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Εισαγωγή      Κεφάλαιο 1 

ΣΥΝΟΨΗ
Η παρούσα  έρευνα εξέτασε  σε  ποιο  βαθμό  κάποια  χαρακτηριστικά  δημογραφικά, 

επαγγελματικά, κοινωνικά, χαρακτηριστικά υποκίνησης, σταδιοδρομίας και επιχείρησης 

μπορούν  να  προβλέψουν  μια  επαγγελματικά  επιτυχημένη  σταδιοδρομία.  Η 

επαγγελματική  επιτυχία  ουσιαστικά  αποτελείται  από  δύο  παραμέτρους.  Την 

αντικειμενική  επιτυχία  (αμοιβές-ικανοποίηση  αμοιβών,  προαγωγές)  και  την 

υποκειμενική  (επαγγελματική  ικανοποίηση,  ικανοποίηση  σταδιοδρομίας).  Η  έρευνα 

πραγματοποιήθηκε  για  την  ελληνική  αγορά  εργασίας  με  τη  μέθοδο  των 

ερωτηματολογίων.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  προήλθαν  από  ένα  δείγμα  191 

στελεχών  επιχειρήσεων,  οι  οποίοι  έχουν  εργασθεί  για  τουλάχιστον  δύο  έτη  και 

σκιαγραφούν  το  μοντέλο  του  σύγχρονου  επιτυχημένου  στελέχους  στην  Ελλάδα.  Με 

αντικειμενικά κριτήρια, το μοντέλο αφορά εργαζόμενους που απασχολούνται σε μεγάλες 

επιχειρήσεις,  έχουν  αποκτήσει  πτυχίο  από  ανώτατα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  έχουν 

αλλάξει λίγες φορές εργασία και εργοδότη, αναπτύσσουν συνεχώς νέες δεξιότητες, δεν 

έχουν εργαστεί στο εξωτερικό, έχουν υψηλό βαθμό επίτευξης εργασιακών στόχων και 

έχουν  δικαιώματα  επίβλεψης.  Η  εργασία  αποτελεί  σημαντικότατο  κομμάτι  της  ζωής 

τους,  έχουν  ένα  συγκροτημένο  σχέδιο  δράσης,  ενώ  αναπτύσσουν  συνεχώς  τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις. Όσο μεγαλύτερη ηλικία και εργασιακή εμπειρία διαθέτουν 

τόσο πιο εύκολα προάγονται, δύσκολα όμως ικανοποιούνται από τις αμοιβές τους. Όταν 

ένας εργαζόμενος κρίνεται αντικειμενικά επιτυχημένος, τότε και ο ίδιος αισθάνεται έτσι, 

είναι  δηλαδή  επιτυχημένος  και  με  βάση  τα  υποκειμενικά  κριτήρια.  Το  μοντέλο  του 

υποκειμενικά επιτυχημένου στελέχους αφορά  έγγαμους άνδρες, μικρότερης ηλικίας, με 

μικρότερη εργασιακή εμπειρία πλήρους απασχόλησης, που αναπτύσσουν νέες δεξιότητες 

και  έχουν  υψηλό  βαθμό  επίτευξης  στόχων.  Παράλληλα  όσοι  εργάζονται  αρκετά 

απογεύματα εκτός ωραρίου και δεν είναι υπέρμετρα φιλόδοξοι, ενώ έχουν διαμορφώσει 

ένα σχέδιο για την εργασία και τη ζωή τους, ικανοποιούνται ευκολότερα. Τέλος όσοι 

υποστηρίζονται από τον προϊστάμενό τους, έχουν διαμορφώσει δίκτυο διαπροσωπικών 

σχέσεων και εργάζονται σε επιτυχημένες μεν επιχειρήσεις μικρότερου όμως μεγέθους, 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το είδος της εργασίας τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  είναι  να  εξετάσει  σε  ποιο  βαθμό  κάποια 

χαρακτηριστικά δημογραφικά, επαγγελματικά, κοινωνικά, χαρακτηριστικά υποκίνησης, 

σταδιοδρομίας και επιχείρησης μπορούν να προβλέψουν μια επαγγελματικά επιτυχημένη 

σταδιοδρομία.  Η εμπειρική  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  με  βάση  το  μοντέλο  των 

Timothy Judge,  Daniel Cable,  John Boudreau και  Robert Bretz Jr.  (1995),  για  τα 

χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας ενός στελέχους καθώς και το μοντέλο 

των  Thomas NG et al.  (2005), με κριτήρια τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά 

οδήγησε σε μια σειρά ερευνητικών ερωτημάτων. Τα ερωτήματα που προέκυψαν σκοπό 

έχουν  να  καταδείξουν  ποια  είναι  εκείνα  τα  χαρακτηριστικά  ενός  στελέχους  που  το 

κάνουν  πιο  επιτυχημένο  σε  σχέση  με  τους  συναδέλφους  του.  Παράλληλα 

χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηριστικά από την έρευνα του  Dimitrios Mihail (Graduates’ 

Career Orientations and Strategies in Corporate Greece, 2008), τα οποία κατέδειξαν τη 

σημασία που έχουν για την επίτευξη μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας ενός στελέχους οι 

διαπροσωπικές  σχέσεις  και  η  αντίληψη  του  ίδιου  του  εργαζομένου  σε  θέματα  που 

αφορούν την απασχόλησή του. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

που προκύπτουν από κάθε κατηγορία. Οι πρώτες γενικές ερωτήσεις έχουν ως σκοπό να 

πληροφορήσουν για τα βασικά ευρήματα της έρευνας που θα μας απασχολήσουν. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζουμε ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζουν εάν η 

σταδιοδρομία ενός στελέχους είναι επιτυχημένη και ποια τα υποκειμενικά. Παράλληλα, 

εξετάζεται ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά κριτήρια 

της  επιτυχημένης  σταδιοδρομίας  ενός  στελέχους,  καθώς  και  το  πώς  επηρεάζουν  οι 

διαπροσωπικές σχέσεις εντός και εκτός εργασίας μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. 
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Στη  συνέχεια,  προκύπτουν  ερωτήματα που αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των  στελεχών.  Μπορούν  δημογραφικά  χαρακτηριστικά  όπως  το  φύλο,  η  ηλικία,  η 

οικογενειακή κατάσταση, ίσως και οι οικογενειακές υποχρεώσεις αλλά και η εργασία 

του/της συζύγου να επηρεάζουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία; Ταυτόχρονα όμως με τα 

δημογραφικά  χαρακτηριστικά,  ιδιαίτερη  σημασία  έχουν  ερωτήματα  που  προκύπτουν 

αναλύοντας  σημαντικά  επαγγελματικά  χαρακτηριστικά  των  στελεχών.  Εξετάζεται  σε 

ποιο  βαθμό  μπορεί  η  παρούσα  θέση  ευθύνης  στην  επιχείρηση  ενός  στελέχους  να 

επηρεάσει μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Εάν και εφόσον το είδος, το επίπεδο σπουδών 

και   η  οποιαδήποτε  μορφής  επαγγελματική  εμπειρία  σχετίζεται  με  μια  επιτυχημένη 

σταδιοδρομία. Παράλληλα, το θέμα της επίτευξης των ατομικών στόχων κάθε στελέχους 

στα πλαίσια της εργασίας του,  μπορεί  να αποτελέσει  κριτήριο για  την επίτευξη μιας 

επιτυχημένης σταδιοδρομίας;

Υπάρχουν επίσης δύο πολύ σημαντικές κατηγορίες χαρακτηριστικών των στελεχών οι 

οποίες  δημιουργούν μια  σειρά  από ερωτήματα.  Οι  ώρες  εργασίας,  η  φιλοδοξία  ενός 

στελέχους, οι θυσίες που είναι διατεθειμένο να κάνει καθώς και η σημασία που προσδίδει 

στην  εργασία  του  ένα  στέλεχος,  ενδεχομένως  να  μπορούν  να  προεξοφλήσουν  μια 

επιτυχημένη  σταδιοδρομία.  Ιδιαίτερα  σημαντικό  κρίνεται  επίσης  το  γεγονός,  το  πώς 

σχετίζεται  η  ανάληψη πρωτοβουλιών και  η  δημιουργία  ενός  συγκροτημένου  σχεδίου 

σταδιοδρομίας με μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Ιδιαίτερα  στην  ελληνική  κοινωνία  και  την  αγορά  εργασίας  είναι  εμφανείς  οι 

προσπάθειες  των  εργαζομένων  και  των  στελεχών  να  δημιουργήσουν  το  κατάλληλο 

δίκτυο εντός και εκτός εργασιακού χώρο που θα τους βοηθά επαγγελματικά. Σχετίζονται 

οι κοινωνικές επαφές  ενός στελέχους και οι σχέσεις προϊσταμένου - υφισταμένου με μια 

επιτυχημένη  σταδιοδρομία;  Τέλος,  ερωτήματα  προκύπτουν  για  το  κατά  πόσο 

χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος, ο τομέας ή και η επιτυχία μιας επιχείρησης αποτελούν 

κριτήρια που καθορίζουν την επιτυχία ενός στελέχους. 

1.2  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο 2ο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας με όσο 

το δυνατόν περισσότερες αναφορές. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η θεωρία σχετικά με 

τους παράγοντες  που καθορίζουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία,  αντικειμενικούς  και 
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υποκειμενικούς, ενώ παρουσιάζονται οι λόγοι της διαφοροποίησης της συγκεκριμένης 

έρευνας σε σχέση με προηγούμενες. Στο 3ο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία 

της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται η ανάλυση των μεταβλητών του υποδείγματος, 

παρουσιάζονται  οι  υποθέσεις  που  προέκυψαν  από  τη  βιβλιογραφική  έρευνα  του 

προηγούμενου  κεφαλαίου,  και  αναλύεται  η  μεθοδολογία  της  ενσωμάτωσης  των 

μεταβλητών του υποδείγματος σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτέλεσε το 

μέσο  πραγματοποίησης  της  έρευνας.  Στο  4ο κεφάλαιο  γίνεται  η  παρουσίαση  και  η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, μέσω του 

στατιστικού πακέτου SPSS και προέκυψαν με τη μέθοδο της ανάλυσης παλινδρόμησης. 

Στο 5ο κεφάλαιο,  παρουσιάζονται αντίστοιχα τα συμπεράσματα, οι  περιορισμοί και  ο 

τρόπος εφαρμογής της έρευνας στην ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, αμέσως μετά τα 

συμπεράσματα,  παρουσιάζονται  όλες  εκείνες  οι  βιβλιογραφικές  αναφορές  που 

χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο  κεφάλαιο  αυτό  γίνεται  προσπάθεια  για  μια  αναλυτική  παρουσίαση  της 

βιβλιογραφίας με όσο το δυνατόν περισσότερες αναφορές. Στην παράγραφο 2.2 γίνεται η 

ανάλυση  της  θεωρίας  σχετικά  με  τους  παράγοντες  που  καθορίζουν  μια  επιτυχημένη 

σταδιοδρομία  και  στην  παράγραφο  2.3  παρουσιάζονται  οι  λόγοι  για  τους  οποίους 

διαφοροποιείται  το  μοντέλο  της  επιτυχημένης  σταδιοδρομίας  που  θα  παρουσιαστεί 

αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

2.2 ΘΕΩΡΙΑ
Ποιοι  είναι  εκείνοι  οι  παράγοντες  που  οδηγούν  κάποια  στελέχη  στο  να  είναι  πιο 

επιτυχημένα από κάποια άλλα; Το κρίσιμο αυτό ερώτημα έχει απαντηθεί μόνο μερικώς 

στην έως τώρα βιβλιογραφία, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος πως για ένα στέλεχος, μία 

επιτυχημένη σταδιοδρομία μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Οι πρώτες έρευνες 

που  έγιναν  για  τους  παράγοντες  που  κρίνουν  μία  επιτυχημένη  σταδιοδρομία  έγιναν 

αποσπασματικά, χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Παρ’ όλο που το ζήτημα αυτό έχει 

ιδιαίτερη  σημασία,  δυστυχώς  ελάχιστες  εμπειρικές  έρευνες  πραγματοποιήθηκαν  στο 

παρελθόν (Judge et al., 1995). Ταυτόχρονα,  ελάχιστες έρευνες πραγματοποιήθηκαν για 

τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

την  επαγγελματικής  σταδιοδρομίας,  με  όλα  εκείνα  τα  κριτήρια  που  τον  καθορίζουν 

(Hackman &  Oldham,  1974).  Αποσπασματικές  έρευνες  στο  παρελθόν 

πραγματοποιήθηκαν  μόνο  για  τους  υποκειμενικούς  παράγοντες  μιας  επιτυχημένης 

σταδιοδρομίας  (  Mortimer &  Lorence,  1979;  Gattiker &  Larwood,  1986).  Για  μία 

επιτυχημένη σταδιοδρομία όμως απαραίτητος κρίνεται ένας συνδυασμός υποκειμενικών 
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και αντικειμενικών παραγόντων (Greenhaus, Parasuraman, & Wormley, 1990; J Judge et 

al., 1995; Thomas NG et al. 2005). 

Ως επιτυχημένη κρίνεται μια σταδιοδρομία η οποία χαρακτηρίζεται  από μια σειρά 

θετικών ψυχολογικών και επαγγελματικών επιτευγμάτων, απόρροια της επαγγελματικής 

εμπειρίας  ενός  στελέχους  (Judge et al.,  1995).   Μπορούμε  όμως  να  ορίσουμε  την 

επιτυχία  και  ως  «μια  ατομική  οργανωμένη  διαδρομή  κατά  τη  διάρκεια  ετών  με 

συγκεκριμένη πορεία» (Gattiker &  Larwood, 1986).   Βέβαια η πορεία αυτή μπορεί να 

οδηγήσει και στην αποτυχία, αλλά ο ορισμός αυτός κυρίως αφορά την επαγγελματική 

εξέλιξη ως παράγοντα της επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Αυτό που έχει όμως σημασία 

είναι το ποιος είναι εκείνος που θα κρίνει εάν μία σταδιοδρομία είναι επιτυχημένη ή  όχι..

2.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 Από τη στιγμή που η σταδιοδρομία ενός στελέχους κρίνεται από άλλους, τότε εκ των 

πραγμάτων αναφερόμαστε στους αντικειμενικούς παράγοντες που την καθορίζουν.  Στις 

περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, επιτυχημένο θεωρείται ένα στέλεχος 

που κατέχει μια υψηλόβαθμη θέση. Συνήθως οι  managers είναι αυτοί που θεωρούνται 

ιδιαίτερα επιτυχημένοι. Τα βήματα  που χρειάζεται να κάνει ένα απλό στέλεχος για να 

έχει μελλοντικά μία θέση ως manager, είναι εκείνα που θα τον οδηγήσουν στην επιτυχία 

και την εξέλιξη. Θα είναι με αντικειμενικά κριτήρια ένα επιτυχημένο στέλεχος (Gattiker 

& Larwood, 1986). Στις περισσότερες από αυτές τις έρευνες χρησιμοποιήθηκε ένα μόνο 

κριτήριο για τον ορισμό της αντικειμενικής επιτυχίας, είτε δύο κριτήρια ενωμένα. Για 

παράδειγμα  ο  Elliott (1982) ορίζει  την επιτυχία ως ένα συνδυασμό μισθολογικής και 

επαγγελματικής εξέλιξης. Ο Pfeffer (1977) χρησιμοποίησε το επίπεδο των αμοιβών και 

τη θέση ευθύνης του στελέχους ως κριτήρια. Ταυτόχρονα, οι  Gould και  Penley (1984) 

χρησιμοποίησαν  και  αυτοί  την  μισθολογική  εξέλιξη  ως  τον  δείκτη  της  επιτυχίας. 

Παράλληλα ο Kotter (1982) ορίζει πως η επιτυχία είναι ουσιαστικά συνώνυμο με τη λέξη 

manager (Gattiker &  Larwood,  1986).  Παρατηρώντας  όμως  το  σύνολο των ερευνών 

συμπεραίνουμε  πως  η  επιτυχημένη  σταδιοδρομία  μπορεί  να  μετρηθεί  με  δύο 

αντικειμενικά  κριτήρια,  τον  μισθό  και  τον  αριθμό  των  προαγωγών  ενός  στελέχους 

(Gattiker &  Larwood,  1988;  Judge et al.,  1995).  Επομένως,  ως  αντικειμενικά 

   Μπουραζάνας Νικόλαος12



Βιβλιογραφική Επισκόπηση     Κεφάλαιο 2 

επιτυχημένο,  κρίνεται  ένα  στέλεχος  το  οποίο  έχει  να  παρουσιάσει  σημαντικά 

επιτεύγματα στον μισθολογικό τομέα αλλά και σε επίπεδο προαγωγών. 

Στο επίπεδο των προαγωγών υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πώς κάποιο στέλεχος 

μπορεί  να  ανέλθει  τα  σκαλιά  μιας  επιχείρησης.  Σύμφωνα  με  τον  Turner (1960),  οι 

προαγωγές  στην  επαγγελματική  σταδιοδρομία  οφείλονται  τόσο  σε  κάποια  ατομικά 

χαρακτηριστικά του εργαζόμενου όσο και στην εξωτερική βοήθεια που μπορεί να έχει 

αυτός.  Σύμφωνα με την πρώτη άποψη όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία προαγωγή, 

ενώ η δεύτερη άποψη υποστηρίζει πως μόνο όσοι έχουν στήριξη από ανώτατα στελέχη 

μπορούν να προαχθούν.  Το αποτέλεσμα,  η  προαγωγή δηλαδή,  είναι  το ίδιο  σε  κάθε 

περίπτωση, όμως ο τρόπος είναι εκείνος που δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα. Από τη μια 

πλευρά  οι  ικανότητες  και  μόνο  ενός  στελέχους  μπορούν  να  το  οδηγήσουν  στην 

επαγγελματική  εξέλιξη.  Από  την  άλλη  όμως,  τα  στελέχη  εκείνα  που  τυγχάνουν 

«ιδιαίτερης»  μεταχείρισης  από  τα  ανώτερα,  αξίζουν  κάθε  δυνατή  βοήθεια  για  να 

αναδείξουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που τα ανώτερα στελέχη κρίνουν ως σημαντικά. 

(Thomas NG et al., 2005). 

2.2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η επιτυχία όμως μιας σταδιοδρομίας μπορεί και πρέπει να κριθεί και από τον ίδιο τον 

εργαζόμενο, ο οποίος ευθύνεται για τα βήματα που έχει ακολουθήσει. Η αξιολόγηση μιας 

σταδιοδρομίας γίνεται τόσο από ενδογενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες. Ουσιαστικά 

οι εξωγενείς παράγοντες είναι το πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία την επιτυχία ή όχι ενός 

στελέχους,  τα αντικειμενικά δηλαδή κριτήρια.  Ορίζεται  με  μια  σειρά επιβραβεύσεων 

προς τον εργαζόμενο όπως παρουσιάστηκαν πιο πριν. Οι ενδογενείς παράγοντες όμως 

αφορούν τις προτιμήσεις του ίδιου του εργαζόμενου σχετικά με την εξέλιξή του και την 

αντίληψη που ο ίδιος έχει για το επάγγελμα του και τη σταδιοδρομία του  (Gattiker & 

Larwood,  1986).  Στη  βιβλιογραφία,  οι  πιο  συνηθισμένες  έρευνες  που 

πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τους αντικειμενικούς παράγοντες κυρίως. Είναι όμως 

γεγονός πως αρκετά από τα στελέχη που οι υπόλοιποι τα κρίνουν ως επιτυχημένα, δεν 

αισθάνονται  οι  ίδιοι  επιτυχημένοι.  Για  τον  λόγο  όμως  αυτό  είναι  απαραίτητο  να 

αναλυθούν  και  οι  υποκειμενικοί  παράγοντες  που  κρίνουν  την  επιτυχία  μιας 

σταδιοδρομίας.  Το πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται οι  ίδιοι  οι  εργαζόμενοι την επιτυχία 
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τους (Greenhaus, Parasuraman, & Wormley, 1990; Judge et al., 1995; Thomas NG et al., 

2005; Mortimer & Lorence, 1979). 

Ο  Korman (1980)  στην  έρευνα  που  πραγματοποίησε  για  να  διαπιστώσει  τα 

υποκειμενικά  κριτήρια  που  καθορίζουν  την  επιτυχία,  αναφέρει  πως  η  έλλειψη 

ικανοποίησης από την πλευρά του εργαζόμενου για την εργασία του, μπορεί να οδηγήσει 

σε αποξένωση ατομική και κοινωνική. Η ικανοποίηση από την πλευρά του ίδιου του 

εργαζόμενου,  οδηγεί σε μια ορθολογικότερη αντίληψη(Gattiker & Larwood, 1986). Ως 

υποκειμενική  λοιπόν  επιτυχία,  ορίζουμε  ουσιαστικά  την  ατομική  αντίληψη  και 

ικανοποίηση που νιώθει ο εργαζόμενος από την επίτευξη ουσιαστικά των προσωπικών 

του στόχων.  Από τη στιγμή που κατά  τη διάρκεια μιας  σταδιοδρομίας  ένα  στέλεχος 

συνήθως απασχολείται σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, θεωρούμε την επαγγελματική 

ικανοποίηση,  ως  ένα  φυσιολογικό  κομμάτι  των  υποκειμενικών  χαρακτηριστικών. 

Συνήθως,  η επαγγελματική ικανοποίηση προέρχεται  από την εργασιακή εμπειρία του 

ίδιου του στελέχους. Από την άλλη μεριά όμως, όλες εκείνες οι εμπειρίες που αποκτά ένα 

στέλεχος  κατά  τη  διάρκεια  της  σταδιοδρομίας  του,  δημιουργούν  και  ένα  αίσθημα 

ικανοποίησης  για  τη  συνολική  σταδιοδρομία  του.  Στοιχεία  όπως  η  επαγγελματική 

εξέλιξη και εξέλιξη του μισθού αξιολογούνται από τον ίδιο τον εργαζόμενο στον βαθμό 

που ο ίδιος είναι ικανοποιημένος (Greenhaus, Parasuraman, & Wormley, 1990).

2.2.3 ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Υπάρχει  όμως  μία  σύνδεση  ανάμεσα  στα  αντικειμενικά  και  τα  υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά διότι  ένα στέλεχος συνήθως μετρά περισσότερο τα αντικειμενικά του 

επιτεύγματα.  Στην  πραγματικότητα  σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία,  υπάρχει  θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά κριτήρια μιας επιτυχημένης 

σταδιοδρομίας (Judge et al., 1995; Thomas NG et al., 2005). Κάτι τέτοιο ισχύει διότι τα 

αντικειμενικά κριτήρια της επιτυχημένης σταδιοδρομίας είναι γενικά αποδεκτά σε κάθε 

περίπτωση, γεγονός που σημαίνει πως αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι ως επιτυχία, το 

αντιλαμβάνεται και κάθε στέλεχος ξεχωριστά. Συνήθως οι εργαζόμενοι έχουν την τάση 

να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. Μέσω των αμοιβών και των προαγωγών η 

σύγκριση αυτή γίνεται ακόμη πιο εύκολη, που σημαίνει  πως τα στελέχη ευκολότερα 

αντιλαμβάνονται τι σημαίνει επιτυχημένη σταδιοδρομία. 
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Είναι χαρακτηριστικό πως η σημασία που έχουν τα χρήματα και ένα καλό κοινωνικό 

προφίλ, είναι ιδιαίτερη, ακόμη περισσότερο στην ελληνική πραγματικότητα, γεγονός που 

σημαίνει πως εάν ισχύουν τα αντικειμενικά κριτήρια για ένα στέλεχος, τότε υπάρχει και 

μεγάλη επαγγελματική ικανοποίηση. Αυτό που πρέπει  όμως να παρατηρήσουμε είναι 

πως εκτός από την ικανοποίηση που μπορεί να έχει ένα στέλεχος από το επάγγελμά του, 

υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να εξελιχθεί, όπως προνόμια από συντάξεις και διοικητικά 

προνόμια (Thomas NG et al., 2005).

2.3 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το  δείγμα  που  χρησιμοποιήθηκε  στην  έρευνα  είναι  το  πλέον  κατάλληλο,  διότι 

αποτελείται  ως επί το πλείστον από νέους εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων στον 

ελλαδικό χώρο,  οι  οποίοι  έχουν ήδη  στα  χέρια  τους  κάποιον  προπτυχιακό  τίτλο  και 

σημαντική εργασιακή εμπειρία. Έχουν δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται 

για να εξεταστεί το κατά πόσο επιτυχημένοι είναι στον εργασιακό τους χώρο. Για κάθε 

μία από τις εξαρτημένες μεταβλητές του υποδείγματος ακολουθήθηκε μία συγκεκριμένη 

διαδικασία, η οποία προέκυψε μετά από ένα λεπτομερή έλεγχο της βιβλιογραφίας και του 

τρόπου με τον οποίο οι ερευνητές μελέτησαν το συγκεκριμένο ζήτημα κατά το παρελθόν.

Στην πλειοψηφία τους, οι προηγούμενοι ερευνητές των παραγόντων της επιτυχημένης 

σταδιοδρομίας,  ουσιαστικά  χρησιμοποίησαν  δύο  μοντέλα  για  την  εκτίμηση  των 

εξαρτημένων μεταβλητών. Τόσο οι  Thomas NG et al., (2005), όσο και οι  Judge et al., 

(1995),  χρησιμοποίησαν ένα  μοντέλο για  τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά,  αυτά της 

ικανοποίησης των αμοιβών και των προαγωγών, και ένα μοντέλο για τα υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά,  αυτά  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης  και  της  ικανοποίησης 

σταδιοδρομίας. Στην παρούσα όμως έρευνα, πραγματοποιήθηκε μία καινοτομία. Αντί για 

2  ξεχωριστά  μοντέλα,  δημιουργήθηκαν 4,  με  τον  εξής  τρόπο.  Για  τις  αντικειμενικές 

μεταβλητές, το πρώτο μοντέλο αποτελείται από συγκεκριμένες κατηγορίες ανεξάρτητων 

μεταβλητών, δημογραφικές, επαγγελματικές, υποκίνησης, χαρακτηριστικά κοινωνικά και 

επιχείρησης.  Στο  δεύτερο,  αντί  για  την  κατηγορία  των  μεταβλητών  υποκίνησης, 

χρησιμοποιήθηκε ένα χαρακτηριστικό σταδιοδρομίας (proactivity), το οποίο ουσιαστικά 

αντικαθιστά τις μεταβλητές υποκίνησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις 
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υποκειμενικές  μεταβλητές,  στις  οποίες  όμως  προστέθηκαν  και  οι  αντικειμενικές 

μεταβλητές, ως ανεξάρτητες, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως. 

Αυτό  μου  μας  ενδιαφέρει  στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  και  αυτή  η 

διαφοροποίηση του μοντέλου σε σχέση πάντοτε με τα προηγούμενα, διότι υποθέτουμε 

πως  υπάρχει  ιδιαίτερη  σχέση ανάμεσα στις  εξαρτημένες  μεταβλητές  και  σε  αυτό  το 

χαρακτηριστικό  της  σταδιοδρομίας.  Ο  λόγος  για  τον  οποίο  ακολουθήθηκε  αυτή  η 

διαφορετική διαδικασία είναι διπλός. Αφενός το μέγεθος του δείγματος δεν μας επιτρέπει 

ταυτόχρονα  τη  μελέτη  όλων  των  χαρακτηριστικών που μπορούν  να  επηρεάσουν μια 

επιτυχημένη  καριέρα  και  αφετέρου  δόθηκε  ιδιαίτερη  σημασία  σε  αυτό  το  ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό  της  σταδιοδρομίας.  Ουσιαστικά  για  κάθε  μία  από  τις  ανεξάρτητες 

μεταβλητές παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις οι οποίες σαφώς και έχουν κοινά στοιχεία, 

μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και ξεχωριστά.           
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, 

στην  παράγραφο  3.2  γίνεται  η  ανάλυση  των  μεταβλητών  του  υποδείγματος,  στην 

παράγραφο  3.3  παρουσιάζονται  οι  υποθέσεις  της  έρευνας,  στην  παράγραφο  3.4 

αναλύεται η μεθοδολογία της ενσωμάτωσης των μεταβλητών του υποδείγματος σε ένα 

δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτέλεσε το μέσο πραγματοποίησης της έρευνας, 

ενώ η μορφολογία του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.5.  

3.3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες και οι εξαρτημένες μεταβλητές του 

υποδείγματος  που  αναλύεται  και  εξετάζεται  στην  παρούσα  έρευνα.  Η  ανάλυση  έχει 

πραγματοποιηθεί πάντοτε σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα και όχι αυθαίρετα.   

Στην  παρούσα  έρευνα  θα  υποθέσουμε  πως  τα  αντικειμενικά  χαρακτηριστικά  που 

επηρεάζουν την επιτυχημένη σταδιοδρομία ενός στελέχους είναι το επίπεδο των αμοιβών 

(ικανοποίηση από τις αμοιβές) και η αρχαιότητα (αριθμός προαγωγών). Από την άλλη 

μεριά, τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιτυχημένη σταδιοδρομία 

ενός στελέχους είναι η επαγγελματική ικανοποίηση και η ικανοποίηση από τη συνολική 

σταδιοδρομία του εργαζόμενου.  Υποθέτουμε πως μια σειρά ανεξάρτητων μεταβλητών 

επηρεάζουν τα κριτήρια της επιτυχίας. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λεπτομερής ανάλυση 

των ανεξάρτητων μεταβλητών του υποδείγματος και η σχέση τους με τα υποκειμενικά 

και  τα  αντικειμενικά  κριτήρια.  Οι  μεταβλητές  του  υποδείγματος  προέκυψαν  από  τις 

μελέτες  των  Judge et al (1995), Thomas NG et al.,  (2005) και  Mihail (2008)  και 

χωρίζονται  σε  6  κατηγορίες,  οι  οποίες  παρουσιάζονται  αναλυτικότερα παρακάτω και 

είναι  δημογραφικά  χαρακτηριστικά,  επαγγελματικά  χαρακτηριστικά,  κοινωνικά, 

χαρακτηριστικά υποκίνησης, σταδιοδρομίας και χαρακτηριστικά της επιχείρησης. 

Μπουραζάνας Νικόλαος 17



Μεθοδολογία      Κεφάλαιο 3 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά.

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός  εργαζόμενου μπορούν να  επηρεάσουν την 

επαγγελματική συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν και τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που δημιουργούν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία (Judge et al., 1995). Στην έρευνα 

των Judge et al (1995) και Thomas NG et al (2005), παρουσιάζεται η ιδιαίτερη σημασία 

που έχουν κάποιες από τις δημογραφικές μεταβλητές. Η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση  (έγγαμος,  άγαμος),  το  μέγεθος  των  οικογενειακών  υποχρεώσεων  και  η 

εργασία ή όχι του/ της συζύγου είναι οι ανεξάρτητες δημογραφικές μεταβλητές που θα 

μας απασχολήσουν. Κατά τη διάρκεια των ετών συνήθως αυξάνονται οι αμοιβές ενός 

στελέχους,  οπότε  υποθέτουμε  πως  η  ηλικία  επηρεάζει  θετικά  την  αντικειμενικά 

επιτυχημένη σταδιοδρομία. Ταυτόχρονα, παρ’ όλο που οι γυναίκες και στην ελληνική 

πραγματικότητα αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με τους άντρες, το εισόδημα 

των γυναικών είναι μικρότερο συνήθως από αυτό των αντρών συναδέλφων τους (Judge 

et al.,  1995).  Υποθέτουμε  λοιπόν  πως  οι  γυναίκες  στελέχη  επιχειρήσεων  θα  έχουν 

μικρότερο  επίπεδο  αμοιβών,  επομένως  και  λιγότερες  πιθανότητες  για  αντικειμενικά 

επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Η οικογενειακή κατάσταση ενός  στελέχους  παίζει  και  αυτή σημαντικό ρόλο στην 

εξέλιξη.  Πιο  συγκεκριμένα,  τα   παντρεμένα  στελέχη  χαρακτηρίζονται  από  μια 

σταθερότητα,  υπευθυνότητα  και  ωριμότητα,  χαρακτηριστικά  που  έχουν  αποκομίσει 

κυρίως  από  τον  έγγαμο  βίο  τους  (Judge et al.,  1995;  Thomas NG et al.,  2005).. 

Παράλληλα,  εάν  ο/  η  σύζυγος  ενός  στελέχους  εργάζεται  στο  σπίτι  διευκολύνει  την 

επαγγελματική επιτυχία του εργαζόμενου μέλους της οικογένειας (Judge et al., 1995). Οι 

περισσότερες υποχρεώσεις που αφορούν το νοικοκυριό αναλαμβάνονται από τον/ την 

σύζυγο  που  προσφέρει  ταυτόχρονα  την  κατάλληλη  ψυχολογική  υποστήριξη  και 

επαγγελματικές  συμβουλές  που  χρειάζεται  το  εργαζόμενο  στέλεχος.  Από  την  άλλη 

πλευρά όμως εάν και οι δύο σύζυγοι εργάζονται εκτός σπιτιού, ισχύουν διαφορετικές 

καταστάσεις.  Έτσι  υποθέτουμε  πως  το  να  είναι  ένα  στέλεχος  παντρεμένο  επηρεάζει 

θετικά την αντικειμενική επιτυχία, ενώ εάν ο/ η σύζυγος εργάζεται εκτός σπιτιού, τότε η 

αντικειμενικά  επιτυχημένη  σταδιοδρομία  επηρεάζεται  αρνητικά.  Ταυτόχρονα,  όσο 

περισσότερες  ώρες  χρειάζεται  ένα  στέλεχος  για  να  αντιμετωπίσει  τις  οικογενειακές 

υποχρεώσεις, τόσο λιγότερο επιπλέον χρόνο μπορεί να αφιερώσει στην απασχόλησή του. 
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Υποθέτουμε  λοιπόν  πως  ο  χρόνος  που  αφιερώνεται  σε  οικογενειακές  υποχρεώσεις 

επηρεάζει αρνητικά την αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία (Judge et al., 1995).

 Επαγγελματικά χαρακτηριστικά. 

Με  τον  όρο  επαγγελματικά  χαρακτηριστικά,  αναφερόμαστε  σε  όλα  εκείνα  τα 

χαρακτηριστικά  του  εργαζομένου  που  έχουν  καλλιεργηθεί  από  τον  ίδιο,  δηλαδή  τις 

δεξιότητές  και  την  αντίληψή  του.  Στην  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε,  ως 

επαγγελματικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν, στοιχεία των σπουδών του στελέχους, 

της επαγγελματικής του εμπειρίας, της ικανοποίησης από την επίτευξη στόχων και της 

θέσης  ευθύνης  που  καταλαμβάνει  στην  επιχείρηση  που  εργάζεται.  Το  επίπεδο  της 

εκπαίδευσης του εργαζόμενου είναι το πλέον κοινό χαρακτηριστικό που εμφανίζεται στις 

περισσότερες  έρευνες.  Σύμφωνα με  τις  έρευνες  που  έγιναν  στο  παρελθόν,  επηρεάζει 

θετικά στοιχεία όπως η  αμοιβή και η εξέλιξη ενός εργαζομένου (Judge et al., 1995). 

Στην περίπτωσή μας,  το  επιπλέον επίπεδο σπουδών παρ’  όλο που αναφερόμαστε  σε 

στελέχη που έχουν ήδη ένα πτυχίο, μετριέται με τις άλλες μεταπτυχιακές σπουδές που 

τυχόν να έχουν πραγματοποιήσει. Για τον λόγο αυτό υποθέτουμε πως υπάρχει θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο  και την ποσότητα των σπουδών και την αντικειμενικά 

επιτυχημένη σταδιοδρομία. Ταυτόχρονα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για ένα στέλεχος 

και ο τομέας στον οποίο έχει αποκτήσει πτυχίο, διότι κάτι τέτοιο σχετίζεται άμεσα με την 

εργασία  του.  Στελέχη  τα  οποία  έχουν  αποκτήσει  πτυχίο  σε  τομείς  όπως  η  διοίκηση 

επιχειρήσεων, τα οικονομικά, η νομική, είναι μηχανολόγοι, είτε έχουν αποφοιτήσει από 

Α.Ε.Ι. έχουν περισσότερες πιθανότητες οι αμοιβές τους να είναι σε υψηλότερο επίπεδο 

(Judge et al., 1995;  Thomas NG et al., 2005). Υποθέτουμε λοιπόν πως τα στελέχη που 

έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτατες σχολές ή σχολές που να σχετίζονται γενικότερα με τη 

διοίκηση θα έχουν περισσότερες πιθανότητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. 

Εκτός  όμως από το  επίπεδο των γνώσεων και  της  εκπαίδευσης,  η  επαγγελματική 

εμπειρία  αποτελεί  και  αυτή  με  τη  σειρά  της  επαγγελματικό  χαρακτηριστικό.  Η 

οποιαδήποτε  επαγγελματική  εμπειρία,  όπως  η  πλήρης,  η  μερική,  η  προσωρινή 

απασχόληση  είναι  σημαντική.  Παράλληλα,  στοιχεία  όπως  το  ποσοστό  της 

επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  ο  χρόνος  ανεργίας  αλλά  και  η  συχνότητα  των 

μετακινήσεων από εργασία σε εργασία είναι στοιχεία της επαγγελματικής εμπειρίας ενός 
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στελέχους. Σύμφωνα με τους ερευνητές η γενικότερα μεγάλη εργασιακή εμπειρία και 

αυτή σε συνδυασμό με την εκπαίδευση οδηγεί σε σημαντικά επαγγελματικά επιτεύγματα 

(Judge et al.,  1995;  Thomas NG et al.,  2005).  Ταυτόχρονα  για  ένα  στέλεχος  είναι 

ιδιαίτερα  σημαντικό  να  έχει  και  διεθνή  εμπειρία,  διότι  οι  επιχειρήσεις  εκτιμούν  με 

διαφορετικό  πρόσωπο  εργαζόμενους  που  έχουν  εργασθεί  έστω  και  λίγο  στο 

εξωτερικό(Judge et al., 1995;  Thomas NG et al., 2005). Επομένως υποθέτουμε πως η 

οποιαδήποτε μορφής επαγγελματική εμπειρία, κυρίως αυτή του εξωτερικού, επηρεάζει 

θετικά μια αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία. Από την άλλη μεριά όμως, ο χρόνος 

απραξίας ενός στελέχους έρχεται σε αντίθεση με την εργασιακή εμπειρία, με αποτέλεσμα 

να επηρεάζει αρνητικά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες για επαγγελματική επιτυχία και 

φυσικά για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.    

Παράλληλα, η αντίληψη του ίδιου του εργαζόμενου για την φύση του επαγγέλματός 

του  και  για  το  μέγεθος  των  δυνατοτήτων  του  αποτελεί  ικανό  στοιχείο  για  να  τον 

βοηθήσει σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Το να αντιλαμβάνεται το ίδιο το στέλεχος 

ποια  είναι  τα  δυνατά  και  τα  αδύνατα  σημεία  του,  το  βοηθούν  στο  αναπτύξει  τις 

κατάλληλες  επιπλέον  δεξιότητες  και  να  εξελιχθεί  σημαντικά.  Σημαντικό  για  την 

παραμονή ενός εργαζόμενου σε μια θέση είναι εάν οι βαθμός επίτευξης των ατομικών 

του στόχων είναι ιδιαίτερα μεγάλος ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται και εάν ένα 

στέλεχος  θα  εξελιχθεί  μελλοντικά,  διότι  από  την  στιγμή  που  οι  στόχοι  του 

επιτυγχάνονται τότε δεν υπάρχει λόγος για αποχώρηση από τη δουλειά του(Judge et al., 

1995).  Υποθέτουμε  λοιπόν  πως  υπάρχει  θετική  συσχέτιση  ανάμεσα  στον  βαθμό 

επίτευξης των στόχων του εργαζομένου και την αντικειμενική επιτυχία. Τέλος, η θέση 

ευθύνης  του  στελέχους  στην  επιχείρηση  έχει  εξίσου  μεγάλη  σημασία.  Γενικότερα, 

υπάρχουν  τριών  ειδών  στελέχη,  τα  νέα  στελέχη,  αυτά  με  δικαιώματα  επίβλεψης 

εργαζομένων και τα διευθυντικά στελέχη (διευθυντής , αντιπρόεδρος, πρόεδρος κ.λ.π.). 

Όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία βρίσκεται  ένα στέλεχος,  τα αντικειμενικά κριτήρια της 

επιτυχημένης σταδιοδρομίας εμφανίζονται. Για τον λόγο αυτό υποθέτουμε πως η κατοχή 

μιας  διευθυντικής  θέσης  σχετίζεται  θετικά  με  μια  αντικειμενικά  επιτυχημένη 

σταδιοδρομία (Judge et al., 1995). 
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 Μεταβλητές Υποκίνησης.

Παρ’ όλο που δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση για το πως μπορεί να επηρεάσει η 

υποκίνηση που νιώθει ένας εργαζόμενος, τις αμοιβές του, κρίνεται ιδιαίτερη η σημασία 

των  μεταβλητών  υποκίνησης.  Οι  ώρες  εργασίας,  η  σημασία  της  εργασίας  για  τους 

εργαζόμενους και η φιλοδοξία είναι τα χαρακτηριστικά υποκίνησης που μελετούνται. Η 

σχέση των ωρών εργασίας με την αμοιβή και την εξέλιξη είναι δεδομένη. Σημασία όμως 

δεν παίζουν μόνο οι ώρες εργασίας, αλλά ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση και ο 

αριθμός των  extra απογευμάτων που εργάζεται ένα στέλεχος. Εάν αναλογιστεί κανείς 

πως  ανεξάρτητα  με  το  μέγεθός  τους,  ως  μορφή ευελιξίας,  οι  ελληνικές  επιχειρήσεις 

αναγκάζουν τους εργαζομένους  τους να δουλεύουν αντικοινωνικές ώρες τότε η σημασία 

της συγκεκριμένης μεταβλητής στην έρευνα είναι μεγάλη. Ένα στέλεχος που εργάζεται 

αρκετές φορές τα απογεύματα, εκτός ωραρίου, αναγκάζεται να θυσιάσει στοιχεία από 

την οικογενειακή και την κοινωνική του ζωή, ταυτόχρονα όμως καταφέρνει να κερδίζει 

το σεβασμό και την εκτίμηση τόσο των συναδέλφων του όσο και των προϊσταμένων του. 

Υποθέτουμε  λοιπόν  πως  όσο  περισσότερες  ώρες  και  απογεύματα  εκτός  ωραρίου 

εργάζεται ένα στέλεχος, τόσο πιο αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία μπορεί να 

έχει (Judge et al.,  1995). Παράλληλα, εκτός από τις ώρες εργασίας, για ένα στέλεχος 

σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ώρες που επιθυμεί το ίδιο να εργάζεται. Φυσικά για ένα 

επιχειρηματία, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Όμως και για τον ίδιο τον εργαζόμενο, 

αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό υποκίνησης διότι δείχνει το ενδιαφέρον για την εργασία 

του. Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργάζονται όσο περισσότερο γίνονται, βρίσκουν 

κίνητρα  σε  αυτό  και  έχουν  αρκετές  πιθανότητες  για  μια  επιτυχημένη  σταδιοδρομία 

(Judge et al., 1995). 

Η ποσότητα των ωρών εργασίας ενός στελέχους σχετίζεται άμεσα με τη σημασία που 

έχει  για  το καθένα η έννοια της  εργασίας.  Η σημασία της αλλάζει  από κοινωνία σε 

κοινωνία,  αλλά  γεγονός  είναι  πως  όσο  πιο  σημαντική  είναι  η  εργασία  για  έναν 

εργαζόμενο, τόσες περισσότερες θυσίες είναι διατεθειμένος να κάνει γι’ αυτήν. Οι θυσίες 

συνήθως οδηγούν και σε επιβράβευση, με αποτέλεσμα τα στελέχη στα οποία η εργασία 

αποτελεί  σημαντικό  κομμάτι  της  ζωής  τους,  να  πληρώνονται  καλύτερα  και  να 

προάγονται  γρηγορότερα (Judge et al.,  1995;  Thomas NG et al.,  2005).  Υποθέτουμε 

λοιπόν πως όσο μεγαλύτερη σημασία έχει για ένα στέλεχος η εργασία στη ζωή του, τόσο 
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πιο  αντικειμενικά  επιτυχημένη  σταδιοδρομία  θα  έχει.  Ακόμη  όμως  μια  μεταβλητή 

υποκίνησης  είναι  η  φιλοδοξία.  Η επιθυμία  ενός  εργαζόμενου  να  προχωρήσει  και  να 

εξελιχθεί τόσο μισθολογικά όσο και σε επίπεδο θέσεως είναι χαρακτηριστικό επιτυχίας 

(Judge et al., 1995). Υποθέτουμε πως η επιθυμία ενός στελέχους να ανέβει επίπεδα στην 

ιεραρχία  μιας  επιχείρησης  επηρεάζει  θετικά  μια  αντικειμενικά  επιτυχημένη 

σταδιοδρομία. 

 Χαρακτηριστικό σταδιοδρομίας

Παράλληλα,  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  για  ένα  στέλεχος  να  αντιλαμβάνεται  που 

βρίσκονται οι ευκαιρίες για τον ίδιο και να τις εκμεταλλεύεται. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι 

έχουν ένα συγκροτημένο σχέδιο για την εξέλιξή της σταδιοδρομίας τους, φροντίζουν να 

παίρνουν όλες εκείνες τις κατάλληλες πρωτοβουλίες που χρειάζονται και καταφέρνουν 

να επηρεάσουν θετικά όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να τους δώσουν 

ευκαιρίες (Bateman & Crant, 1993). Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι καταστάσεις 

αλλά  και  άνθρωποι.  Συνήθως  τα  ανώτατα  στελέχη  επιβραβεύουν  εργαζόμενους  που 

βλέπουν  τη  σταδιοδρομία  τους  με  ένα  διαφορετικό  μάτι.  Υποθέτουμε  λοιπόν  πως 

στελέχη που σχεδιάζουν προσεκτικά τη σταδιοδρομία τους μπορούν να το επιτύχουν 

(Thomas NG et al., 2005).

 Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Οι διαπροσωπικές σχέσεις που μπορεί να αναπτύξει ένα στέλεχος εντός και εκτός του 

εργασιακού του περιβάλλοντος αποτελούν, ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, σημαντικό 

κομμάτι  της  συγκεκριμένης  έρευνας  (Thomas NG et al.,  2005).  Βέβαια,  το  να 

χρησιμοποιεί  κανείς  μόνο  τις  διαπροσωπικές  του  σχέσεις  για  να  ανελιχθεί  αποτελεί 

αρνητικό στοιχείο και σε τέτοια περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στοιχείο 

μιας  επιτυχημένης  σταδιοδρομίας.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  αναφερόμαστε  στο 

δίκτυο των επαφών που έχει δημιουργήσει ένα στέλεχος. Εντός της εταιρείας, οι σχέσεις 

που αναπτύσσει με τους συναδέλφους του μπορούν να τον ωφελήσουν κυρίως στους 

τομείς της πληροφόρησης και της αρμονικής συνεργασίας. Παράλληλα, δεν πρέπει να 

ξεχνούμε  πόσο  σημαντική  μπορεί  να  είναι  και  η  βοήθεια  που  μπορεί  να  έχει  ένας 

εργαζόμενος  από  τους  προϊσταμένους  του.  Εκτός  από  τη  σωστή  συνεργασία  μεταξύ 
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προϊσταμένου  και  υφισταμένου  και  τη  σωστή πληροφόρηση,  ένα  ανώτερο στέλεχος, 

όπως  αναφέρθηκε  και  προηγουμένως  μπορεί  να  βοηθήσει  άμεσα  στη  γρηγορότερη 

εξέλιξη ενός στελέχους. Πόσο μάλλον όταν συνεργάζεται μαζί του. Ταυτόχρονα, είναι 

καλό για το στέλεχος να έχει δημιουργήσει το κατάλληλο δίκτυο επαφών και εκτός της 

επιχείρησης που εργάζεται. Το δίκτυο αυτό μπορεί να τον βοηθήσει κυρίως σε θέματα 

πληροφόρησης για την αγορά εργασίας. Υποθέτουμε λοιπόν πως η κοινωνικότητα ενός 

στελέχους και η υποστήριξη από τους προϊσταμένους του,  σχετίζονται  θετικά με μια 

επιτυχημένη σταδιοδρομία. 

 Χαρακτηριστικά επιχείρησης. 

Τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια τέτοια 

έρευνα, διότι η επιχείρηση αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται 

ένα στέλεχος. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το μέγεθος της επιχείρησης, εάν αυτή είναι 

επιτυχημένη,  ο  τομέας  και  ο  κλάδος  στον  οποίο  αυτή  δραστηριοποιείται.  Τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις αμοιβές όσο και τις προαγωγές 

ενός  στελέχους  (Judge et al.,  1995).  Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι  το  μέγεθος  της 

επιχείρησης, για το οποίο οι απόψεις διίστανται. Υπάρχει η αντίληψη, ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα,  πως  οι  αμοιβές  σε  μία  σχετικά  μεγάλη  επιχείρηση είναι  υψηλότερες.  Αυτό 

ισχύει  εν  μέρει,  διότι  οι  μεγάλες  επιχειρήσεις  πρέπει  να  πληρώσουν  μια  πληθώρα 

εργαζομένων και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως τους πληρώνουν όλους καλά. Στο 

θέμα επίσης  των προαγωγών,   τα  πράγματα δεν  είναι  ξεκάθαρα.  Μπορεί  οι  μεγάλες 

επιχειρήσεις να έχουν πιο πολλές κενές θέσεις και επομένως πιο πολλές δυνατότητες 

εξέλιξης, έχουν όμως και περισσότερους εργαζόμενους να συναγωνίζονται για τις θέσεις 

αυτές. Για τον λόγο αυτό υποθέτουμε πως το μέγεθος μιας επιχείρησης είναι ένα σχετικό 

χαρακτηριστικό, η σχέση του όμως με μια αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία ενός 

στελέχους δεν είναι τόσο ξεκάθαρη.

Παράλληλα,  σημαντικό  ρόλο  παίζει  και  σε  ποια  επιχείρηση  βρίσκεται  ένας 

εργαζόμενος. Σε επιτυχημένη ή όχι; Μέσα σε μια επιτυχημένη, κερδοφόρα επιχείρηση, 

ένα  στέλεχος  έχει  περισσότερες  πιθανότητες  να  ωφεληθεί  κυρίως  στον  οικονομικό 

τομέα, καθώς η κερδοφορία της επιχείρησης επηρεάζει και τη δική του (Judge et al., 

1995). Υποθέτουμε πως εάν η επιχείρηση που εργάζεται ένα στέλεχος είναι επιτυχημένη, 
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τότε το γεγονός αυτό επηρεάζει και τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της επιτυχημένης 

σταδιοδρομίας. 

Εξετάζουμε  επίσης  και  τον  τομέα  της  επιχείρησης,  εάν  δηλαδή  είναι  δημόσια  ή 

ιδιωτική. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για μεγαλύτερο εισόδημα 

και προοπτικές γρηγορότερης εξέλιξης στην ιεραρχία,  κυρίως εξαιτίας του γεγονότος 

πως και τα δύο αυτά στοιχεία σχετίζονται σε βαθμό μεγαλύτερο από ότι στον δημόσιο 

τομέα, με την ατομική επίδοση του εργαζόμενου. Για το λόγο αυτό θα μπορούσαμε να 

πούμε πως οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα έχουν κάποιες περισσότερες πιθανότητες 

για επιτυχημένη σταδιοδρομία, γεγονός που μένει να αποδειχθεί εάν και εφόσον ισχύει 

και στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, ο κλάδος στον οποίο απασχολείται ένα στέλεχος, 

είτε  αυτός  είναι  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών,  είτε  βιομηχανία,  επηρεάζει 

διαφορετικά τις πιθανότητες επιτυχίας.  

 Χαρακτηριστικά υποκειμενικής επιτυχίας. 

Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  τα  κριτήρια  για  μια  υποκειμενικά  επιτυχημένη 

σταδιοδρομία  είναι  δύο  :  η  επαγγελματική  ικανοποίηση  και  η  ικανοποίηση  από  τη 

συνολική του σταδιοδρομία. Η σχέση των κριτηρίων αυτών με τα αντικειμενικά κριτήρια 

είναι  θετική  (Thomas NG et al.,  2005).  Το  γεγονός  αυτό  χρησιμοποιείται  και  στην 

παρούσα  έρευνα.  Σύμφωνα  και  με  τη  βιβλιογραφία  υποθέτουμε  λοιπόν  πως  η 

αντικειμενική  επιτυχία  θα  επηρεάζει  θετικά  την  υποκειμενική  (Judge et al.,  1995; 

Thomas NG et al.,  2005).  Όπως  είναι  φυσιολογικό,  για  ένα  στέλεχος  οποιαδήποτε 

μορφής εξέλιξη, είτε αυτή είναι μισθολογική είτε σε θέματα προαγωγής, αναγκαστικά 

επηρεάζει  προς  το  θετικό  και  την  ψυχολογία  του.  Δημιουργείται  εύλογα  λοιπό  ένα 

αίσθημα  ικανοποίησης  για  τον  εργαζόμενο.  Το  αντίθετο,  να  επηρεάζει  δηλαδή  η 

υποκειμενική επιτυχία την αντικειμενική δεν έχει  ακόμη αποδειχθεί.  Ενδεχομένως να 

υπάρχει και μια αντίστροφη σχέση, όμως αυθαίρετα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τη 

μορφή της σχέσης αυτής. 

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πως, οι μεταβλητές που αναλύθηκαν παραπάνω 

και αφορούν την αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία, δεν σχετίζονται όλες με τον 

ίδιο τρόπο με την υποκειμενικά επιτυχημένη (Thomas NG et al., 2005). Από την στιγμή 

που η υποκειμενική επιτυχία αφορά την ατομική ικανοποίηση του κάθε στελέχους, όπως 
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είναι φυσιολογικό, οι προτιμήσεις του κάθε στελέχους στα θέματα των αμοιβών και της 

εξέλιξης  μπορεί  να  διαφέρουν.  Κυρίως  τα  δημογραφικά,  τα  επαγγελματικά  και  τα 

χαρακτηριστικά υποκίνησης είναι αυτά που διαμορφώνουν τις ατομικές αντιλήψεις των 

στελεχών διότι είναι προσωπικά (Thomas NG et al., 2005). 

Πιο  συγκεκριμένα,  ένα  στέλεχος  σχετικά  έμπειρο  και  μεγαλύτερο  σε  ηλικία 

αντιλαμβάνεται  διαφορετικά  το  θέμα  των  αμοιβών  από  ένα  πιο  νέο  και  άπειρο.  Οι 

απαιτήσεις του είναι σαφώς μεγαλύτερες, με αποτέλεσμα να ικανοποιείται σχετικά πιο 

δύσκολα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τόσο η ηλικία όσο και η εμπειρία (εργασιακή 

και  επαγγελματική),  επηρεάζουν  αρνητικά  τη  συνολική  ικανοποίηση  για  τη 

σταδιοδρομία ενός στελέχους. Παράλληλα, δεν είναι απαραίτητο πάντοτε στελέχη που 

είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα και επιθυμούν τη συνεχή εξέλιξή τους να είναι ταυτόχρονα και 

ικανοποιημένα. Το αντίθετο μάλιστα, ένα στέλεχος που θέτει υψηλούς στόχους, επιθυμεί 

να ανελιχθεί συνήθως επειδή δεν είναι ικανοποιημένο από την επαγγελματική του θέση. 

Επομένως  υποθέτουμε  πως  η  φιλοδοξία  σχετίζεται  αρνητικά  με  την  επαγγελματική 

ικανοποίηση.  Ένα ακόμη χαρακτηριστικό το  οποίο  είναι  ιδιαίτερα  εμφανές  και  στην 

ελληνική  πραγματικότητα  είναι  πως  οι  γυναίκες  στελέχη  δεν  έχουν  τόσο  μεγάλες 

απαιτήσεις σχετικά με τα ζητήματα των αμοιβών και των προαγωγών (Thomas NG et al., 

2005). Σε σχέση με τους άντρες, οι γυναίκες τείνουν να είναι ευχαριστημένες με λιγότερα 

χρήματα,  εξαιτίας  κυρίως  της  εσφαλμένης  αντίληψης  που  έχει  δημιουργηθεί  πως  οι 

άντρες είναι πιο ικανοί. 

Υπάρχουν όμως και άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αρνητικά τα υποκειμενικά 

κριτήρια της επιτυχίας. Το επίπεδο της μόρφωσης και οι ώρες εργασίας είναι δύο από 

αυτά. Για παράδειγμα εάν έχουμε δύο στελέχη που αμείβονται το ίδιο, το στέλεχος το 

οποίο εργάζεται σχετικά λιγότερες ώρες και δεν έχει αποκτήσει κάποιον μεταπτυχιακό 

τίτλο, θα είναι πιο ικανοποιημένο από την επαγγελματική του κατάσταση σε σχέση με 

ένα άλλο που εργάζεται περισσότερες ώρες και έχει κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο.  Τέλος, 

η μεταβλητή που αφορά το ποσοστό επίτευξης των ατομικών στόχων σχετίζεται και αυτή 

αρνητικά  με  την  υποκειμενικά  επιτυχημένη  σταδιοδρομία.  Τα  στελέχη  που  θέτουν 

ιδιαίτερα  υψηλά  standards στο  θέμα  της  επίτευξης  των  στόχων  τους,  συνήθως 

ικανοποιούνται δυσκολότερα σε σχέση με στελέχη που έχουν πιο μετριοπαθή αντίληψη 

(Thomas NG et al., 2005). 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι ανεξάρτητες και οι 

εξαρτημένες μεταβλητές του μοντέλου της επιτυχημένης σταδιοδρομίας που εξετάζεται 

στην παρούσα έρευνα. 

Πίνακας   3  .1        Παρουσίαση μεταβλητών  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Α. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Β. Επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
α1. Φύλο β1. Επίπεδο εκπαίδευσης 
α2. Ηλικία β2. Μεταπτυχιακό
α3. Οικογενειακή Κατάσταση β3. Επαγγελματική εμπειρία
α4. Εργασία Συζύγου β4. Εργασιακή εμπειρία (πλήρης)
α5. Ώρες οικογενειακών υποχρεώσεων β5. Εργασιακή εμπειρία (προσωρινή)

β6. Εργασιακή εμπειρία (μερική)
Γ. Μεταβλητές Υποκίνησης β7. Εργασιακή εμπειρία (σπουδές)
γ1. Ώρες εργασίας β8. Ανεργία 
γ2. Ώρες επιθυμητής εργασίας β9. Επαγγελματική εκπαίδευση
γ3. Extra απογεύματα β10. Κινητικότητα
γ4. Σημασία εργασίας β11. Ανάπτυξη δεξιοτήτων
γ5. Φιλοδοξία β12. Εργασία στο εξωτερικό

β13.  Βαθμός επίτευξης στόχων
β14. Θέση ευθύνης 

Δ. Χαρακτηριστικό σταδιοδρομίας 
δ1. Μεταβλητή σταδιοδρομίας ΣΤ. Χαρακτηριστικά επιχείρησης.

στ1. Μέγεθος επιχείρησης
Ε. Κοινωνικά χαρακτηριστικά στ2. Κλάδος επιχείρησης
ε1. Υποστήριξη προϊσταμένου στ3. Τομέας επιχείρησης
ε2. Διαπροσωπικές σχέσεις στ4. Επιτυχία επιχείρησης

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΤ. Αντικειμενική επιτυχία Ζ. Υποκειμενική επιτυχία
στ1. Ικανοποίηση αμοιβών ζ1. Επαγγελματική ικανοποίηση  
στ2. Προαγωγές ζ2. Ικανοποίηση σταδιοδρομίας
3.2 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο σημείο αυτό παρατίθενται οι υποθέσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των 

ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Οι εννέα πρώτες υποθέσεις παρουσιάζουν 

τη σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών με τις εξαρτημένες, ενώ η τελευταία, τη σχέση 

αντικειμενικών – υποκειμενικών μεταβλητών.  

Υπόθεση 1η :  Οι δημογραφικές μεταβλητές που αφορούν στελέχη σχετικά μεγάλα σε 

ηλικία, τα οποία είναι άντρες, παντρεμένοι, με τη σύζυγο τους να εργάζεται εντός σπιτιού 
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και αφιερώνουν σχετικά λίγες ώρες σε οικογενειακές υποχρεώσεις, σχετίζονται θετικά η 

κάθε μία με την αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία. 

Υπόθεση 2η : Οι δημογραφικές μεταβλητές που αφορούν στελέχη σχετικά μικρότερα σε 

ηλικία,  τα  οποία  είναι  γυναίκες  σχετίζονται  θετικά  η  κάθε  μία  με  την  υποκειμενικά 

επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Υπόθεση  3η :  Οι  επαγγελματικές  μεταβλητές  που  αφορούν  στελέχη  που  κατέχουν 

ιδιαίτερα  υψηλή θέση,  με  υψηλό επίπεδο και  ποιότητα σπουδών,  επαγγελματική και 

εργασιακή εμπειρία και μεγάλο βαθμό επίτευξης στόχων, σχετίζονται θετικά η κάθε μία 

με την αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Υπόθεση 4η : Οι επαγγελματικές μεταβλητές που αφορούν στελέχη με υψηλό επίπεδο 

και ποιότητα σπουδών, επαγγελματική και εργασιακή εμπειρία, σχετίζονται αρνητικά  η 

κάθε μία με την υποκειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Υπόθεση  5η : Οι  μεταβλητές  υποκίνησης  ενός  στελέχους  όπως  οι  αρκετές  ώρες 

εργασίας, οι αρκετές ώρες επιθυμητής εργασίας, ο μεγάλος αριθμός απογευμάτων εκτός 

ωραρίου που εργάζεται ένα στέλεχος, η υπέρμετρη φιλοδοξία, η ιδιαίτερη σημασία της 

εργασίας στη ζωή του, σχετίζονται θετικά η κάθε μία με την αντικειμενικά επιτυχημένη 

σταδιοδρομία.

Υπόθεση  6η :  Οι  μεταβλητές  υποκίνησης  όπως  οι  αρκετές  ώρες  εργασίας  και  η 

υπέρμετρη  φιλοδοξία  ενός  στελέχους,   σχετίζονται  αρνητικά   η  κάθε  μία  με  την 

υποκειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Υπόθεση 7η : Η μεταβλητή που αφορά το σωστό σχεδιασμό της  σταδιοδρομίας  ενός 

στελέχους σχετίζεται θετικά με την αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Υπόθεση 8η : Οι κοινωνικές μεταβλητές που αφορούν στελέχη τα οποία συνεργάζονται 

αρμονικά με τους προϊσταμένους τους  και  έχουν δημιουργήσει  το κατάλληλο δίκτυο 
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επαφών εντός και εκτός εργασίας, σχετίζονται θετικά η κάθε μία με την αντικειμενικά 

επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Υπόθεση  9η :  Η  μεταβλητή  επιχείρησης  που  αφορά  στελέχη  που  εργάζονται  σε 

επιτυχημένες  επιχειρήσεις,  σχετίζεται  θετικά  με  την  αντικειμενικά  επιτυχημένη 

σταδιοδρομία.

Υπόθεση  10η : Οι  αντικειμενικές  μεταβλητές  των  αμοιβών  και  των  προαγωγών 

σχετίζονται θετικά η κάθε μία με την υποκειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία.

3.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 Χαρακτηριστικά αντικειμενικής επιτυχίας.

Οι πληροφορίες που αφορούν το επίπεδο των αμοιβών είναι σχετικά δυσεύρετες, διότι 

τις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  οι  εργαζόμενοι  αρνούνται  να  απαντήσουν  σε 

ερωτήσεις  που  αφορούν  συγκεκριμένα  το  επίπεδο  αυτών  των  αμοιβών.  Αρνούνται 

δηλαδή να δηλώσουν ξεκάθαρα πόσο πληρώνονται για κάθε υπηρεσία που προσφέρουν. 

Στις  έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα υπήρχαν σαφείς  πληροφορίες για  το 

μέγεθος  των  αμοιβών  καθώς  τα  δεδομένα  αυτά  στο  εξωτερικό  υπάρχουν  σε  βάσεις 

δεδομένων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα στελέχη κλήθηκαν να απαντήσουν σε δύο 

ερωτήσεις σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις αμοιβές. Οι ερωτήσεις αυτές 

προέκυψαν από το εργαλείο “The Job Diagnostic Survey” των  Hackman και  Oldham 

(1974),  στις  οποίες  οι  εργαζόμενοι  βαθμολογούν  με  βάση  μία  κλίμακα  Likert  από 

1(καθόλου) μέχρι 5(πάρα πολύ). Οι ερωτήσεις είναι οι εξής : 

1. Είμαι ευχαριστημένος από τον μισθό μου και τις επιπλέον αμοιβές μου στην εταιρεία. 

2.  Σε  ποιο  βαθμό  είμαι  ευχαριστημένος  από  τον  μισθό  μου  σε  σχέση  με  αυτά  που 

προσφέρω.

Ο αριθμός των προαγωγών μετρήθηκε ζητώντας από τα στελέχη να υποδείξουν τον 

αριθμό των προαγωγών που είχαν στην εταιρεία που εργάζονται, απαντώντας στη εξής 

ερώτηση: 

1. Πόσες προαγωγές είχατε στην εταιρεία που εργάζεσθε ; (Judge et al., 1995)
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 Χαρακτηριστικά υποκειμενικής επιτυχίας. 

Η ικανοποίηση  από  τη  συνολική  σταδιοδρομία  μετρήθηκε  σύμφωνα  με  τις  πέντε 

ερωτήσεις που προέκυψαν από την έρευνα των Greenhaus,  Parasuraman, και  Wormley 

(1990),  στις  οποίες  οι  εργαζόμενοι  βαθμολογούν  με  βάση  μία  κλίμακα  Likert  από 

1(καθόλου) μέχρι 5(πάρα πολύ). Ενδεικτικά, κάποιες από τις ερωτήσεις είναι οι εξής : 

1. Είμαι ευχαριστημένος με τις επιτυχίες που είχα στην καριέρα μου.

2. Είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδο που πέτυχα σε σχέση με τους μισθολογικούς μου 

στόχους.

3. Είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδο που πέτυχα σε σχέση με την ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση μετρήθηκε με δύο ερωτήσεις που προέκυψαν από την 

έρευνα των  Judge et al.,  (1995),  στις οποίες οι εργαζόμενοι βαθμολογούν με βάση μία 

κλίμακα Likert  από 1(καθόλου) μέχρι 5(πάρα πολύ). Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι εξής :

1. Σε τι ποσοστό του χρόνου μου είμαι ευχαριστημένος από την εργασία μου σε γενικές 

γραμμές.

2. Είμαι ευχαριστημένος από την εργασία μου σε γενικές γραμμές. 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Οι  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  τα  δημογραφικά  χαρακτηριστικά  ήταν  σαφείς.  Τα 

στελέχη  κλήθηκαν  απλά  να  απαντήσουν  στις  ερωτήσεις  που  αφορούν  το 

φύλο(άρρεν=0,θύλη=1), την ηλικία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση (άγαμος=0, 

έγγαμος=1), εάν ο/η σύζυγος εργάζεται (ναι=0, όχι=1) καθώς και το μέγεθος των ωρών 

που αφιερώνουν σε οικογενειακές  υποχρεώσεις.  Εξαιτίας  όμως του γεγονότος  πως η 

πλειοψηφία  των  εργαζομένων  είναι  άγαμοι,  και  από  τους  έγγαμους  το  92%  έχει 

εργαζόμενο σύζυγο, η μεταβλητή της εργασίας του συζύγου δεν χρησιμοποιήθηκε στη 

στατιστική ανάλυση.   

 Επαγγελματικά χαρακτηριστικά. 

Από τη στιγμή που το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε νέα στελέχη επιχειρήσεων, 

είναι προφανές πως όλοι έχουν αποκτήσει κάποιον προπτυχιακό τίτλο. Το επίπεδο των 
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σπουδών τους,  μετρήθηκε ζητώντας από αυτούς να μας υποδείξουν τον προπτυχιακό 

τίτλο  που  έχουν  αποκτήσει.  Η  πλειοψηφία  όμως  των  ερωτηθέντων  απάντησε, 

δηλώνοντας ότι  ο προπτυχιακός τους τίτλος είτε είναι από Α.Ε.Ι.  είτε από Τ.Ε.Ι.  Με 

αυτόν τον τρόπο διαφοροποιήθηκε και η κωδικοποίηση(0=Α.Ε.Ι. , 1=Τ.Ε.Ι.). Η ποσότητα 

των  σπουδών  μετρήθηκε  μέσω  του  μεταπτυχιακού  τίτλου.  Όσοι  έχουν  αποκτήσει 

κάποιον  μεταπτυχιακό  τίτλο,  απάντησαν  στην  αντίστοιχη  ερώτηση  (όχι=0,ναι=1).  Η 

επαγγελματική εμπειρία, μετρήθηκε ζητώντας από τους ερωτηθέμενους να απαντήσουν 

στην εξής ερώτηση : 

1.  Έχετε εργασθεί στην τρέχουσα επιχείρηση σε μήνες (Mihail, 2008)

Η εργασιακή εμπειρία μετρήθηκε, ζητώντας από τους ερωτηθέμενους να απαντήσουν 

σε μια σειρά τεσσάρων ερωτήσεων, που προέκυψαν από την έρευνα του Mihail, (2008), 

οι οποίες όμως χρησιμοποιήθηκαν ως ξεχωριστές μεταβλητές  : 

1. Στον επαγγελματικό σας βίο έχετε εργασθεί υπό πλήρη απασχόληση σε μήνες. 

2. Στον επαγγελματικό σας βίο έχετε εργασθεί υπό προσωρινή απασχόληση σε μήνες 

3. Στον επαγγελματικό σας βίο έχετε εργασθεί υπό μερική απασχόληση σε μήνες. 

4. Στον επαγγελματικό σας βίο έχετε εργασθεί ενώ ταυτόχρονα σπουδάζατε σε μήνες.

Η εργασία στο εξωτερικό μετρήθηκε με την αντίστοιχη ερώτηση (ναι=0, όχι=1). Ο 

χρόνος επαγγελματικής εκπαίδευσης και ο χρόνος ανεργίας μετρήθηκαν σε μήνες με τα 

αντίστοιχα ερωτήματα . Το επίπεδο της κινητικότητας των εργαζομένων μετρήθηκε με 

τις εξής δύο ερωτήσεις, που προέκυψαν από την έρευνα του Mihail, (2008),:

1. Πόσες θέσεις εργασίας έχετε αλλάξει στην περίοδο δύο ετών; 

2. Πόσους εργοδότες – επιχειρήσεις αλλάξατε στην περίοδο των πρώτων δύο ετών;  

Ο βαθμός της επίτευξης των στόχων του στελέχους μετρήθηκε με μία ερώτηση στην 

οποία οι εργαζόμενοι βαθμολογούν με βάση μία κλίμακα Likert  από 1(καθόλου) μέχρι 

5(πάρα πολύ), που προέκυψε από την έρευνα των Judge et al., (1995) και είναι η εξής :

1. Πως κρίνετε τον βαθμό επίτευξης στόχων σας στα πλαίσια της εργασία σας ;

Η  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  των  εργαζομένων  μετρήθηκε  με  μια  σειρά  τριών 

ερωτήσεων,  που  προέκυψαν  από  την  έρευνα  του  Mihail,  (2008),  στις  οποίες  οι 

εργαζόμενοι βαθμολογούν με βάση μία κλίμακα  Likert  από 1(καθόλου) μέχρι 5(πάρα 

πολύ). Ενδεικτικά, κάποιες από τις ερωτήσεις είναι οι εξής :
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1.  Έχω  αναπτύξει  δεξιότητες  που  μπορεί  να  μου  χρειαστούν  σε  μελλοντικές  θέσεις 

εργασίας

2. Έχω αποκομίσει γενικότερη εμπειρία σχετικά με την επιχείρηση που εργάζομαι

Τέλος, η θέση ευθύνης του στελέχους στην επιχείρηση μετρήθηκε με δύο ξεχωριστές 

ερωτήσεις  για  περισσότερη κατανόηση.  Στην πρώτη η εργαζόμενοι  περιέγραψαν την 

παρούσα θέση τους στην επιχείρηση που εργάζονται, ενώ στη δεύτερη απάντησαν σε 

ποια από τις τρεις ερωτώμενες κατηγορίες στελεχών ανήκουν (νέο στέλεχος=0, στέλεχος 

με  δικαιώματα επίβλεψης  εργαζομένων=1,  διευθυντικό  στέλεχος=2).  Ουσιαστικά  μας 

ενδιαφέρει  μόνο   η  δεύτερη  ερώτηση,  απλά  η  πρώτη  χρησιμοποιήθηκε  για  να 

συμπληρωθούν τυχόν κενά στη δεύτερη ερώτηση.   

 Μεταβλητές Υποκίνησης. 

Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, οι ώρες επιθυμητής εργασίας ανά εβδομάδα και ο 

αριθμός  των  extra απογευμάτων,  εκτός  ωραρίου  ανά  μήνα,  μετρήθηκαν  με  τις 

αντίστοιχες  ερωτήσεις.  Το  μέγεθος  της  φιλοδοξίας  των  στελεχών  μετρήθηκε  με  μία 

ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν πόσα επίπεδα εργασίας από την τωρινή 

τους θέση επιθυμούν να ανέλθουν. 

Η σημασία που δίνουν οι  εργαζόμενοι  στην δουλειά τους  μετρήθηκε με  τέσσερις 

ερωτήσεις.  Αρχικά,  οι  εργαζόμενοι  βαθμολόγησαν  σε  μία  κλίμακα  από  1  –  100  τη 

σημασία που έχουν για εκείνους οι  έννοιες εργασία, οικογένεια,  θρησκεία, ελεύθερος 

χρόνος και κοινωνία (Judge et al., 1995). Στη συνέχεια, με τρεις ερωτήσεις στις οποίες οι 

εργαζόμενοι βαθμολογούν με βάση μία κλίμακα  Likert  από 1(καθόλου) μέχρι 5(πάρα 

πολύ).  Εξαιτίας  όμως  μιας  δυσκολίας  στην  ανάλυση  της  πρώτης  ερώτησης,  τελικά 

χρησιμοποιήθηκαν οι επόμενες τρεις ερωτήσεις οι οποίες είναι οι εξής :

1. Έχω θυσιάσει ελεύθερο χρόνο για δραστηριότητες της εργασίας μου. (Mihail, 2008)

2. Έχω δουλέψει υπερωρίες στην επιχείρηση που εργάζομαι. (Mihail, 2008)

3. Τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου σχετίζονται με την εργασία μου. (Thomas 

NG et al. 2005)

 Μεταβλητή Σταδιοδρομίας 
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Οι  προϋποθέσεις  σταδιοδρομίας  μετρήθηκαν  με  την  κλίμακα  των  17  σημείων-

ερωτήσεων των Bateman και Crant, (1993), στην οποία οι εργαζόμενοι βαθμολογούν με 

βάση μία κλίμακα Likert  από 1(καθόλου) μέχρι 7(πάρα πολύ). Ενδεικτικά, κάποιες από 

τις ερωτήσεις είναι οι εξής :

1. Αναζητώ συνεχώς νέους τρόπους για να βελτιώσω τη ζωή μου

2. Έχω την τάση να αφήνω τους άλλους να παίρνουν την πρωτοβουλία για νέα projects

3. Μ’ αρέσει να αντιμετωπίζω και να ξεπερνώ εμπόδια ως προς τις ιδέες που προτάσσω

4. Όταν βλέπω κάτι που δεν μ’ αρέσει, το διορθώνω 

5. Μ’ αρέσει να προωθώ τις ιδέες μου, ακόμα κι αν άλλοι αντιτίθεται σε αυτές 

6. Πάντα αναζητώ καλύτερους τρόπους για να κάνω κάτι

7. Είναι πολύ ικανός στο να μετατρέπω τα προβλήματα σε ευκαιρίες

8. Μπορώ να εντοπίζω μια καλή ευκαιρία πολύ πιο πριν από τους άλλους 

 Κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Η συνεργασία ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον προϊστάμενό του μετρήθηκε με τρεις 

ερωτήσεις,  που  προέκυψαν  από  την  έρευνα  του  Mihail,  (2008),  στις οποίες  οι 

εργαζόμενοι βαθμολογούν με βάση μία κλίμακα  Likert  από 1(καθόλου) μέχρι 5(πάρα 

πολύ). Ενδεικτικά, μία από τις ερωτήσεις είναι η εξής :

1. Ενημερώνω τον προϊστάμενο για το είδος των εργασιών που επιθυμώ να μου αναθέτει

Το  μέγεθος  των  διαπροσωπικών  σχέσεων  μετρήθηκε  με  έξι  ερωτήσεις,  που 

προέκυψαν από την έρευνα του Mihail, (2008), στις οποίες οι εργαζόμενοι βαθμολογούν 

με βάση μία κλίμακα Likert  από 1(καθόλου) μέχρι 5(πάρα πολύ). Ενδεικτικά, κάποιες 

από τις ερωτήσεις είναι οι εξής :

1. Ενημερώνω του συναδέλφους μου για τα επιτεύγματά μου στην εταιρεία

2. Προσαρμόζω την κοινωνική μου ζωή ανάλογα με των συναδέλφων μου   

3. Έχω δημιουργήσει δίκτυο επαφών ή φιλικών σχέσεων με άλλους υπαλλήλους για να 

αποκτώ πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή μου ή για να καθορίσω τι προσδοκούν από 

εμένα στην επιχείρηση

 Χαρακτηριστικά επιχείρησης. 
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Για τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως ο κλάδος(0=υπηρεσίες, 1=τραπεζικός, 

2=βιομηχανία),  το  μέγεθος  [0=1-199(μικρές  και  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις), 

1=200+(μεγάλες  επιχειρήσεις)]  και  ο  τομέας  (0=ιδιωτικός,  1=δημόσιος),  τα  στελέχη 

απάντησαν  σε  συγκεκριμένες  ερωτήσεις.  Το  μέγεθος  της  επιτυχίας  μιας  επιχείρησης 

μετρήθηκε, ρωτώντας τα στελέχη να απαντήσουν στην εξής ερώτηση:   

1. Σε κλίμακα 1-100, πόσο επιτυχημένη θα λέγατε ότι ήταν η  επιχείρηση που εργάζεσθε, 

στην επίτευξη των στόχων της τα τελευταία δύο χρόνια; (Judge et al., 1995)

3.5 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα αυστηρώς προσωπικό και 

ανώνυμο δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Στο 

πρώτο  τμήμα  υπάρχουν  στοιχεία  που  αφορούν  τον  εργαζόμενο  και  σχετίζονται  με 

προσωπικά  χαρακτηριστικά  του  όσο  και  με  χαρακτηριστικά  της  εργασίας  του.  Πιο 

συγκεκριμένα,  υπάρχουν  στοιχεία  όπως  το  φύλο,  η  ηλικία,  η  οικογενειακή  του 

κατάσταση, εάν ο/η σύζυγος του εργάζεται,  οι  ώρες που αφιερώνει  σε οικογενειακές 

υποχρεώσεις,  το  επίπεδο  των  σπουδών  του,  τον  κλάδο  το  μέγεθος  και  το  είδος  της 

επιχείρησης που εργάζεται καθώς και την θέση ευθύνης που έχει το ίδιο το στέλεχος 

στην εταιρεία. 

Στο δεύτερο τμήμα, τα στελέχη καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν 

την  επαγγελματικά  κυρίως  χαρακτηριστικά.  Χαρακτηριστικά  όπως  η  μέχρι  πρότινος 

πλήρης,  προσωρινή  και  μερική  απασχόληση  του  στελέχους,  τα  διαστήματα  κατά  τα 

οποία ήταν άνεργος,  παρακολουθούσε σεμινάρια κατάρτισης  είτε  εργαζόταν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του, εάν έχει εργαστεί στο εξωτερικό καθώς και το πλήθος των 

θέσεων εργασίας αλλά και των εργοδοτών που άλλαξε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δύο  ετών.  Ακολουθούν  τα  χαρακτηριστικά  της  υποκίνησης  του  εργαζόμενου.  Πιο 

συγκεκριμένα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις  ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, τις 

ώρες  επιθυμητής  εργασίας  ανά  εβδομάδα,  τον  αριθμό  των  extra απογευμάτων  που 

εργάζεται ανά εβδομάδα, το μέγεθος των ατομικών του φιλοδοξιών (επίπεδα εργασίας 

που επιθυμεί να ανέβει) καθώς και τη σημασία μιας σειράς εννοιών όπως η εργασία, η 

οικογένεια, η θρησκεία, ο ελεύθερος χρόνος και η κοινωνία. Στη συνέχεια, ο ερωτώμενος 

αξιολογεί  την  επιτυχία  της  επιχείρησης  που  εργάζεται  στο  θέμα  της  επίτευξης  των 
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στόχων της στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών, ενώ απαντάει και στο ζήτημα των 

προαγωγών. 

Το  τρίτο  τμήμα  του  ερωτηματολογίου  αφορά  κάποια  γενικά  χαρακτηριστικά  το 

εργαζόμενου που ο ίδιος  κρίνει  με  βάση μία  κλίμακα  Likert  από 1(καθόλου)  μέχρι 

5(πάρα πολύ). Αφορά ερωτήματα που σχετίζονται με την αντίληψη των στελεχών σε 

εργασιακά θέματα, για το είδος των εργασιακών και διαπροσωπικών σχέσεων εντός και 

εκτός εργασίας που αφορούν την απασχόληση, την υποστήριξη από τους προϊσταμένους 

καθώς και τον βαθμό επίτευξης των στόχων στα πλαίσια της εργασίας. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται  ερωτήματα  που  αφορούν  στοιχεία  ικανοποίησης.  Ο  εργαζόμενος 

καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής του σχετικά με 

μισθολογικά θέματα,  ικανοποίηση για την  εργασία  του καθώς και  για  τη γενικότερη 

πορεία της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Τέλος στο τέταρτο κομμάτι, με βάση μία 

κλίμακα  Likert  από  1(καθόλου)  μέχρι  7(πάρα  πολύ),  τα  στελέχη  καλούνται  να 

απαντήσουν στις 17 ερωτήσεις που αποτελούν τις προϋποθέσεις σταδιοδρομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4

ΑΝΑΛΥΣΗ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση και  η ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

εμπειρικής  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε.  Στην  παράγραφο  4.2  γίνεται  μια 

παρουσίαση των βασικών στοιχείων του δείγματος και στην παράγραφο 4.3 γίνεται η 

παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν μέσω του στατιστικού 

πακέτου SPSS με παρουσίαση πινάκων.   

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Τα νέα  στελέχη  επιχειρήσεων,  στα  οποία  πραγματοποιήθηκε  η  έρευνα  μέσω  του 

ερωτηματολογίου,  είναι  φοιτητές  του  Διατμηματικού  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων  για  Στελέχη  Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, φοιτητές του Διατμηματικού 

Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην  Εφαρμοσμένη  Πληροφορική  του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι οποίοι έχουν εργασθεί για τουλάχιστον δύο έτη καθώς και 

νέα στελέχη από επιχειρήσεις των νομών Δράμας, Θεσσαλονίκης και Λάρισας. 

Από τα 196 ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν συμπληρωμένα,  τα 191 κρίθηκαν 

έγκυρα  (0,97%)  ενώ  5  ερωτηματολόγια  είχαν  αρκετά  κενά  με  αποτέλεσμα  τη  μη 

χρησιμοποίησή τους.  Το δείγμα αποτελείται  από 93 άνδρες  (48,7%) και  98 γυναίκες 

(51,3%). Ο μέσος όρος ηλικίας των στελεχών είναι 33,4 έτη, ενώ το 46,1% από αυτούς 

είναι παντρεμένοι. Όσον αφορά τα έγγαμα στελέχη, σε ποσοστό 92% ο/η σύζυγός τους 

εργάζεται.  Εξαιτίας  όμως  του  γεγονότος  πως  η  πλειοψηφία  των  εργαζομένων  είναι 

άγαμοι,  και  από  τους  έγγαμους  το  92%  έχει  εργαζόμενο  σύζυγο,  η  μεταβλητή  της 

εργασίας του συζύγου δεν χρησιμοποιήθηκε. Το 75,9% των στελεχών έχουν αποφοιτήσει 
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από  Α.Ε.Ι.  και  το  81,2%  δεν  είναι  κάτοχος  κάποιου  μεταπτυχιακού  τίτλου.  Στην 

πλειοψηφία τους, τα στελέχη που εξετάζονται είναι νέα, σε ποσοστό 51,8%, 37,2% έχουν 

δικαιώματα επίβλεψης εργαζομένων και το υπόλοιπο 11% αφορά διευθυντικά στελέχη. 

Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις για 

3,9 ώρες κάθε μέρα. Εργάζονται 42,73 ώρες την εβδομάδα ενώ θα επιθυμούσαν 36,28 

και 5,36  extra απογεύματα κάθε μήνα. Σε ποσοστό 51,3% οι εργαζόμενοι ανήκουν σε 

μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (1 – 199 άτομα), ενώ το 76,4% εργάζεται στον 

ιδιωτικό τομέα. Σε ποσοστό 82,2% οι εργαζόμενοι ανήκουν στον κλάδο των υπηρεσιών 

και  το  υπόλοιπο  17,8%  εργάζονται  στη  βιομηχανία.  Το  29,9%  των  στελεχών  που 

εργάζονται  σε  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών,  που  αποτελεί  κιόλας  το  24,6%  του 

δείγματος, εργάζεται στον τραπεζικό τομέα.   

Στη  συνέχεια  πραγματοποιήθηκε  μια  reliability analysis στο  SPSS με  σκοπό  να 

οργανωθούν και να ομαδοποιηθούν οι μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, για τις μεταβλητές 

που  περιγράφουν  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  (3  ερωτήματα),  την  κινητικότητα  των 

εργαζομένων (2 ερωτήματα), τη σημασία της εργασίας (3 ερωτήματα), για τη μεταβλητή 

της σταδιοδρομίας (17 ερωτήματα), την υποστήριξη του προϊσταμένου (3 ερωτήματα), 

την  ικανοποίηση  των  αμοιβών  (2  ερωτήματα),  την  επαγγελματική  ικανοποίηση  (2 

ερωτήματα)  και  την  ικανοποίηση σταδιοδρομίας  (5  ερωτήματα),  η  ανάλυση απέδειξε 

πως σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά ορθά έγινε ομαδοποίηση (Gronbach’s Alpha >0.6). 

Για τη μεταβλητή των διαπροσωπικών σχέσεων, η οποία όπως είδαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, μετρήθηκε με 6 ερωτήσεις, πραγματοποιήθηκε  factor analysis στο  SPSS. Το 

αποτέλεσμα ήταν πως οι 6 αυτές ερωτήσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν μία ομάδα, οι 4 

τελευταίες όμως που αφορούν κυρίως διαπροσωπικές σχέσεις εκτός του επαγγελματικού 

περιβάλλοντος μπορούν, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν μόνο αυτές στην ανάλυση. 

Παράλληλα,  όπως  θα  μπορέσει  να  παρατηρήσει  κάποιος  στους  πίνακές  της 

παλινδρόμησης  της  επόμενης  παραγράφου,  κάποιες  από  τις  μεταβλητές  δεν 

χρησιμοποιήθηκαν  στην  ανάλυση  για  δύο  ξεχωριστούς  λόγους.  Από  τις  μεταβλητές 

υποκίνησης,  αυτή  των  ωρών  εργασίας  αποκλείστηκε  επειδή  προέκυπτε  κάθε  φορά 

πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας κατά την εξέταση των μεταβλητών αυτών ως ομάδα. 

Από τις επαγγελματικές μεταβλητές, αυτή της επαγγελματικής εμπειρίας αποκλείστηκε 

επίσης λόγω προβλημάτων πολυσυγγραμικότητας. Εξαιτίας όμως του γεγονότος πως η 
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αναλογία ερωτηματολογίων – μεταβλητών δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, θεωρήθηκε 

σκόπιμο  να  αποκλειστούν  και  4  ακόμη  επαγγελματικές  μεταβλητές,  οι  οποίες  όμως 

παρουσίαζαν και αρκετά κενά. Αυτές είναι η εργασιακή εμπειρία που αφορά προσωρινή 

και μερική απασχόληση, η εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών και το 

διάστημα ανεργίας ενός στελέχους. Τέλος, άλλαξε κατά την ανάλυση η κωδικοποίηση 

που αφορά τη θέση ευθύνης ενός εργαζόμενου. Έτσι σύμφωνα με τη νέα κωδικοποίηση, 

έχουμε 0 για νέα στελέχη και 1 για τα υπόλοιπα με δικαιώματα επίβλεψης εργαζομένων. 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τμήμα αυτό της έρευνας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τη 

μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων – ανάλυση παλινδρόμησης για τις δύο παραμέτρους του 

μοντέλου,  την  αντικειμενική  και  την  υποκειμενική  επιτυχία  ξεχωριστά.  Για  κάθε 

εξαρτημένη μεταβλητή υπάρχουν δύο εκτιμήσεις-μοντέλα. Υπάρχει διαφοροποίηση του 

συγκεκριμένου μοντέλου, διότι υποθέτουμε πως υπάρχει ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στις 

εξαρτημένες  μεταβλητές  και  στο  χαρακτηριστικό  της  σταδιοδρομίας.  Από  τη  μία  το 

μέγεθος του δείγματος δεν μας επιτρέπει ταυτόχρονα τη μελέτη όλων των ανεξάρτητων 

χαρακτηριστικών  και  από  την  άλλη,  δόθηκε  ιδιαίτερη  σημασία  σε  αυτό  το 

χαρακτηριστικό  της  σταδιοδρομίας.  Για  τις  αντικειμενικές  μεταβλητές,  το  πρώτο 

μοντέλο  αποτελείται  από  δημογραφικές  μεταβλητές,  επαγγελματικές,  υποκίνησης, 

κοινωνικά  χαρακτηριστικά  και  επιχείρησης.  Στο  δεύτερο,  αντί  για  τις  μεταβλητές 

υποκίνησης,  χρησιμοποιήθηκε  το  χαρακτηριστικό  σταδιοδρομίας  (proactivity).  Η ίδια 

διαδικασία  ακολουθήθηκε  και  για  τις  υποκειμενικές  μεταβλητές,  στις  οποίες  όμως 

προστέθηκαν και οι αντικειμενικές μεταβλητές, ως ανεξάρτητες. Κατά την ανάλυση, η 

κάθε κατηγορία των ανεξάρτητων μεταβλητών εκτιμήθηκε ξεχωριστά σε σχέση με τις 

εξαρτημένες. 

4.3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζονται  τα  δεδομένα  από  την  ανάλυση 

παλινδρόμησης  για  τις  εξαρτημένες  μεταβλητές  της  αντικειμενικά  επιτυχημένης 

σταδιοδρομίας,  την  ικανοποίηση από τις  αμοιβές  και  τις  προαγωγές,  και  για  τα  δύο 

μοντέλα.
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Πίνακας 4.1 : Αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία – ανάλυση παλινδρόμησης

Μεταβλητές Ικαν. Αμοιβών(1) Ικαν. Αμοιβών(2) Προαγωγές (1) Προαγωγές (2)
Α. Δημογραφικές
α1. Φύλο (0=άνδρας, 1=γυναίκα) ,026 ,026 -,061 -,061
α2. Ηλικία -,259** -,259** ,258** ,258**
α3. Οικ. Κατάσταση (0=άγαμος, 1=έγγαμος) ,083 ,083 ,046 ,046
α4. Ώρες οικ. υποχρεώσεων -,053 -,053 ,055 ,055

2R ,056 ,056 ,100 ,100
Β. Επαγγελματικές 
β1. Επίπεδο εκπαίδευσης(0=Α.Ε.Ι., 1=Τ.Ε.Ι.) -,209** -,209** -,101 -,101
β2. Μεταπτυχιακό (0=όχι,1=ναι) ,129 ,129 ,000 ,000
β3. Εργασιακή εμπειρία (πλήρης) -,150* -,150* ,159* ,159*
β4. Εργασιακή εκπαίδευση -,011 -,011 ,026 ,026
β5. Κινητικότητα -,171* -,171* ,105 ,105
β6. Ανάπτ. δεξιοτήτων ,180** ,180** ,140 ,140
β7. Εργασία. στο εξωτερικό (0=ναι,1=όχι) ,176** ,176** ,073 ,073
β8.  Βαθμός επίτευξης στόχων ,212** ,212** -,051 -,051
β9. Θέση ευθύνης (0=νέο, 1= δικαιώματα επίβλεψης) ,048 ,048 ,317** ,317**

2R ,230 ,230 ,216 ,216
Γ. Μεταβλητές Υποκίνησης
γ1. Ώρες επιθυμητής εργασίας ,001 ,054
γ2. Extra απογεύματα ,012 -,034
γ3. Σημασία εργασίας -,067 ,181**
γ5. Φιλοδοξία -,108 ,000

2R ,017 ,032
Δ. Μεταβλητή Σταδιοδρομίας
δ1. Μεταβλητή σταδιοδρομίας ,240** ,068

2R ,058 ,005
Ε. Κοινωνικές
ε1. Υποστήριξη προϊσταμένου ,125 ,125 ,010 ,010
ε2. Διαπροσωπικές σχέσεις ,084 ,084 ,145* ,145*

2R ,030 ,030 ,022 ,022
ΣΤ. Χαρακτηριστικά επιχείρησης
στ1. Μέγεθος (0=1-199, 1=200+) -,075 -,075 ,142* ,142*
στ2. Κλάδος (0=υπηρεσίες, 1=τραπεζικός, 2=βιομηχανία) -,033 -,033 -,025 -,025
στ3. Τομέας (0=ιδιωτικός,1=δημόσιος) -,076 -,076 ,022 ,022
στ4. Επιτυχία επιχείρησης ,014 ,014 -,056 -,056

2R ,012 ,012 ,025 ,025
Σημείωση : *p<0.10 , **p<0.05 , ***p<0.01

Ας  ξεκινήσουμε  με  τη  μεταβλητή  της  ικανοποίησης  των  αμοιβών.  Από  τις 

δημογραφικές μεταβλητές, μόνο αυτή της ηλικίας σχετίζεται με την ικανοποίηση από τις 

αμοιβές.  Η  αρνητική  σχέση  δηλώνει  πως  τα  μικρότερα  στελέχη  είναι  περισσότερο 

ικανοποιημένα από τις αμοιβές τους σε σχέση με τα μεγαλύτερης ηλικίας, Όσον αφορά 
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τις  επαγγελματικές  μεταβλητές,  η  πλειοψηφία  παρουσιάζει  συντελεστές  στατιστικά 

σημαντικούς  είτε  σε  επίπεδο  σημαντικότητας  5%,  είτε  10%  (εργασιακή  εμπειρία  – 

πλήρης,  κινητικότητα).  Τα  στελέχη  που  έχουν  αποκτήσει  πτυχίο  από  ανώτατα 

εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  έχουν  εργαστεί  σχετικά  λιγότερο  διάστημα  με  πλήρη 

απασχόληση, έχουν αλλάξει σχετικά λίγες φορές εργασία και εργοδότη, φροντίζουν να 

αναπτύσσουν συνεχώς νέες  δεξιότητες,  δεν  έχουν εργαστεί  στο  εξωτερικό και  έχουν 

υψηλό βαθμό επίτευξης  στόχων στα πλαίσια της  εργασίας  τους τείνουν να είναι  πιο 

ικανοποιημένα,  μισθολογικά  τουλάχιστον.  Για  τις  περιπτώσεις   των  μεταβλητών  της 

εργασιακής  εμπειρίας  και  της  κινητικότητας,  όπου  οι  συντελεστές  είναι  στατιστικά 

σημαντικοί  για επίπεδο σημαντικότητας 10% δεν είναι σφάλμα να πούμε πως και  οι 

μεταβλητές αυτές σχετίζονται με την ικανοποίηση των αμοιβών. 

Όταν εξετάζονται οι μεταβλητές υποκίνησης παρατηρείται πως δεν σχετίζονται με την 

ικανοποίηση  από  τις  αμοιβές.  Στη  2η όμως  περίπτωση  –  μοντέλο  όπου  αντί  για  τις 

μεταβλητές  αυτές  εξετάζεται  η  μεταβλητή  σταδιοδρομίας,  παρατηρείται  πως  η 

συντελεστής  της  εν  λόγω μεταβλητής  είναι  στατιστικά  σημαντικός.  Τα  στελέχη  που 

φροντίζουν να έχουν ένα σχετικά συγκροτημένο σχέδιο για την πορεία της ζωής τους και 

της  σταδιοδρομίας  τους  είναι  περισσότερο  ικανοποιημένοι  μισθολογικά.  Από  τις 

κοινωνικές μεταβλητές και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, καμία μεταβλητή δεν 

επηρεάζει το επίπεδο της ικανοποίησης των αμοιβών. Παρατηρώντας τον συντελεστή 2R

, βλέπουμε πως μεγαλύτερη επίδραση  έχουν οι επαγγελματικές μεταβλητές, ακολουθεί η 

μεταβλητή  σταδιοδρομίας  και  οι  δημογραφικές.  Το  γεγονός  πως  η  μεταβλητή 

σταδιοδρομίας από μόνη της έχει τόσο μεγάλο συντελεστή 2R , υποδηλώνει την εξέχουσα 

σημασία της.  

Συνεχίζουμε με τη μεταβλητή των προαγωγών. Από τις δημογραφικές μεταβλητές, 

μόνο αυτή της ηλικίας σχετίζεται με την ικανοποίηση από τις αμοιβές. Η θετική σχέση 

δηλώνει  πως  τα  μεγαλύτερα  στελέχη  κατά  τη  διάρκεια  της  επαγγελματικής  τους 

σταδιοδρομίας έχουν περισσότερες προαγωγές σε σχέση με τα μικρότερα. Όσον αφορά 

τις  επαγγελματικές  μεταβλητές,  μόνο  δύο  παρουσιάζουν  στατιστικά  σημαντικούς 

συντελεστές και επομένως σχετίζονται με τον αριθμό των προαγωγών. Τα στελέχη που 

έχουν  μεγαλύτερη  εργασιακή  εμπειρία,  ενώ  ταυτόχρονα  έχουν  κάποια  δικαιώματα 

επίβλεψης εργαζομένων προάγονται ευκολότερα σε σχέση με τα άλλα. 
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Όταν μελετώνται οι μεταβλητές υποκίνησης παρατηρείται πως τα στελέχη στα οποία 

η εργασία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους κερδίζουν πιο εύκολα 

μία  προαγωγή.  Η  μεταβλητή  της  σταδιοδρομίας  δεν  σχετίζεται  με  το  επίπεδο  των 

προαγωγών.  Από  τις  κοινωνικές  μεταβλητές,  αυτή  των  διαπροσωπικών  σχέσεων 

σχετίζεται  θετικά με τις προαγωγές σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Οι εργαζόμενοι 

δηλαδή οι οποίοι φροντίζουν να αναπτύσσουν κάποιες επιπλέον σχέσεις με άτομα κυρίως 

εκτός εργασίας πετυχαίνουν μεγαλύτερο αριθμό προαγωγών. Από τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης παρατηρείται πως τα στελέχη που εργάζονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

είναι αυτά που εν τέλει προάγονται και ευκολότερα. Παρατηρώντας τον συντελεστή 2R , 

βλέπουμε πως μεγαλύτερη επίδραση  έχουν οι επαγγελματικές μεταβλητές, ακολουθούν 

οι  δημογραφικές,  οι  μεταβλητές  υποκίνησης,  τα  χαρακτηριστικά της  επιχείρησης και 

τέλος οι κοινωνικές μεταβλητές. 

    

4.3.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζονται  τα  δεδομένα  από  την  ανάλυση 

παλινδρόμησης  για  τις  εξαρτημένες  μεταβλητές  της  υποκειμενικά  επιτυχημένης 

σταδιοδρομίας, την επαγγελματική ικανοποίηση και την ικανοποίηση από τη γενικότερη 

σταδιοδρομία, και για τα δύο μοντέλα. 

Πίνακας 4.2 : Υποκειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία – ανάλυση παλινδρόμησης

Μεταβλητές
Επαγγελματική

Ικανοποίηση (1)

Επαγγελματική

Ικανοποίηση (2)

Ικανοποίηση

Σταδιοδρομίας (1)

Ικανοποίηση

Σταδιοδρομίας (2)
Αντικειμενικές μεταβλητές
Ικανοποίηση αμοιβών ,427** ,427** ,486** ,486**
Προαγωγές -,027 -,027 ,157** ,157**

2R ,187 ,187 ,234 ,234
Α. Δημογραφικές
α1. Φύλο (0=άνδρας, 1=γυναίκα) -,174** -,174** -,093 -,093
α2. Ηλικία -,324** -,324** -,202** -,202**
α3. Οικ. Κατάσταση (0=άγαμος, 1=έγγαμος) ,203** ,203** ,089 ,089
α4. Ώρες οικ. υποχρεώσεων ,018 ,018 ,096 ,096

2R ,086 ,086 ,035 ,035
Β. Επαγγελματικές 
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β1. Επίπεδο εκπαίδευσης(0=Α.Ε.Ι., 1=Τ.Ε.Ι.) -,124 -,124 -,108 -,108
β2. Μεταπτυχιακό (0=όχι,1=ναι) ,001 ,001 -,075 -,075
β3. Εργασιακή εμπειρία (πλήρης) -,242** -,242** -,108 -,108
β4. Εργασιακή εκπαίδευση -,098 -,098 ,003 ,003
β5. Κινητικότητα -,133 -,133 ,061 ,061
β6. Ανάπτ. δεξιοτήτων ,169* ,169* ,272** ,272**
β7. Εργασία. στο εξωτερικό (0=ναι,1=όχι) -,087 -,087 ,038 ,038
β8.  Βαθμός επίτευξης στόχων ,262** ,262** ,414*** ,414***
β9. Θέση ευθύνης (0=νέο, 1= δικαιώματα επίβλεψης) ,017 ,017 ,102 ,102

2R ,234 ,234 ,339 ,339
Γ. Μεταβλητές Υποκίνησης
γ1. Ώρες επιθυμητής εργασίας ,053 ,025
γ2. Extra απογεύματα ,166** ,113
γ3. Σημασία εργασίας -,010 ,106
γ5. Φιλοδοξία -,087 -,128*

2R ,039 ,051
Δ. Μεταβλητή Σταδιοδρομίας
δ1. Μεταβλητή σταδιοδρομίας ,217** ,391***

2R ,047 ,153
Ε. Κοινωνικές
ε1. Υποστήριξη προϊσταμένου ,198** ,198** ,167** ,167**
ε2. Διαπροσωπικές σχέσεις ,154** ,154** ,252** ,252**

2R ,086 ,086 ,123 ,123
ΣΤ. Χαρακτηριστικά επιχείρησης
στ1. Μέγεθος (0=1-199, 1=200+) -,151** -,151** -,164** -,164**
στ2. Κλάδος (0=υπηρεσίες, 1=τραπεζικός, 2=βιομηχανία) -,065 -,065 -,091 -,091
στ3. Τομέας (0=ιδιωτικός,1=δημόσιος) -,047 -,047 -,094 -,094
στ4. Επιτυχία επιχείρησης ,178** ,178** ,078 ,078

2R ,067 ,067 ,054 ,054
Σημείωση : *p<0.10 , **p<0.05 , ***p<0.01

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, στις ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν προστεθεί 

και αυτές της αντικειμενικά επιτυχημένης σταδιοδρομίας διότι  αυτό είναι απαραίτητο 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.  Ας ξεκινήσουμε με τη μεταβλητή της  επαγγελματικής 

ικανοποίησης.  Από  τις  αντικειμενικές  μεταβλητές,  μόνο  αυτή  της  ικανοποίησης  των 

αμοιβών  σχετίζεται  με  την  επαγγελματική  ικανοποίηση.  Τα  στελέχη  που  είναι 

ικανοποιημένα  από  το  επίπεδο  των  αμοιβών  τους  είναι  ικανοποιημένα  και  από  την 

εργασία  τους.  Από  την  ανάλυση  των  δημογραφικών  μεταβλητών  προέκυψε  πως  οι 

έγγαμοι άνδρες, μικρότερης ηλικίας είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το επάγγελμα 
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που ακολουθούν. Από τις επαγγελματικές μεταβλητές μόνο 3 από τις 9 έχουν στατιστικά 

σημαντικούς  συντελεστές.  Αποδεικνύεται  πως  τα  στελέχη  με  μικρότερη  εργασιακή 

εμπειρία  πλήρους  απασχόλησης,  που  φροντίζουν  να  αναπτύσσουν  νέες  δεξιότητες 

(επίπεδο  σημαντικότητας  10%)  και  έχουν  υψηλό  βαθμό  επίτευξης  στόχων  είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από το επάγγελμα που έχουν ακολουθήσει. 

Στην πρώτη περίπτωση όπου εξετάζονται  οι  μεταβλητές  υποκίνησης παρατηρείται 

πως  τα  στελέχη  τα  οποία  εργάζονται  περισσότερα  απογεύματα  εκτός  ωραρίου  είναι 

περισσότερο  ικανοποιημένα  επαγγελματικά.  Στην  περίπτωση  της  μεταβλητής 

σταδιοδρομίας  παρατηρείται  πως  ο  συντελεστής  της  είναι  στατιστικά  σημαντικός 

γεγονός που αποδεικνύει πως τα στελέχη τα οποία έχουν διαμορφώσει ένα συγκροτημένο 

σχέδιο για την εργασία και τη ζωή τους ικανοποιούνται ευκολότερα από το επάγγελμά 

τους.  Ταυτόχρονα,  όσον  αφορά  τις  κοινωνικές  μεταβλητές,  διαπιστώνουμε  πως  ένας 

εργαζόμενος που στηρίζεται από τον προϊστάμενό του και έχει διαμορφώσει ένα δίκτυο 

διαπροσωπικών  σχέσεων,  κυρίως  εκτός  του  περιβάλλοντος  της  εργασίας  του, 

ικανοποιείται  ευκολότερα  επαγγελματικά.  Παράλληλα,  στελέχη  που  εργάζονται  σε 

επιτυχημένες  μεν  επιχειρήσεις  μικρότερου  όμως  μεγέθους,  είναι  περισσότερο 

ικανοποιημένα  από  το  είδος  της  εργασίας  τους.  Παρατηρώντας  τον  συντελεστή  2R , 

βλέπουμε πως μεγαλύτερη επίδραση έχουν οι επαγγελματικές μεταβλητές, ακολουθούν 

οι  αντικειμενικές  μεταβλητές,  οι  δημογραφικές,  οι  κοινωνικές  μεταβλητές,  τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, η  μεταβλητή σταδιοδρομίας και τέλος οι μεταβλητές 

υποκίνησης. 

Αρκετές  από  τις  μεταβλητές  που  επηρεάζουν  την  επαγγελματική  ικανοποίηση, 

επηρεάζουν  και  την  ικανοποίηση  από  τη  συνολική  σταδιοδρομία.  Και  οι  δύο 

αντικειμενικές  μεταβλητές  σχετίζονται  με  την  ικανοποίηση  σταδιοδρομίας.  Όσο 

περισσότερο ικανοποιημένος μισθολογικά είναι ένας εργαζόμενος και όσο περισσότερες 

προαγωγές  έχει  πετύχει,  τόσο  πιο  πολύ  ικανοποιημένος  είναι  από  τη  συνολική  του 

σταδιοδρομία.  Από  τις  δημογραφικές  μεταβλητές  και  στην  περίπτωση  αυτή,  ο 

συντελεστής της μεταβλητής  της  ηλικίας  είναι  στατιστικά σημαντικός.  Τα μικρότερα 

στελέχη  ικανοποιούνται  ευκολότερα  από  την  πορεία  της  σταδιοδρομίας  τους.  Όσον 

αφορά τις επαγγελματικές μεταβλητές, παρατηρούμε πως οι εργαζόμενοι που φροντίζουν 
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να αναπτύσσουν επιπλέον δεξιότητες και  έχουν υψηλότερο βαθμό επίτευξης  στόχων, 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι. 

Στην πρώτη περίπτωση όπου εξετάζονται  οι  μεταβλητές  υποκίνησης παρατηρείται 

πως τα στελέχη τα οποία είναι  λιγότερο φιλόδοξα, τείνουν να είναι  και  περισσότερο 

ικανοποιημένα  επαγγελματικά.  Στην  περίπτωση  της  μεταβλητής  σταδιοδρομίας 

παρατηρείται  πως  ο  συντελεστής  της  είναι  στατιστικά  σημαντικός  γεγονός  που 

αποδεικνύει πως τα στελέχη τα οποία έχουν διαμορφώσει ένα συγκροτημένο σχέδιο για 

την  εργασία  και  τη  ζωή  τους  είναι  γενικότερα  ικανοποιημένα  από  την  πορεία  της 

σταδιοδρομίας τους.  Το μέγεθος ειδικότερα του συντελεστή  2R ,  υποδηλώνει  και  την 

εξέχουσα  σημασία  της  μεταβλητής  αυτής  τουλάχιστον  κατά  την  εκτίμηση  της 

ικανοποίησης από τη γενικότερη σταδιοδρομία. Όσον αφορά τις κοινωνικές μεταβλητές, 

διαπιστώνουμε πως ένας εργαζόμενος που στηρίζεται από τον προϊστάμενό του και έχει 

διαμορφώσει  δίκτυο  διαπροσωπικών  σχέσεων,  ικανοποιείται  περισσότερο  από  την 

πορεία της καριέρας του.  Οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις μικρότερου 

μεγέθους και αυτοί  περισσότερο ικανοποιημένοι συνολικά. Τέλος,  παρατηρώντας τον 

συντελεστή  2R ,  βλέπουμε  πως  μεγαλύτερη  επίδραση  έχουν  οι  επαγγελματικές 

μεταβλητές, ακολουθούν οι αντικειμενικές μεταβλητές, η  μεταβλητή σταδιοδρομίας, οι 

κοινωνικές, οι δημογραφικές μεταβλητές, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, και τέλος 

οι μεταβλητές υποκίνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 

5.2 γίνεται μια παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων, μια σύγκριση δηλαδή των 

αποτελεσμάτων  με  τις  υποθέσεις  της  βιβλιογραφίας,  στην  παράγραφο  5.3 

παρουσιάζονται  ορισμένοι  περιορισμοί  που  αφορούν  την  ερμηνεία  κυρίως  των 

αποτελεσμάτων, ενώ τέλος στην παράγραφο 5.4 παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή 

της εμπειρικής έρευνας στον ελλαδικό χώρο. 

5.2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο πρωταρχικός σκοπός της έρευνας ήταν, να γίνει μία προσπάθεια για να εντοπιστούν 

όλα  εκείνα  τα  στοιχεία  που  καθορίζουν  την  επαγγελματική  επιτυχία.  Παρ’  όλο  που 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι θα παρουσιαστούν και στη συνέχεια, από τη 

στατιστική ανάλυση του  προηγούμενου  κεφαλαίου  προέκυψαν κάποια  πολύ χρήσιμα 

συμπεράσματα για τα στοιχεία αυτά. Θα ξεκινήσουμε από τα ευρήματα που αφορούν 

τους παράγοντες που καθορίζουν την αντικειμενικά επιτυχημένη σταδιοδρομία. 

Από  τις  δημογραφικές  μεταβλητές,  μόνο  αυτή  της  ηλικίας  επηρεάζει  τους 

αντικειμενικούς παράγοντες της επιτυχίας. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία στελέχη λαμβάνουν 

περισσότερες μεν προαγωγές, είναι όμως λιγότερο ικανοποιημένοι από το επίπεδο των 

αμοιβών  τους.  Το  πρώτο  είναι  σύμφωνο  με  τη  βιβλιογραφία  και  είναι  το  πλέον 

αξιοκρατικό στοιχείο που εμφανίζεται στην Ελλάδα. Στην ελληνική αφορά εργασίας, ο 

πιο σημαντικός  παράγοντας που μπορεί  να οδηγήσει  στην προαγωγή ενός στελέχους 

είναι η ηλικία και η αρχαιότητά του. Από την άλλη όμως, το γεγονός πως τα μεγαλύτερα 

στελέχη δεν είναι το ίδιο ικανοποιημένα μισθολογικά σε σχέση με τα νεότερα, γεγονός 
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που  αντιτίθεται  στη  βιβλιογραφία,  αποτελεί  ένα  ακόμη  στοιχείο  της  ελληνικής 

πραγματικότητας  διότι  σε  γενικές  γραμμές  οι  Έλληνες  εργαζόμενοι  είναι 

κακοπληρωμένοι, απλά για τους νέους αυτό αποτελεί φυσιολογικό πλέον. 

Από  τις  επαγγελματικές  μεταβλητές,  παρατηρείται  πως  τα  στελέχη  που  έχουν 

αποκτήσει πτυχίο από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν εργαστεί σχετικά λιγότερο 

διάστημα  με  πλήρη  απασχόληση,  έχουν  αλλάξει  σχετικά  λίγες  φορές  εργασία  και 

εργοδότη, φροντίζουν να αναπτύσσουν συνεχώς νέες δεξιότητες, δεν έχουν εργαστεί στο 

εξωτερικό και  έχουν υψηλό βαθμό επίτευξης στόχων στα πλαίσια της εργασίας τους 

τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένα, μισθολογικά τουλάχιστον. Από την άλλη, τα στελέχη 

που έχουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα έχουν κάποια δικαιώματα 

επίβλεψης εργαζομένων προάγονται ευκολότερα σε σχέση με τα άλλα. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν για τις μεταβλητές που αφορούν το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, τη 

μεγάλη  εργασιακή  εμπειρία,  τον  υψηλό  βαθμό  επίτευξης  στόχων  και  τα  δικαιώματα 

επίβλεψης εργαζομένων είναι σύμφωνα με τις υποθέσεις της βιβλιογραφίας, διότι όπως 

είχαμε υποθέσει, οι μεταβλητές αυτές σχετίζονται θετικά με τα αντικειμενικά κριτήρια. 

Το  αποτέλεσμα  για  την  εργασία  στο  εξωτερικό  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τις  αρχικές 

υποθέσεις,  όμως  εάν  αναλογιστεί  κανείς  πως  το  88,5%  των  ερωτηθέντων  δεν  έχει 

εργαστεί  στο  εξωτερικό,  το  αποτέλεσμα  εν  μέρει  δικαιολογείται.  Από  την  άλλη,  η 

αρνητική σχέση της εργασιακής εμπειρίας με την ικανοποίηση των αμοιβών, μπορεί μεν 

να έρχεται σε αντίθεση με την αρχική υπόθεση, εκτός του ότι αφορά την ικανοποίηση 

και όχι το επίπεδο των αμοιβών, αποτελεί και στοιχείο της ελληνικής πραγματικότητας. 

Οι Έλληνες προσπαθούν να αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία, το 

αποτέλεσμα όμως στο τέλος δυστυχώς δεν τους δικαιώνει. Τα ευρήματα που προέκυψαν 

για την ανάπτυξη των νέων δεξιοτήτων και την κινητικότητα και το πώς σχετίζονται οι 

μεταβλητές αυτές με την ικανοποίηση των αμοιβών είναι νέα και ιδιαίτερα σημαντικά. Η 

σταθερότητα στην εργασία και η προσπάθεια για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αποτελούν 

στοιχεία  της  ελληνικής  πραγματικότητας  καθώς  αποτελούν  βασικά  στοιχεία  που 

αποζητούν οι εργαζόμενοι σε ένα επάγγελμα. 

Από τις μεταβλητές υποκίνησης, όταν αυτές χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση, μόνο 

αυτή  της  σημασίας   της  εργασίας  επηρεάζει  τον  αριθμό  των  προαγωγών.  Όσο 

μεγαλύτερη σημασία έχει για ένα στέλεχος η εργασία, τόσο πιο εύκολα μπορεί αυτό να 
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προαχθεί. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο και με τις υποθέσεις του 3ου κεφαλαίου 

για  τη  συγκεκριμένη  μεταβλητή,  καταδεικνύοντας  πως  και  στην  ελληνική  αγορά 

εργασίας, οι εργαζόμενοι που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εργασία τους, στο τέλος 

επιβραβεύονται, τουλάχιστον στο θέμα των προαγωγών. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι οι 

οποίοι  έχουν  ένα  συγκροτημένο  σχέδιο  δράσης  είναι  περισσότερο  ικανοποιημένοι 

μισθολογικά.  Οι  υποθέσεις  για  τη  συγκεκριμένη  μεταβλητή,  της  σταδιοδρομίας, 

συμφωνούν με τα ευρήματα της έρευνας και αποτελούν σημαντικό στοιχείο που πρέπει 

να ληφθεί υπ’ όψη.

Από  τις  κοινωνικές  μεταβλητές  προέκυψε  πως  όσοι  εργαζόμενοι  φροντίζουν  να 

αναπτύσσουν  διαπροσωπικές  σχέσεις,  κυρίως  εκτός  δουλειάς,  στο  τέλος  προάγονται 

ευκολότερα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τις υποθέσεις και αποτελεί ιδιαίτερο 

στοιχείο της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς οι Έλληνες φροντίζουν να αναπτύσσουν 

ένα μεγάλο δίκτυο σχέσεων, το οποίο μπορεί να τους βοηθά είτε στην εύρεση εργασίας, 

είτε  στην  εξέλιξή  τους.  Παράλληλα,  από  τα  χαρακτηριστικά  της  επιχείρησης, 

παρατηρείται πως τα στελέχη που εργάζονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 

είναι αυτά που πετυχαίνουν περισσότερες προαγωγές, γεγονός που είναι σύμφωνο και με 

τη βιβλιογραφία.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, έχουν προκύψει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

οδηγούν τους Έλληνες εργαζόμενους αντικειμενικά στην επιτυχία. Οι εργαζόμενοι αυτοί 

απασχολούνται  σε  μεγάλες  επιχειρήσεις,  έχουν  αποκτήσει  πτυχίο  από  ανώτατα 

εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  έχουν  αλλάξει  σχετικά  λίγες  φορές  εργασία  και  εργοδότη, 

φροντίζουν  να  αναπτύσσουν  συνεχώς  νέες  δεξιότητες,  δεν  έχουν  εργαστεί  στο 

εξωτερικό,  έχουν  υψηλό  βαθμό  επίτευξης  στόχων  στα  πλαίσια  της  εργασίας  ενώ 

ταυτόχρονα έχουν κάποια δικαιώματα επίβλεψης εργαζομένων προάγονται ευκολότερα 

σε σχέση με τα άλλα. Η εργασία τους αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι της ζωής τους, 

έχουν ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν να αναπτύσσουν 

συνεχώς  τις  διαπροσωπικές  τους  σχέσεις.  Παράλληλα,  όσο  μεγαλύτερη  ηλικία  και 

εργασιακή  εμπειρία  διαθέτουν  τόσο  πιο  εύκολα  προάγονται,  δύσκολα  όμως 

ικανοποιούνται από τις αμοιβές τους. 

Το  δεύτερο  κομμάτι  της  έρευνας  αφορούσε  τα  χαρακτηριστικά  της  υποκειμενικά 

επιτυχημένης  σταδιοδρομίας.  Όπως  αναφέρθηκε  στη  βιβλιογραφία,  υπάρχει  σχέση 
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ανάμεσα στα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά κριτήρια και η σχέση αυτή εμφανίστηκε 

και  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση.  Οι  εργαζόμενοι  οι  οποίοι  είναι  ικανοποιημένοι 

μισθολογικά,  είναι  ικανοποιημένοι  γενικά,  ενώ  όσοι  προάγονται  ευκολότερα  είναι 

ικανοποιημένοι από την πορεία που ακολούθησε η σταδιοδρομία τους. Τα αποτελέσματα 

αυτά είναι σύμφωνα με τις αρχικές υποθέσεις και υποδηλώνουν ξεκάθαρα πως και στην 

Ελλάδα, όταν ένας εργαζόμενος κρίνεται αντικειμενικά επιτυχημένος, τότε και ο ίδιος 

αισθάνεται επιτυχημένος. 

Όσον αφορά τις  δημογραφικές μεταβλητές,  οι  έγγαμοι άνδρες,  μικρότερης ηλικίας 

είναι  περισσότερο  ικανοποιημένοι  από  το  επάγγελμα  που  ακολουθούν.  Τα ευρήματα 

ιδιαίτερα για το φύλο έρχονται σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία, διότι είχαμε υποθέσει 

πως  οι  γυναίκες  ικανοποιούνται  ευκολότερα.  Αποδείχθηκε  πως  στην  ελληνική 

πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γεγονός που εξηγείται από το γεγονός πως οι 

συνθήκες εργασίας για τις Ελληνίδες δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Οι εργαζόμενοι 

οι οποίοι είναι παντρεμένοι είναι και περισσότερο ικανοποιημένοι επαγγελματικά, όμως 

αυτό  δεν  εκφράζεται  ούτε  με  υψηλές  αμοιβές,  ούτε  με  προαγωγές  και  αποτελεί 

ξεχωριστό  εύρημα  για  την  Ελλάδα.  Παράλληλα,  όπως  είδαμε  και  προηγουμένως,  οι 

μικρότερης  ηλικίας  εργαζόμενοι  είναι  περισσότερο  ικανοποιημένοι  μισθολογικά,  με 

αποτέλεσμα να μπορεί να εξηγηθεί και η γενικότερη ικανοποίηση που αισθάνονται από 

την εργασία τους, γεγονός που συμφωνεί και με τις υποθέσεις. 

Από  τις  επαγγελματικές  μεταβλητές  προέκυψε  πως  τα  στελέχη  με  μικρότερη 

εργασιακή  εμπειρία  πλήρους  απασχόλησης,  που  φροντίζουν  να  αναπτύσσουν  νέες 

δεξιότητες και έχουν υψηλό βαθμό επίτευξης στόχων είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

από το επάγγελμα που έχουν ακολουθήσει. Το αποτέλεσμα για την εργασιακή εμπειρία 

είναι σύμφωνο και με τις υποθέσεις, για τις άλλες όμως δύο μεταβλητές δεν μπορεί να 

γίνει  κάποια  σύγκριση.  Αποτελούν  όμως  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  ελληνικής 

πραγματικότητας,  διότι  οι  Έλληνες  προσπαθούν  να  αναπτύσσουν  συνεχώς  νέες 

δεξιότητες για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κάτι τέτοιο, μακροπρόθεσμα τους οδηγεί 

σε ικανοποιητικές αμοιβές,  όπως είδαμε νωρίτερα, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται 

τελικά από την πορεία της σταδιοδρομίας τους. Παρόμοιο είναι και το αποτέλεσμα για 

τον υψηλό βαθμό επίτευξης στόχων. 
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Μόνο  δύο  από  τις  μεταβλητές  υποκίνησης  επηρέασαν  τα  υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά της επιτυχίας. Όσοι εργάζονται αρκετά απογεύματα εκτός ωραρίου και 

δεν είναι υπέρμετρα φιλόδοξοι, είναι περισσότερο ικανοποιημένοι. Τα αποτελέσματα για 

τη  φιλοδοξία  είναι  σύμφωνα  με  τις  αρχικές  υποθέσεις,  ενώ  αποτελούν  ταυτόχρονα 

καθαρή  απεικόνιση  της  ελληνικής  πραγματικότητας.  Κυρίως  οι  νέοι  Έλληνες 

εργαζόμενοι,  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  οι  περισσότεροι  έχουν  κάποιο  προπτυχιακό 

τίτλο, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και έχουν πραγματικά την πεποίθηση πως θα πετύχουν 

σίγουρα.  Η  πραγματικότητα  όμως  είναι  ιδιαίτερα  σκληρή  στην  χώρα  μας,  διότι   η 

έλλειψη θέσεων εργασίας τους οδηγεί στο να απασχολούνται σε δουλειές που δεν τους 

αρέσουν και δεν τους ικανοποιούν. Το γεγονός όμως πως η extra εργασία τους ικανοποιεί 

δεν  εκφράζεται  ούτε  με  υψηλές  αμοιβές  και  προαγωγές  και  μπορεί  να  μας 

προβληματίσει.  Από  την  άλλη  μεριά,  τα  στελέχη  τα  οποία  έχουν  διαμορφώσει  ένα 

συγκροτημένο σχέδιο για την εργασία και τη ζωή τους ικανοποιούνται ευκολότερα από 

το επάγγελμά και την πορεία τους. Το εύρημα που έχει προκύψει για τη συγκεκριμένη 

μεταβλητή  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  από  τη  στιγμή  που  αποδεικνύει  πως  για  την 

επίτευξη  της  επαγγελματικής  επιτυχίας  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  να  υπάρχει  ένα 

γενικότερο σχέδιο και οι εργαζόμενοι να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον 

οποίο θα βελτιώσουν τη ζωή τους και την εργασία τους. 

Από τις  κοινωνικές μεταβλητές προέκυψε πως οι εργαζόμενοι που υποστηρίζονται 

από τον προϊστάμενό τους και έχουν διαμορφώσει δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων, είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι.  Από τη στιγμή μάλιστα που το δίκτυο των σχέσεων, όπως 

έχουμε αναφέρει οδηγεί πιο εύκολα σε προαγωγές, είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η 

ικανοποίηση.  Από  τη  στιγμή  που  δεν  υπάρχουν  υποθέσεις  για  τις  συγκεκριμένες 

μεταβλητές, τουλάχιστον για τα υποκειμενικά κριτήρια, τα προηγούμενα ευρήματα είναι 

σημαντικά,  διότι  επισημαίνουν  για  ακόμη  μία  φορά  πως  ο  Έλληνας  εργαζόμενος 

προσπαθεί να βελτιώσει με οποιονδήποτε τρόπο το επάγγελμά του, από τη στιγμή που οι 

εργασιακές  συνθήκες  δεν  τον  ικανοποιούν.  Παράλληλα,  από  τις  μεταβλητές  που 

αφορούν  τα  χαρακτηριστικά  των  επιχειρήσεων  προέκυψε  πως,  τα  στελέχη  που 

εργάζονται  σε  επιτυχημένες  μεν  επιχειρήσεις  μικρότερου  όμως  μεγέθους,  είναι 

περισσότερο ικανοποιημένα από το είδος της εργασίας τους. Η ατομική ικανοποίηση που 

προέρχεται  από την επιτυχία  της  επιχείρησης είναι  φυσιολογική,  όπως και  αυτή που 

   Μπουραζάνας Νικόλαος48



Συμπεράσματα      Κεφάλαιο 5 

εμφανίζεται στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι στις περιπτώσεις αυτές το 

αίσθημα της ελευθερίας είναι μεγαλύτερο. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, έχουν προκύψει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

οδηγούν τους Έλληνες εργαζόμενους στην υποκειμενική επιτυχία. Οι εργαζόμενοι αυτοί 

είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο των αμοιβών και τον αριθμό των προαγωγών που 

έχουν  λάβει.  Το  προφίλ  του  ικανοποιημένου  εργαζόμενου  αφορά  έγγαμους  άνδρες, 

μικρότερης  ηλικίας,  με  μικρότερη  εργασιακή  εμπειρία  πλήρους  απασχόλησης,  που 

φροντίζουν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και έχουν υψηλό βαθμό επίτευξης στόχων. 

Παράλληλα όσοι εργάζονται αρκετά απογεύματα εκτός ωραρίου και δεν είναι υπέρμετρα 

φιλόδοξοι,  ενώ  ταυτόχρονα  έχουν  διαμορφώσει  ένα  συγκροτημένο  σχέδιο  για  την 

εργασία  και  τη  ζωή  τους  ικανοποιούνται  ευκολότερα.  Τέλος  εργαζόμενοι  που 

υποστηρίζονται από τον προϊστάμενό τους, έχουν διαμορφώσει δίκτυο διαπροσωπικών 

σχέσεων και εργάζονται σε επιτυχημένες μεν επιχειρήσεις μικρότερου όμως μεγέθους, 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το είδος της εργασίας τους.

      

5.3ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Είναι  φυσιολογικό  πως  η  παρούσα  έρευνα  έχει  κάποιους  περιορισμούς,  κατά  την 

ερμηνεία  των  αποτελεσμάτων  κυρίως.  Το  γεγονός  πως  οι  περισσότεροι  ερωτηθέντες 

ήταν  ιδιαίτερα  πιεσμένοι  χρονικά,  στο  να  συμπληρώσουν  το  ερωτηματολόγιο, 

ενδεχομένως να έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε ορισμένες μεταβλητές. Στο 

προηγούμενο  κεφάλαιο  παρουσιάστηκαν  επίσης  κάποια  προβλήματα  που  προέκυψαν 

κατά τη στατιστική ανάλυση. Τα προβλήματα πολυσυγγραμικότητας, σε συνδυασμό με 

το μικρό μέγεθος του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των εξαρτημένων μεταβλητών 

οδήγησε στον αποκλεισμό κάποιων μεταβλητών. Ενδεχομένως εξαιτίας του μεγέθους, να 

έπρεπε να αποκλειστούν επιπλέον μεταβλητές. 

Παράλληλα, δεν πρέπει να αποκλείουμε και τις αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των μεταβλητών. Για παράδειγμα, μπορεί οι μεταβλητές υποκίνησης να επηρεάζουν την 

επιτυχημένη σταδιοδρομία, από την άλλη όμως μεριά είναι πιθανόν να συμβαίνει και το 

αντίθετο.  Ιδιαίτερα  σημαντικό  κρίνεται  και  το  γεγονός  πως  από  τη  στιγμή  που  δεν 

κατέστη  δυνατόν  να  μετρηθεί  το  επίπεδο  των  αμοιβών  των  εργαζομένων, 

χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή της ικανοποίησης των αμοιβών. Η μεταβλητή αυτή είναι 
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σαφώς  πιο  υποκειμενική  σε  σχέση  με  το  επίπεδο  των  αμοιβών,  με  αποτέλεσμα  να 

αρκετές από τις μεταβλητές που την επηρεάζουν, να επηρεάζουν και τα υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά με τον ίδιο μάλιστα τρόπο. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις μεταβλητών 

(ηλικία,  εργασιακή  εμπειρία),  έχουμε  διαφορετικές  σχέσεις  στις  αντικειμενικές 

μεταβλητές, κάτι που φυσιολογικά σχετίζεται με το προηγούμενο γεγονός.   

5.4  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς σκιαγραφούν το 

προφίλ  του  επιτυχημένου  στελέχους,  στην  ελληνική  αγορά  εργασίας.  Αφορά 

εργαζόμενους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις αμοιβές τους, σε τόσο μεγάλο βαθμό 

που αυτό να τους οδηγεί σε επαγγελματική ικανοποίηση. Είναι ενδεικτικό πως αρκετούς 

από  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  ικανοποίηση  των  αμοιβών,  είναι  ίδιοι  με 

αυτούς  που  επηρεάζουν  και  τα  υποκειμενικά  κριτήρια.  Παράλληλα,  όταν  ένας 

εργαζόμενος κρίνεται αντικειμενικά επιτυχημένος, τότε και ο ίδιος αισθάνεται έτσι. 

Το πιο αξιοσημείωτο κομμάτι της έρευνας, η οποία αποτέλεσε συνδυασμό ερευνών, 

είναι πως εκτός από όλα τα υπόλοιπα, για την ελληνική πραγματικότητα προέκυψαν 3 

επιπλέον  σημαντικά  στοιχειά.  Πρώτον,  οι  Έλληνες  προσπαθούν  να  αναπτύσσουν 

συνεχώς  νέες  δραστηριότητες.  Δεύτερον,  φροντίζουν  να  διαμορφώνουν  ένα 

συγκροτημένο  σχέδιο  για  την  εργασία  και  τη  ζωή  και  τρίτον,  φροντίζουν  να 

διαμορφώνουν  ένα  ολοκληρωμένο  δίκτυο  διαπροσωπικών  σχέσεων.  Το  αποτέλεσμα 

αυτών  των  προσπαθειών  τους  εμφανίζεται  τόσο  στα  αντικειμενικά  όσο  και  στα 

υποκειμενικά  κριτήρια  και  αποδεικνύει  πως  σε  ένα  ιδιαίτερα  σκληρό  εργασιακό 

περιβάλλον, όπως είναι το ελληνικό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν εργαζόμενο να 

γνωρίζει το τι θέλει να πετύχει και με ποιον τρόπο μπορεί να το καταφέρει. 
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