό 
προσόν 88,9% 11,1% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within τυπικό 
προσόν 65,4% 34,6% 100,0%
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Πίνακας 6.11

Διεύρυνση κύκλου γνωριμιών-δημ.σχέσεις * φύλο - Crosstabulation

φύλο

Αντρας Γ υναίκα Total
Διεύρυνση κύκλου 
γνωριμιών· 
δημ.σχέσεις

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

Count 27 17 44
% within διεύρυνση 
κύκλου γνωριμιών- 
δημ.σχέσεις 61,4% 38,6% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 7 1 8
% within διεύρυνση 
κύκλου γνωριμιών- 
δημ.σχέσεις 87,5% 12,5% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within διεύρυνση 
κύκλου γνωριμιών- 
δημ.σχέσεις 65,4% 34,6% 100,0%

Πίνακας 6.12

Δυνατότητα για συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές * φύλο - Crosstabulation

φύλο
TotalΆντρας Γ υναίκα

Δυνατότητα για ΔΕΝ
συνέχιση σε ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
διδακτορικές 
σπουδές

Count 29 18 47
% within δυνατότητα 
για συνέχιση σε 
διδακτορικές 
σπουδές

61,7% 38,3% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 5 0 5
% within δυνατότητα 
για συνέχιση σε 
διδακτορικές 
σπουδές

100,0% ,0% 100,0%

Total Count 34 18 52
% within δυνατότητα 
για συνέχιση σε 
διδακτορικές 
σπουδές

65,4% 34,6% 100,0%
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Πίνακας 7.1

Γνώσεις και κατανόηση λειτουργίας επιχειρήσεων * παν/μιο πρώτο πτυχίο -
Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 

business & 
law science

engineering,
manufacturin

9&
construction

Γνώσεις και ΔΕΝ
κατανόηση ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
λειτουργίας 
επιχειρήσεων

Count 23 4 10 37
% within 
γνώσεις και 
κατανόηση 
λειτουργίας 
εττι/σεων

62,2% 10,8% 27,0% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 5 1 8 14
% within 
γνώσεις και 
κατανόηση 
λειτουργίας 
επι/σεων

35,7% 7,1% 57,1% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within 
γνώσεις και 
κατανόηση 
λειτουργίας 
επι/σεων

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%

Πίνακας 7.2

Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου * παν/μιο πρώτο πτυχίο - Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 
business 

& law science

engineering, 
manufacturi 

ng &
construction

Διεύρυνση ΔΕΝ
γνωστικού ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
αντικειμένου

Count 13 4 11 28
% within 
διεύρυνση 
γνωστικού 
αντικειμένου

46,4% 14,3% 39,3% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 15 1 7 23
% within 
διεύρυνση 
γνωστικού 
αντικειμένου

65,2% 4,3% 30,4% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within 
διεύρυνση 
γνωστικού 
αντικειμένου

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%
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Πίνακας 7.3

Σύνδεση θεωρίας με πράξη * παν/μιο πρώτο πτυχίο - Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 

business & 
law science

engineering
manufacturin

g&
construction

Σύνδεση ΔΕΝ
θεωρίας με ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
πράξη

Count 24 5 16 45
% within 
σύνδεση 
θεωρίας με 
πράξη

53,3% 11,1% 35,6% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚ
Ε

Count 4 0 2 6
% within 
σύνδεση 
θεωρίας με 
πράξη

66,7% ,0% 33,3% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within 
σύνδεση 
θεωρίας με
πΡάξΗ_________

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%

Πίνακας 7.4

Επαγγελματική εξέλιξη-ανέλιξη σε ανώτερη θέση * παν/μιο πρώτο πτυχίο -
Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 

business & 
law science

engineering 
manufacturi 

ng &
construction

Επαγγελματική ΔΕΝ 
εξέλιξη-ανέλιξη ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ 
σε ανώτερη 
θέση

Count 20 3 14 37
% within 
επαγγελματική 
εξέλιξη-ανέλιξη 
σε ανώτερη 
θέση

54,1% 8,1% 37,8% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 8 2 4 14
% within 
επαγγελματική 
εξέλιξη-ανέλιξη 
σε ανώτερη 
θέση

57,1% 14,3% 28,6% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within 
επαγγελματική 
εξέλιξη-ανέλιξη 
σε ανώτερη 
θέση

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%
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Πίνακας 7.5

Ενίσχυση προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων * παν/μιο πρώτο πτυχίο
Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 
business 

& law science

Engineering 
manufacturi 

ng &
constructio

n
Ενίσχυση ΔΕΝ
προσωπικών ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
και
επαγγελμαπκ.
δεξιοτήτων

Count 22 5 13 40
% within 
ενίσχυση 
προσωπικών και 
επαγγελματικών 
δεξιοτήτων

55,0% 12,5% 32,5% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 6 0 5 11
% within 
ενίσχυση 
προσωπικών και 
επαγγελματικών 
δεξιοτήτων

54,5% ,0% 45,5% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within 
ενίσχυση 
προσωπικών και 
επαγγελματικών 
δεξιοτήτων

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%

Πίνακας 7.6

Εξειδίκευση * παν/μιο πρώτο πτυχίο - Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο
social 

science, 
business & 

law science

engineering, 
manufacturin 

9 &
construction Total

Εξειδίκευση ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚ
E

Count 22 4 18 44
% within 
εξειδίκευση 50,0% 9,1% 40,9% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚ
E

Count 6 1 0 7
% within 
εξειδίκευση 85,7% 14,3% ,0% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% v/ithin 
εξειδίκευση 54,9% 9,8% 35,3% 100,0%
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Πίνακας 7.7

Μεγαλύτερο εύρος επιλογών για θέσεις εργασίας * παν/μιο πρώτο πτυχίο -
Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο
social 

science, 
business & 

law science

engineering
manufacturin

g&
construction Total

Μεγαλύτερο
εύρος
επιλογών για
θέσεις
εργασίας

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

Count 28 5 13 46
% within 
μεγαλύτερο 
εύρος επιλογών 
για θέσεις 
εργασίας

60,9% 10,9% 28,3% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 0 0 5 5
% within 
μεγαλύτερο 
εύρος επιλογών 
για θέσεις 
εργασίας

,0% ,0% 100,0% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within 
μεγαλύτερο 
εύρος επιλογών 
για θέσεις 
εργασίας

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%
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Πίνακας 7.8

Ανταγωνιστικές γνώσεις για αγορά εργασίας-ευκολότερη ετταγγ.αττοκατασταση * 
παν/μιο πρώτο πτυχίο - Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 
business 

& law science

Engineering 
manufacturi 

ng &
construction

Ανταγωνιστικές ΔΕΝ
γνώσεις για ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
αγ.εργ-
ευκολότερη
επαγγ.αποκατα
στάση

Count 17 4 10 31
% within 
ανταγωνιστικές 
γνώσεις για 
αγ· εργ
ευκολότερη 
επαγγ.αποκαταστ 
αση

54,8% 12,9% 32,3% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 11 1 8 20
% within
ανταγωνιστικές
γνώσεις για
αγ.εργ-
ευκολότερη
επαγγ.αποκαταστ
αση

55,0% 5,0% 40,0% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within
ανταγωνιστικές
γνώσεις για
αγ.εργ-
ευκολότερη
επαγγ.αποκαταστ
αση

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%
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Πίνακας 7.9

Αύξηση αποδοχών * παν/μιο πρώτο πτυχίο - Crosstabulation

παν/ιjio πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 

business & 
law science

engineering, 
manufacturi 

ng &
construction

Αύξηση ΔΕΝ
αποδοχών ΑΝΑΦΕΡΘΗΚ

Ε

Count 22 5 13 40
% within
αύξηση
αποδοχών

55,0% 12,5% 32,5% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚ
Ε

Count 6 0 5 11
% within
αύξηση
αποδοχών

54,5% ,0% 45,5% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within
αύξηση
αποδοχών

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%

Πίνακας 7.10

Τυπικό προσόν * παν/μιο πρώτο πτυχίο - Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο
social 

science, 
business & 

law science

engineering,
manufacturin

g&
construction Total

Τυπικό
προσόν

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

Count 21 4 17 42
% within τυπικό 
προσόν 50,0% 9,5% 40,5% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚ Count 7 1 1 9
c % within τυπικό 

προσόν 77,8% 11,1% 11,1% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within τυπικό 
προσόν 54,9% 9,8% 35,3% 100,0%
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Πίνακας 7.11

Διεύρυνση κύκλου γνωριμιών-δημ.σχέσεις * τταν/μιο πρώτο πτυχίο - Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 
business 

& law science

engineering 
manufacturi 

ng &
construction

Διεύρυνση ΔΕΝ
κύκλου ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
γνωριμιών- 
δημ.σχέσεις

Count 25 5 13 43
% within 
διεύρυνση 
κύκλου 
γνωριμιών- 
δημ.σχέσεις

58,1% 11,6% 30,2% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Count 3 0 5 8
% within
διεύρυνση
κύκλου
γνωριμιών-
δημ.σχέσεις

37,5% ,0% 62,5% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within 
διεύρυνση 
κύκλου 
γνωριμιών-
,διΊΗ·.Ώ&£!5____

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%

Πίνακας 7.12

Δυνατότητα για συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές * παν/μιο πρώτο πτυχίο -
Crosstabulation

παν/μιο πρώτο πτυχίο

Total

social 
science, 
business 

& law science

engineering 
manufacturi 

ng &
constructio

n
Δυνατότητα ΔΕΝ
για συνέχιση ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
σε
διδακτορικές
σπουδές

Count 24 5 17 46
% within 
δυνατότητα για 
συνέχιση σε 
διδακτορικές 
σπουδές

52,2% 10,9% 37,0% 100,0%

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚ
Ε

Count 4 0 1 5
% within 
δυνατότητα για 
συνέχιση σε 
διδακτορικές 
σπουδές

80,0% ,0% 20,0% 100,0%

Total Count 28 5 18 51
% within 
δυνατότητα για 
συνέχιση σε 
διδακτορικές 
σπουδές

54,9% 9,8% 35,3% 100,0%
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Πίνακας 8.1

Βαθμός συνεισφοράς του MBA στην ανάπτυξη των 14 ικανοτήτων - Πίνακας
συχνοτήτων

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Total
Ενίσχυση ικανοτ.στις Count 3 9 28 11 51

από MBA /ο 5,9% 17,6% 54,9% 21,6% 100,0%
Ενίσχυση ικανοτ.στις Count 5 16 25 5 51
γραιιιε^ αναψορε^ uiio ml>/

9,8% 31,4% 49,0% 9,8% 100,0%
Ενίσχυση ικανοτ.στην ορθή Count 3 25 16 7 51

% 5,9% 49,0% 31,4% 13,7% 100,0%
Ενίσχυση εργασίας κάτω Count 3 3 20 17 8 51

5,9% 5,9% 39,2% 33,3% 15,7% 100,0%
Ενίσχυση ερευνητικής Count 6 11 24 10 51
οεινοτητας απο mum Qy

11,8% 21,6% 47,1% 19,6% 100,0%
Ενίσχυση ομαδικότητας από Count 3 9 27 12 51
MBA %

5,9% 17,6% 52,9% 23,5% 100,0%
Ενίσχυση Count 4 14 20 11 2 51

ικανοτήτων από MBA 7,8% 27,5% 39,2% 21,6% 3,9% 100,0%
Ενίσχυση ηγετικών Count 2 10 25 12 2 51

3,9% 19,6% 49,0% 23,5% 3,9% 100,0%
Ενίσχυση ικανότ ατη Count 4 11 11 19 6 51
οιαχειριση προσωπικής 
καριέρας από MBA ° 7,8% 21,6% 21,6% 37,3% 11,8% 100,0%
Ενίσχυση ικανοτ.λήψης Count 2 2 15 29 4 52
αιιοψαοεων uiio mdm

3,8% 3,8% 28,8% 55,8% 7,7% 100,0%
Ενίσχυση αυτοπεποίθησης Count 3 10 30 9 52

5,8% 19,2% 57,7% 17,3% 100,0%
Ενίσχυση ικανοτ.στη λήψη Count 2 2 21 21 6 52
πρωτοβουλιών κ 
καινοτομικών ιδεών από 3,8% 3,8% 40,4% 40,4% 11,5% 100,0%
Ενίσχυση ικανοτ.στη Count 4 4 17 23 4 52

στοιχείων από MBA 7,7% 7,7% 32,7% 44,2% 7,7% 100,0%
Ενίσχυση ικανοτ.στη Count 4 4 14 22 8 52
διαχείριση
προσωπ.σχέσεων-επικοινω’ 7,7% 7,7% 26,9% 42,3% 15,4% 100,0%
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Πίνακας 8.2

Βαθμός στον οποίο απαιτείται να έχει ο εργαζόμενος αναπτυγμένες τις 14 ικανότητες 
στη θέση όπου εργάζεται - Πίνακας συχνοτήτων

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Total
Ανάγκη για ικανοτ.στις Count 2 5 11 18 15 51

θέση εργασίας % 3,9% 9,8% 21,6% 35,3% 29,4% 100,0%
Ανάγκη για ικανοτ.στις γραπτές Count 2 5 5 18 22 52

% 3,8% 9,6% 9,6% 34,6% 42,3% 100,0%
Ανάγκη για ικανοτ.στην ορθή Count 2 4 19 27 52
οισχειριση χρονου στη υεση 
εργασίας % 3,8% 7,7% 36,5% 51,9% 100,0%
Ανάγκη για εργασία κάτω από Count 1 1 8 14 28 52
πίεση στη θέση εργσσίος % 1,9% 1,9% 15,4% 26,9% 53,8% 100,0%
Ανάγκη για ερευνητική δεινότητ Count 3 10 19 10 10 52

% 5,8% 19,2% 36,5% 19,2% 19,2% 100,0%
Ανάγκη για ομαδικότητα στη Count 1 1 14 24 12 52
υεση εργασίας % 1,9% 1,9% 26,9% 46,2% 23,1% 100,0%
Ανάγκη για διαπραγματευτικές Count 3 2 9 20 18 52

% 5,8% 3,8% 17,3% 38,5% 34,6% 100,0%
Ανάγκη για ηγετικές ικανότητες Count 3 6 14 15 12 50

% 6,0% 12,0% 28,0% 30,0% 24,0% 100,0%
Ανάγκη για ικανοτ.στη διαχείρκ Count

_______ 5 3 11 22 11 52

εργασίας % 9,6% 5,8% 21,2% 42,3% 21,2% 100,0%
Ανάγκη για ικανοτ.στη λήψη Count 2 3 8 16 23 52

% 3,8% 5,8% 15,4% 30,8% 44,2% 100,0%
Ανάγκη για αυτοπεποίθηση σπ Count 1 2 4 21 24 52

% 1,9% 3,8% 7,7% 40,4% 46,2% 100,0%
Ανάγκη για ικανοτ.στη λήψη Count 3 5 14 13 17 52
πρεοτορουΛκον κ καΐνοτομ.ιοευτ 
στη θέση εργασίας % 5,8% 9,6% 26,9% 25,0% 32,7% 100,0%
Ανάγκη για ικανοτ.στη διαχείρκ Count 5 4 12 17 14 52

εργασίας % 9,6% 7,7% 23,1% 32,7% 26,9% 100,0%
Ανάγκη για ικανοτ.στη διαχείρκ Count 1 7 19 25 52

νοτ.στη θέση εργασίας % 1,9% 13,5% 36,5% 48,1% 100,0%
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Πίνακας 9.1

Ποιες ήταν οι βελτιώσεις (καλύτεροι όροι εργασίας) που σας προσφέρθηκαν από τις 
επιχειρήσεις λόγω της κατοχής του MBA; - Πίνακας συχνοτήτων

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Total
υψηλότερες αποδοχές Count 2 9 12 6 29

% 6,9% 31,0% 41,4% 20,7% 100,0%

ανάθεση περισσότερων Count 
αρμοδιοτήτων

2 3 3 14 7 29

% 6,9% 10,3% 10,3% 48,3% 24,1% 100,0%

αυξημένες δυνατότητες Count 
για επαγγελματική εξέλιξΓ

5 16 8 29

% 17,2% 55,2% 27,6% 100,0%

αναγνώριση στον Count
εργασιακό χώρο

2 7 14 6 29

% 6,9% 24,1% 48,3% 20,7% 100,0%

αυξημένες δυνατότητες Count 
για λήψη πρωτοβουλιών

3 4 7 11 4 29

% 10,3% 13,8% 24,1% 37,9% 13,8% 100,0%
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