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ΠΡΟΛΟΓΟ

Κάπνηνη άλζξσπνη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο θαη ληψζσ ηελ αλάγθε λα ηνπο επραξηζηήζσ. Αξρηθά, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνπο δχν θαζεγεηέο κνπ: ηελ θπξία Πιαηζίδνπ Μαξία, επίθνπξε
θαζεγήηξηα ζην ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, γηα ηελ
θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Ο
ηίηινο ηεο «επηβιέπνπζαο» αληαλαθιά έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηεο
ζηάζεο θαη ζπκβνιήο, θαη ηνλ θχξην Καηξηβέζε Νηθφιαν, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ζην
ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαη ηηο εμαηξεηηθά
ελδηαθέξνπζεο θαη γφληκεο επηζεκάλζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηελ νηθνγέλεηα κνπ, γηα φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη φια απηά ηα ρξφληα. Θα ζαο
αδηθνχζα θαη κφλν επηρεηξψληαο λα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε απηά, θαη ηνπο
θαινχο κνπ θίινπο Αγάπε, Άλλα-Μαξία, Βαγγέιε θαη Υαξά γηα ηελ απεξηφξηζηε
ππνζηήξημε θαη ππνκνλή ηνπο φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζην ρνιείνπ
Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Ξάλζεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη εηδηθά ηνλ θχξην Γηψξγν
Βνγηαηδή, θαζεγεηή αγγιηθήο γιψζζαο, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε κεηάθξαζε ελφο εθ
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη θπζηθά ηα κέιε Γηδαθηηθνχ θαη
Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ ηεζζάξσλ Α.Δ.Η. πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
Υσξίο ηε δηθή ζαο ζπκκεηνρή ε παξνχζα εξγαζία ζα ήηαλ αδχλαην λα πινπνηεζεί.

Γ. Γηακαληνπνχινπ

7

ΔΗΑΓΩΓΖ

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην πφζν ζεηηθά ή αξλεηηθά αμηνινγεί έλα
άηνκν ηελ εξγαζία ηνπ θαη επξχηεξα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, είλαη έλα
ζέκα ην νπνίν γηα πεξηζζφηεξα απφ 80 ρξφληα ζπληζηά αληηθείκελν ζπζηεκαηηθψλ
κειεηψλ ζηα πιαίζηα δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Λφγνη αλζξσπηζηηθνί,
νηθνλνκηθνί/σθειηκηζηηθνί

θαη

θαζαξά

επηζηεκνινγηθνί

ππξνδφηεζαλ

θαη

δηαηήξεζαλ ζρεδφλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα νρηψ θαη πιένλ
δεθαεηίεο. Γηαρξνληθά, πνιπάξηζκεο εξγαζηαθέο νκάδεο έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν
εξεπλψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί πιεξέζηεξα ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
Σφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο

άξζξσλ

θαη

εξγαζηψλ

πνπ

επηθεληξψλνληαη

ζηελ

επαγγεικαηηθή

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ωζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ
αθνξά ζηνπο δηδάζθνληεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ε
βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεσξείηαη γεληθά πεξηνξηζκέλε.
θνπφο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα ε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ
ειιεληθψλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.). Ζ έιιεηςε αλάινγσλ
δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα
πνπ εληάζζνληαη ζηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο εξγαζηαθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο απνηέιεζαλ ηα βαζηθά θίλεηξα γηα ηε πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξήζεθε κία νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δηεξεπλήζεθε ζε ζρέζε κε
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νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη κία κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο, ηελ
ηειεηνκαλία.
Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. ην
ζεσξεηηθφ κέξνο, γίλεηαη κία επηζθφπεζε ηεο γεληθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην
θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθά θαη
εκπεηξηθά δεδνκέλα -απφ ηε δηεζλή θπξίσο βηβιηνγξαθία- πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα
ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηνηρεία ηα νπνία
αθνξνχλ ζηελ ηειεηνκαλία, ηελ εξεπλψκελε κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο θαη
ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζεο ζπκπιεξψλνπλ ην
ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. ην εξεπλεηηθφ κέξνο, παξνπζηάδνληαη ζηα
αληίζηνηρα θεθάιαηα, ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, ε αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο εξγαζίαο. Ζ ζπδήηεζε ησλ
απνηειεζκάησλ, ε παξάζεζε ησλ θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δηαηχπσζε
θάπνησλ

πξνηάζεσλ

αλαθνξηθά

κε

ηελ

επαγγεικαηηθή

ηθαλνπνίεζε

ησλ

αθαδεκατθψλ ζπκπιεξψλνπλ ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία
νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπ
παξαξηήκαηνο.
Σν Παξάξηεκα απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ
έληππε κνξθή ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηέρεη
πξφζζεηεο πεγέο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία ζε βάζνο κειέηε ησλ
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηηο αδπλακίεο ηεο,
θαζψο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη κία ζχληνκε κφλν αλάιπζε ησλ
δεηεκάησλ απηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν

Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

1.1 Δηζαγσγή
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, δειαδή, ην πφζν ζεηηθά ή αξλεηηθά αμηνινγεί
έλα άηνκν ηελ εξγαζία ηνπ θαη επξχηεξα ηελ εξγαζηαθή ηνπ θαηάζηαζε (Pool, 1997.
Spector, 1997. Weiss, 2002), έρεη ππάξμεη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθψλ κειεηψλ γηα
πεξηζζφηεξα απφ 80 ρξφληα. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζηα
πιαίζηα πνιιψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ φπσο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο,
θαη ησλ επηζηεκψλ νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο (Gazioglu & Tansel, 2006). ην πεδίν
ηεο νξγαλσζηαθήο θαη βηνκεραληθήο ςπρνινγίαο, κάιηζηα, ζεσξείηαη ε πην ζπρλά
εξεπλψκελε κεηαβιεηή (Wright, 2006). χκθσλα κε ηνλ Brief (1998), κέρξη ην 1994
πεξηζζφηεξεο απφ 12.400 δεκνζηεπκέλεο κειέηεο αθνξνχζαλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε, ελψ, ζήκεξα, ν αξηζκφο απηφο ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλά ηηο 17.000.
Σν έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ αληαλαθιά ηελ πνιππινθφηεηα αιιά θαη ηε
ζεκαζία ε νπνία απνδίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. Ζ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζπλδεζεί κε ηε θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη κε ην επίπεδν ηεο γεληθφηεξεο επεκεξία ηνπο (Diaz-Serrano
& Cabral Vieira, 2005. Κάληαο, 2008. Oshagbemi, 2000. Ward & Sloane, 2000).
Απηή ε αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηελ θαζηζηά
απηνδίθαηα έλα ζέκα εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζψο νη άλζξσπνη, σο εξγαδφκελνη,
αθηεξψλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ δπλάκεψλ ηνπο ζηηο
επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000. Rose, 2001).
Δπηπιένλ, ζρεηηθά εκπεηξηθά δεδνκέλα ζπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε
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ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε κείσζε ιαζψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ην
ρακειφ επίπεδν απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία, ηελ πξφζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο (Gazioglu & Tansel, 2006. Κάληαο, 2008.
Oshagbemi, 2000) θαζψο θαη κε άιιεο ζεκαληηθέο εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο. Σα
παξαπάλσ θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ππαγνξεχεηαη θαη απφ σθειηκηζηηθνχο ιφγνπο νηθνλνκηθήο θαη νξγαλσζηαθήο πθήο.
χκθσλα κε ηνπο Rosnowski θαη Hulin (1992), ε πην δηαθσηηζηηθή
πιεξνθφξεζε ηελ νπνία κπνξεί λα έρεη θάπνηνο γηα έλαλ εξγαδφκελν απνξξέεη απφ
κηα έγθπξε εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηθαλνπνίεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ
φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δείθηεο ηεο εχξπζκεο
θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ (Spector, 1997).
Μάιηζηα, ε ζεκαζία ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
εληνπίδεηαη ηφζν ζε επίπεδν κηθξννηθνλνκίαο (άηνκν-επηρείξεζε), φζν θαη ζε
καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαζψο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηε θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κηαο ρψξαο (Clark,
1998).

1.2 Δλλνηνινγηθόο Οξηζκόο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη σο έλα ηδηαίηεξα
πνιχπινθν θαηλφκελν θαη κάιινλ ζεκαληηθά πην ζχλζεην απφ φηη είραλ ππνζέζεη νη
πξψηνη κειεηεηέο ηνπ (Κάληαο, 2008). Πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζηνχλ πιεξέζηεξα ην πεξηερφκελν, νη δηαζηάζεηο θαη νη
επηδξάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Παξά ηε καθξφρξνλε, ελδειερή θαη
δηεπηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, δεθάδεο ζρεηηθά
δεηήκαηα πξνβάιινπλ σο απνξίεο πξνο δηεξεχλεζε (Saari & Judge, 2004). Δίλαη
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ελδεηθηηθφ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κία αζχιιεπηε
θαη ζρεδφλ κπζηθή έλλνηα (Lacy & Sheehan, 1997). Ζ αζάθεηα ε νπνία ππάξρεη γχξσ
απφ ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ
δεηεκάησλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νθείιεηαη ζην φηη είλαη κία ραιαξά νξηζκέλε έλλνηα.
Ζ απνπζία ελφο ζηαζεξνχ θαη απφιπηα απνδεθηνχ νξηζκνχ δπζρεξαίλεη θαη ηελ
εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο δεκηνπξγψληαο έλα θαχιν θχθιν αζπκθσλίαο θαη
αζάθεηαο (Evans, 1997. Weiss, 2002).
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη νξηζηεί πνηθηινηξφπσο. χκθσλα κε ηνλ
Locke (1969, 1976), «είλαη κία επράξηζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία είλαη
απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ αηφκνπ γηα ην θαηά πφζν ην επάγγεικά ηνπ
δηεπθνιχλεη ή ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ αμηψλ» (1969, ζ. 317) ή
«κία επράξηζηε/ ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ ή ηηο εξγαζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο» (Locke,
1976, ζ. 1300). Ο Hoppock (1935) φξηζε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο ην
ζπλδπαζκφ εθείλσλ ησλ ςπρνινγηθψλ, θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ
νδεγνχλ ην άηνκν λα εθθξάζεη ηθαλνπνίεζε κε ηε δνπιεηά ηνπ. Οη Smith, Kendall
θαη Hulin (1969) πεξηέγξαςαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο ηα ζπλαηζζήκαηα
ελφο αηφκνπ γηα ηε δνπιεηά ηνπ. Άιινη εξεπλεηέο πεξηέγξαςαλ ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε σο ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην επάγγεικα ή ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπ θαηάζηαζε (Brief, 1998. Weiss, 2002) ή σο ηε ζεηηθή/αξλεηηθή αμηνινγηθή θξίζε
ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπ (Motowidlo, 1996). Πην απιά, ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αληαλαθιά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα άηνκν αξέζεη
ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ην επάγγεικά ηνπ (Spector, 1997).
Ο πην ζπρλά αλαθεξφκελνο νξηζκφο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη
απηφο ν νπνίνο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Locke (1976). O Locke φξηζε ηελ
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επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο «κία επράξηζηε ή ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε,
ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο ή ησλ εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ
θάπνηνπ» (ζ. 1300). Ο θαηάιιεινο νξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη
έλα ζέκα ζχγθξνπζεο θαη αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ (βι. κεηαμχ άιισλ
Evans, 1997. Weiss, 2002). Ο νξηζκφο ν νπνίνο πξνηάζεθε απφ ηνλ Locke (1976)
δίλεη έκθαζε ηφζν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Γλψζε θαη ζπλαίζζεκα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα
θαζψο, φηαλ ζθεθηφκαζηε, έρνπκε ζπλαηζζήκαηα γηα απηφ ην νπνίν ζθεθηφκαζηε θαη
αληηζηξφθσο. Έηζη, φηαλ αμηνινγνχκε ηελ εξγαζία καο, φπσο θαη νηηδήπνηε άιιν
ζεκαληηθφ γηα εκάο, ελεξγνπνηνχκε ηφζν ζπλαηζζεκαηηθνχο φζν θαη γλσζηηθνχο
κεραληζκνχο (Saari & Judge, 2004).
Ζ γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ ζηάζεσλ γεληθφηεξα θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εηδηθφηεξα είλαη έλα ζέκα ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη
έληνλα ηνπο εξεπλεηέο (π.ρ. van den Berg, Manstead, van der Pligt & Wigboldus,
2006. Weiss, 2002). ε φ,ηη αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε νπνία ζε
εξεπλεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν είλαη ε θπξίαξρε εξγαζηαθή ζηάζε (Saari & Judge,
2004. Wright, 2006), o θχξηνο πξνβιεκαηηζκφο δελ εληνπίδεηαη ζην αλ είλαη
ζπληζηακέλε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο
έγθεηηαη ζην αλ θαη θαηά πφζν νη ζπλήζεηο θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο, σο θιίκαθεο
κέηξεζεο ζηάζεσλ (π.ρ. θιίκαθεο Likert), κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ
θαη ηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο
θιίκαθεο γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη πην επαίζζεηεο ζηε
γλσζηηθή δηάζηαζή ηεο (βι. Organ & Near, 1985. Weiss, 2002).
πρλά γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εζσγελνχο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
θαη ηεο εμσγελνχο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Warr, 1987, φπσο αλαθέξεηαη απφ
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Κάληα, 2008). Ζ εζσγελήο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη θπξίσο κε
ζπκβνιηθέο θαη κε πνζνηηθά κεηξήζηκεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο φπσο είλαη ε πνηφηεηα
ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ην αίζζεκα αλαγλψξηζεο θαη απηνπξαγκάησζεο, ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαζαπηήο ηεο εξγαζίαο θ.α.. Ζ εμσγελήο επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε, απφ ηελ άιιε, ζπλδέεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο «ρεηξνπηαζηέο»
ακνηβέο απφ ηελ εξγαζία φπσο είλαη ν κηζζφο, νη πξφζζεηεο παξνρέο, νη πξναγσγέο
θ.ά. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα ηφζν
εζσηεξηθψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ (Rose, 2001).

1.3 Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζζεί πιεξέζηεξα ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε,
έρνπλ πξνηαζεί θαη πηνζεηεζεί πνιπάξηζκεο ζεσξίεο θαη ζεσξεηηθά κνληέια. ηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο ζεσξίεο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη θάπνηεο απφ ηηο ζεσξίεο
απηέο απνηεινχλ, νπζηαζηηθά, δάλεηα απφ ηηο ζεσξίεο γηα ηα αλζξψπηλα θίλεηξα, νη
νπνίεο βξήθαλ εθαξκνγή ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ηα
εξγαζηαθά θίλεηξα θαη ε εξγαζηαθή ππνθίλεζε είλαη ηξεηο έλλνηεο νη νπνίεο είλαη
ζηελά ζπλδεδεκέλεο, σζηφζν δελ είλαη ηαπηφζεκεο. Παξά ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο, ε
παξάζεζε απηψλ ησλ ζεσξηψλ θξίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε
ηνπ πνιχπινθνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.

1.3.1 Ζ Θεσξία Αλζξσπίλσλ Αλαγθώλ ηνπ Maslow
Ο Maslow (1954, 1970, φπσο αλαθέξεηαη απφ Κάληα, 2008 θαη ΚσζηαξίδνπΔπθιείδε, 1998), θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο αλζξσπηζηηθήο (νπκαληζηηθήο) ςπρνινγίαο,
είλαη ν ζεκειησηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο. Ζ ζεσξία απηή πξφηεηλε κηα ηεξαξρία
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αλαγθψλ, βάζεη ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ηα θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο. Ο Maslow δηέθξηλε πέληε νκάδεο βαζηθψλ αλαγθψλ. πγθεθξηκέλα
δηέθξηλε: ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο, ηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα, ηελ αλάγθε γηα θαηνρή
θαη αγάπε, ηελ αλάγθε γηα εθηίκεζε θαη ηελ αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε θαη
απηνεθπιήξσζε. Ζ ηεξάξρεζε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ μεθηλψληαο απφ ηηο
θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη θαηαιήγνληαο ζηηο αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο θαη
απηνεθπιήξσζεο δίλεη ηελ ππξακίδα ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow (βι. ρήκα 1.1).

Αλάγθεο γηα
απηνπξαγκάησζε
Αλάγθεο γηα
εθηίκεζε
Αλάγθεο γηα θαηνρή
θαη αγάπε
Αλάγθεο γηα αζθάιεηα
Φπζηνινγηθέο αλάγθεο

ρήκα 1.1. Ζ ηεξαξρία αλαγθψλ θαηά ηνλ Maslow
(απφ Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1998, ζ. 79)
Βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Maslow είλαη ε ππφζεζε ηεο κείσζεο ηεο
έληαζεο θαη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ αλαγθψλ. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε κείσζεο ηεο
έληαζεο, ε κε ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο πξνθαιεί ζην άηνκν έληαζε. Σν άηνκν
πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ έληαζε απηή αλαιακβάλεη δξάζε γηα φζν θαηξφ
απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο θαη ζπλεπψο ηελ εμάιεηςε ηεο έληαζεο.
Ζ ππφζεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ αλαγθψλ επηζεκαίλεη φηη ε ελεξγνπνίεζε γηα ηελ
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θάιπςε ησλ αλαγθψλ ελφο αλψηεξνπ επηπέδνπ πξνυπνζέηεη ηελ θάιπςε φισλ ησλ
αλαγθψλ ησλ θαηψηεξσλ επηπέδσλ.
Αλάγνληαο ηελ ζεσξία ηνπ Maslow ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο
επηζεκαίλεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξν ε εξγαζία επηηξέπεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
απηψλ, θαη ηδίσο ηελ θάιπςε θαη ελίζρπζε ησλ αλψηεξσλ αλαγθψλ ηφζν πην
ηθαλνπνηεκέλα ζα δειψλνπλ ηα άηνκα κε ηελ εξγαζία ηνπο. Καζψο, ζχκθσλα κε ηε
ζεσξία ηνπ Maslow, κηα αλάγθε παχεη λα παξάγεη θίλεηξα φηαλ ηθαλνπνηεζεί
επαξθψο, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ην άηνκν εκπιέθεηαη ζε δηαξθείο πξνζπάζεηεο
απηνπξαγκάησζεο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1998). Καηά ηνλ Maslow (φπσο
αλαθέξεηαη απφ Κάληα, 2008), ε απηνπξαγκάησζε είλαη κία θαηάζηαζε
νινθιήξσζεο πνπ ιίγνη κφλν άλζξσπνη ηειηθά επηηπγράλνπλ. Αθφκα θαη αλ ε αλάγθε
απηή ηθαλνπνηεζεί κεξηθψο, ην άηνκν ζπλερίδεη λα επηδηψθεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή
ηνπ θαζψο απηή ε κεξηθή θάιπςε νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θαη φρη ζηε
κείσζή ηεο. Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην επίπεδν ηεο απηνπξαγκάησζεο νη
δηαθνξέο ησλ αηφκσλ είλαη πνιχ έληνλεο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 1998). Ζ ζεσξία
ηνπ Maslow παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε εκπεηξηθή επαιήζεπζή ηεο,
είρε κεγάιε απήρεζε ζηνλ θφζκν ηεο παξαγσγήο ιφγσ ηεο ζπλνιηθφηεηαο, ηεο
απιφηεηαο θαη ηνπ νπκαληζηηθνχ ηεο ραξαθηήξα (Berry & Houston, 1993 φπσο
αλαθέξεηαη απφ Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005. Κάληαο, 2008. Κσζηαξίδνπ- Δπθιείδε,
1998).

1.3.2 Ζ Θεσξία Γύν Παξαγόλησλ ηνπ Herzberg
Ζ ζεσξία ηνπ Herzberg (1959, 1966, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Κάληα, 2008)
ζπλέδεζε ηα εξγαζηαθά θίλεηξα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Σα εκπεηξηθά
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ Herzberg θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1959, 1966)
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έδεημαλ φηη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν επξείεο θαηεγνξίεο εξγαζηαθψλ παξαγφλησλ,
νη παξάγνληεο ππνθίλεζεο (θίλεηξα) θαη νη παξάγνληεο πγηεηλήο ή ζπληήξεζεο
(αληηθίλεηξα).
ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη εθείλνη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη
κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ηελ αίζζεζε επηηπρίαο θαη ππεπζπλφηεηαο, ηελ αλαγλψξηζε,
ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θ.ιπ. Οη παξάγνληεο απηνί ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αλαγθψλ αλψηεξνπ επηπέδνπ, δειαδή, ηηο αλάγθεο γηα απηνεθηίκεζε θαη
απηννινθιήξσζε. Καηά ηνλ Herzberg, κφλν νη αλάγθεο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ
ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο άκεζεο πεγέο ππνθίλεζεο θαη ε θάιπςε ησλ
αλαγθψλ απηψλ ζπλδέεηαη κε πςειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαζψο θαη κε κία
γεληθφηεξε αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ηνλ Herzberg, ε κε
θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ δελ ζεκαίλεη απηφκαηα θαη ηελ a priori πξφθιεζε
εξγαζηαθήο δπζαξέζθεηαο. χκθσλα κε ηνλ Herzberg, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
θαη ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα είλαη δχν μερσξηζηέο θαη δηαθξηηέο δηαζηάζεηο θαη
φρη ηα αληίζεηα άθξα ελφο ζπλερνχο.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία ππάγνληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην
εξγαζηαθφ πιαίζην θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν έλα άηνκν αζθεί ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, ε επίβιεςε, νη
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν κηζζφο, ε αζθάιεηα, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θ.ιπ. είλαη
θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο πγηεηλήο ζπλδένληαη κε ηηο
αλάγθεο θαηψηεξνπ επηπέδνπ (βαζηθέο, αζθάιεηαο θαη θνηλσληθέο). Καζψο ηα άηνκα
ηείλνπλ λα ζεσξνχλ απηνλφεηε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηψηεξσλ αλαγθψλ απφ ηελ
εξγαζία ηνπο, νη παξάγνληεο απηνί δελ ιεηηνπξγνχλ ππνθηλεηηθά νχηε πξνθαινχλ
αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο. Ζ πιήξσζε ησλ θαηψηεξσλ αλαγθψλ ζηα πιαίζηα ηεο
εξγαζίαο ζηελ νπζία πξνιακβάλεη ηελ πξφθιεζε δπζαξέζθεηαο.
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Ζ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg έρεη θάπνηεο πνιχ
ελδηαθέξνπζεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ ππνθίλεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ. Ζ ππφζεζε φηη ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα δελ είλαη ην αληίζεην
άθξν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη φηη ππνθηλεηηθή επίδξαζε έρνπλ
νξηζκέλνη απφ ηνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηνλ ηξφπν
ζεψξεζεο

ηεο

εξγαζηαθήο

ππνθίλεζεο

θαη

ηθαλνπνίεζεο.

Δπηζήκαλε

ηε

ζπνπδαηφηεηα ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη έζηξεςε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ
ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζην εξγαζηαθφ ηνπ πιαίζην. Δπίζεο, πξνζεγγίδνληαο απφ κία
πην πξαθηηθή ζθνπηά ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε κειέηε ησλ
εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ.

1.3.3 Ζ Θεσξία ηεο Ηζόηεηαο ηνπ Adams
O Adams (1965, φπσο αλαθέξεηαη απφ Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005),
βαζηδφκελνο ζηε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο ηνπ Festinger (1957), δηαηχπσζε
ηε ζεσξία ηεο ηζφηεηαο ή ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Adams
ηα άηνκα βιέπνπλ ηελ εξγαζία ηνπο σο έλα ζχλνιν εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Οη εηζξνέο
είλαη απηά ηα νπνία ην άηνκν πξνζθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα ηέηνησλ εηζξνψλ είλαη νη δεμηφηεηεο, νη γλψζεηο, ε εκπεηξία θ.ιπ. Οη
εθξνέο είλαη απηά ηα νπνία ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη
νηθνλνκηθήο θαη κε νηθνλνκηθήο θχζεσο. Ο κηζζφο, ε αλαγλψξηζε, ην θχξνο, ε
αίζζεζε επίηεπμεο είλαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθξνψλ. Ο
εξγαδφκελνο, ζπγθξίλνληαο ηα εηζεξρφκελα θαη ηα εμεξρφκελα ηεο εξγαζίαο ηνπ,
νπζηαζηηθά αμηνινγεί ην πφζν δίθαηε είλαη απηή ε ζρέζε (Κάληαο, 2008).
Ζ ζχγθξηζε εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ κπνξεί λα εθθξαζηεί καζεκαηηθά
σο ν ιφγνο ησλ πξψησλ πξνο ηα δεχηεξα (Κάληαο, 2008). Αλ ν ιφγνο εηζεξρφκελα/
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εμεξρφκελα ηζνχηαη κε έλα, ην άηνκν ληψζεη φηη ακείβεηαη δίθαηα απφ ηελ εξγαζία
ηνπ. Αλ ηα εηζεξρφκελα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα εμεξρφκελα (εηζεξρφκελα/
εμεξρφκελα < 1), ν εξγαδφκελνο ληψζεη φηη ππνακείβεηαη, γεγνλφο ην νπνίν επηδξά
αξλεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο
εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, ην άηνκν ληψζεη φηη
ππεξακείβεηαη. Ζ ηξίηε πεξίπησζε κπνξεί, επίζεο, λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαζψο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα ελνρήο
(Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005).
Ο εξγαδφκελνο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ ηζνξξνπία εηζεξρνκέλσλ θαη
εμεξρνκέλσλ, εκπιέθεηαη ζε κία δηαδηθαζία ζχγθξηζεο ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη
ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο ππνζηεξίδεη φηη νη
«άιινη» απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα
ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ εθηηκήζεψλ ηνπ (Berry &
Houston, 1993, φπσο αλαθέξεηαη απφ Πιαηζίδνπ θαη Γσλίδα, 2005). Γειαδή, ν
εξγαδφκελνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ ιφγνπ εηζξνψλ/ εθξνψλ εμεηάδεη
θαη ηε ζρέζε εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ άιισλ αηφκσλ, φπσο ιφγνπ ράξε ησλ
ζπλεξγαηψλ ή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ (Κάληαο, 2008). Πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα
εθηηκήζεη ζεηηθά ηελ εξγαζηαθή ηνπ ζέζε, ζα πξέπεη λα ληψζεη φηη άηνκα ηα νπνία
πξνζθέξνπλ ηα ίδηα κε απηφ ιακβάλνπλ θαη αλάινγεο ακνηβέο. χκθσλα κάιηζηα κε
ηνπο Milkovich θαη Newman (1990), νη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο δελ
πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα άηνκα ηνπ ζηελνχ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ ελφο εξγαδνκέλνπ
αιιά ζπρλά εθηείλνληαη θαη ζε εξγαζηαθά πιαίζηα ηα νπνία ην άηνκν αληηιακβάλεηαη
σο παξαπιήζηα ηνπ δηθνχ ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε φπνπ ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ εξγαζηαθψλ
εηζξνψλ θαη εθξνψλ αμηνινγείηαη σο «άδηθν», ην άηνκν βηψλεη κία έληνλα
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ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε. Πξνθεηκέλνπ λα εθηνλσζεί ε βηνχκελε έληαζε, ην άηνκν
έρεη δχν βαζηθέο ελαιιαθηηθέο: λα κεηαβάιιεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ή λα πξνβεί ζε
θάπνηα γλσζηηθή αιιαγή, κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο αξρηθέο πεπνηζήζεηο ή εθηηκήζεηο
ηνπ. ηελ πεξίπησζε π.ρ. φπνπ αξρηθά δηαπηζηψλεη φηη ακείβεηαη ιηγφηεξν απφ έλα
ζπλάδειθφ ηνπ, ελψ πξνζθέξνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο, γηα λα κεηψζεη
ηελ αληηιακβαλφκελε αδηθία, κπνξεί ή λα κεηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ (ηηο εηζξνέο ηνπ)
ή, επαλεθηηκψληαο ηα δεδνκέλα, λα ππνζέζεη φηη ίζσο ν ζπλάδειθφο ηνπ ιακβάλεη
πςειφηεξεο απνιαβέο επεηδή ρξεζηκνπνηεί αζέκηηα κέζα θαη πξαθηηθέο. Γελ είλαη
εχθνιν λα πξνβιεθζεί πνηα ελαιιαθηηθή ζα αθνινπζήζεη έλα άηνκν. Ωο γεληθή αξρή
πάλησο ηζρχεη φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ ηελ ελαιιαθηηθή κε ην κηθξφηεξν
πξαθηηθφ ή/ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο (Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005).

1.3.4 Σν Μνληέιν ησλ Porter θαη Lawler
Οη Porter θαη Lawler (1968, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Κάληα, 2008),
βαζηδφκελνη ζηε ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ηνπ Vroom (1964) θαη εηδηθφηεξα ζην
κνληέιν ηεο πξνζπάζεηαο, αλέπηπμαλ έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα
πξνζεγγηζζεί πιεξέζηεξα ε ζρέζε ηεο εξγαζηαθήο επίδνζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο. O Landy (1989, φπσο αλαθέξεηαη απφ Κάληα, 2008) πεξηέγξαςε
αλαιπηηθά ην κνληέιν ησλ Porter θαη Lawler. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ε πξνζπάζεηα ηελ νπνία θαηαβάιιεη έλα άηνκν ζηελ εξγαζία
ηνπ είλαη ζπληζηακέλε δχν παξαγφλησλ: (α) ηεο αμίαο ηελ νπνία ην άηνκν
(ππνθεηκεληθά) απνδίδεη ζηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη (β) ηνπ
βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην άηνκν πηζηεχεη φηη, θαηαβάιινληαο κηα ζπγθεθξηκέλε
πξνζπάζεηα, φλησο ζα επηηχρεη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Οη δχν απηνί
πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη απνηέιεζκα ηνπ βαζκνχ ζηνλ
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νπνίν ην άηνκν εθηηκά φηη ηα απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ
ηθαλνπνίεζε θαη ηεο δηαβιεπφκελεο πηζαλφηεηαο ε πξνζπάζεηά λα νδεγήζεη ζε
πςειφηεξε επίδνζε θαη ε πςειφηεξε επίδνζε ζηηο επηζπκεηέο ακνηβέο.
Ζ πξνζπάζεηα ηελ νπνία ζα θαηαβάιιεη έλα άηνκν ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε
πςειέο επηδφζεηο, απηφ σζηφζν ην απνηέιεζκα δελ είλαη δεδνκέλν. Οη ηθαλφηεηεο θαη
ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε
πξνζπάζεηαο θαη επίδνζεο. Ζ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ επίδνζεο νδεγεί
ζε θάπνηεο ακνηβέο. Οη ακνηβέο απηέο ελδέρεηαη λα είλαη εζσγελείο (π.ρ. αίζζεκα
επίηεπμεο) ή εμσγελείο (π.ρ. ρξεκαηηθέο απνιαβέο). Σν άηνκν, βάζεη ηεο
ππνθεηκεληθήο ηνπ αμηνιφγεζεο γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ επίδνζή ηνπ, αμηνινγεί
θαη ην πφζν δίθαηεο είλαη νη απνθηψκελεο ακνηβέο. Αλ νη ακνηβέο πνπ έρεη ιάβεη
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ, ηφηε ην άηνκν ζα ληψζεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ
εξγαζία ηνπ. Ο βαζκφο ηεο βηνχκελεο ηθαλνπνίεζεο ζα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο
αμηνινγήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ησλ παξερφκελσλ ακνηβψλ θαη
σο εθ ηνχηνπ θαη ην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζα λα θαηαβάιιεη.

1.3.5 Ζ Θεσξία Αμηώλ ηνπ Locke
O Locke (1976, 1984, φπσο αλαθέξεηαη απφ Κάληα, 2008) ζπλέδεζε ηελ
ηθαλνπνίεζε (ή δπζαξέζθεηα) απφ ηελ εξγαζία κε ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ αηφκνπ. Ο
Locke (1984) φξηζε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο κία ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή
απφθξηζε πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθηίκεζε φηη απηφ
παξέρεη πιήξσζε ή επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ
(Locke, 1984, ζ. 103, φπσο αλαθέξεηαη απφ Κάληα, 2008, ζ. 110). Ζ καηαίσζε ησλ
εξγαζηαθψλ ηνπ αμηψλ, αληίζεηα, πξνθαιεί εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα.
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Ο Locke (1978, φπσο αλαθέξεηαη απφ Judge & Church, 2000) φξηζε ηηο αμίεο
σο απηά ηα νπνία έλα άηνκν επηζπκεί ή ζεσξεί ζεκαληηθά. Βάζεη απηνχ ηνπ νξηζκνχ
ππνζηήξημε φηη νη αμίεο ησλ αλζξψπσλ είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην ηη ηνπο θαζηζηά
ηειηθά ηθαλνπνηεκέλνπο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ νπνίσλ ην άηνκν αμηνινγεί σο
ζεκαληηθά θαη επηζπκεί λα ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη απηψλ ηα νπνία ζεσξεί
φηη πξαγκαηηθά ιακβάλεη δηακνξθψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε.
ρεκαηηθά ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο εμήο.

Ηθαλνπνίεζε = (Θέισ - Έρσ) x εκαληηθόηεηα
Καηά ηνλ Locke, νη αληθαλνπνίεηεο εξγαζηαθέο αμίεο ηηο νπνίεο ην άηνκν
ζεσξεί ζεκαληηθέο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
ηθαλνπνίεζε. Έηζη, ε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ ην νπνίν επηζπκεί θαη απηνχ ην νπνίν
ιακβάλεη απφ έλα ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο ηνπ επηδξά κφλν φηαλ ην ζηνηρείν απηφ
αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφ απφ ην άηνκν. Ο Locke, ζπλδπάδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε κε ην ζχζηεκα αμηψλ ελφο αηφκνπ, ηφληζε, κεηαμχ άιισλ, ηε ζεκαζία
ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.

1.3.6 Σν Μνληέιν Υαξαθηεξηζηηθώλ ηεο Δξγαζίαο ησλ Hackman θαη Oldham
Σν Μνληέιν Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δξγαζίαο (Job Characteristics ModelJCM) ησλ Hackman θαη Oldham (1975, 1976, 1980, φπσο αλαθέξεηαη απφ Κάληα,
2008) ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ
αηφκσλ. Σξεηο είλαη νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ (α) ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά, (β) νη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη (γ) ηα απνηειέζκαηα.
Οη Hackman θαη Oldham (1976) δηέθξηλαλ πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: (1)
ηελ πνηθηιία δεμηνηήησλ: αθνξά ζην βαζκφ ηνλ νπνίν κηα εξγαζία απαηηεί απφ ηνλ
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εξγαδφκελν λα ρξεζηκνπνηήζεη πνηθίιεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ηελ θέξεη εηο πέξαο, (2) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ: αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε
εξγαζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξγαδφκελν λα παξάγεη έλα μερσξηζηφ θαη
νινθιεξσκέλν έξγν, (3) ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ: αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε
εξγαζία έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία άιισλ αηφκσλ, (4) ηελ
απηνλνκία: αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εξγαζία παξέρεη ζηνλ εξγαδφκελν ηε
δπλαηφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία λα πξνγξακκαηίδεη, λα ειέγρεη θαη λα επηιέγεη ν ίδηνο
ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο θαη (5) ηελ αλαηξνθνδφηεζε: αθνξά ζηνλ βαζκφ ζηνλ
νπνίν ε εξγαζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα γλσξίδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηελ
πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ. Σα πέληε απηά ραξαθηεξηζηηθά
δίλνπλ ην βαζκφ παξσζεηηθήο ηζρχο κηαο εξγαζίαο (motivational potential score), ην
βαζκφ, δειαδή, ζηνλ νπνίν ε εξγαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζσγελή θίλεηξα ζηνλ
εξγαδφκελν. Ζ παξσζεηηθή ηζρχο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:

Πνηθηιία
Σαπηφηεηα
πνπδαηφηεηα
Γεμηνηήησλ + Έξγνπ
+ Έξγνπ

x Απηνλνκία x Αλαηξνθνδφηεζε

3
Ζ πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη
ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο.
Αλ θάπνην απφ ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά απνπζηάδεη (ηζνχηαη, δειαδή, κε κεδέλ)
ε παξσζεηηθή ηζρχο κεδελίδεηαη. Σα πέληε απηά ραξαθηεξηζηηθά πξνθαινχλ ηε βίσζε
ηξηψλ βαζηθψλ ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη (1) ε βηνχκελε ζεκαζία
ηεο εξγαζίαο: αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα άηνκν βηψλεη ηελ εξγαζία ηνπ ζαλ
θάηη πνπ έρεη αμία θαη λφεκα, (2) ε βηνχκελε ππεπζπλφηεηα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο
εξγαζίαο: αθνξά ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα άηνκν ληψζεη πξνζσπηθά ππεχζπλν γηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη (3) ε γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ: αθνξά ζην
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βαζκφ ζηνλ νπνίν γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ην πφζν απνηειεζκαηηθά θάλεη ηελ εξγαζία
ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε πξψηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζπλδέεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
έξγνπ, ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ. Ζ απηνλνκία
ζπλδέεηαη κε ηε δεχηεξε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ελψ ε αλαηξνθνδφηεζε κε ηελ
ηξίηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. Οη ηξεηο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηε ζεηξά ηνπο,
ζπλδένληαη κε εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο θαη απνηειέζκαηα φπσο: έληνλε εζσηεξηθή
ππνθίλεζε, πνηνηηθή επίδνζε, πςειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ρακειφ
επίπεδν απνπζηψλ θαη απνρσξήζεσλ απφ ηελ εξγαζία.
Οη Hackman θαη Oldham (1976), πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ ην πψο άηνκα
ηα νπνία θάλνπλ ηελ ίδηα εξγαζία θαη βηψλνπλ ηα ίδηα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά
δειψλνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, πξφζζεζαλ κία
επηπιένλ κεηαβιεηή, ηελ ηζρχ ηεο αλάγθεο γηα αλάπηπμε (growth need strength). Ζ
κεηαβιεηή απηή αθνξά ζηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη
κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο. Σν πψο έλα άηνκν ζα απνθξηζεί ζηελ παξσζεηηθή ηζρχ ηεο εξγαζίαο
ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηζρχ ηεο αλάγθεο ηνπ γηα αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, ηα άηνκα
κε ηζρπξή αλάγθε γηα αλάπηπμε απνδίδνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηα πέληε
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ ηηο ηξεηο
ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζέιγνληαη πεξηζζφηεξν απφ επαγγέικαηα πςειψλ
απαηηήζεσλ θαη πξνθιήζεσλ.

1.3.7 Σειηθά πκπεξάζκαηα γηα ηηο Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Οη πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο είλαη θάπνηεο απφ ηηο πην γλσζηέο ζεσξίεο νη
νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ή πηνζεηήζεθαλ θαηά θαηξνχο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ
πιεξέζηεξα ηα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
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Ωζηφζν, ε εγγελήο πνιππινθφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαζηζηά
κάιινλ δχζθνιν ην λα ππάξρεη κία θαη κφλν ζεσξία ηθαλή λα ηελ πεξηγξάςεη
απφιπηα θαη κε αθξίβεηα (Hagedorn, 2000).
Οη ζεσξίεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, φπσο θαη θάζε ζεσξία ε νπνία
αθνξά ζε κία ςπρνινγηθή έλλνηα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ρξήζηκεο, πξέπεη κεηαμχ
άιισλ λα πξνζθέξνπλ νξγάλσζε θαη λφεκα ζηηο πιεξνθνξίεο (Πιαηζίδνπ & Γσλίδα,
2005). Πνηνο ζα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα είλαη ν θνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ζεσξηψλ; Οη Rice, Bennett & McFarlin, (1989) ππνζηήξημαλ φηη ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα κίαο ςπρνινγηθήο δηαδηθαζίαο
ζχγθξηζεο κεηαμχ απηψλ ησλ νπνίσλ ιακβάλεη έλα άηνκν θαη απηψλ ησλ νπνίσλ
επηζπκεί λα ιακβάλεη θαη δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη
θάπνηα ζεσξία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ε νπνία λα κελ ελζσκαηψλεη ζε
θάπνην βαζκφ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξάο/αλαληηζηνηρίαο/αζπκθσλίαο (discrepancy).
Όζν κηθξφηεξε είλαη ε αζπκθσλία κεηαμχ απηψλ ησλ νπνίσλ έλα άηνκν επηζπκεί λα
ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη απηψλ ησλ νπνίσλ πξαγκαηηθά ιακβάλεη ηφζν
πςειφηεξε ζα είλαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο
Rice et al. (1989), ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, γεληθά, είλαη ην απνηέιεζκα κηαο
δηαδηθαζίαο ζχγθξηζεο κεηαμχ ηνπ επηζπκεηνύ θαη ηνπ ππάξρνληνο, θαη ην επίπεδν ηεο
επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο

ζχγθιηζεο/ζπκθσλίαο

(ή

(ή

δπζαξέζθεηαο)

απφθιηζεο/αζπκθσλίαο)

αληαλαθιά
ησλ

ην
δχν

βαζκφ
απηψλ

αληηπαξαβαιιφκελσλ κεξψλ. ηηο ζεσξίεο, ιφγνπ ράξε, ηνπ Adams ή ηνπ Locke,
απηή ε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο επηζεκαίλεηαη μεθάζαξα, ελψ ζε άιιεο ζεσξίεο, π.ρ.
ζηηο ζεσξίεο ηνπ Maslow ή ηνπ Herzberg, ε δηαδηθαζία απηή πεξηζζφηεξν ππνλνείηαη
παξά δειψλεηαη κε ζαθήλεηα. Δμεηάδνληαο, σζηφζν, ηηο ζεσξίεο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαη πξνζπεξλψληαο ηηο
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επηκέξνπο δηαθνξέο ηνπο, ε άπνςε ησλ Rice et al. (1989) θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη
ζεκαληηθά.
Αλακθηζβήηεηα, νη ζεσξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
πξνζεγγίδνπλ ή εξκελεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Αθφκα θαη ε πηνζέηεζε
ηεο άπνςεο ησλ Rice et al. (1989), φηη, δειαδή, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
απνξξέεη απφ κηα δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κεηαμχ ηνπ επηζπκεηνχ θαη ηνπ ππάξρνληνο,
δελ αθπξψλεη ηηο δηαθνξέο απηέο. Λφγνπ ράξε, ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην
επηζπκεηό -ην έλα, δειαδή, απφ ηα δχν κέξε ηεο ζχγθξηζεο- είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά
κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζεσξηψλ (π.ρ. θαηά ηνλ Herzberg είλαη νη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ
ελψ θαηά ηνλ Locke νη αμίεο ηνπ αηφκνπ). Ζ πηνζέηεζε ηεο ζέζεο ησλ Rice et al.
(1989) θξίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο θαζψο επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ησλ επηκέξνπο ζεσξηψλ ζηα πιαίζηα κηαο
θνηλήο βάζεο ρσξίο, σζηφζν, λα αθπξψλεη ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ηνπο.

1.4 Μέηξεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Πνιινί ιφγνη θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο ελλνηνινγηθήο
θαηαζθεπήο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ ππνθεηκεληθή (Sloane & Ward,
2001. Lévy-Garboua & Montmarquette, 2004) θαη αφξηζηε θχζε ηεο (Castillo &
Cano, 2004), ε αζάθεηα αλαθνξηθά κε ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο (Evans, 1997), ην
γεγνλφο φηη είλαη πξντφλ πνιχπινθσλ κεραληζκψλ (Bruk-Lee, Khoury, Nixon, Goh,
& Spector, 2009) είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο. χκθσλα κε ηνπο Rosnowski
θαη Hulin (1992), ε αλάγθε γηα ηελ εχξεζε αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ κεηξήζεσλ γηα
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ήηαλ ην ζηνηρείν ην νπνίν ηξνθνδφηεζε θαη
ππνθίλεζε ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ εξεπλψλ.
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Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο εθηίκεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο,
ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιεο ηερληθέο θαη κέζνδνη (Saari & Judge, 2004). πρλά
ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη φπσο απηή ηεο ζπλέληεπμεο ή ησλ θξίζηκσλ ζπκβάλησλ.
ηελ πιεηνλφηεηα, σζηφζν, ησλ εκπεηξηθψλ εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ (Saari & Judge, 2004. Spector, 1997). Μεξηθά απφ ηα πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηεκέλα εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ην
Job Diagnostic Survey (JDS, Hackman & Oldham, 1975), ην Minnesota Satisfaction
Questionnaire (MSQ, Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967), ην Job Satisfaction
Survey (JSS, Spector, 1985) θαη ην Job Descriptive Index (JDI, Smith et al., 1969). Ζ
ρξήζε απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ζε πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρεη ζπκβάιιεη
ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζηάζεσλ. Ωζηφζν, ζπρλά, γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη εξεπλεηηθά εξγαιεία
πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο (Saari & Judge, 2004).
Καηά αληηζηνηρία κε ηε δηάθξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε γεληθή
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζε ηθαλνπνίεζε απφ επηκέξνπο πηπρέο ηεο εξγαζίαο,
δχν είλαη νη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηε κέηξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κεηαβιεηήο. χκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, εθηηκάηαη ε γεληθή επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ελφο αηφκνπ, δειαδή, ε ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη
ηελ εξγαζηαθή ηνπ θαηάζηαζε (Taber & Alliger, 1995). ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα
άηνκα αμηνινγνχλ επηκέξνπο πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπο (π.ρ. κηζζφο, πξννπηηθέο
αλέιημεο, ζρέζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θ.ά.) θαη ε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηνπο
ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη σο ην άζξνηζκα απηψλ ησλ επηκέξνπο εθηηκήζεσλ (Saari &
Judge, 2004).
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν εθηίκεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ,
έρεη αλαπηπρζεί κία εθηελήο βηβιηνγξαθία (π.ρ. Highhouse & Becker, 1993. Scarpello
& Campbell, 1983. Wanous, Reichers & Hudy, 1997). ηελ εξψηεζε πνηα είλαη ε
θαηάιιειε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, νη απαληήζεηο
πνηθίινπλ.

Τπνζηεξίδεηαη,

σζηφζν,

φηη

ηφζν

ε

κέηξεζε

ηεο

ζπλνιηθήο

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο φζν θαη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε επηκέξνπο
πηπρέο ηεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα δψζνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα (Saari & Judge,
2004).

1.5 Παξάγνληεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Όηαλ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εμεηάδεηαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή,
δειαδή, σο απνηέιεζκα, απηφ πνπ νπζηαζηηθά δηεξεπλάηαη είλαη ην πνηνη είλαη νη
παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ (Κάληαο, 2008). Πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηνχλ
απηνί νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληέο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη δηεξεπλεζεί
ζε ζρέζε κε πνιπάξηζκεο κεηαβιεηέο. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ
(π.ρ. θχιν, ειηθία), ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. εμσζηξέθεηα, έδξα
ειέγρνπ), ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαζαπηήο ηεο εξγαζίαο ή ηνπ εξγαζηαθφ πιαηζίνπ
κέζα ζην νπνίν έλα άηνκν δξαζηεξηνπνηείηαη (π.ρ. κηζζφο, επίπεδν απηνλνκίαο,
εξγαζηαθή αζθάιεηα, πνηφηεηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θφξηνο εξγαζίαο) θαζψο
θαη ζηνηρεία ηα νπνία άπηνληαη ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε κία
ρψξα (π.ρ. νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, θνπιηνχξαο) έρνπλ εμεηαζζεί θαη έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί, κεηαμχ άιισλ, σο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Οη
Ellickson θαη Logsdon (2001, φπσο αλαθέξεηαη απφ Jung, Moon & Hahm, 2007)
δηέθξηλαλ

δχν

επξχηεξεο

θαηεγνξίεο

πξνζδηνξηζηηθψλ

παξαγφλησλ:

ηα
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πεξηβαιινληηθά αίηηα (παξάγνληεο ζπλδεφκελνη κε ηελ εξγαζία) θαη ηνπο αηνκηθνχο
παξάγνληεο.
Ζ βηβιηνγξαθία, ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί ηφζν γηα ηνπο αηνκηθνχο φζν θαη γηα
ηνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα
εθηελήο. Ωζηφζν, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη κία πνιχ ζχληνκε
αλαθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο (δειαδή, ηα πεξηβαιινληηθά
αίηηα), ελψ αλαιχνληαη εθηελψο νη ζεκαληηθφηεξνη αηνκηθνί παξάγνληεο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε επηινγή νθείιεηαη ζε ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: (α) ε παξνχζα εξεπλεηηθή
εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ησλ αηνκηθψλ παξαγφλησλ, (β) κειεηά ηε
ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θη φρη ηελ ηθαλνπνίεζε κε επηκέξνπο πηπρέο
ηεο εξγαζίαο θαη (γ) κειεηά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κηαο επαγγεικαηηθήο νκάδαο
ε νπνία ζπγθεληξψλεη θάπνηα πνιχ ηδηαίηεξα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά.
Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηξεηο απηνχο ιφγνπο, θξίλεηαη φηη ε εθηελήο αλαθνξά
ζηνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο δελ εμππεξεηεί ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο θαη δελ
ζπλάδεη κε ηνλ εξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εξγαζίαο.

1.5.1 Παξάγνληεο πνπ πλδένληαη κε ηελ Δξγαζία θαη ην Δξγαζηαθό Πιαίζην
ε φ,ηη αθνξά νξηζκέλνπο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εξγαζηαθνχο
(πεξηβαιινληηθνχο) παξάγνληεο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη
ζεηηθά κε ηελ απηνλνκία, ηελ επειημία, ηηο αληακνηβέο, ηελ πνηφηεηα ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο, ηελ πνηθηιία ησλ
εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην κεησκέλν θφξην εξγαζίαο, ηελ αίζζεζε εξγαζηαθήο
αζθάιεηαο, ηε κεησκέλε αζάθεηα θαη ζχγθξνπζε ξφισλ (βι. κεηαμχ άιισλ, Clark,
1996.

Hackman

&

Oldham,

1976.

Warr,

1999).

Πνιπάξηζκεο

κειέηεο

επηθεληξψζεθαλ ζηε κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε
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θαζέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Κχξηα ππφζεζε πίζσ απφ ηελ πινπνίεζε
απηψλ ησλ εξεπλψλ ήηαλ φηη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
αληαλαθιά, νπζηαζηηθά, ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ,
δειαδή, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα «πξνθαιέζνπλ» ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ
εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο (Cohrs, Abele & Dette, 2006).

1.5.2 Αηνκηθνί Παξάγνληεο
ε φ,ηη αθνξά ζηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε δηάθνξνπο
αηνκηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. θχιν, ειηθία, ζέζε ζηελ ηεξαξρία θ.ά.), ηα απνηειέζκαηα
ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ είλαη αξθεηά ζπγθερπκέλα. Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο
απηνχο, φπσο ιφγνπ ράξε ην θχιν θαη ε ειηθία, έρνπλ βξεζεί εληνλφηεξα ζην
επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη ηδηαίηεξα
εθηελήο. Ωζηφζν, αθφκα θαη γηα ηνπο πην εθηελψο κειεηεκέλνπο αηνκηθνχο
παξάγνληεο ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δελ ζθηαγξαθνχλ κία απφιπηα μεθάζαξε εηθφλα.
Μία ηδηαίηεξε θαηεγνξία αηνκηθψλ παξαγφλησλ είλαη νη παξάγνληεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο πξνδηαζέζεηο ελφο αηφκνπ (π.ρ. βαζκφο
εμσζηξέθεηαο, έδξα/ζεκείν ειέγρνπ θ.ά.). Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
αιιειεπίδξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
αλαιχνληαη ζε μερσξηζηή ελφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη δηάθνξεο
κεηαβιεηέο πξνζσπηθφηεηαο δελ ζπληζηνχλ απιά κία ππνθαηεγνξία ησλ αηνκηθψλ
παξαγφλησλ, αιιά ζεκειηψλνπλ, νπζηαζηηθά, κία μερσξηζηή πξνζέγγηζε γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
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1.5.2.1 Φύιν θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ παξάγνληα «θχιν» ζην εξγαζηαθφ πιαίζην
ζπγθεληξψλεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ (νηθνλνκνιφγσλ, ςπρνιφγσλ,
ππεπζχλσλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θ.ά.). Ηδηαίηεξε πξνζνρή έρεη
δνζεί θαη ζπλερίδεη λα δίλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ θχινπ κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Ζ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο δίλεη θάπνηα
πνιχ ελδηαθέξνληα, αλ θαη ζε έλα βαζκφ αληηθξνπφκελα, ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο ή θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο- ν παξάγνληαο θχιν επηδξά ζηελ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνιπάξηζκσλ εξεπλψλ θαηαδεηθλχνπλ πσο νη γπλαίθεο
εξγαδφκελεο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπρλά ακείβνληαη ρακειφηεξα απφ ηνπο άληξεο
ζπλαδέιθνπο ηνπο, έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο θαη πηζαλφηεηεο πξναγσγήο θαη
ιακβάλνπλ ιηγφηεξα επηκίζζηα (bonus), εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο
απφ ηε δνπιεηά ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Clark, 1997). ηε
ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ην θαηλφκελν απηφ αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο «ην παξάδνμν ηεο
ηθαλνπνηεκέλεο εξγαδφκελεο γπλαίθαο» (the paradox of

the contented female

worker) ή αιιηψο «ην παξάδνμν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δχν θχισλ»
(gender-job satisfaction paradox).
Καηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηελ «παξάδνμε» απηή
πξαγκαηηθφηεηα. Ο Clark (1997) εξκελεχεη ην παξάδνμν απηφ δίλνληαο έκθαζε ζηηο
δηαθνξεηηθήο έληαζεο πξνζδνθίεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. πγθεθξηκέλα, θαηά
ηνλ Clark (1997), νη γπλαίθεο πεξηκέλνπλ ιηγφηεξα πξάγκαηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο θη
σο εθ ηνχηνπ είλαη πην εχθνιν λα ηα επηηχρνπλ θαη λα ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε. Μηα
δεχηεξε εμήγεζε πνπ έρεη δνζεί είλαη φηη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο εξγαδφκελεο/-νη
απνδίδνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπο. πλεπψο,
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ίζσο νη γπλαίθεο λα ιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ηνπο
πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ην κηζζφ, ηηο πξναγσγέο θαη ηα πξφζζεηα νθέιε. Πξάγκαηη, ν
Clark (1997) έδεημε φηη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ νη γπλαίθεο εξγαδφκελεο λα ππνδείμνπλ
ηα νηθνλνκηθά νθέιε σο ηελ πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο εξγαζίαο ηνπο (αληίζεηα κε
ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο) θαη φηη πην ζπρλά αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο ηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπο
πιαίζην, ηελ επειημία θαη ηελ θαιή επηθνηλσλία κε ηνλ/ηελ πξντζηάκελφ/-κέλε ηνπο.
Οη εξκελείεο απηέο, ελψ θαίλεηαη λα δηαζαθελίδνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ
αιιειεπίδξαζε θχινπ-εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, δελ επαξθνχλ θαη ε ηζρχο ηνπο φιν
θαη πην ζπρλά ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. Ο ίδηνο ν Clark (1997) αλαθέξεη φηη νη
φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πξνζδνθίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (θαη νη φπνηεο
αλάινγεο επηδξάζεηο έρνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε) ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζσξηλέο. Ζ δπζρεξήο ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαηά ην
παξειζφλ, έρεη επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζηηο ησξηλέο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ εξγαζία.
Καζψο φκσο νη γπλαίθεο εληάζζνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη
φπνηεο δηαθνξέο ζα ηείλνπλ λα εμαιεηθζνχλ.
Οη Sousa-Poza θαη Sousa-Poza (2003) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε ζηνηρεία απφ
ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ
ππφζεζε ηνπ Clark (1997) γηα ηε ζηαδηαθή ζχγθιηζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. πιιέγνληαο ζηνηρεία γηα ηε δεθαεηία 19912000 θαηάθεξαλ λα απνδείμνπλ ηελ ηζρχ ηεο ζέζεο ηνπ Clark. Δηδηθφηεξα, ηα
εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ Sousa-Poza θαη Sousa-Poza (2003) έδεημαλ κηα
πησηηθή ηάζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ, ελψ ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ζηνπο άλδξεο παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξή. Πξάγκαηη, ινηπφλ, ε
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επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηείλεη ζε
κηα ζχγθιηζε.
Πην πξφζθαηα, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ έρεη ζπγθεληξψζεη ε ζρέζε ηεο
αλαινγίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ πιαίζην κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δχν θχισλ. πάληα πιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα θαζαξά
αλδξηθά ή γπλαηθεία επαγγέικαηα. Ωζηφζν, είλαη δχζθνιν λα παξαβιέςνπκε ην
γεγνλφο φηη θάπνηνη επαγγεικαηηθνί θιάδνη παξακέλνπλ «γπλαηθνθξαηνχκελνη» ή
«αλδξνθξαηνχκελνη». Δκπεηξηθά δεδνκέλα φπσο απηά ησλ Clark (1997), Sloane θαη
Williams (2000), Tsui, Egan θαη O’Reilly (1992) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαινγία
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε έλα εξγαζηαθφ πιαίζην κπνξεί λα επεξεάζεη ην επίπεδν ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Tsui et al. (1992) βξήθαλ φηη ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ εξγαδφκελσλ ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ
γπλαηθψλ κέζα ζηελ εξγαζηαθή ηνπο νκάδα. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηνπο Tsui et al. ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ
γπλαηθψλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο νκάδα. Καηά αλαινγία ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ, νη
Sloane and Williams (2000) βξήθαλ φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ζηε
Μεγάιε Βξεηαλία είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζηα αλδξνθξαηνχκελα εξγαζηαθά
πεξηβάιινληα. Ο Clark (1997), εληζρχνληαο ηε ζέζε ηνπ γηα ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη
πξνζδνθίεο, έδεημε πσο νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζε αλδξνθξαηνχκελα εξγαζηαθά
πεξηβάιινληα απμάλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο πξνζδνθίεο θαη παξνπζηάδνληαη
ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζε εξγαζηαθά
πεξηβάιινληα φπνπ ππεξηζρχεη ην γπλαηθείν θχιν. Δλδηαθέξνπζα ηνπνζέηεζε,
αλαθνξηθά κε ηε ζπλχπαξμε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη
απηή ησλ Baldwin, Butler θαη Johnson (2001). O Baldwin et al. (2001) ππνζηήξημαλ
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φηη ίζσο νη άλδξεο εξγαδφκελνη λα κελ ελνρινχληαη φηαλ εξγάδνληαη κε γπλαίθεο,
αιιά φηαλ εξγάδνληαη γηα απηέο, φηαλ είλαη, δειαδή, πθηζηάκελνί ηνπο.
Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη φπνηεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη κεηαμχ
ησλ δχν θχισλ αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε νθείινληαη ζην
φηη ηα δχν θχια δίλνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο
ηνπο. Λφγνπ ράξε, νη Bender, Donohue θαη Heywood (2005) έδεημαλ πσο παξάκεηξνη
φπσο π.ρ. ε επειημία ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη απηέο πνπ έρνπλ
κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελεο. Σν γεγνλφο φηη δειψλνπλ
πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο φηαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε «γπλαηθνθξαηνχκελα»
εξγαζηαθά πεξηβάιινληα νθείιεηαη ζην φηη εθεί κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ εξγαζηαθή
επειημία πνπ επηζπκνχλ. Γηα ηνπο Bender et al. (2005), δειαδή, νη δηαθνξέο αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε νθείινληαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο/ηνπο σζνχλ ζε δηαθνξεηηθά,
πην επλντθά θαηά πεξίζηαζε, εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θη φρη απηή θαζαπηή ε
αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πνπ παξαηεξείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ.
Γεληθά, νη επηδξάζεηο ηνπ θχινπ ζηε δεινχκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
είλαη έλαο ζχλζεηνο γξίθνο γηα ηνπο κειεηεηέο ηεο ηθαλνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο
εξγαζίαο. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ηθαλνπνίεζε (π.ρ. Stevens, 2005) επηζεκαίλεηαη φηη ηα θνηλά απηά επίπεδα δελ
αληαλαθινχλ θαηά αλάγθε ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο. Οη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο ή
πξνηηκήζεηο ησλ δχν θχισλ, πεξηπιέθνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην ζέκα ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, εγείξνληαο κηα ζεηξά δχζθνισλ εξσηεκάησλ

36

αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηεο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ θαη ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ λνξκψλ.

1.5.2.2 Ζιηθία θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Ζ ειηθία είλαη κία απφ ηηο πην ζπρλά εξεπλψκελεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο
ζηε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ
επηζεκαίλεηαη ε χπαξμε θάπνηαο ζρέζεο κεηαμχ ειηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο (Oshagbemi, 2003). ε φ,ηη αθνξά ζηελ αθξηβή ζρέζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ειηθία, δχν είλαη νη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο,
φπσο απνηππψλνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
Καηά ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απμάλεη φζν
απμάλεη ε ειηθία. εκαληηθφο αξηζκφο εξγαζηψλ επηζήκαλαλ απηή ηε ζεηηθή
γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (βι.,
Doering, Rhodes, & Schuster, 1983. Glenn, Taylor, & Weaver, 1977. Weaver, 1978,
1980. White & Spector, 1987. Rhodes, 1983, φπσο αλαθέξνληαη απφ Clark, Oswald &
Warr, 1996 θαη Oshagbemi, 2003). Μάιηζηα, ε ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ
ειηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο ππήξμε θαηά ην παξειζφλ ε θπξίαξρε ζέζε ησλ
εξεπλεηψλ (Hochwarter, Ferris, Perrewe, Witt & Kiewitz, 2001).
χκθσλα κε ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, ε ζρέζε ειηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο αθνινπζεί κία θπξηή θακπχιε, εκθαλίδνληαο ηνπο πην κηθξνχο ζε
ειηθία θαη ηνπο πην ειηθησκέλνπο σο ηνπο πην ηθαλνπνηεκέλνπο (Clark et al., 1996).
χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ηα πξψηα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
ζηαδηνδξνκίαο

ηα άηνκα δειψλνπλ πςειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ε νπνία

θζίλεη θαηά ηε κέζε ειηθία απμάλνληαο πάιη, αλ θαη κε ρακειφηεξν ξπζκφ, θαηά ηα
ηειεπηαία ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο.
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Οη λεαξφηεξνη ζε ειηθία εξγαδφκελνη, μεθηλψληαο ηελ θαξηέξα ηνπο θαη
ιακβάλνληαο ηα πξψηα ρξήκαηα, δηαθαηέρνληαη απφ έλαλ έληνλν ελζνπζηαζκφ,
πςειέο θηινδνμίεο θαη πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο αιιά κία κε ξεαιηζηηθή
εηθφλα γηα ην επάγγεικά ηνπο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο νδεγεί ζην
λα δειψλνπλ πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο. ηα κέζα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
ζηαδηνδξνκίαο ηα άηνκα βηψλνπλ κία «επαγγεικαηηθή θξίζε». Ζ δηάςεπζε ησλ
πςειψλ πξνζδνθηψλ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη πνιιέο απφ ηηο αξρηθέο θηινδνμίεο ηνπο
ίζσο ηειηθά παξακείλνπλ αλεθπιήξσηεο θαη ε πην ξεαιηζηηθή εμέηαζε ηνπ ηη κπνξνχλ
ηειηθά λα πεξηκέλνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο δσή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απμαλφκελα
επίπεδα αβεβαηφηεηαο θαη εξγαζηαθήο πίεζεο, νδεγεί ζε πηψζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο. Καηαθέξλνληαο, σζηφζν, ην άηνκν λα δηαρεηξηζηεί επηηπρψο απηήλ ηελ
θξίζε, ζηα κέζα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, αξρίδεη λα απμάλεη θαη ην
επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηθαλνπνίεζεο. Ζ αλέιημε ζε πην ζηαζεξέο, θαιά
ακεηβφκελεο θαη κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο ζέζεηο, νη πην ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο, ε
απμεκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ε ηζρπξνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο
ησλ εξγαζηαθψλ πηέζεσλ νδεγνχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εξγαδφκελνπο ζε
πςειφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
Όπσο θαίλεηαη, ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαζηψλ ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε
θάπνηαο ζρέζεο κεηαμχ ειηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ωζηφζν, ε
αθξηβήο απηή ζρέζε παξακέλεη έλα ζέκα πξνο δηεξεχλεζε. Όπσο επηζεκαίλεηαη ε
γξακκηθή ή κε-γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ελδέρεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ην πνηνο πιεζπζκφο ή επαγγεικαηηθή νκάδα εξεπλάηαη
(Clark et al., 1996. Hochwarter et al., 2001. Oshagbemi, 2003).
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1.5.2.3 Δξγαζηαθή Δκπεηξία θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
ε φ,ηη αθνξά ζηε ζρέζε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο, ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ε ζρέζε απηή αθνινπζεί
κία θπξηή θακπχιε ή κία ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε (γηα κία εθηελή βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε βι. Oshagbemi, 2003). Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ειηθίαο θαη
ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαζηζηά πην ινγηθφ θαη ε ζπλνιηθή εξγαζηαθή
εκπεηξία λα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Αμίδεη λα
αλαθεξζεί φηη πξφζθαηα εκπεηξηθά δεδνκέλα (π.ρ. Oshagbemi, 2003) δείρλνπλ φηη ε
εξγαζηαθή εκπεηξία ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε.

1.5.2.4 Δθπαίδεπζε θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη απφ ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπλήζσο
πεξηιακβάλεηαη ζηηο έξεπλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Γεληθά, ηα
ζπκπεξάζκαηα

αλαθνξηθά

κε

ηε

ζρέζε

εθπαίδεπζεο

θαη

επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο είλαη ζπγθερπκέλα θαζψο, φπσο θαίλεηαη, ε εθπαίδεπζε έρεη
ζπγρξφλσο αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
(Ganzach, 2003).
Σα άηνκα κε πςειή εθπαίδεπζε είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ πην «θαιέο»
εξγαζίεο απφ ηα άηνκα κέζνπ ή θαηψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, δειαδή,
εξγαζίεο κε πςειφηεξεο ζπλνιηθά αληακνηβέο (π.ρ. θχξνο, νηθνλνκηθέο απνιαβέο,
πςειφβαζκεο ζέζεηο). Μνηάδεη, ινηπφλ, ινγηθφ ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο λα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Ωζηφζν,
πνιπάξηζκεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ζεηηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε κε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο εμαθαλίδεηαη φηαλ ειεγρζνχλ κεηαβιεηέο
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φπσο ην εηζφδεκα, ην επαγγεικαηηθφ θχξνο, ή ην επίπεδν ηεο εξγαζηαθήο απηνλνκίαο
(βι. κεηαμχ άιισλ Clark, 1996. Clark & Oswald, 1996).
Ζ

αξλεηηθή

ζπζρέηηζε

ηεο

εθπαίδεπζεο

θαη

ηεο

επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο, αλ θαη είλαη έλα κάιινλ απξνζδφθεην απνηέιεζκα, ππνζηεξίδεηαη απφ
εκπεηξηθά δεδνκέλα ζχγρξνλσλ εξεπλψλ (π.ρ. Clark, 1996. Clark & Oswald, 1996.
Gazioglu & Tansel, 2006). Ζ ζπλήζεο εξκελεία ε νπνία δίλεηαη γηα ηελ αξλεηηθή
ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη φηη ηα άηνκα κε πνιχ πςειή εθπαίδεπζε ηείλνπλ λα
έρνπλ θαη πεξηζζφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, νπφηε θαζίζηαηαη πην
δχζθνιν λα ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε κέζσ ηεο πιήξσζεο φισλ απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ
(βι. Clark, 1996. Clark & Oswald, 1996). Σν φηη ε πςειή εθπαίδεπζε αδπλαηεί λα
θέξεη ηελ «επηπρία» δελ θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα ζηελά φξηα ηνπ
εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ. Δκπεηξηθά δεδνκέλα (π.ρ. Hartog & Oosterbeek, 1998)
δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε πνιχ πςειή εθπαίδεπζε ηείλνπλ λα δειψλνπλ ιηγφηεξν
επηπρηζκέλα ζπλνιηθά κε ηε δσή ηνπο.
Ζ εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο κε ηελ εθπαίδεπζε είλαη κάιινλ δχζθνιε θαζψο ε ζρέζε απηή κπνξεί
λα είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε απφ φζν αξρηθά θαίλεηαη. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ε άπνςε ηνπ Ganzach (1998, 2003) φηη ν πςειφο δείθηεο επθπΐαο είλαη
ην ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ αξλεηηθή ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο κε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο (ρήκα 1.2.). Καηά ηνλ Ganzach (1998,
2003) ε άκεζε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη
ακειεηέα -ζην ζρήκα απηή ε αζζελήο επίδξαζε απνδίδεηαη κε ην δηαθεθνκκέλν
βέινο πνπ ζπλδέεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζχκθσλα κε
ππνζεκείσζε ηνπ ζπγγξαθέα (βι. Ganzach, 2003, ζ. 99). Ζ εθπαίδεπζε, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επθπΐα, επηδξά ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έκκεζα
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θαζψο ηα άηνκα κε πςειφηεξε εθπαίδεπζε θαη ζπλεπψο πςειή επθπΐα είλαη πην
πηζαλφλ λα θαηέρνπλ ζέζεηο κε πην ζεηηθά θαη επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά (ζέζεηο
πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζεο, θαη πνιχπινθεο, κε πεξηζζφηεξν έληνλν ην ζηνηρείν ηεο
πξφθιεζεο). Όηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ειέγρνληαη θαη δελ ιεηηνπξγνχλ
σο ελδηάκεζε κεηαβιεηή, ε άκεζε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα
αζζελήο ελψ ε επθπΐα θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε.

ρήκα 1.2. Απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εθπαίδεπζεο,
επθπΐαο, εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηνλ
Ganzach. εκείσζε: Τν ζρήκα απνηειεί κεηαθνξά ζηα ειιεληθά ηνπ πξσηόηππνπ
ζρήκαηνο όπσο απνηππώλεηαη από ηνλ Ganzach (2003, ζ. 99).
Όπσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα ζηελ αξρηθή ηνπ κειέηε
γηα ηε ζρέζε ηεο επθπΐαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Ganzach, 1998), ε
ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δχν κεηαβιεηέο είλαη αξθεηά πνιχπινθε θαη εμαξηάηαη φρη
κφλν απφ ην αλ ε ζρέζε απηή δηεξεπλάηαη ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ
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νκάδσλ ή ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε ίδηα επαγγέικαηα, αιιά θαη απφ ην είδνο ησλ
επαγγεικάησλ πνπ κειεηψληαη.

1.5.2.5 Θέζε ζηελ Ηεξαξρία θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Ζ επαγγεικαηηθή βαζκίδα, δειαδή, ε ζέζε ελφο αηφκνπ ζηελ εξγαζηαθή
ηεξαξρία, ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ
επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Miles, Patrick & King, 1996). Σα εκπεηξηθά
δεδνκέλα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλα. Ωζηφζν, ε θπξίαξρε άπνςε είλαη φηη νη
εξγαδφκελνη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηηο πην πςειέο ζέζεηο ηείλνπλ λα είλαη θαη πην
ηθαλνπνηεκέλνη. Ζ ζεηηθή ζρέζε επαγγεικαηηθήο βαζκίδαο θαη εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ηα άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ςειφηεξα
ζηελ ηεξαξρία ελφο νξγαληζκνχ, θαηά θαλφλα, έρνπλ πςειφηεξεο νηθνλνκηθέο
απνιαβέο, απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε θαη θχξνο θαη βξίζθνληαη ζε ζέζε
ηζρχνο έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα. Δπηπιένλ, νη
εξγαδφκελνη νη νπνίνη βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηελ ηεξαξρία, αθελφο, ηείλνπλ λα είλαη
πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ σο ηφηε εμέιημή ηνπο θαη αθεηέξνπ, έρνπλ θαιχηεξεο
πξννπηηθέο πξναγσγήο θαη αλέιημεο (Oshagbemi, 2003).

1.5.2.6 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αληηθξνπφκελα, γεγνλφο ην
νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ εμαγσγή ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ. ε θάπνηεο έξεπλεο δελ
παξαηεξείηαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο θαη ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο
έξεπλαο (π.ρ. Scott, Swortzel & Taylor, 2005). Αληηζέησο, ζε άιιεο έξεπλεο ε
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νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα επηδξά ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο (π.ρ. Fetsch & Kennington, 1997. Kuo & Chen, 2004).
Ωζηφζν, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε θάπνηαο ζρέζεο,
ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη αξθεηά αζαθή θαη ζε κεγάιν βαζκφ αληηθξνπφκελα. ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα άηνκα ηα νπνία είλαη παληξεκέλα ή ζε κηα ζηαζεξή
ζρέζε δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα άηνκα ηα νπνία είλαη κφλα
ηνπο. Τπάξρνπλ, σζηφζν, πξφζθαηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηα νπνία θινλίδνπλ ηε ζέζε
απηή (π.ρ. βι. Gazioglu & Tansel, 2006).
Μεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ, ην νηθνγελεηαθφ θαη ην εξγαζηαθφ πιαίζην
ζεσξνχληαλ δχν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα. Οη άληξεο είραλ ηελ επζχλε γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ πξνο ην δελ κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη νη γπλαίθεο παξέκελαλ
εθηφο εξγαζίαο κε θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηελ αλαηξνθή
ησλ παηδηψλ. Ωζηφζν, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, αξρίδεη λα πηνζεηείηαη ε
ππφζεζε ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ (βι. Katz & Kahn, 1978), ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ην εξγαζηαθφ θαη ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην αιιειεπηδξνχλ, επεξεάδνληαο ην έλα ην
άιιν.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ζχγθξνπζε εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο
έρεη θεληξίζεη έληνλα ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ. Ζ ζχγθξνπζε ξφισλ, γεληθά,
ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο αζπκβαηφηεηαο ησλ πνιιαπιψλ απαηηήζεσλ. Ζ
ζχγθξνπζε κπνξεί λα απνξξέεη απφ ηελ αζπκβαηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ίδηνπ
ξφινπ ή ηελ αζπκβαηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ ελφο αηφκνπ.
Ζ ζχγθξνπζε εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο εληάζζεηαη ζηε δεχηεξε
θαηεγνξία, δειαδή ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ξφισλ ελφο αηφκνπ.
Ζ δπλακηθή είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε αχμεζε ησλ
νηθνγελεηψλ δηπιήο ζηαδηνδξνκίαο, ε αλαηξνπή ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ αλδξψλ
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θαη γπλαηθψλ, ε αχμεζε ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα
ηελ πνηφηεηα δσήο, ε αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, ε έληαζε ησλ εξγαζηαθψλ
απαηηήζεσλ θαη ε επέθηαζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο είλαη κεξηθέο κφλν
απφ ηηο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νη νπνίεο ψζεζαλ ηνπο εξεπλεηέο λα
επαλαμηνινγήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο εξγαζηαθήο
ζθαίξαο.
Ζ ζχγθξνπζε εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο έρεη ζπλδεζεί κε κία
πιεζψξα κεηαβιεηψλ (γηα κία εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε βι. Allen, Herst,
Bruck, & Sutton, 2000). Μεηαμχ απηψλ, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ίζσο ε
πην εθηελψο κειεηεκέλε (Bruck, Allen & Spector, 2002). Γεληθά, ππνζηεξίδεηαη φηη
φζν εληείλεηαη ε ζχγθξνπζε εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, φζν θινλίδεηαη
δειαδή ε ηζνξξνπία κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ηφζν ην επίπεδν
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κεηψλεηαη.

1.5.3 Παξάγνληεο Πξνζσπηθόηεηαο θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαζηψλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε ζρέζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο πξνδηαζέζεηο ελφο
αηφκνπ (π.ρ. Judge, Heller & Mount, 2002. Staw & Ross, 1985). Κάπνηεο πξψηκεο
ελδείμεηο γηα ηε ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθφηεηαο εληνπίδνληαη ήδε ζηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο Hawthorne. Ζ
κειέηε απηή μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 απφ ηνλ Elton Mayo θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ ζην εξγνζηάζην Hawthorne ηεο West Electric Company ηνπ ηθάγν
θαη δηήξθεζε γηα πεξηζζφηεξα απφ δεθαπέληε ρξφληα. Ο Mayo θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ
θαηέιεμαλ -κεηαμχ άιισλ- φηη πέξα απφ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο θνηλσληθνί θαη
ςπρνινγηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Montana
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&

Charnov,

2001).

Ωζηφζν,

ν

θχξηνο

φγθνο

ησλ

ζρεηηθψλ

κειεηψλ

πξαγκαηνπνηεζήθαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κεηά (π.ρ. Staw & Ross,
1985).
Ζ ππφζεζε φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ελδέρεηαη λα επηδξά ζηε
δεινχκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηξνθνδφηεζε πιήζνο ζρεηηθψλ εξεπλψλ.
Απηφ ζπλέβε γηαηί δηαθάλεθε κία λέα, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη, αθεηέξνπ, γηαηί πάγηεο πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο,
φπσο ε ρξήζε ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο σο δείθηε ηεο απνδνηηθήο
ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, ηέζεθαλ ππφ ακθηζβήηεζε. Αλ ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ -ηα ζρεηηθά ακεηάβιεηα- ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ελφο αηφκνπ θη φρη κφλν απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
εξγαζίαο (βι. π.ρ. Hackman & Oldham, 1980), θαζίζηαηαη κάιινλ πξνβιεκαηηθή ε
πξνζπάζεηα γηα κεηαβνιή ή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
κέζσ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ θαη πξαθηηθψλ (βι. Dormann & Zapf, 2001).
Σα απνηειέζκαηα πνιπάξηζκσλ εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ ηε ζχλδεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ. Οη Staw θαη Ross
(1985) έδεημαλ φηη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο παξέκελαλ ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ζηαζεξά αθφκα θαη ζε άηνκα ηα νπνία είραλ αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εηψλ εξγαζία θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Άιιεο έξεπλεο (βι. Spector & O’Connell,
1994. Staw, Bell, & Clausen, 1986) έδεημαλ φηη νη πξνδηαζέζεηο ησλ αηφκσλ θαηά ηα
ζρνιηθά ηνπο έηε κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ηε κεηαγελέζηεξε επαγγεικαηηθή ηνπο
ηθαλνπνίεζε (Bruk-Lee, et al., 2009). Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ ζε κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο ησλ Arvey, Bouchard, Segal θαη Abraham
(1989), πεξίπνπ 30% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα
νθείιεηαη ζε γελεηηθά θαζνξηζκέλνπο παξάγνληεο. Ζ ππφζεζε φηη ε επαγγεικαηηθή
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ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηα
απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο πξνζσπηθφηεηαο φπσο
π.ρ. ηελ έδξα ειέγρνπ (Locus of Control), ηελ πξνζσπηθφηεηα ηχπνπ Α (Type A
personality), ηε ζεηηθή/αξλεηηθή επηξξνή (Positive/Negative Affectivity) θ.ά. (γηα κία
εθηελή αλαθνξά βι. Bruk-Lee et al., 2009).
ηα εξσηήκαηα γηα ην πψο θαη κέζσ πνησλ κεραληζκψλ ε πξνζσπηθφηεηα
επηδξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρνπλ δνζεί πνηθίιεο απαληήζεηο θαη
εμεγήζεηο. Οη Weiss θαη Cropanzano (1996) ππέζεζαλ φηη νη πξνδηαζέζεηο ελφο
αηφκνπ κπνξεί λα επηδξνχλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν βηψλεη
(ζπλαηζζεκαηηθά) ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ εξγαζία ηνπ θαη απηή ε επίδξαζε λα
αληαλαθιάηαη θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. χκθσλα κε ηνπο Dorman θαη
Zapf (2001), θαίλεηαη πην πηζαλφ ε πξνζσπηθφηεηα λα επηδξά έκκεζα ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε παξά άκεζα. Άηνκα κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία
πξνζσπηθφηεηαο επηιέγνπλ αιιά θαη επηιέγνληαη γηα ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα.
Απφ ζρεηηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα έρεη θαλεί φηη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθφηεηαο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο ελφο αηφκνπ,
αιιά θαη ηηο πηζαλφηεηεο λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζε κία ζπλέληεπμε εξγαζίαο, λα
πξνζιεθζεί ή λα πξναρζεί ζε κία δνπιεηά (Cook, Vance & Spector, 2000. Hogan,
1991). πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη πην πηζαλφ ε πξνζσπηθφηεηα
ελφο αηφκνπ λα επηδξά ζηηο αληηθεηκεληθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη έκκεζα ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε, είηε κέζσ ησλ επηινγψλ (επαγγέικαηνο, θαξηέξαο)
ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ είηε κέζσ ησλ επηινγψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ηα
νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά έλα άηνκν (νξγαληζκφο, επηρείξεζε θ.ιπ.).
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Οη Bruk-Lee et al. (2009), έπεηηα απφ κεηα-αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 185
εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε δηάθνξεο
δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πξφηεηλαλ ελλέα πηζαλνχο κεραληζκνχο κέζσ ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί θαη λα θαηαλνεζεί πιεξέζηεξα ε ζρέζε
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη πξνζσπηθφηεηαο. Ζ γεληθφηεξε ηάζε ελφο αηφκνπ
λα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν, ε επαηζζεζία θαη ν βαζκφο
αληίδξαζήο ηνπ ζηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηα δηάθνξα εξγαζηαθά ζπκβάληα, ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληφο
ηνπ, ε κεηαβνιή ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ κέζσ ησλ κεραληζκψλ επηινγήο, ε
απφδνζή ηνπ, ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δεκηνπξγεί έλα ππνζηεξηθηηθφ θαη ζεηηθφ
εξγαζηαθφ πιαίζην, ε ηθαλφηεηα επαλαμηνιφγεζεο ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ θαζψο θαη
ηξίηεο κεηαβιεηέο (π.ρ. δηάζεζε) ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο
αηφκνπ θαη λα επηδξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. Όπσο επηζεκαίλεηαη
απφ ηνπο ζπγγξαθείο νη ελλέα απηνί κεραληζκνί δελ είλαη θαη’ αλάγθε ακνηβαία
απνθιεηφκελνη ή κε αιιειεπηθαιππηφκελνη (Bruk-Lee et al., 2009).

1.6 Αλαθεθαιαίσζε
Δπηρεηξψληαο κία ζπλνπηηθή αλαθεθαιαίσζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ ζα
κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (ή δπζαξέζθεηα) εθθξάδεη ηε
ζεηηθή (ή αξλεηηθή) ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ην εξγαζηαθφ
ηνπ πεξηβάιινλ. Ωο ζηάζε, είζηζηαη λα ζεσξείηαη ε ζπληζηακέλε γλσζηηθψλ θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ κεραληζκψλ. Αλζξσπηζηηθνί, σθειηκηζηηθνί θαζψο θαη θαζαξά
επηζηεκνινγηθνί ιφγνη ππξνδφηεζαλ δηαρξνληθά ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαζηζηψληαο ηελ ίζσο ηελ θπξηφηεξε θαη πην εθηελψο
εξεπλψκελε εξγαζηαθή ζηάζε.
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Κακία ζεσξία κφλε ηεο δελ αξθεί γηα λα πξνζεγγηζηεί απφιπηα ε
πνιππινθφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ωζηφζν, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα
άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
ηθαλνπνίεζεο, αμηνινγνχλ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο
ηνπο, ζπγθξίλνληαο απηά ηα νπνία ιακβάλνπλ κε απηά ηα νπνία επηζπκνχλ ή
πξνζδνθνχλ λα ιακβάλνπλ. Σα άηνκα δηακνξθψλνπλ αιιά θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο
πξνεγεζείζεο πξνζδνθίεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο
βησκέλεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, σζηφζν, δελ
απνξξέεη κφλν απφ ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ελφο αηφκνπ, αιιά επεξεάδεηαη θαη απφ
ηηο κειινληηθέο ηνπ βιέςεηο ζε επίπεδν ζηαδηνδξνκίαο.
Παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαζαπηήο ηεο
εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη πιήζνο αηνκηθψλ παξαγφλησλ ιηγφηεξν

ή

πεξηζζφηεξν

επκεηάβιεησλ-

επηδξνχλ

ζηε

δηακφξθσζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη νη πξνδηαζέζεηο ελφο αηφκνπ
θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, σζηφζν, νη αθξηβείο
κεραληζκνί απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ άγλσζηνη. Μία
δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ
θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηα δεδνκέλα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο
ζχγρξνλεο εξγαζηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Ωο πξνο ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, δχν είλαη νη θπξίαξρεο
πξνζεγγίζεηο: (α) εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζε
θαη (β) εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ επηκέξνπο πηπρέο ηεο εξγαζίαο. Καη νη δχν
πξνζεγγίζεηο, παξά ηηο αδπλακίεο ηνπο, είλαη ηθαλέο λα δψζνπλ αμηφπηζηα
απνηειέζκαηα. Πνηθίιεο κέζνδνη θαη ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα
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απνηειείηαη απφ κία κέρξη πνιπάξηζκεο εξσηήζεηο, είλαη ε πην δηαδεδνκέλε
εξεπλεηηθή κέζνδνο. Ζ αθξηβήο εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη
κία ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο ηα φζα ληψζεη έλα άηνκν απέλαληη ζηελ
εξγαζία ηνπ, φπσο αλαθέξνπλ νη Ferrer-i-Carbonell, Van Praag θαη Theodossiou
(2006, ζ. 3), «δελ είλαη ζηαζεξά ή ακεηάβιεηα. Δμαξηψληαη απφ ην παξφλ εξγαζηαθφ
πιαίζην, επεξεάδνληαη απφ δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο [ησλ
θαηαζηάζεσλ] (Frederick & Loewenstein, 1999) θαη επηκνιύλνληαη [ηα πιάγηα
πξνζηέζεθαλ] απφ [ηηο επηδξάζεηο] ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο (Festinger, 1957)».
Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν -αλ φρη αδχλαηνλ- λα ζπιιεθζεί απφιπηα θαη κε αθξίβεηα
θάηη ην νπνίν νπζηαζηηθά ππάξρεη κφλν κέζα ζην κπαιφ ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ πνπ
θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηθαλνπνίεζεο.
Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη παξφκνηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία έξεπλα δελ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη
ηα άηνκα αμηνινγνχλ ηα ίδηα ζηνηρεία θαη κάιηζηα φηη απνδίδνπλ ζε απηά ηελ ίδηα
ζεκαζία. Οχηε ηα πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηα νπνία ηείλνπλ λα
αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, θαζηζηνχλ απαξαίηεηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ πξαγκαηηθά ηθαλνπνηεκέλν θαη ηηο δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο ηθαλέο λα
πξνθαιέζνπλ ηθαλνπνίεζε.
Όπσο θάλεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο βξίζεη απφ αζπκθσλίεο θαη αζάθεηεο. Ίζσο ηειηθά ε καθξφρξνλε θαη
δηεπηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο λα κελ είλαη, φπσο
ζπλήζσο αλαθέξεηαη, κία παξάιιειε θαη παξάδνμε πξαγκαηηθφηεηα, αιιά
ζπληζηψζα απηήο ηεο αζάθεηαο θαη ηεο ζχγρπζεο πνπ παξαηεξείηαη. Ίζσο, δειαδή, νη
γλψζεηο καο γηα απηή ηελ ηφζν ζχλζεηε εξγαζηαθή ζηάζε, γηα απηφ ην ηδηαίηεξν
εξγαζηαθφ θαηλφκελν, λα απμάλεη παξάιιεια κε ηηο απνξίεο καο. Ζ ζέζε απηή δε
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κεηψλεη ηε ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Απιά ηνλίδεη
ηελ αλάγθε λα πξνζεγγίδεηαη θαη λα εξκελεχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο,
ηεο παξνδηθφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο πνπ ηεο αλαινγεί.
Σα ζηνηρεία ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ έσο ηψξα θαιχπηνπλ έλα ζεκαληηθφ
κέξνο ηεο γεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζπληζηνχλ
ηηο βάζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε νπνία επηθεληξψλεηαη
ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Η.. Όπσο έρεη
ήδε επηζεκαλζεί, πνιιέο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δηαθνξνπνηνχληαη
αλάινγα κε ην πνηνο είλαη ν εξεπλψκελνο πιεζπζκφο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ
κε ην φηη ε επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ αθαδεκατθψλ ζπγθεληξψλεη θάπνηα κνλαδηθά
θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ παξνπζίαζε θάπνησλ
βαζηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νκάδαο. Λφγσ ηεο έιιεηςεο αλάινγσλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζηελ Διιάδα, ζην θεθάιαην πνπ
αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ
δηεζλή βηβιηνγξαθία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν

Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΩΝ

2.1 Δηζαγσγή
Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ε εθπαίδεπζε θαη εληνλφηεξα ε αλψηαηε
εθπαίδεπζε είλαη αληηκέησπε κε ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη αιιαγέο (Barnett, 2004.
Welch, 2005). Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε καδηθνπνίεζε ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε είζνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηα ζχγρξνλα δηαρεηξηζηηθά
πξφηππα ιεηηνπξγίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ (ζε φξνπο απνδνηηθφηεηαο θαη κεραληζκψλ
ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη αμηνιφγεζεο) θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
είλαη κεξηθέο απφ ηηο εμειίμεηο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη
κεηέβαιαλ ζηαδηαθά ην ηνπίν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (Barnett, 2004.
Coaldrake & Stedman, 1999). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ
γηα κηα πιεζψξα δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε έρεη νμπλζεί
ζεκαληηθά. Ζ έληαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο αληαλαθιάηαη ζε κηα δηαξθψο
δηνγθνχκελε βηβιηνγξαθία (Brennan & Teichler, 2008).
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί θαιχπηεη
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο αθαδεκατθνχο θαη ην επάγγεικά ηνπο. Οη βαζηθνί
ιεηηνπξγνί ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο αλαπφθεπθηα γίλνληαη απνδέθηεο ησλ
επηδξάζεσλ ησλ ζπληεινχκελσλ αιιαγψλ. Ζ κείσζε ησλ κηζζψλ, ε ζπξξίθλσζε ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ κε ηηο πξνθαλείο ζπλέπεηεο ηδίσο ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα
ησλ αθαδεκατθψλ, ε αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ε κεηαθίλεζε απφ έλαλ
πλεπκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ πην θνληά ζηνπο φξνπο ηεο
αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ε αμηνιφγεζε ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο κε πην
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δηαρεηξηζηηθά θξηηήξηα θαη πξαθηηθέο, ε δηαξθψο εληεηλφκελε αλάγθε γηα πςειά
απνηειέζκαηα παξά ηα ηζρλά κέζα θαη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο είλαη κεξηθά
κφλν ζηνηρεία πνπ θάλνπλ πνιινχο λα κηινχλ γηα θξίζε ή αθφκα θαη θαηάξξεπζε ηνπ
αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο (Brennan & Teichler, 2008. Coaldrake & Stedman, 1999.
Enders & Teichler, 1997. Piper, 1992. Welch, 2005).
Όπσο θαίλεηαη, νη πθηζηάκελεο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ κφλν ηνπο φξνπο
θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο νη δηδάζθνληεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε
δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά. Σν ίδην ην πεξηερφκελν, νη απαηηήζεηο, ε
απνζηνιή αθφκα θαη ε ππφζηαζε ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο έρνπλ ηεζεί ζε κία
λέα βάζε πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ δελ
κπνξεί λα κείλεη αλεπεξέαζηε απφ ηηο αιιαγέο νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε γεληθά θαη ζην αθαδεκατθφ επάγγεικα εηδηθφηεξα (Oshagbemi, 1997).
εκαληηθφο αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ έρεη δηεμαρζεί ζην Ζλσκέλν βαζίιεην θαη ηηο Ζ.Π.Α.
θαη θπξίσο κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη 1980 (βι. Santhapparaj & Shah Alam,
2005). Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε κε είθνζη ρξφληα θαίλεηαη λα ππάξρεη κία
γεληθή αλαζέξκαλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ. ηηο ήδε ππάξρνπζεο έξεπλεο έξρνληαη λα
πξνζηεζνχλ έξεπλεο ζε δηεζλή θιίκαθα (π.ρ. Lacy & Sheehan, 1997) θαη εξγαζίεο
απφ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ρψξεο (π.ρ. βι. Ssesanga & Garrett, 2005).
Κάζε αλεπηπγκέλε θαη αλαπηπζζφκελε ρψξα αλέθαζελ ζηήξηδε ηηο ειπίδεο θαη
ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή επεκεξία ηεο ζηελ
αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγψλ ηεο.
Σν αθαδεκατθφ επάγγεικα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην επάγγεικα «θιεηδί» θαζψο νη
δηδάζθνληεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη απηνί πνπ εθπαηδεχνπλ ζρεδφλ ην
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ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ επαγγεικαηηψλ (Perkin, 1969, φπσο αλαθέξεηαη απφ Enders,
2006). Οη επηηαγέο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, ζηα
πιαίζηα κίαο παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη έληνλα αληαγσληζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο
φμπλαλ ηηο ήδε πςειέο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο (Houston, Meyer & Paewai, 2006.
Welch, 2005).
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ησλ έληνλσλ εξγαζηαθψλ πηέζεσλ θαη πξνθιήζεσλ,
νη αθαδεκατθνί -πεξηζζφηεξν ίζσο απφ πνηέ- έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη έλα άιιν
είδνο πηέζεσλ πνπ ζθηαγξαθνχλ κία κάιινλ νμχκσξε πξαγκαηηθφηεηα. Παξάιιεια
κε ηελ έληαζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ, νη δηδάζθνληεο ζηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε ήξζαλ ζηαδηαθά αληηκέησπνη κε κία νμεία θαη δηαξθψο εληεηλφκελε
θξηηηθή θαη απαμίσζε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Hagedorn (2000):
Καζψο κπαίλνπκε ζηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα ε θξηηηθή ζηνπο θαζεγεηέο
πξνβάιεη σο έλα ζχγρξνλν άζιεκα πνπ δελ πζηεξεί νχηε ζε ζπκκεηέρνληεο
νχηε ζε ζεαηέο. Ζ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ν ηχπνο απεηθνλίδνπλ ηνπο
θαζεγεηέο σο μέγλνηαζηνπο, νθλεξνχο θαη ππεξφπηεο. Ζ εξγαζία ηνπο
πεξηγξάθεηαη σο ρακειψλ απαηηήζεσλ, κε κηθξήο δηάξθεηαο εξγαζηαθά
σξάξηα, πςειέο ακνηβέο θαη ηθαλή λα ηνπο πξνζθέξεη κία δηα βίνπ
εμαζθάιηζε (ζ. 6).
Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
είλαη ζεκαληηθή επεηδή ζπλδέεηαη αθελφο κε ηε θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ κε ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία θάζε
εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ (βι. Diaz-Serrano & Cabral Vieira, 2005. Κάληαο, 2008.
Oshagbemi, 2000. Ward & Sloane, 2000). Πέξα σζηφζν απφ ηνπο αλζξσπηζηηθνχο
θαη σθειηκηζηηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη ππαγνξεχνπλ ζρεδφλ θάζε εξγαζία γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ ζηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη γηα έλαλ
επηπιένλ ιφγν: γηαηί κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κηα πην ξεαιηζηηθή απεηθφληζε θαη κία
βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο (Hagedorn, 2000). Οη
αθαδεκατθνί

δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζε

ηδηαίηεξα

ζχλζεηα

θαη

ζηξεζνγφλα

πεξηβάιινληα. Ζ απηνλνκία θαη ε επειημία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην αθαδεκατθφ
επάγγεικα -ή πην ζσζηά ε εζθαικέλε θαη ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ην ηη
ζπλεπάγεηαη απηή ε απηνλνκία θαη ε επειημία- δεκηνπξγνχλ ζε κεγάιν κέξνο ηεο
θνηλήο γλψκεο κηα δηαζηξεβισκέλε εηθφλα γηα ηηο δπζθνιίεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
πηέζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο.
ηα ζρεδφλ 80 ρξφληα φπνπ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη αληηθείκελν
ζπζηεκαηηθψλ κειεηψλ (Wright, 2006), πνιπάξηζκεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο έρνπλ
βξεζεί ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ πνπ παξείραλ
ππεξεζίεο γξαθείνπ (Ενπξλαηδή θ.ά., 2006) θαη εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο
(Conklin & Desselle, 2007) θαιχπηνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο.
Ο αξηζκφο, σζηφζν, ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
ζεσξείηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο (Oshagbemi, 2003. Stevens, 2005. Tack & Patitu,
1992.).
Σν αθαδεκατθφ επάγγεικα ζπγθεληξψλεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ
ζπλαληψληαη ζε άιια επαγγέικαηα γεγνλφο πνπ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ
αλάγθε νη αθαδεκατθνί λα κειεηψληαη σο κία μερσξηζηή θαη ηδηαίηεξε θαηεγνξία
επαγγεικαηηψλ. Σν ηδηαίηεξν ζχζηεκα πξναγσγήο θαη κνληκνπνίεζεο, ν ζπλδπαζκφο
δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο, ε αθαδεκατθή απηνλνκία θαη ειεπζεξία είλαη ηα θπξηφηεξα
απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά (Kelly, 1989, φπσο αλαθέξεηαη απφ Hagedorn, 1996).
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Μάιηζηα, ε απηνλνκία πνπ ραξαθηεξίδεη ην αθαδεκατθφ επάγγεικα ελδέρεηαη λα
δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ζηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα (Conklin & Desselle, 2007). Σν γεγνλφο
απηφ θαίλεηαη λα εξκελεχεη ελ κέξεη θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ
εξγαζηψλ. Ίζσο, σζηφζν, ν θπξηφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηεξεχλεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ λα ππήξμε ε πεπνίζεζε φηη ε
ζπγθεθξηκέλε νκάδα έρεη «εμαζθαιηζκέλν», a priori, έλα πςειφ επίπεδν
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (βι. Pearson & Seiler, 1983).
ην ζεκείν απηφ θαη πξηλ εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ην ζέκα ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ αμίδεη λα δνχκε αλ ηα ππάξρνληα
ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη αθαδεκατθνί είλαη κία «πξνλνκηνχρα»
νκάδα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
φιν θαη πην ζπρλά επηζεκαίλεηαη φηη νη κεηαβνιέο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ε
έληαζε ησλ εξγαζηαθψλ πηέζεσλ έρνπλ πιήμεη ην εζηθφ ησλ αθαδεκατθψλ θαη φηη ε
επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε εκθαλίδεη πησηηθέο ηάζεηο. Αμίδεη, σζηφζν, λα
επηζεκαλζεί φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ νη αθαδεκατθνί
εκθαλίδνληαη κέηξηα πξνο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (βι. π.ρ. Ward & Sloane, 2000).
Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηελ έξεπλα ησλ Lacy θαη Sheehan (1997), γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζε νρηψ ρψξεο, ην επίπεδν ηεο
ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θπκάλζεθε πάλσ απφ ην κέζν ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθαο ηφζν ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ φζν θαη ζε θάζε κία απφ
ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (Πίλαθαο 2.1).
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ΠΗΝΑΚΑ 2.1
Μέζνη φξνη (θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ησλ αθαδεκατθψλ ζε νρηψ ρψξεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Lacy & Sheehan
(1997, ζ. 311)
Απζηξαιία Γεξκαλία
3,3

3,1

(0,7)

(0,7)

Υνλγθ
Ηζξαήι Μεμηθό νπεδία Ζλ.Βαζ. Ζ.Π.Α. ύλνιν
Κνλγθ
3,3
3,5
3,5
3,5
3,4
3,6
3,4
(0,8)

(0,7)

(0,9)

(0,7)

(0,7)

(0,8)

(0,8)

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ην αθαδεκατθφ επάγγεικα ζπγθεληξψλεη
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ ζπλαληψληαη ζε άιια επαγγέικαηα. Οη ηδηαηηεξφηεηεο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο δελ πεξηνξίδνληαη, σζηφζν, κφλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ίδηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη δηαθνξέο νη νπνίεο ζπλαληψληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ νη
νπνίνη εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ αθαδεκατθψλ (π.ρ. αληηθείκελν
δηδαζθαιίαο, εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα, πιήζνο/είδνο γλώζεσλ) είλαη ηφζν έληνλεο
ψζηε γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο ε ζεψξεζε ησλ αθαδεκατθψλ σο κίαο νκνηνγελνχο
επαγγεικαηηθήο νκάδαο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ επηζθαιήο (βι. π.ρ. Piper, 1992).
Πνία ζηνηρεία, ινηπφλ, είλαη απηά ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ έζησ ηνλ ειάρηζην βαζκφ
νκνηνγέλεηαο ν νπνίνο απαηηείηαη γηα λα κειεηεζεί ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ζηνπο αθαδεκατθνχο;
ε φ,ηη αθνξά ζηε δεκνγξαθηθή ηνπο ζχλζεζε, ηα εξεπλεηηθά ηνπο
ελδηαθέξνληα, ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία, ηηο επηκέξνπο επαγγεικαηηθέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο ηνκείο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία εξγάδνληαη νη
αθαδεκατθνί ζεσξνχληαη κία ηδηαίηεξα εηεξνγελήο επαγγεικαηηθή νκάδα (Enders,
1999). Ωζηφζν, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, δειαδή, ηελ εθηελή
επέλδπζή ηνπο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, θαη ηελ ππνθίλεζή ηνπο, κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ έλα ζρεηηθά νκνηνγελέο ζχλνιν επαγγεικαηηψλ (Hagedorn, 2000. Ward &
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Sloane, 2000). Έρνληαο εμεηάζεη ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ηνπ επηπέδνπ ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (βι. Κεθ. 1) αμίδεη ζην ζεκείν απηφ
λα δνχκε ιίγν πην αλαιπηηθά ην δεχηεξν «ζπλεθηηθφ παξάγνληα», δειαδή, ηελ
παξαθίλεζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.

2.2 Παξαθίλεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε ησλ Αθαδεκατθώλ
ε φ,ηη αθνξά ζηελ παξαθίλεζε ησλ αθαδεκατθψλ ηα ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ, ζθηαγξαθψληαο κία κάιινλ
μεθάζαξε εηθφλα. χκθσλα κε ηελ Bellamy (1999 φπσο αλαθέξεηαη απφ Bellamy,
Morley θαη Watty, 2003), νη αθαδεκατθνί ππνθηλνχληαη πξσηίζησο απφ εζσηεξηθά
θίλεηξα (π.ρ. απηνλνκία, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, πλεπκαηηθή πξφθιεζε) θαη
ιηγφηεξα απφ εμσηεξηθά θίλεηξα (π.ρ. νηθνλνκηθέο απνιαβέο). Μάιηζηα ν McKeachie
(1997, φπσο αλαθέξεηαη απφ Zabriskie, Dey & Riegle, 2002) ππνζηήξημε φηη απηνί νη
νπνίνη ππνθηλνχληαη θαη ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηα ρξήκαηα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ
λα επηιέμνπλ κία αθαδεκατθή θαξηέξα.
Γεδνκέλσλ ησλ πςειψλ ηνπο ηππηθψλ πξνζφλησλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεσξνχληαη σο ρακειά ακεηβφκελνη (Machin θαη Oswald,
2000. Stevens, 2004, φπσο αλαθέξεηαη απφ Stevens, 2005). χκθσλα κε ηηο Meyer
θαη Evans (2003), ε εζσηεξηθή ππνθίλεζε ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην
αθαδεκατθφ επάγγεικα θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηηο πνηνηηθέο ηνπ
δηαζηάζεηο, φπσο ε απηνλνκία θαη επειημία, ππεξηζρχνπλ ησλ πνιιαπιψλ
απαηηήζεσλ, ησλ ηζρπξψλ πηέζεσλ, ησλ έληνλσλ επηθξίζεσλ θαη ησλ ρακειψλ
νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. Μάιηζηα, ε επειημία θαη ε απηνλνκία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί
σο ζηνηρεία θιεηδηά γηα ηφζν γηα ηελ είζνδν φζν θαη ηελ παξακνλή ελφο αηφκνπ ζην
αθαδεκατθφ επάγγεικα (Bellamy et al., 2003).
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Καηά αληηζηνηρία κε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ παξαθίλεζε ησλ
αθαδεκατθψλ, θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη
εληνλφηεξα κε εζσηεξηθέο (κε νηθνλνκηθήο πθήο) δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιηγφηεξν κε ηηο εμσηεξηθέο. Σν πεξηερφκελν απηήο θαζαπηήο
ηεο εξγαζίαο (δηδαζθαιία/έξεπλα), ε απηνλνκία, ε επειημία, ε δπλαηφηεηα λα
ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο, ην αίζζεκα ζπιινγηθφηεηαο θαη ηνπ
«αλήθεηλ»» ζε κία επξχηεξε θνηλφηεηα γλψζεο θαη πλεχκαηνο, ε αμηνθξαηία θαη ε
δηθαηνζχλε ζηηο δηαδηθαζίεο πξναγσγήο έρνπλ επηζεκαλζεί σο νη θπξηφηεξνη
παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ νη αθαδεκατθνί
εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξναγσγή θαη ηε κνληκνπνίεζή ηνπο (έιιεηςε
αμηνθξαηίαο, ειιηπή θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θ.ά.) αιιά θαη ηηο εξγαζηαθέο ηνπο
ζπλζήθεο (Ambrose, Huston & Norman, 2005. Lacy & Sheehan, 1997. Ssesanga &
Garrett, 2005. Ward & Sloane, 2000).
Ζ θχζε ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο, κε ηελ απηνλνκία θαη ηελ επειημία
σο εγγελή ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, επηηξέπεη ζηνπο αθαδεκατθνχο λα έρνπλ
πςειφηεξν έιεγρν ζηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν (content
elements) ηεο εξγαζίαο ηνπο, αιιά πεξηνξηζκέλν έιεγρν ζηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ
πιαηζίνπ

ηεο

επαγγεικαηηθήο

ηνπο

δξαζηεξηφηεηαο

(context

elements).

Τπνζηεξίδεηαη φηη νη αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο είλαη απηέο πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθφηεξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αμηνινγνχλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη δηαθνξνπνηνχλ ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
ηθαλνπνίεζεο (Moses, 1986. Pearson & Seiler, 1983).
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Βάζεη ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο
εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ ζπλδένληαη κε ηελ
επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα θαη κφλν νη παξάγνληεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο
κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
δελ ππνζηήξημαλ ηε ζεσξία ηνπ Herzberg, θαζψο θνηλνί παξάγνληεο θάλεθαλ λα
ζπλδένληαη ηφζν κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή
δπζαξέζθεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ (βι. πρ. Oshagbemi, 1997. Ssesanga & Garrett,
2005). Ωζηφζν, ίζσο ε αξρηθή ππφζεζε λα κελ είλαη απφιπηα ιαλζαζκέλε, θαζψο
εκπεηξηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ έρνπλ
ηε κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή ηζρχ γηα ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζε ησλ
αθαδεκατθψλ (Lacy & Sheehan, 1997) θαη φηη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε
ζπλδέεηαη εληνλφηεξα κε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο
ηνπο ελψ ε επαγγεικαηηθή ηνπο δπζαξέζθεηα κε παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο
ηεο ζθαίξαο ειέγρνπ ηνπο (βι. π.ρ. Castillo & Cano, 2004. Ssesanga & Garrett, 2005).

2.3

Δπίδξαζε

ησλ

Γεκνγξαθηθώλ

Παξαγόλησλ

ζηελ

Δπαγγεικαηηθή

Ηθαλνπνίεζε ησλ Αθαδεκατθώλ
Όπσο θάλεθε ζηε κέρξη ηψξα αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηελ ππνθίλεζε θαη ηνπο
εξγαζηαθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ αθαδεκατθψλ ηα ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
ζπκθσλνχλ δίλνληαο κία κάιινλ μεθάζαξε εηθφλα. ε φ,ηη αθνξά, σζηφζν, ηε ζρέζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ην θχιν, ε
ειηθία, ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία θηι), ηα απνηειέζκαηα
πνηθίινπλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή
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βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηνπο θπξηφηεξνπο
απφ ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο.
Οη Lacy θαη Sheehan (1997) ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ νρηψ ρψξεο
(Απζηξαιία, Γεξκαλία, Υνλγθ Κνλγθ, Ηζξαήι, Μεμηθφ, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην
θαη Ζ.Π.Α.) έδεημαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζπλνιηθήο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζηηο νρηψ ρψξεο (βι.
Πίλαθα 2.2). Μφλν ζην Ηζξαήι θαη ην Μεμηθφ ε δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή. πλνιηθά νη άλδξεο αθαδεκατθνί θάλεθαλ
λα είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Μ.Ο. αλδξψλ = 3,44,
Μ.Ο. γπλαηθψλ = 3,30).
ΠΗΝΑΚΑ 2.2
Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Lacy θαη Sheehan (1997). Ο
πίλαθαο αληιήζεθε απφ Lacy θαη Sheehan (1997, ζ. 310).

Απζηξαιία

1394

Άλδξεο
Μ.Ο.
Σ.Α.
3,36
0,71

Γεξκαλία

2723

3,17

0,65

2,92

0,66

0,001

Υνλγθ Κνλγθ

468

3,33

0,77

3,16

0,76

0,05

Ηζξαήι

496

3,53

0,70

3,45

0,69

Μ.ζ.

Μεμηθφ

1001

3,54

0,91

3,51

0,89

Μ.ζ.

νπεδία

1110

3,54

0,67

3,40

0,72

0,01

Ζλ. Βαζίιεην

1917

3,40

0,73

3,25

0,73

0,0001

Ζ.Π.Α.

3490

3,66

0,73

3,50

0,79

0,001

Ν

Γπλαίθεο
Μ.Ο.
Σ.Α.
3,18
0,70

P<
0,001

Πην πξφζθαηα νη Ward θαη Sloane (2000), κειεηψληαο ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζε πέληε παλεπηζηήκηα ηεο θσηίαο, δελ εληφπηζαλ
ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθέο

δηαθνξέο

κεηαμχ

ησλ αλδξψλ

θαη

ησλ

γπλαηθψλ
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ζπκκεηερφλησλ ζην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο, αλ
θαη νη άλδξεο ζπκκεηέρνληεο εκθαλίζηεθαλ ειαθξψο πην ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο. αλδξψλ
= 5,06, Μ.Ο.

γπλαηθψλ

= 5,01). ε αλάινγα απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ν Stevens

(2005) ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην. πλνιηθά κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ωζηφζν, ππήξμαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο
εξεπλψκελεο δηαζηάζεηο. Λφγνπ ράξε, ζε φ,ηη αθνξά ζηηο πξννπηηθέο γηα πξναγσγή
νη γπλαίθεο δήισζαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο
(Μ.Ο. αλδξψλ = 3,80, Μ.Ο.

γπλαηθψλ

= 3,54). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πιεηνλφηεηα

ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ νη άλδξεο αθαδεκατθνί εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ζην κηζζφ, ηηο
γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ζηηο πξννπηηθέο πξναγσγήο (βι. π.ρ. Bilimoria
et al., 2006. Hult, Callister, & Sullivan, 2005. Sabharwal & Corley, 2009).
ε φ,ηη αθνξά ζηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ην θχιν ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ησλ Sloane θαη Ward (2001) γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ
ζηε θσηία. Αξρηθά, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Ωζηφζν, φηαλ ην εξεπλψκελν δείγκα ρσξίζηεθε ζε δχν
ειηθηαθέο νκάδεο -άλσ ησλ 36 εηψλ θαη θάησ ησλ 36 εηψλ- παξαηεξήζεθαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε δεινχκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. πγθεθξηκέλα, νη
άλδξεο αθαδεκατθνί κηθξφηεξνη ησλ 36 εηψλ δήισζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελψ γηα ηελ
ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 36 εηψλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αληίζηξνθα. Οη γπλαίθεο
αθαδεκατθνί

κεγαιχηεξεο

ησλ

36

εηψλ

δήισζαλ

ζεκαληηθά

πςειφηεξε
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επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο άλδξεο αθαδεκατθνχο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο
νκάδαο.
Ζ ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ειηθία είλαη αξθεηά
πεξίπινθή. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαίλεηαη πσο νη δχν απηέο
κεηαβιεηέο φλησο ζπλδένληαη. Ωζηφζν, δελ είλαη μεθάζαξν ην πνηα αθξηβψο ζρέζε
ζπλδέεη ηελ ειηθία κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Σα απνηειέζκαηα θάπνησλ
εξεπλψλ δείρλνπλ κία ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε, ελψ ζε άιιεο έξεπλεο ε ζρέζε απηή
θαίλεηαη λα αθνινπζεί κία θπξηή θακπχιε (γηα κία εθηελή βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε βι. Oshagbemi, 2003).
ε φ,ηη αθνξά ζηε ζρέζε ηεο αθαδεκατθήο βαζκίδαο κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ηα ππάξρνληα εκπεηξηθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ κία ζεηηθή ζρέζε
κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ ηα άηνκα ηα νπνία
βξίζθνληαο πςειφηεξα ζηελ αθαδεκατθή ηεξαξρία εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλα απφ ηα άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο θαηψηεξεο ζέζεηο ηεο
ηεξαξρίαο (Oshagbemi, 1997, 2003). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ζε κία
πξφζθαηε έξεπλα ησλ Eyupoglu θαη Saner (2009) ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζηε Β. Κχπξν ε αθαδεκατθή βαζκίδα δελ θάλεθε λα
επηδξά ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
ε φ, ηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ε βηβιηνγξαθία είλαη εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ αληηθξνπφκελα. ε
θάπνηεο έξεπλεο (π.ρ. Cetin, 2006. Hagedorn, 2000), νη έγγακνη ή ζε ζρέζε
ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ελψ ζε άιιεο έξεπλεο ηα
απνηειέζκαηα είλαη αληίζεηα (π.ρ. Aisenberg & Harrington, 1988). Ζ έιιεηςε
επαξθψλ εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ θαζηζηά επηζθαιή ηελ εμαγσγή αζθαιψλ
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ζπκπεξαζκάησλ

γηα

ηελ

επίδξαζε

ηεο

νηθνγελεηαθήο

θαηάζηαζεο

ζηελ

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ.
Μία πην δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε
ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο πξνζέθεξε πξφζθαηα ν Oshagbemi (2003) θάλνληαο κία
εθηελή

βηβιηνγξαθηθή

αλαζθφπεζε.

Πέξαλ

σζηφζν

ηεο

βηβιηνγξαθηθήο

αλαζθφπεζεο, ν Oshagbemi (2003) δηεμήγαγε κία έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη
ηε ζρέζε ηε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
κε έλα ζχλνιν αηνκηθψλ παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα δηεξεχλεζε ηε ζρέζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ειηθία, ηελ αθαδεκατθή βαζκίδα, ην θχιν θαη
ηα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηα ρξφληα παξακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
ίδην παλεπηζηήκην.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, νη πην ηζρπξνί
αηνκηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε αθαδεκατθή βαζκίδα θαη ε δηάξθεηα (ζε έηε) εξγαζίαο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, ε αθαδεκατθή
βαζκίδα ζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηε δεινχκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ελψ ε
ζπλνιηθή εξγαζηαθή εκπεηξία αξλεηηθά.
Γηάθνξνη ιφγνη εξκελεχνπλ ηηο δχν απηέο ζπζρεηίζεηο. Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο
ζέζεο, ην αίζζεκα επηηπρίαο, ε αχμεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ πξννπηηθψλ γηα αλέιημε
πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο πςειέο ηεξαξρηθέο ζέζεηο εξκελεχνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζεηηθή
ζρέζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη αθαδεκατθήο βαζκίδαο. Απφ ηελ άιιε, ε
έληαζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ε αχμεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ην φηη ηα
άηνκα κε κεγαιχηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία θαινχληαη ζήκεξα λα αληαπεμέιζνπλ ζε
πνιχ δηαθνξεηηθέο θαη απαηηεηηθφηεξεο ζπλζήθεο απφ απηέο πνπ ίζρπαλ φηαλ
εηζήιζαλ ζην αθαδεκατθφ επάγγεικα (π.ρ. εθηελήο ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ)
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εξκελεχνπλ ελ κέξεη ηελ αξλεηηθή ζρέζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη
ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, πέξα απφ ηελ αθαδεκατθή βαζκίδα θαη ηε ζπλνιηθή
εξγαζηαθή εκπεηξία, ν Oshagbemi (2003) δηεξεχλεζε ηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο κε ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηα ρξφληα παξακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζην ίδην παλεπηζηήκην. Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ
θάλεθε λα επηδξά ζεκαληηθά απφ κφλν ηνπ (επζέσο) ζηε δεινχκελε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε. Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ
εξεπλψκελσλ κεηαβιεηψλ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο δεινχκελεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηνκηθψλ παξαγφλησλ
είλαη ε ζρέζε ηνπ παξάγνληα θχιν κε ηε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Σν
θχιν απφ κφλν ηνπ δε θάλεθε λα ζπλδέεηαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε
δεινχκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Όηαλ, σζηφζν, ην θχιν ζπλδέζεθε κε ηελ
αθαδεκατθή βαζκίδα παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηηο πςειφηεξεο
αθαδεκατθέο βαζκίδεο, νη γπλαίθεο δήισζαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηνπο
άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ο κηθξφο αξηζκφο γπλαηθψλ ζηηο αλψηεξεο αθαδεκατθέο
βαζκίδεο ίζσο είλαη ε εμήγεζε γηα απηέο ηηο δηαθνξέο. Καζψο ηα πνζνζηά ησλ
γπλαηθψλ ζηηο πςειφηεξεο αθαδεκατθέο ζέζεηο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ απηά
ησλ αλδξψλ, ελδέρεηαη νη γπλαίθεο νη νπνίεο θαηαθέξλνπλ λα αλέιζνπλ ζηα αλψηεξα
επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο λα ληψζνπλ ηδηαίηεξα μερσξηζηέο θαη ζεκαληηθέο. Απηφ ην
αίζζεκα ζεκαληηθφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε κία γεληθφηεξε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη
ζηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ ε επίηεπμε ελφο δχζθνινπ ζηφρνπ, ίζσο είλαη ηα ζηνηρεία
ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε δεινχκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Πξφζθαηα
ζηελ έξεπλα ησλ Okpara, Squillace θαη Erondu (2005) θάλεθε νκνίσο φηη νη γπλαίθεο
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ζηηο πςειφηεξεο αθαδεκατθέο βαζκίδεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηνπο
άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Ζ ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε κηα ζεηξά αηνκηθψλ
παξαγφλησλ είλαη, νχησο ή άιισο, πνιχπινθε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ
εξεπλψλ ζπγθερπκέλα. Τπάξρνπλ, ιφγνπ ράξε, έξεπλεο ζηηο νπνίεο θαλέλαο απφ ηνπο
δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (θχιν, ειηθία, αθαδεκατθή βαζκίδα θιπ.) δελ θάλεθε λα
επηδξά ζεκαληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ (π.ρ. Castillo
& Cano, 2004). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη αθαδεκατθνί ζεσξνχληαη κία ηδηαίηεξε
θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ θαη γηα απηφ πξνηείλεηαη λα κειεηψληαη μερσξηζηά απφ ηηο
ππφινηπεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε ηελ εγγελή
πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε
ηνπο πην ζπρλά εξεπλψκελνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. θχιν, ειηθία), ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία
αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ, ε εμαγσγή γεληθψλ
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ αηνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ θαζίζηαηαη επηζθαιήο. Σν φηη νη
ππάξρνπζεο έξεπλεο έρνπλ θαηά βάζε δηεμαρζεί ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην είλαη έλαο επηπιένλ πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςε.

2.4 Αλαθεθαιαίσζε
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ηηο
ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζπγθεληξψλεη φιν θαη πην έληνλα ην ελδηαθέξνλ ησλ
εξεπλεηψλ. Οη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε
παγθνζκίσο θαη νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ ζηνπο βαζηθνχο ηεο ιεηηνπξγνχο
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έρνπλ ζέζεη ζε κία λέα βάζε πξνβιεκαηηζκνχ ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο
αθαδεκατθνχο θαη ην επάγγεικά ηνπο. Οη πηέζεηο ηηο νπνίεο δέρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ νμπλζεί ζεκαληηθά, ηφζν ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ
ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζπλζήθεο φζν θαη ιφγσ κηαο δηαξθψο εληεηλφκελεο θξηηηθήο θαη
απαμίσζεο.
Σν αθαδεκατθφ επάγγεικα ζπγθεληξψλεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ
ζπλαληψληαη ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Ζ απηνλνκία, ε επειημία θαη ν
ζπλδπαζκφο

δηδαζθαιίαο

θαη

έξεπλαο

είλαη

νξηζκέλα

απφ

ηα

ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο θαίλεηαη
πσο, φρη κφλν απαηηνχλ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ αιιά θαη εληείλνπλ ηηο δπζθνιίεο δηεξεχλεζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα.
Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ είλαη
αξθεηά πεξηνξηζκέλε αλαινγηθά κε ηηο ρηιηάδεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη
αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηνπο, ηα
ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζθηαγξαθνχλ κηα ζρεηηθά μεθάζαξε εηθφλα ζε
φ,ηη αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ππνθηλνχληαη πξσηίζησο απφ εζσηεξηθά
θίλεηξα θαη λα αμηνινγνχλ σο πην ζεκαληηθέο ηηο πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Σν πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο, ε
πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ε επειημία, ε
απηνλνκία θαη ε πλεπκαηηθή πξφθιεζε είλαη κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ. Απφ ηελ άιιε, νη αθαδεκατθνί
εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε παξάγνληεο φπσο ν κηζζφο ηνπο, νη
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εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξναγσγήο
θαη κνληκνπνίεζήο ηνπο.
Σα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ, ζηελ παξνχζα ελφηεηα, ζπκβάιινπλ
ζηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
αθαδεκατθψλ. Ωζηφζν, δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ
θαζνιηθήο ηζρχνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εκπινπηηζηεί ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία κε
εκπεηξηθά ζηνηρεία εξεπλψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο. Αθφκα θη αλ ε θχζε ηνπ
αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα, είλαη
δχζθνιν λα παξαβιεθζεί φηη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επηδξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
αθαδεκατθψλ. Δμάιινπ, ε εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ε αλψηαηε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί
λα εμεηαζζεί απνθνκκέλε απφ ηηο επηκέξνπο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη
πνιηηηζηηθέο

ζπλζήθεο

κίαο

ρψξαο.

Ζ

δηαθνξνπνίεζε

ηνπ

επηπέδνπ

ηεο

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αλά ρψξα πέξα απφ κία ζεσξεηηθή βάζε θαίλεηαη φηη
ππνζηεξίδεηαη θαη εκπεηξηθά (π.ρ. βι. Πίλαθαο 2.1 θαη Πίλαθαο 2.2).
Σφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη πθηζηάκελεο
κεηαβνιέο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη νη επηηαγέο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη
ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο έρνπλ εληείλεη αθελφο, ηηο πηέζεηο θαη αθεηέξνπ, ηηο
πξνζδνθίεο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ζην πξφζσπν ησλ βαζηθψλ
ιεηηνπξγψλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε δηεξεχλεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ, ζηελά ζπλδεδεκέλε αθελφο κε ηε
θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ κε ηελ εχξπζκε θαη
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πεξηζζφηεξν ίζσο απφ πνηέ, πξνβάιιεη απηνδίθαηα σο
ζεκαληηθή.

67

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ
θαη ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ δηεμνδηθά ζην παξφλ θεθάιαην (Κεθάιαην 2ν) ζε
ζπλδπαζκφ κε φζα επηζεκάλζεθαλ ζην πξψην θεθάιαην θαη αθνξνχλ γεληθά ζην
θαηλφκελν

ηεο

επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο,

ζθηαγξαθνχλ

ηνπο

βαζηθνχο

ζεσξεηηθνχο άμνλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθήο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ, σζηφζν,
λα νινθιεξσζεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απαηηείηαη ε
παξάζεζε θάπνησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ.
Όπσο είδακε, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο ζηάζε, δειαδή, σο ζπλνιηθή
αμηνινγηθή θξίζε ελφο αηφκνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη σο απνηέιεζκα κίαο
πνιχπινθεο ςπρνινγηθήο δηαδηθαζίαο ζχγθξηζεο, κεηαμχ απηψλ πνπ έλα άηνκν
επηζπκεί λα ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη απηψλ πνπ πξαγκαηηθά ιακβάλεη,
θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ κία πιεζψξα παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο απηνί
κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο: (α) ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο
(δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο θαη παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο) θαη (β) ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία θαη
ην εξγαζηαθφ πιαίζην). ηελ παξνχζα εξγαζία, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζηελ Διιάδα, επηρεηξήζεθε κηα
νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ. Δμεηάζηεθε, δειαδή, ε πηζαλή
επίδξαζε ηφζν ησλ αηνκηθψλ φζν θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηε
δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
ε απηφ ην πιαίζην θη έρνληαο έσο ηψξα: (α) αλαπηχμεη επαξθψο ηα δεηήκαηα
πνπ

αθνξνχλ

ζηελ

επίδξαζε

ησλ

δεκνγξαθηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ζηελ

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Κεθάιαην 1ν) θαη εηδηθφηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ (Κεθάιαην 2ν), (β) ζθηαγξαθήζεη ηηο πηζαλέο
επηδξάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Κεθάιαην 1ν) θαη
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(γ) παξνπζηάζεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία, απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ (Κεθάιαην 2ν) απαηηείηαη κηα πην
ζηελή νξηνζέηεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα
ηελ ηειεηνκαλία (Κεθάιαην 4ν), ε νπνία είλαη ε εξεπλψκελε κεηαβιεηή
πξνζσπηθφηεηαο ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη (β) γηα ηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Κεθάιαην 5ν), νινθιεξψλνληαο έηζη, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
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Β’ ΜΔΡΟ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν

Ζ ΣΔΛΔΗΟΜΑΝΗΑ

3.1 Δηζαγσγή
Ζ ηειεηνκαλία είλαη κία ζχλζεηε κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο θαη εθθξάδεη
«ηελ ηάζε ελφο αηφκνπ λα ζεσξεί ν,ηηδήπνηε θαηψηεξν ηνπ ηέιεηνπ σο κε απνδεθηφ
(Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 1993, ζ. 863). Οη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο
κειέηεο γηα ηελ ηειεηνκαλία εληνπίδνληαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ωζηφζν,
ζην πεδίν ηεο ςπρηθήο πγείαο, ε ηειεηνκαλία είλαη έλα αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ
κε καθξά ηζηνξία. Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
πνιχ πξηλ θαηαζθεπαζηνχλ ηα πξψηα εξγαιεία γηα ηε κέηξεζή ηεο. Κάπνηεο πξψηκεο
αλαθνξέο ζηελ ηειεηνκαλία εληνπίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 1900 (π.ρ. Janet, 1903 φπσο
αλαθέξνπλ νη Frost & Marten, 1990, ζ. 559). Μέρξη ζήκεξα ε ηειεηνκαλία ζπλερίδεη
λα ζπγθεληξψλεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ.
Απφ ηηο πξψηεο αλαθνξέο ζηελ έλλνηα ηηο ηειεηνκαλίαο κέρξη ζήκεξα, έρνπλ
ζπληειεζηεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο
πξνζέγγηζήο ηεο. Καηά ην παξειζφλ ε ηειεηνκαλία ζεσξνχηαλ κία κνλνδηάζηαηε
κεηαβιεηή ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ζνβαξφηαηεο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο.
Δκπεηξηθά δεδνκέλα έρνπλ ζπλδέζεη ηελ ηειεηνκαλία κε ηελ θαηάζιηςε (βι. Hewitt &
Flett, 1991), ηηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο (βι. Hewitt, Flett & Turnbull, 1992), ηνλ
απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (βι. Blatt, 1995. Burns, 1980), ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο
(Brouwers & Wiggum, 1993) θαη κε πιήζνο άιια ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα.
ήκεξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ αλαγλσξίδεη θαη κειεηά ηελ ηειεηνκαλία σο
κία πνιπδηάζηαηε κεηαβιεηή, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο
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εθδειψζεηο (βι. Stoeber & Otto, 2006). Οη κεηαβνιέο ζηε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή
πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ζπλέβαιιαλ ζηελ φμπλζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο
πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα (Bieling, Israeli & Antony, 2004).

3.2 Δλλνηνινγηθόο Οξηζκόο ηεο Σειεηνκαλίαο
Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί αλαθνξηθά κε ην
πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο ηειεηνκαλίαο. Γελ ππάξρεη έλαο νξηζκφο απφιπηα
απνδεθηφο γηα ηελ ηειεηνκαλία (Flett & Hewitt, 2002). Ζ Horney (1950) είρε
πεξηγξάςεη ηελ ηειεηνκαλία σο ηελ ηπξαλλία ηνπ «ζα έπξεπε» [λα ηα πάσ θαιχηεξα,
λα πξνζπαζήζσ πεξηζζφηεξν, λα εξγαζηψ ζθιεξφηεξα] (ζ. 65). χκθσλα κε ηνλ
Pacht (1984), ε ηειεηνκαλία είλαη έλα εμνπζελσηηθφ πξφβιεκα ζηελά ζπλδεδεκέλν κε
ηελ ςπρνπαζνινγία, ελψ ν Hollender (1978) πεξηέγξαςε ηελ ηειεηνκαλία σο
παζνινγηθή εθδήισζε ηεο απαίηεζεο ηνπ αηφκνπ γηα επηδφζεηο πςειφηεξεο απφ
απηέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί κία θαηάζηαζε. ήκεξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ
εξεπλεηψλ θάλεη ιφγν γηα έλα ζχλζεην ζηνηρείν πξνζσπηθφηεηαο, ην νπνίν ζπλδέεηαη
κε ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα ζέηεη εμαηξεηηθά πςειά θξηηήξηα απφδνζεο θαη λα
αμηνινγεί κε απζηεξφηεηα ηφζν ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, φζν θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ άιισλ (βι. κεηαμχ άιισλ Flett & Hewitt, 2002. Frost, Marten, Lahart &
Rosenblate, 1990. Hewitt & Flett, 1991).
Παξά ηε γεληθή ζπλαίλεζε σο πξνο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηειεηνκαλίαο, ην
δήηεκα ηνπ θαηάιιεινπ νξηζκνχ παξακέλεη αλνηρηφ. Αξθεηνί απφ ηνπο ππάξρνληεο
νξηζκνχο δελ πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ηεο ηειεηνκαλίαο αιιά ηηο ζπλέπεηεο, ηα
γελεζηνπξγά αίηηα ή/θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο κε κηα ζεηξά άιισλ κεηαβιεηψλ
(Bousman, 2007. Slaney et al. 2001, γηα κηα εθηελή αλαζθφπεζε βι. επίζεο Enns θαη
Cox, 2002). Ζ απνπζία ελφο αθξηβνχο νξηζκνχ γελλά κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, ηφζν
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ζηελ εκπεηξηθή φζν θαη ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο, δεκηνπξγψληαο έλα
θαχιν θχθιν αζάθεηαο (Frost, et al., 1990).

3.3 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Σειεηνκαλώλ
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζηνχλ πιεξέζηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηειεηνκαλψλ, θξίλεηαη ρξήζηκε ε αλαθνξά ζην έξγν δχν απφ ηνπο πξψηνπο θαη
βαζηθνχο κειεηεηέο ηεο ηειεηνκαλίαο: ηνπ Hamachek (1978), ν νπνίνο είλαη ίζσο ν
πην ζπρλά αλαθεξφκελνο εξεπλεηήο ζηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηειεηνκαλία
(Schweitzer & Hamilton, 2002), θαη ηνπ Burns (1980).
Ο Hamachek (1978) ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε
ηεο έλλνηαο ηεο ηειεηνκαλίαο, ρξεηάζηεθαλ σζηφζν λα πεξάζνπλ ζρεδφλ 15 ρξφληα
κέρξη έσο φηνπ εθηηκεζεί θαη αμηνπνηεζεί πιήξσο ην έξγν ηνπ. Κπξίαξρν ζεκείν ζηε
ζεσξία ηνπ ήηαλ ε δηάθξηζε δχν ηχπσλ ηειεηνκαλψλ, ηνπ θπζηνινγηθνχ ηειεηνκαλή
(normal perfectionist) θαη ηνπ λεπξσηηθνχ ηειεηνκαλή (neurotic perfectionist). Οη δχν
απηνί ηχπνη ηεο ηειεηνκαλίαο απνηππψλνπλ δχν δηαθνξεηηθά γλσζηηθά θαη
ζπκπεξηθνξηζηηθά κνληέια, θαζψο γηα ηνλ Hamachek (1978) ε ηειεηνκαλία αθνξά
φρη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη ζε ελδφκπρεο εξκελείεο ηνπ
ηειεηνκαλή γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο.
Γηα ηνλ θπζηνινγηθφ ηειεηνκαλή, ε αλάγθε γηα επηηπρία θαη απνδνρή είλαη
ηφζν ζεκαληηθή, φζν θαη γηα θάζε άιιν άηνκν θαη ιεηηνπξγεί ππνθηλεηηθά,
ζπκβάιινληαο ζηε δηαξθή βειηίσζή ηνπ. Ο θπζηνινγηθφο ηειεηνκαλήο έρεη κηα
ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηφζν θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ, φζν θαη θαηά ηελ
πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ. Οη πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδνζή ηνπ θαη ηελ
έθβαζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ δηακνξθψλνληαη κε πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ δπλαηνηήησλ
θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ. Ο θπζηνινγηθφο ηειεηνκαλήο απνιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα
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πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη επηηξέπεη ζηνλ εαπηφ ηνπ λα
είλαη επέιηθηνο, λα θάλεη ιάζνο, ή αθφκα θαη λα απνηχρεη. Γελ νξίδεη ηελ επηηπρία κε
έλαλ αζθπθηηθά αθξηβή ηξφπν. ε κία ελδερφκελε απνηπρία, ν θπζηνινγηθφο
ηειεηνκαλήο ληψζεη θπζηθά απνγνήηεπζε, σζηφζν ζχληνκα θαηαθέξλεη λα
πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα. Δπαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, εξγάδεηαη
ζθιεξφηεξα, ή απιά απνδέρεηαη ην απνηέιεζκα θαη ζπλερίδεη, πξνζπαζψληαο λα
επηηχρεη ηνλ επφκελν ζηφρν ηνλ νπνίνλ έρεη ζέζεη. Γεληθά, ν θπζηνινγηθφο
ηειεηνκαλήο έρεη πςειή απηνεθηίκεζε θαη απηεπάξθεηα θαη εθδειψλεη κε
ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηελ επηζπκία ηνπ γηα ζαπκαζκφ, αλαγλψξηζε θαη επηηπρία.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν λεπξσηηθφο ηειεηνκαλήο, ππνθηλνχκελνο, θαηλνκεληθά,
απφ ηελ ίδηα αλάγθε γηα επηηπρία θαη απνδνρή, εθδειψλεη δπζιεηηνπξγηθέο ζηάζεηο
θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη εμαηξεηηθά πςεινί, ζπρλά κε ξεαιηζηηθνί ζηφρνη, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηδηαίηεξα απζηεξφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδεη ηελ επηηπρία, ηελ
θαζηζηνχλ νπζηαζηηθά αλέθηθηε. Ο λεπξσηηθφο ηειεηνκαλήο δηακνξθψλεη ηηο
πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζε έλα δπζιεηηνπξγηθφ πιαίζην. Τπνθηλείηαη, φρη κε
γλψκνλα ην ηη επηζπκεί θαη κπνξεί λα επηηχρεη, αιιά απφ κηα έληνλε αλάγθε λα
απνθχγεη ηελ απνηπρία. Ο θφβνο απηφο εθδειψλεηαη ζπρλά είηε κε εμαληιεηηθή
πξνζπάζεηα, κεγαιχηεξε απφ φζε απαηηεί ην πξνο επίιπζε δήηεκα, είηε κε έληνλε
αλαβιεηηθφηεηα γηα φζα πξέπεη λα γίλνπλ, είηε κε ηελ πξφσξε παξαίηεζε απφ ηελ
επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ ηνπ. Γηα ηνλ λεπξσηηθφ ηειεηνκαλή, ην ηειηθφ
απνηέιεζκα πνηέ δελ είλαη αξθεηά θαιφ, αθφκα θη φηαλ έλαο ηξίηνο παξαηεξεηήο ην
αμηνινγεί σο επαξθέο. Έηζη, φρη κφλν αδπλαηεί λα ληψζεη ηθαλνπνίεζε θαη λα
απνιαχζεη ηνπο θαξπνχο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ, αιιά αδπλαηεί αθφκα θαη λα
αληηιεθζεί ην πφηε ε φπνηα πξνζπάζεηά ηνπ έρεη νινθιεξσζεί. Σειηθά, γηα ηνλ
λεπξσηηθφ ηειεηνκαλή ε επηηπρία είλαη κηα βαζαληζηηθή θαη αηέξκνλε δηαδηθαζία.
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Ο Hamachek δελ ήηαλ ν πξψηνο ν νπνίνο αλαγλψξηζε πηζαλέο ζεηηθέο
δηαζηάζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο (βι. π.ρ. Adler, 1956). Ωζηφζν, ήηαλ απηφο ν νπνίνο
κίιεζε γηα δχν θαηεγνξίεο ηειεηνκαλψλ κε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, έδσζε
έκθαζε φρη κφλν ζηηο εθδεινχκελεο ζπκπεξηθνξέο ησλ ηειεηνκαλψλ, αιιά θαη ζην
γλσζηηθφ πξίζκα κέζα απφ ην νπνίν απηνί αλαπηχζζνπλ θαη εξκελεχνπλ ηηο
ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο ζπκβνιή ηνπ Hamachek ήηαλ φηη
θαηέζηεζε ηελ ηειεηνκαλία κηα πην κεηξήζηκε κεηαβιεηή, θαζψο ε κέρξη ηφηε
πξαθηηθή εζηίαδε πξσηίζησο ζηα αίηηα θαη φρη ζηηο εθδειψζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο
(Bousman, 2007).
Ο Burns (1980) πεξηέγξαςε ηελ ηειεηνκαλία σο έλα γλσζηηθφ πιέγκα πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχεη ηα
γεγνλφηα θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο.
Οη ηειεηνκαλείο, ζχκθσλα κε ηνλ Burns (1980), ζέηνπλ ππεξβνιηθά πςεινχο, έσο θαη
αλέθηθηνπο, ζηφρνπο. Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνχλ ηελ επίδνζή ηνπο σο
«επηηπρεκέλε» είλαη ππεξβνιηθά απζηεξά θαη ζπλήζσο πςειφηεξα απφ φ,ηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ρξεηάδεηαη. Έηζη, ε επηηπρία εμαζθαιίδεηαη κφλν κέζσ ηεο απφιπηεο
ηθαλνπνίεζεο εμαηξεηηθά δχζθνισλ θξηηεξίσλ. Γηα ηνλ ηειεηνκαλή θαη ε παξακηθξή
απψιεηα κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζην λα αμηνινγήζεη ζπλνιηθά ην απνηέιεζκα ησλ
πξνζπαζεηψλ ηνπ σο απνηπρεκέλν. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαζηζηά ηελ
επηηπρία έλα ζηφρν νπζηαζηηθά αλέθηθην.
Σν ζεκείν ην νπνίν έρεη εμαηξεηηθή βαξχηεηα ζην έξγν ηνπ Burns (1980) είλαη
ε άπνςε φηη νη ηειεηνκαλείο ηείλνπλ λα ελζσκαηψλνπλ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο
απφδνζήο ηνπο θαη θξηηήξηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζπλνιηθή αμία ηνπο σο άηνκα.
Έηζη, ν ηειεηνκαλήο εξκελεχεη ηελ απηναμία ηνπ αλάινγα κε ην αλ νη ηηζέκελνη
ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ή φρη. Έλα κε επηηπρεκέλν απνηέιεζκα νδεγεί ηνλ ηειεηνκαλή
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ζε

κία

ζπλνιηθή

απηναπαμίσζε.

Οη

ππεξβνιηθά

πςειέο

πξνζδνθίεο,

ν

απφιπηνο/δηρνηνκηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ηειεηνκαλήο αμηνινγεί ηελ επίδνζή ηνπ
θαη ε εμάξηεζε ηεο απηναμίαο ηνπ απφ ηελ επίηεπμε αλέθηθησλ -νπζηαζηηθά- ζηφρσλ
νδεγνχλ ηειηθά ηνλ ηειεηνκαλή ζε κηα ςπρνινγηθή απηνζπληξηβή, θαζηζηψληαο ηνλ
επάισην ζε κηα ζεηξά παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα ηνλ Burns (1980), ε
ηειεηνκαλία είλαη κηα κνλνδηάζηαηε έλλνηα, κε εμνινθιήξνπ αξλεηηθφ πεξηερφκελν.
Ο ηειεηνκαλήο γηα ηνλ νπνίν έθαλε ιφγν ηαπηίδεηαη κε ηνλ λεπξσηηθφ ηειεηνκαλή ηεο
ζεσξίαο ηνπ Hamachek (1978).
Οη Hamachek (1978) θαη Burns (1980) είλαη δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
κειεηεηέο ζην πεδίν ηεο ηειεηνκαλίαο θαη ην έξγν ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ ζθηαγξάθεζε
ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηειεηνκαλψλ. Πξφζθαηα, νη Enns θαη Cox (2002)
κεηά απφ κία εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ έξγσλ ησλ Adler (1956), Burns
(1980), Hamachek (1978), Hollender (1965) θαη Pacht (1984) πξνζέθεξαλ κία πην
ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πξνζαξκνζηηθψλ θαη ησλ
δπζπξνζαξκνζηηθψλ ηειεηνκαλψλ (Πίλαθαο 1).

ΠΗΝΑΚΑ 3.1
Γηαθνξέο δπζπξνζαξκνζηηθψλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ ηειεηνκαλψλ
Γπζπξνζαξκνζηηθνί Σειεηνκαλείο
Αδπλακία

βίσζεο

Πξνζαξκνζηηθνί Σειεηνκαλείο

επράξηζησλ Άληιεζε ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ πξνζπάζεηα απφ
ηελ νπνία θαηαβάιινπλ
Αλειαζηηθά θαη ηδηαίηεξα πςειά
θξηηήξηα

ηελ

πξνζπάζεηα

επίηεπμεο

ησλ

ηηζέκελσλ ζηφρσλ
Σα

θξηηήξηα

δηακνξθψλνληαη

θαη’

αλαινγία ησλ απαηηήζεσλ ηεο εθάζηνηε
πεξίζηαζεο

Αδηαθξίησο πςειά θξηηήξηα απφδνζεο

Δπηηεχμηκα θξηηήξηα θαη επίπεδα απφδνζεο

Φφβνο απνηπρίαο

Πξνζπάζεηα γηα επηηπρία
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Δπηθέληξσζε ζηε ζσζηή πινπνίεζε ησλ

Δπηθέληξσζε ζηελ απνθπγή ιαζψλ

πξαγκάησλ

Άγρνο θαη έληαζε ελ φςεη θάπνηνπ λένπ
ζηφρνπ
Μεγάιε

απφζηαζε

θξηηεξίσλ θαη

ηεο

κεηαμχ
απφδνζεο

Πξνζεθηηθή αιιά ήξεκε ζηάζε

ησλ Δχινγε

απφζηαζε

κεηαμχ

ηεο

ηνπ επηηεπρζείζαο απφδνζεο θαη ησλ ηηζέκελσλ

αηφκνπ

ζηφρσλ

Ζ απηναμία ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη απφ Ζ απηναμία ηνπ αηφκνπ είλαη αλεμάξηεηε
ηελ πνηφηεηα ηεο απφδνζεο ηνπ

απφ ηελ απφδνζή ηνπ
Έγθαηξε

Αλαβιεηηθφηεηα

νινθιήξσζε

ησλ

ηηζέκελσλ

ζηφρσλ

Τπνθίλεζε απφ ην θφβν απνθπγήο ησλ Τπνθίλεζε απφ ηελ επηζπκία γηα επηηπρία
φπνησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ

θαη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε

Γηακφξθσζε ζηφρσλ κε ζθνπφ ηελ Γηακφξθσζε ζηφρσλ κε ζηφρν θαη ην
απηνεμχςσζε ηνπ

ζπιινγηθφ θαιφ

Απνηπρία ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα απζηεξήο Απνγνήηεπζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ
απηνθξηηηθήο

ζηφρσλ κεηά απφ θάπνηα απνηπρία

Γηρνηνκηθφο ηξφπνο ζθέςεο (άζπξν/
καχξν): Σειεηφηεηα ή νινθιεξσηηθή Ηζνξξνπεκέλνο ηξφπνο ζθέςεο
απνηπρία
Πεπνίζεζε φηη ζα κπνξνύζε/ ζα έπξεπε
λα αξηζηεχζεη
Καηαλαγθαζηηθέο ηάζεηο θαη ακθηβνιία
γηα

ηελ

πνηφηεηα

ηνπ

απνηειέζκαηνο

ηειηθνχ

Δπηζπκία γηα αξίζηεπζε
ρεηηθή βεβαηφηεηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
ελεξγεηψλ ηνπο

Σεκείσζε: Σα αλαθεξζέληα βαζίδνληαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ησλ Enns θαη Cox (2002,
ζ. 51) φπσο απνηππψλεηαη απφ ηνλ Canter (2008, ζ. 9) θαη ζε ζηνηρεία απφ ηνπο
Antony θαη McCabe (2005).
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3.4 Μεηαβνιέο ζηε Θεσξεηηθή θαη Δκπεηξηθή Πξνζέγγηζε ηεο Σειεηνκαλίαο από
ηηο Πξώηεο πζηεκαηηθέο Μειέηεο Μέρξη ήκεξα
Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηα νπνία δεκνζηεχνληαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1970 θαη ζρεδφλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 1980 εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ε
ηειεηνκαλία είλαη έλα κνλνδηάζηαην ζηνηρείν πξνζσπηθφηεηαο, ζηελά ζπλδεδεκέλν κε
ηελ ςπρνπαζνινγία. Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (βι. Bruch, 1978. Garner, Garfinkel &
Benis, 1981), θαηάζιηςε (βι. Hewitt & Dyck, 1986. Nelson, 1977), απηνθηνληθνί
ηδεαζκνί (βι. Burns, 1980), ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο (Quadland, 1980), δηάθνξεο
ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο (βι. Forman, Tosi & Rudy, 1987) είλαη κεξηθέο κφλν απφ
ηηο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέζεθε ε ηειεηνκαλία θαηά ηα πξψηα ρξφληα
ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο ηεο (φπσο αλαθέξνπλ νη Fedewa, Burns & Gomez, 2005
θαη Frost, et al., 1990). Ζ ηδέα ηεο χπαξμεο δχν ηχπσλ ηειεηνκαλίαο ηελ πεξίνδν απηή
πθίζηαηαη θπξίσο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν.
Μέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 παξαηεξείηαη κία εξεπλεηηθή
δπζηνθία γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο ηειεηνκαλίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηαπίζησζε
ησλ Frost et al. (1990): «Παξά ηε δεδνκέλε επηθηλδπλφηεηα ηεο ηειεηνκαλίαο θαη ην
πιήζνο ησλ παζήζεσλ κε ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη, ειάρηζηεο κειέηεο
ππάξρνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν» (ζ. 450). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990, ηα δεδνκέλα ζην πεδίν ηεο ηειεηνκαλίαο κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά θαη ην
ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ εληάζεθε. Σν έλαπζκα δφζεθε φηαλ δχν, αλεμάξηεηεο
κεηαμχ ηνπο, εξεπλεηηθέο νκάδεο, νη Frost et al. (1990) απφ ηε κία, θαη νη Hewitt &
Flett (1991), απφ ηελ άιιε, θαηαζθεχαζαλ δχν πνιπδηάζηαηεο θιίκαθεο κε ζηφρν ηελ
αλίρλεπζε θαη κέηξεζε φισλ ησλ «φςεσλ» ηεο ηειεηνκαλίαο.
Καη ηα δχν απηά εξεπλεηηθά εξγαιεία έθεξαλ ην φλνκα Multidimensional
Perfectionism Scale. O Frost θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, πξνζεγγίδνληαο ηελ ηειεηνκαλία
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ηφζν κέζα απφ ηα αίηηα φζν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο (Bousman, 2007), θαηαζθεχαζαλ
γηα ηε κέηξεζή ηεο κία θιίκαθα έμη δηαζηάζεσλ. Σα αίηηα απνηππψζεθαλ ζε δχν
δηαζηάζεηο, ζηε δηάζηαζε ησλ γνλετθψλ πξνζδνθηψλ (πέληε δειψζεηο) θαη ζηε
δηάζηαζε ηεο γνλετθήο θξηηηθήο (ηέζζεξηο δειψζεηο). Οη άιιεο ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο
αθνξνχζαλ ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ηειεηνκαλίαο θαη πεξηειάκβαλαλ ηελ έληνλε αλεζπρία
ζρεηηθά κε ηα ιάζε (ελλέα δειψζεηο), ηελ ηάζε γηα νξγάλσζε (έμη δειψζεηο), ηα
πξνζσπηθά θξηηήξηα απφδνζεο (ηέζζεξηο δειψζεηο) θαη ηελ ακθηβνιία ζρεηηθά κε
ηελ πνηφηεηα ησλ πξάμεσλ (ηέζζεξηο δειψζεηο).
Απφ ηελ άιιε, νη Hewitt θαη Flett (1991) επηθεληξψζεθαλ ζηνπο παξάγνληεο
εθείλνπο νη νπνίνη «σζνχλ» ην άηνκν λα εθδειψζεη ζπκπεξηθνξέο ηειεηνκαλνχο.
Καηά ηνπο Hewitt θαη Flett, ηξεηο είλαη νη ζπληζηψζεο ηεο ηειεηνκαλνχο
ζπκπεξηθνξάο. Οη ηξεηο απηέο ζπληζηψζεο αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο πηπρέο ηεο
ηειεηνκαλίαο:

ηελ

εζσηεξηθά

θαηεπζπλφκελε

ηειεηνκαλία

(self-oriented

perfectionism), ε νπνία αληαλαθιά ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα πξνζδνθά απφ ηνλ εαπηφ
ηνπ ηέιεηεο απνδφζεηο, ηελ εμσηεξηθά θαηεπζπλφκελε ηειεηνκαλία (other-oriented
perfectionism), ε νπνία αληαλαθιά ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα πξνζδνθά απφ ηνπο
άιινπο λα είλαη ηέιεηνη, θαη ηελ θνηλσληθά επηβαιιφκελε ηειεηνκαλία (socially
prescribed perfectionism), ε νπνία αθνξά ζηελ πεπνίζεζε ησλ ηειεηνκαλψλ φηη νη
άιινη πξνζδνθνχλ απφ απηνχο λα είλαη ηέιεηνη. Ζ θιίκαθα ησλ Hewitt θαη Flett
ζπλίζηαηαη απφ ζπλνιηθά 45 εξσηήζεηο, δεθαπέληε γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο.
Σν γεγνλφο φηη νη δχν απηέο θιίκαθεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε ην ζθεπηηθφ φηη ε
ηειεηνκαλία είλαη κία πνιπδηάζηαηε κεηαβιεηή δελ ζεκαίλεη φηη νη δεκηνπξγνί ηνπο
ππνζηήξημαλ -εμ αξρήο ηνπιάρηζηνλ- ηε δηπιή εθδήισζε ηεο ηειεηνκαλίαο. Σφζν ν
Frost θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Frost et al., 1990) φζν θαη νη Hewitt & Flett (1991)
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θαηαζθεχαζαλ ηηο δχν απηέο θιίκαθεο ζεσξψληαο φηη ε ηειεηνκαλία είλαη έλα θαηά
βάζε πξνβιεκαηηθφ ζηνηρείν πξνζσπηθφηεηαο πνπ ρξήδεη παξέκβαζεο. Σν φηη νη δχν
απηέο θιίκαθεο πξνζεγγίδνπλ ηελ ηειεηνκαλία απφ κία αξλεηηθή ζθνπηά είλαη κία απφ
ηηο βαζηθφηεξεο επηθξίζεηο γηα ηα δχν απηά εξεπλεηηθά εξγαιεία (βι. Bieling et al.,
2004).
Σν έλαπζκα γηα ηελ εκπεηξηθή ππνζηήξημε ηεο δηπιήο εθδήισζεο ηεο
ηειεηνκαλίαο (ζεηηθή/αξλεηηθή) δφζεθε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηνπο Frost,
Heimberg, Holt, Mattia, & Neubauer (1993). Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ ηελ νπνία
εθάξκνζαλ νη Frost et al. (1993) απνθάιπςε φηη νη ζπλνιηθά ελλέα ππνθιίκαθεο ησλ
δχν εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε έλα κνληέιν δχν
παξαγφλησλ απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο ζπλδέεηαη κε ζεηηθέο εθδειψζεηο ηεο
ηειεηνκαλίαο (positive striving) θαη ν άιινο κε αξλεηηθέο εθδειψζεηο ηεο
(maladaptive evaluation concern). Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζρεηηθψλ εξγαζηψλ νη
νπνίεο αθνινχζεζαλ ελίζρπζαλ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν,
ηελ πηζαλή χπαξμε δχν ηχπσλ ηειεηνκαλίαο (π.ρ. Bieling et al., 2004. Bieling, Israeli,
Smith & Antony, 2003. Hill, McIntire, & Bacharach, 1997. Slade & Owens, 1998).
Πξφζθαηα νη Stoeber & Otto (2006) κειέηεζαλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ
εξγαζηψλ εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ππφζεζε γηα ηελ χπαξμε δχν
εθδειψζεσλ ηεο ηειεηνκαλίαο. ήκεξα, ην δήηεκα γηα ηελ χπαξμε ή κε πγηνχο
εθδήισζεο ηεο ηειεηνκαλίαο παξακέλεη αλνηρηφ (Shafran & Mansell, 2001. Stoeber &
Otto, 2006). Μάιηζηα, αξθεηνί εξεπλεηέο δηαθσλνχλ φηη κπνξεί λα ππάξρεη
ζεηηθή/πγηήο ηειεηνκαλία (π.ρ. Greenspon, 2000). Ωζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ησλ
εξεπλεηψλ απνδέρεηαη φηη ε ηειεηνκαλία είλαη κία πνιπδηάζηαηε κεηαβιεηή κε
πνηθίιεο εθδειψζεηο γηα ην άηνκν θάπνηεο εμ απηψλ αξλεηηθέο θαη θάπνηεο ζεηηθέο.
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3.5 Μέηξεζε ηεο Σειεηνκαλίαο: Ζ Κιίκαθα Almost Perfect Scale-Revised
Απφ

ηηο

πξψηκεο

κειέηεο

ηεο

ηειεηνκαλίαο

κέρξη

ζήκεξα

έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο θιίκαθεο γηα ηε κέηξεζή ηεο. Οη κεηαβνιέο ζηελ
εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηειεηνκαλίαο ζπλέβεζαλ θαηά αληηζηνηρία κε ηηο αιιαγέο
ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο. ηα πξψηα ρξφληα δηεξεχλεζήο ηεο,
ρξεζηκνπνηνχληαλ θιίκαθεο νη νπνίεο πξνζέγγηδαλ ηελ ηειεηνκαλία σο κνλνδηάζηαηε
κεηαβιεηή κε απνθιεηζηηθά αξλεηηθέο επηδξάζεηο. Λφγσ ηεο ζηελήο ζχλδεζεο ηεο
ηειεηνκαλίαο κε δηάθνξεο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, γηα ηε κέηξεζή ηεο
ρξεζηκνπνηνχληαλ ππνθιίκαθεο δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ δηαθφξσλ ςπρνζσκαηηθψλ
δηαηαξαρψλ. Λφγνπ ράξε, ρξεζηκνπνηνχληαλ νη ζρεηηθέο ππνθιίκαθεο απφ εξγαιεία
πνπ ρξεζίκεπαλ ζηε δηάγλσζε θαη κειέηε ησλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο ην
Eating Disorders Inventory (EDI-Garner, Olmstead, & Polivy, 1893) θαη ε θιίκαθα
SCANS (Setting Conditions for Anorexia Nervosa Scale, Slade, 1982). Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη αθφκα θαη ε θιίκαθα ηνπ Burns (Burns Perfectionism Scale, 1980), έλα
απφ ηα πξψηα εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο ηειεηνκαλίαο, βαζίζηεθε ζηελ
Κιίκαθα Γπζιεηηνπξγηθψλ ηάζεσλ (Dysfunctional Attitudes Scale) ησλ Weissman
θαη Beck (1978). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, γίλεηαη αθφκα πην θαηαλνεηφ ην γηαηί ηα
πξψηα εκπεηξηθά δεδνκέλα έηεηλαλ λα επηβεβαηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο εθδειψζεηο ηεο
ηειεηνκαλίαο θαη θαζηζηνχζαλ απαγνξεπηηθή ηελ αλαγλψξηζε πηζαλψλ ζεηηθψλ
εθδειψζεσλ ηεο (Stoeber & Otto, 2006).
Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ησλ δχν
πνιπδηάζηαησλ θιηκάθσλ ηνπ Frost θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1990) θαη ησλ Hewitt
θαη Flett (1991), ε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο ηειεηνκαλίαο ηέζεθε απφ
πνιινχο εξεπλεηέο ζε κία λέα βάζε. Οη θιίκαθεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη άξρηζαλ
λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ηα πξψηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηα νπνία άθελαλ αλνηρηφ ην
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ελδερφκελν ε ηειεηνκαλία λα έρεη θαη ζεηηθέο εθδειψζεηο (βι. Frost et al., 1993),
απνηππψλνπλ ηελ αιιαγή εξεπλεηηθήο πιεχζεο (βι. The Adaptive/Maladaptive
Perfectionism Scale ησλ Rice θαη Preusser, 2002, Positive and Negative Perfectionism
Scale ησλ Terry-Short, Owens, Slade θαη Dewey, 1995).
Μεηαμχ ησλ θιηκάθσλ νη νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο «λέαο»
ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ηειεηνκαλίαο εληάζζεηαη θαη ε θιίκαθα
Almost Perfect Scale (1995). Οη Slaney, Ashby θαη Trippi (1995) θαηαζθεχαζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην Almost Perfect Scale ζέινληαο λα εμεηάζνπλ ηελ ηειεηνκαλία κε
έλαλ αβίαζην ηξφπν. Γειαδή, πξνζέγγηζαλ ηελ ηειεηνκαλία κε ηξφπν πνπ άθελε
αλνηρηφ ην «ελδερφκελν ε ηειεηνκαλία -σο ζηνηρείν πξνζσπηθφηεηαο- λα έρεη θαη
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο φςεηο» (Slaney et al., 1995, ζ. 281). ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ε
αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηoπ Almost Perfect Scale, ην Almost Perfect Scale Revised
(APS-R, Slaney et al., 2001). Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ηεο αξρηθήο θαη ηεο
αλαζεσξεκέλεο θιίκαθαο (δνκή, πιήζνο πξνηάζεσλ, θηι.) ε ινγηθή πξνζέγγηζεο ηεο
ηειεηνκαλίαο παξακέλεη ίδηα Ζ θιίκαθα APS-R (Slaney et al., 2001) ρξεζηκνπνηείηαη
θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθά ζην θεθάιαην ηεο Μεζνδνινγίαο,
ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο.

3.6 Αλάπηπμε ηεο Σειεηνκαλίαο
Οη απφςεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηειεηνκαλίαο είλαη έλα
ζεκείν αμηνζεκείσηεο ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ (Shafran & Mansell, 2001).
Σν πψο αλαπηχζζεηαη ή εμειίζζεηαη ε ηειεηνκαλία είλαη απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο
παξακέηξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ βηβιηνγξαθία πνπ
ππάξρεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη εθηελήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη
θάπνηα απφ ηα πην βαζηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
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Οη ξίδεο ηεο ηειεηνκαλίαο εληνπίδνληαη, απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ,
ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο ηνπ (Frost et al., 1990. Shafran &
Mansell, 2001). Τπεξβνιηθά επηθξηηηθνί θαη απαηηεηηθνί γνλείο, νη νπνίνη
δηακνξθψλνπλ εμαηξεηηθά πςειέο πξνζδνθίεο γηα ην παηδί ηνπο, ή γνλείο πνπ φληαο νη
ίδηνη ηειεηνκαλείο ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια αλάινγσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ
θαίλεηαη λα ζπλζέηνπλ έλα ηδηαίηεξα εχθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ηειεηνκαλίαο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ηειεηνκαλίαο παίδεη θαη ε γνλετθή
απνδνρή. Όηαλ ε απνδνρή ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο απνπζηάδεη, εθθξάδεηαη κε
αζπλεπή ηξφπν ή εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν ην παηδί αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπο, νη πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο ηεο ηειεηνκαλίαο απμάλνπλ.
Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ην παηδί καζαίλεη λα εξκελεχεη ηελ αγάπε θαη
ηελ απνδνρή σο αληάιιαγκα ηεο «ζσζηήο» ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Οθείιεη λα είλαη
«ηέιεην» πξνθεηκέλνπ λα είλαη «αγαπεηφ». Κάπνην ελδερφκελν ιάζνο ή απνηπρία
εξκελεχεηαη σο πηζαλή αηηία απφξξηςήο ηνπ. Έηζη, αλαπηχζζεη ηειεηνκαλείο
ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα απνκαθξχλεη ηνλ θίλδπλν απφξξηςήο ηνπ (Bousman, 2007.
Frost et al., 1990. Shafran & Mansell, 2001). Δκπεηξηθά δεδνκέλα (π.ρ. Frost et al.,
1991. Vieth & Trull, 1999) επηζεκαίλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ην θχιν ηνπ γνλέα θαη ηνπ
παηδηνχ λα επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηειεηνκαλψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δηδηθφηεξα, ζηηο
παξαπάλσ έξεπλεο παξαηεξήζεθε πςειή θαη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ
ηειεηνκαλίαο ησλ κεηέξσλ θαη ησλ θνξψλ ηνπο αιιά φρη κεηαμχ ησλ παηεξάδσλ θαη
ησλ θνξψλ ηνπο. Ωζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη απηή ε «επηιεθηηθφηεηα» κε βάζε ην
θχιν απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (Shafran & Mansell, 2001).
Γεληθφηεξα, ε ζρέζε ηνπ παξάγνληα «θχιν» κε ηελ ηειεηνκαλία είλαη αξθεηά
ζνιή θαζψο έρεη ειάρηζηα δηεξεπλεζεί. πλήζσο δελ αλαθέξνληαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια, σζηφζν ην δήηεκα απηφ παξακέλεη
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αλνηρηφ (Blankstein, Dunkley, & Wilson, 2008). Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα αλαθνξηθά
κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηειεηνκαλίαο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη πηζαλφλ ε
ηειεηνκαλία λα μεθηλά έρνληαο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην άηνκν θαη λα κεηαβάιιεηαη
ζηαδηαθά ζε κία εμαληιεηηθή θαη αξλεηηθή γηα ην άηνκν θαηάζηαζε (Shafran &
Mansell, 2001).

3.7 Έληαζε θαη ηαζεξόηεηα Δθδήισζεο ηεο Σειεηνκαλίαο
Έλα ζεκείν ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνπο κειεηεηέο ηεο
ηειεηνκαλίαο είλαη ην αλ πξφθεηηαη γηα έλα ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο
ή αλ ε εθδήισζή ηεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο. Κάπνηνη κειεηεηέο
ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο πνπ
επηδξά ζηνλ ίδην ζρεηηθά βαζκφ ζε φια ηα πιαίζηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (βι. Frost et
al., 1990. Hewitt, Flett, Besser, Sherry, & McGee, 2003). Άιινη εξεπλεηέο (βι.
Saboonchi & Lundh, 1999. Shafran, Cooper, & Fairburn, 2002. Slaney & Ashby,
1996) ππνζηεξίδνπλ φηη ην είδνο θαη ε έληαζε ησλ εθδειψζεσλ ηεο ηειεηνκαλίαο
κεηαβάιινληαη ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο (π.ρ. αθαδεκατθφ,
εξγαζηαθφ, νηθνγελεηαθφ). Οη έξεπλεο νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζην
βαζκφ εθδήισζεο ηεο ηειεηνκαλίαο ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. Slaney & Ashby, 1996) θαηαηάζζνπλ ην εξγαζηαθφ θαη
αθαδεκατθφ πεδίν σο ηνπο ηνκείο κε ηηο εληνλφηεξεο εθδειψζεηο θαη επηδξάζεηο ηεο
ηειεηνκαλίαο
Ζ ζηαζεξφηεηα ή κε ζπγθεθξηκέλσλ ςπρνινγηθψλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. άγρνο,
ζεκείν ειέγρνπ θ.ά.) είλαη θνηλφο ηφπνο δηαθσλίαο ησλ εξεπλεηψλ. Γελ πξφθεηηαη,
σζηφζν, γηα κία άλεπ πξαθηηθήο αμίαο ζεσξεηηθή δηακάρε. Ζ πηνζέηεζε ηεο κίαο ή
ηεο άιιεο άπνςεο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη
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αθνινχζσο ηελ πξνβιεπηηθή ηζρχ ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Υσξίο θαη πάιη λα
ππάξρεη απφιπηε ζπλαίλεζε, γεληθά ππνζηεξίδεηαη πσο ε πξνβιεπηηθή ηζρχο απμάλεη
φηαλ ηα ζηνηρεία απηά κειεηψληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα παξά σο γεληθά θαη
ζρεηηθά ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά (Dunn, Gotwals, Causgrove & Dunn, 2005).

3.8 Ζ Σειεηνκαλία ζην Δξγαζηαθό/ Δπαγγεικαηηθό Πιαίζην
Ζ λνεκαηηθή ζχλδεζε ηεο ηειεηνκαλίαο κε έλλνηεο φπσο «απφδνζε»,
«επηηπρία», «ζηφρνη», ε δεδνκέλε επίδξαζή ηεο ζην αθαδεκατθφ/ζρνιηθφ πιαίζην
(π.ρ. Frost & Marten, 1990), πεδίν κε ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε απηφ ηεο εξγαζίαο
(Bousman, 2007. Kutlesa & Arthur, 2001), αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία
ππνδεηθλχνπλ ην πεδίν ηεο εξγαζίαο σο ην πεδίν ζην νπνίν ε ηειεηνκαλία επηδξά
εληνλφηεξα (βι. Slaney & Ashby, 1996) θάλνπλ ζρεδφλ απηνλφεηε ηε δηεξεχλεζε ηεο
ζρέζεο ηεο ηειεηνκαλίαο κε ηελ εξγαζία. Ωζηφζν, κέρξη ζήκεξα, ειάρηζηεο
δεκνζηεπκέλεο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο ηειεηνκαλίαο
ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. (Bousman, 2007. Kutlesa & Arthur, 2001). Φαίλεηαη πσο,
ζε φ,ηη αθνξά ζην εξγαζηαθφ πιαίζην ε άπνςε ηνπ

Hamachek (1978) φηη ε

ηειεηνκαλία είλαη έλα «παξακειεκέλν ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο» ζπλερίδεη
λα ηζρχεη.
Μία ζεηξά απφ ιφγνπο κπνξεί λα εξκελεχνπλ ηε κεησκέλε εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζην εξγαζηαθφ πεδίν. Μέρξη πξφζθαηα, ε ηειεηνκαλία ήηαλ έλα
ζηνηρείν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε θιηληθνχο πιεζπζκνχο θαη έληνλα ςπρνπαζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο. πλεπψο, νη ππεχζπλνη αλζξσπίλσλ πφξσλ ήηαλ εχινγα αλαξκφδηνη λα
επέκβνπλ. Δπηπιένλ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηειεηνκαλίαο θαη ε
απνπζία ζπλαίλεζεο γηα κία ζεηξά θξίζηκσλ εξσηεκάησλ απνζάξξπλαλ θαη
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δπζρέξαλαλ γεληθφηεξα ηε δηεξεχλεζή ηεο (Frost et al., 1990), πφζν κάιινλ ζε έλα
πιαίζην φπνπ απαηηνχληαη μεθάζαξεο θαη πνζνηηθά κεηξήζηκεο απαληήζεηο.
Σα ππάξρνληα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα, παξά ην φηη παξέρνπλ
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμέηαζε θαη εξκελεία ηεο ηειεηνκαλίαο
ζην εξγαζηαθφ πιαίζην. Γχν είλαη νη βαζηθνί ιφγνη. Ο πξψηνο ζπλδέεηαη κε ην φηη ε
ηειεηνκαλία θαίλεηαη λα εθδειψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη έληαζε ζηα
δηαθνξεηηθά πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (βι. Saboonchi & Lundh, 1999.
Shafran et al., 2002. Slaney & Ashby, 1996). Ο δεχηεξνο ιφγνο θαη πην ζεκαληηθφο
ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο πξνέξρεηαη απφ
έξεπλεο ζε νκάδεο αηφκσλ κε ραξαθηεξηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά απφ απηά ηα
νπνία ζπλαληψληαη ζε θπζηνινγηθνχο εξγαδφκελνπο πιεζπζκνχο (βι. Πίλαθα 3.2). Ζ
πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηεο ηειεηνκαλίαο κε ηελ απφδνζε γεληθά θαη ηελ
εξγαζηαθή απφδνζε εηδηθφηεξα απαηηεί ηελ αχμεζε ησλ εξεπλψλ ζε θπζηνινγηθνχο
κε καζεηηθνχο πιεζπζκνχο (Bousman, 2007. Suddarth & Slaney, 2001). Παξά ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηα ππάξρνληα εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ έξεπλεο
ζε κε θιηληθνχο πιεζπζκνχο θαη ζε εξγαδφκελνπο πιεζπζκνχο ζθηαγξαθνχλ ηηο
δπλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο ζην εξγαζηαθφ πιαίζην.

ΠΗΝΑΚΑ 3.2
Οη ζπλήζεηο εξεπλψκελνη πιεζπζκνί αλαθνξηθά κε ηελ ηειεηνκαλία
Κιηληθνί Πιεζπζκνί → Άηνκα ηα νπνία ήηαλ ππφ ςπρνινγηθή παξαθνινχζεζε
ή/θαη είραλ δηαγλσζζεί κε θάπνηα ςπρνινγηθή δπζιεηηνπξγία. Π.ρ. άηνκα κε:
-

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο

-

θαηάζιηςε

-

απηνθηνληθέο ηάζεηο

-

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο θ.ά.
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Φπζηνινγηθνί Πιεζπζκνί → Άηνκα ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά
-

Φνηηεηέο (ζπλήζσο ηκεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην πεδίν ηεο ςπρηθήο πγείαο)

-

Παηδηά θαη έθεβνη

Φπζηνινγηθνί Δηδηθνί Πιεζπζκνί → Με θιηληθνί πιεζπζκνί δηαθξηλφκελνη φκσο
απφ «ηδηαίηεξα» ραξαθηεξηζηηθά
-

Άηνκα κε εμαηξεηηθά πςειφ δείθηε επθπΐαο

-

Άηνκα κε εμαηξεηηθέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο

-

Άηνκα δξαζηεξηνπνηνχκελα ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ

Ζ ηειεηνκαλία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε θαη ηελ εξγαζηαθή θφπσζε (Fry, 1995), ηνλ θπληζκφ ζηελ εξγαζία θαη
ηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο (Mitchelson
& Burns, 1998), ην εξγαζηαθφ άγρνο (Flett, Hewitt & Hallet, 1995), ηε δπζθνιία
ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα θαξηέξαο (βι. Ganske & Ashby, 2007)
θαη ηελ εξγαζηνκαλία (Spence & Robbins, 1992). Δπηπιένλ, εκπεηξηθά δεδνκέλα
δείρλνπλ

φηη

νη

δπζπξνζαξκνζηηθνί

ηειεηνκαλείο

ζε

ζχγθξηζε

κε

ηνπο

πξνζαξκνζηηθνχο ηειεηνκαλείο (ή ηνπο κε ηειεηνκαλείο) δηαρεηξίδνληαη κε
δπζιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη αληηδξνχλ κε παζεηηθφηεηα ζηα
πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ (Burns & Fedewa, 2005), έρνπλ κεησκέλε
απηνεθηίκεζε (Ashby & Rice, 2002), κεησκέλν αίζζεκα απηεπάξθεηαο, έιιεηςε
πξνζπκίαο γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ (LoCicero & Ashby, 2000), κεησκέλε αλνρή
ζηελ αζάθεηα ξφισλ (Wittenberg & Norcross, 2001), δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζε λέα
δεδνκέλα θαη πεξηβάιινληα (Ferrari & Mautz, 1997, φπσο αλαθέξεηαη απφ Kutlesa &
Arthur, 2001) θαη ρακειφηεξεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο (Gilman & Ashby, 2003).
Δπηπιένλ, έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο ππνθίλεζεο θαη ηνπ ζεκείνπ/έδξαο
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ειέγρνπ κε ηελ ηειεηνκαλία δείρλνπλ φηη νη πξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο έρνπλ
εληνλφηεξν ην εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ θαη ππνθηλνχληαη πξσηίζησο απφ
εζσηεξηθά θίλεηξα ελψ νη δπζπξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο έρνπλ εληνλφηεξν ην
εμσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ θαη ππνθηλνχληαη απφ εμσηεξηθά θίλεηξα. Σα
πξναλαθεξζέληα

ζε

ζπλδπαζκφ

κε

ηα

γεληθά

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

δπζπξνζαξκνζηηθψλ θαη ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ηειεηνκαλψλ (βι. Πίλαθα 3.1)
βνεζνχλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ εξγαζηαθνχ πξνθίι ησλ δχν ηχπσλ ηειεηνκαλψλ (βι.
Πίλαθαο 3.3).

ΠΗΝΑΚΑ 3.3
Σν εξγαζηαθφ πξνθίι ησλ δχν ηχπσλ ηειεηνκαλψλ
Πξνζαξκνζηηθνί Σειεηνκαλείο
Δπειημία/ Πξνζαξκνζηηθφηεηα
Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ/ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ
σζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ
Απμεκέλε εξγαζηαθή απφδνζε
Αμηνπνίεζε δπλάκεσλ θαη δηαζέζηκσλ πφξσλ
Αίζζεκα νκαδηθφηεηαο/ ζπλεξγαηηθφηεηα
Τςειή απηνπεπνίζεζε θαη αίζζεκα απηεπάξθεηαο
Δζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ/ έληνλε ππνθίλεζε
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Γπζπξνζαξκνζηηθνί Σειεηνκαλείο
Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
Έληνλν εξγαζηαθφ ζηξεο
Μεησκέλε εξγαζηαθή απφδνζε
Γηαηάξαμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο
Μεησκέλε αλνρή ζε έληνλεο θαη αζαθείο θαηαζηάζεηο
Αδπλακία πξνζαξκνγήο/ κεησκέλε επειημία
Αδπλακία ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ/ αλαβιεηηθφηεηα
Αδπλακία αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ
Αδπλακία ζπλεξγαζίαο κε άιια άηνκα/ κεησκέλν αίζζεκα νκαδηθφηεηαο
Υακειή απηνεθηίκεζε θαη απηεπάξθεηα
Δμσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ/ κεησκέλε ππνθίλεζε

3.8.1 Σειεηνκαλία θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Καηά αληηζηνηρία ηνπ κηθξνχ αξηζκφ κειεηψλ ηεο ηειεηνκαλίαο ζε
θπζηνινγηθνχο εξγαδφκελνπο πιεζπζκνχο (Bousman, 2007. Suddarth & Slaney,
2001), ν αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηειεηνκαλία ζην εξγαζηαθφ/
επαγγεικαηηθφ πιαίζην θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο. Ωζηφζν, ηα ππάξρνληα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά
ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ έκκεζα ή άκεζα φηη ε ηειεηνκαλία ελδέρεηαη λα επηδξά
ζεκαληηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
ε φ,ηη αθνξά ζηελ εκπεηξηθή ππνζηήξημε ηεο πηζαλήο ζρέζεο ηεο
ηειεηνκαλίαο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο
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έκκεζσλ ελδείμεσλ θαζψο θαη θάπνηα απνηειέζκαηα ζχγρξνλσλ εξεπλψλ πνπ
θαηαδεηθλχνπλ άκεζα ηελ ελ ιφγσ ζρέζε. Οη θχξηεο έκκεζεο ελδείμεηο απνξξένπλ
απφ ηε ζχλδεζε ηεο ηειεηνκαλίαο κε ηελ εξγαζηαθή θφπσζε, ηνλ θπληζκφ ζηελ
εξγαζία, ηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ην
εξγαζηαθφ άγρνο, ηε κεησκέλε αλνρή ζηελ αζάθεηα ξφισλ θαη ηελ εξγαζηνκαλία (βι.
Flett et al., 1995. Fry, 1995. Mitchelson & Burns, 1998. Spence & Robbins, 1992.
Wittenberg & Norcross, 2001). Οη κεηαβιεηέο απηέο έρνπλ εθηελέζηαηα κειεηεζεί
ζην εξγαζηαθφ πιαίζην θαη έρνπλ ζπλδεζεί αξλεηηθά κε δηάθνξεο ζηάζεηο ησλ
αηφκσλ ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία ηνπο (π.ρ. εξγαζηαθή δέζκεπζε), ηελ εξγαζηαθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε.
Σα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ φπσο ησλ Wittenberg θαη Norcross (2001),
Bousman (2007), Fry (1995) θαη Flett et al. (1995) ζπληζηνχλ άκεζεο ελδείμεηο ηεο
ζχλδεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ηειεηνκαλία. Οη παξαπάλσ
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, παξά ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ ηελ
ηειεηνκαλία θαη ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζή ηεο,
έδεημαλ φηη ε ηειεηνκαλία επηδξά ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα άηνκα ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ εληνλφηεξα ηα
αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο ηειεηνκαλίαο ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ εξγαζία
ηνπο.
Πέξα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εκπεηξηθέο ελδείμεηο, ζα κπνξνχζε θαη ζε
ζεσξεηηθφ επίπεδν λα ππνζηεξηρζεί ε δπλεηηθή επίδξαζε ηεο ηειεηνκαλίαο ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη Bruk-Lee et al. (2009) πξφηεηλαλ ελλέα γεληθνχο
κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ ε πξνζσπηθφηεηα ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη κεραληζκνί απηνί αθνξνχζαλ: ζηε γεληθφηεξε ηάζε
ελφο αηφκνπ λα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν, ζηελ επαηζζεζία θαη ην
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βαζκφο αληίδξαζήο ηνπ ζηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηα δηάθνξα εξγαζηαθά
ζπκβάληα, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηα ζηνηρεία ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ, ζηε κεηαβνιή ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ κέζσ ησλ
κεραληζκψλ επηινγήο, ζηελ απφδνζή ηνπ, ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δεκηνπξγεί
έλα ππνζηεξηθηηθφ θαη ζεηηθφ εξγαζηαθφ πιαίζην, ζηελ ηθαλφηεηα επαλαμηνιφγεζεο
ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ θαζψο θαη ζε ηξίηεο κεηαβιεηέο (π.ρ. δηάζεζε).
Ζ ηειεηνκαλία θαίλεηαη λα είλαη κία κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο ηθαλή λα
επεξεάζεη αξθεηνχο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο κεραληζκνχο. Δκπεηξηθά δεδνκέλα
δείρλνπλ φηη ε ηειεηνκαλία επηδξά ζεκαληηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαζηζηά ηα
άηνκα πην επάισηα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλδέεηαη κε δπζιεηηνπξγηθέο
ζηάζεηο θαη δηαζηξεβισκέλεο εξκελείεο ησλ αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ, πξνθαιεί
δπζθνιίεο ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ, επηδξά αξλεηηθά ζηε δηάζεζή
ηνπο, ζπλδέεηαη κε έλαλ αλειαζηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο θαη θαζηζηά ηα άηνκα
ζπλνιηθά ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε δσή θαη ηνλ εαπηφ ηνπο (βι. Bergman,
Nyland & Burns, 2007. Blatt & Zuroff, 2002. Dunn, Whelton & Sharpe, 2006. Flett,
Hewitt & De Rosa, 1996. Mitchelson & Burns, 1998. Slaney, Pincus, Uliaszek &
Wang, 2006. Shafran & Mansell, 2001. Wang, Yuen & Slaney, 2008).
Σα πξναλαθεξζέληα εκπεηξηθά θαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ ηηο
επηβιαβείο επηδξάζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
αηφκσλ θαη απνθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζήο ηεο. ε φ,ηη αθνξά
εηδηθφηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ αθαδεκατθψλ ελδέρεηαη ε ηειεηνκαλία λα
έρεη αθφκα πην έληνλεο επηδξάζεηο θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ζεκαληηθέο
δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπγγξαθή εξγαζηψλ, νη
δηαιέμεηο κπξνζηά ζε αθξναηήξηα, νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο, ε ζηελή επηθνηλσλία κε
ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε ηήξεζε απζηεξψλ πξνζεζκηψλ ζπληζηνχλ
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νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκειηψδεηο απαηηήζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο. Ζ
ζχλδεζε ηεο ηειεηνκαλίαο κε ηε ζπγγξαθηθή εκπινθή (writer’s block), ηελ θνηλσληθή
θνβία, ην θπληζκφ, ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη ηελ αλαβιεηηθφηεηα (βι. κεηαμχ
άιισλ, Frost & Marten, 1990. Mitchelson & Burns, 1998. Shafran & Mansell, 2001).
επλφεηα νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε φηη νη αξλεηηθέο εθδειψζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
αθαδεκατθψλ
Οη πνιιαπιέο θαη πςειέο απαηηήζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο θαζηζηά
ζρεδφλ

επηηαθηηθή

ηελ

αλάγθε

γηα

άξηζηεο

επηδφζεηο.

Οη

αθαδεκατθνί

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηδηαίηεξα ζχλζεηα, ζηξεζνγφλα, αληαγσληζηηθά θαη ζπρλά
ειάρηζηα

ππνζηεξηθηηθά

εξγαζηαθά

πεξηβάιινληα.

Ζ

έιιεηςε

άκεζεο

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πνηφηεηα θπξίσο ηεο δηδαθηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απηνλνκία θαιιηεξγνχλ έλα ηδηαίηεξα εχθνξν
έδαθνο γηα απηνθξηηηθή θαη ακθηζβήηεζε ηεο απηναμίαο ηνπο. Δλψ, έρνπλ ζρεηηθά
πεξηνξηζκέλε

αλαηξνθνδφηεζε

γηα

ηελ

πνηφηεηα

ηεο

δηδαθηηθήο

ηνπο

δξαζηεξηφηεηαο, θαινχληαη ζρεδφλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο λα
ππνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε ην εξεπλεηηθφ/ζπγγξαθηθφ ηνπο έξγν (δηαδηθαζίεο
πξναγσγήο, ζπλέδξηα, ππνβνιή εξγαζηψλ πξνο δεκνζίεπζε). Απφ ηελ είζνδν ηνπο
ζην αθαδεκατθφ επάγγεικα κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, νη
παλεπηζηεκηαθνί θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ επηηπρψο ηελ ζπλερή θξηηηθή θαη
αθνινχζσο ηελ πηζαλή απφξξηςε ηνπ έξγνπ ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ
ηε ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ηειεηνκαλίαο ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ θαη
εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε ηειεηνκαλία ελδέρεηαη λα ζπλαληάηαη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ζηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα.
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3.9 Αλαθεθαιαίσζε
Ζ ηειεηνκαλία είλαη κία ζχλζεηε κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα ζέηνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο, ηδηαίηεξα πςειά θξηηήξηα
γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαη λα αμηνινγνχλ κε απζηεξφηεηα ηφζν ηε δηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά φζν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ γχξσ ηνπο. Καηά ην παξειζφλ, ε
ηειεηνκαλία ζεσξνχηαλ κία κνλνδηάζηαηε κεηαβιεηή ζηελά ζπλδεδεκέλε κε
ζνβαξφηαηεο ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο. ήκεξα, ιφγσ θπξίσο ησλ
κεηαβνιψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηά, ζηελ
εκπεηξηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο, ε ηειεηνκαλία ζεσξείηαη κία
πνιπδηάζηαηε κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο κε πνηθίιεο εθδειψζεηο θάπνηεο εθ ησλ
νπνίσλ ζεηηθέο θαη θάπνηεο αξλεηηθέο γηα ηα άηνκα. Σν γεγνλφο απηφ επέηξεςε
ζηαδηαθά ηε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ηειεηνκαλίαο πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ησλ
θιηληθψλ πιεζπζκψλ.
Ζ χπαξμε ή κε ηεο ζεηηθήο ή πξνζαξκνζηηθήο ηειεηνκαλίαο είλαη θνηλφο
ηφπνο δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Παξά ηα ζεκαληηθά ζεσξεηηθά θαη
εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε γηα ηε δηάθξηζε δχν ηχπσλ
ηειεηνκαλίαο (ζεηηθή/αξλεηηθή), πνιινί εξεπλεηέο δηαθσλνχλ φηη κπνξεί λα γίλεηαη
ιφγνο γηα ζεηηθέο εθδειψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πξνζσπηθφηεηαο.
Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αδηακθηζβήηεηε ζχλδεζή ηεο ηειεηνκαλίαο κε
ζνβαξφηαηεο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο
θαζψο θαη ζηελ ππφζεζε ηεο ζηαδηαθήο θαη χπνπιεο εμέιημεο ηεο ηειεηνκαλίαο ζε
κία βαζαληζηηθή θαη θαηαζηξνθηθή γηα ην άηνκν θαηάζηαζε.
Ζ

δηεξεχλεζε

ησλ

επηδξάζεσλ

ηεο

ηειεηνκαλίαο

ζηελ

εξγαζηαθή

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ είλαη έλα ζέκα πνπ κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βξεζεί
ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηνπο,
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ηα ππάξρνληα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ ηηο ζεκαληηθέο
επηδξάζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο ζηελ εξγαζηαθή δσή ησλ αηφκσλ. Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη
αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο ηειεηνκαλίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαίλεηαη
πσο ηα άηνκα ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ εληνλφηεξα ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ηειεηνκαλίαο

ηείλνπλ

λα

δειψλνπλ

ρακειφηεξα

επίπεδα

επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο.
Ζ πηζαλή επίδξαζε ηεο ηειεηνκαλίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
αθαδεκατθψλ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη ηχρεη κέρξη ζήκεξα ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο. Ωζηφζν, νη αθαδεκατθνί, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
απαηηήζεσλ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, κνηάδνπλ λα είλαη αξθεηά επάισηνη ζηελ
εθδήισζε ηειεηνκαλψλ ζπκπεξηθνξψλ. ε θάζε πεξίπησζε, έρεη ελδηαθέξνλ λα
εμεηαζηεί ην πψο ζπλδέεηαη ε ηειεηνκαλία κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ θαζψο νη αθαδεκατθνί ζρεδφλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο σζνχληαη ζηελ επίηεπμε πνιχ πςειψλ θαη δχζθνισλ ζηφρσλ θαη
ηίζεληαη δηαξθψο ζε κία δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θξηηηθήο σο δηδάζθνληεο θαη
θπξίσο σο εξεπλεηέο.
Μέρξη ηψξα έρνπλ αλαπηπρζεί ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ αθελφο
ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ αθαδεκατθψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ ηειεηνκαλία, ε νπνία ζηελ παξνχζα εξγαζία
είλαη ε εξεπλψκελε κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί
παξνπζηάδνληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο θαη αλαιχνληαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνχ. Ζ παξνχζα εκπεηξηθή εξγαζία απεπζχλζεθε ζε κέιε Γ.Δ.Π. πνπ εξγάδνληαη
ζε ειιεληθά Α.Δ.Η. θαη, κεηαμχ άιισλ, εμέηαζε ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ησλ αδπλακηψλ
ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε δεινχκελε επαγγεικαηηθή ηνπο
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ηθαλνπνίεζε. Ωο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε, έζησ θαη ζχληνκε, παξάζεζε
θάπνησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ηηο αδπλακίεο
ηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

4.1 Δηζαγσγή
Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε
δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ θαη
Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ ειιεληθψλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.). Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο είλαη ε
δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζν νη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζε
θάπνηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζπλδένληαη κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα νινθιεξσζεί ε
ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθήο εξγαζίαο, απαηηείηαη κηα
ζχληνκε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ζε θάπνηεο απφ ηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο αδπλακίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ.

4.2 Βαζηθά ηνηρεία γηα ηελ Διιεληθή Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
4.2.1 Θεζκηθό Πιαίζην
Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα δηαθξίλεηαη ζε δχν ηνκείο, ηελ
Παλεπηζηεκηαθή (ή αλψηαηε) εθπαίδεπζε, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα
(Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα/Α.Δ.Η.) ) θαη ηελ Σερλνινγηθή (ε αλψηεξε)
εθπαίδεπζε, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.).
Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ξπζκίδνληαη απφ ην άξζξν 16 ηνπ
ειιεληθνχ πληάγκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε είλαη δεκφζηα θαη παξέρεηαη δσξεάλ ζε φιεο
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ηηο βαζκίδεο ηεο ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα. Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη ρνξήγεζεο
άδεηαο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εθπαηδεπηεξίσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην Κξάηνο,
ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία πνπ αζθείηαη πάλσ ζε απηά, θαζψο θαη ε
ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο νξίδνληαη απφ ηνπο
ζρεηηθνχο λφκνπο.
Ζ ζχζηαζε αλψηαησλ ζρνιψλ απφ ηδηψηεο απαγνξεχεηαη, ηνπιάρηζηνλ πξνο
ην παξφλ. Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηδξχκαηα πνπ
απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε. Σα ηδξχκαηα
απηά ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, έρνπλ δηθαίσκα λα εληζρχνληαη
νηθνλνκηθά απφ απηφ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο
νξγαληζκνχο ηνπο. Οη θαζεγεηέο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη
δεκφζηνη ιεηηνπξγνί. Σν ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο επηηειεί επίζεο
δεκφζην ιεηηνχξγεκα, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ν λφκνο νξίδεη. Σα ζρεηηθά κε ηελ
θαηάζηαζε φισλ απηψλ ησλ πξνζψπσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ησλ
νηθείσλ ηδξπκάησλ.

4.2.2 Εεηήκαηα Υξεκαηνδόηεζεο, Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο
Ζ θχξηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ Α.Δ.Η. είλαη ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Σν πνζφ
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε Α.Δ.Η. πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Κξάηνο βάζεη
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (δπλακηθφηεηαο, αλαγθψλ, θηι). Σα παλεπηζηήκηα
θαινχληαη λα δηαζέζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, ηνπο
πξνζθεξφκελνπο θξαηηθνχο πφξνπο θαηαξηίδνληαο εηδηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, νη
νπνίνη εγθξίλνληαη απφ ηα ππνπξγεία Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Billiris, 2007).
Πφξνη νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, θηι. ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
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εθάζηνηε Α.Δ.Η. (π.ρ. εξεπλεηηθά έξγα) ζπκπιεξψλνπλ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο
ηνπ.
Ζ χγθιεηνο, ην θεληξηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ θάζε παλεπηζηεκηαθνχ
ηδξχκαηνο, απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο δχν Αληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο
φισλ ησλ ζρνιψλ, ηνπο πξνέδξνπο φισλ ησλ ηκεκάησλ, έμη κε νρηψ εθπξνζψπνπο
ησλ κειψλ Γ.Δ.Π., έλαλ εθπξφζσπν ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζελφο απφ ηα
ηκήκαηα, δχν εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο
ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ (π.ρ. δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ), (Billiris,
2007. Eurybase, 2007/2008).
Σα δηνηθεηηθά φξγαλα θάζε παλεπηζηεκηαθήο κνλάδαο εθιέγνληαη αλά
ηέζζεξα (Πξχηαλεο, Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο) ή δχν ρξφληα (Πξφεδξνη
ηκεκάησλ), βάζεη ησλ απνθάζεσλ ελφο ζψκαηνο εθιεθηφξσλ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ
κέιε ηνπ θχξηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ θαη
ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ.

4.2.3 ύζηεκα Δηζαγσγήο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε
Ζ είζνδνο ησλ απνθνίησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε θάπνην
Παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Η., θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ θαηά έηνο
ζε θάζε ζρνιή/ηκήκα πξνζδηνξίδεηαη ζπλεθηηκψληαο ηε ζρνιηθή απφδνζε ησλ
καζεηψλ ζην Λχθεην θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζηα εμεηαδφκελα καζήκαηα ησλ
Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Οη Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο είλαη γξαπηέο (ηζρχνπλ εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) θαη ιακβάλνπλ ρψξα
θάζε ρξφλν ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ. Σν Κξάηνο, κέζσ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, ξπζκίδεη ηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο Παλειιαδηθέο
Δμεηάζεηο (εμεηαδφκελα καζήκαηα, εμεηαζηέα χιε, ρξφλνο θαη ζεκεία δηεμαγσγήο,
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θ.ά.) θαη θέξεη ηελ επζχλε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ απηψλ
(Giamouridis & Bagley, 2006). ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο, ηα Α.Δ.Η. θαη
Σ.Δ.Η. ηίζεληαη νπζηαζηηθά εθηφο ησλ κεραληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πφζνη, πνηνη θαη
κε πνηα εηδηθά θξηηήξηα ζα ζηειερψζνπλ ην θνηηεηηθφ δπλακηθφ ηνπο.

4.2.4 Γηάξθεηα πνπδώλ
Ζ ηππηθή δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε
ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ θπκαίλνληαη απφ ηέζζεξα έσο έμη ρξφληα αλάινγα κε ην
αληηθείκελν ηεο θάζε ζρνιήο. Μεηά ηελ θαηνρή ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα απφθηεζεο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο παξαθνινπζψληαο ηα
ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, δηάξθεηαο ελφο ή δχν εηψλ. Γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ αλψηεξνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ (δηδαθηνξηθφ) σο ειάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο
νξίδνληαη ηα ηξία έηε (Billiris, 2007).

4.2.5 Αθαδεκατθό Πξνζσπηθό
Σν θχξην ζψκα ησλ δηδαζθφλησλ ζηα Α.Δ.Η. είλαη ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη
Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα εθινγή ζε ζέζε ΓΔΠ
είλαη ε θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζρεηηθνχ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
Σνκέα ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε ζέζε. Σα κέιε Γ.Δ.Π. δηαθξίλνληαη ηεξαξρηθά ζε
Λέθηνξεο, Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη Καζεγεηέο. Οη
Δπίθνπξνη θαζεγεηέο έρνπλ δηθαίσκα εθινγήο ζε κφληκε ζέζε κεηά ηελ πάξνδν
ηξηψλ εηψλ, εθφζνλ επηηχρνπλ ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Οη
Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη νη Καζεγεηέο, φζνη, δειαδή, βξίζθνληαη ζηηο δχν
αλψηεξεο βαζκίδεο, θαηέρνπλ κφληκεο ζέζεηο.
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Γηα ηελ εθινγή (ή ηελ εμέιημε) ζε θάζε κία απφ ηηο αθαδεκατθέο βαζκίδεο
απαηηείηαη

ε

πιήξσζε

ζπγθεθξηκέλσλ

θξηηεξίσλ.

Σα

θξηηήξηα

απηά

δηαθνξνπνηνχληαη αλά αθαδεκατθή βαζκίδα, ζην ζχλνιφ ηνπο σζηφζν ζπλδένληαη κε
ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία (δηδαθηηθή/εξεπλεηηθή), ην εξεπλεηηθφ έξγν (πξσηφηππεο
δεκνζηεχζεηο, επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο απηφλνκεο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια
άηνκα) θαη ην δηδαθηηθφ έξγν (π.ρ. δηδαθηηθή εκπεηξία ζε κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα, επίβιεςε δηαηξηβψλ θ.ά.) ηνπ ππνςεθίνπ. Δπηζθέπηεο θαζεγεηέο,
εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη εληεηαικέλνη επίθνπξνη θαζεγεηέο ζπκπιεξψλνπλ, θαηά
πεξίζηαζε θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο, ην αθαδεκατθφ
πξνζσπηθφ ελφο Α.Δ.Η. (Eurybase, 2007/2008).

4.3 Αδπλακίεο ηεο Διιεληθήο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Σν πιήζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ή ζπλδένληαη
κε ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζηζηά εμαηξεηηθά
δχζθνιε ηελ νινθιεξσκέλε παξάζεζή ηνπο θαη ηελ έζησ θαη ζχληνκε αλάπηπμή
ηνπο. ε αληίζεζε κε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, φπνπ παξνπζηάζηεθαλ
θάπνηα ηππηθά θαη ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηα
ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα επηδέρνληαη πνιιαπιέο εξκελείεο θαη
αλαγλψζεηο.
Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη εξγαζηψλ, αιιά θαη
δνθίκηα θαη άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν θαη ηνλ ειιεληθφ ηχπν εζηηάδνπλ
ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα θαη ζθηαγξαθνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν, είλαη πέξα απφ ηα φξηα θαη ηνπο
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε εθηελήο αλαθνξά θαη αλάιπζε φισλ απηψλ ησλ
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δεηεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλα απφ απηά, πνπ θαηά
γεληθή νκνινγία, απνηεινχλ ζνβαξά δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηηο βαζηθφηεξεο
αδπλακίεο ηεο. Ζ ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ Α.Δ.Η., ν ζηελφο έιεγρνο ηνπ θξάηνπο
απέλαληη ζηα παλεπηζηήκηα, ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, ν έληνλνο
ζπγθεληξσηηζκφο, ε γξαθεηνθξαηία, ε αδηαθάλεηα, νη απζηεξέο ηεξαξρηθέο δνκέο, ε
πνιπλνκία θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ραξαθηεξίδνπλ
επξχηεξα ην δεκφζην ηνκέα θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ην ίδην
ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη κεξηθά απφ ηα πην ζπρλά αλαθεξφκελα σο
πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (βιέπε κεηαμχ άιισλ,
Giamouridis & Bagley, 2006. Psacharopoulos, 2003. Stamoulas, 2005, 2006).
Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ππάξρνπλ δεηήκαηα πνιχ πην ζχλζεηα πνπ δελ
κπνξνχλ a priori λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ νη πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο ή ην
πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαηαιήγνπλ λα ζπληζηνχλ αδπλακίεο ή/θαη λα γελλνχλ
πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απαηηείηαη ε εμέηαζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ
θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη ζεζκηθνχ ειιεληθνχ γίγλεζζαη. ηε ζπλέρεηα
αλαθέξνληαη δχν κάιινλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα.
Σν πξψην παξάδεηγκα αθνξά ζηα πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα (γηα κία εθηελή
αλάιπζε βι. Γεηίκεο & Λακπξηαλίδεο, 2003). Αλακθηζβήηεηα, ε ίδξπζε ελφο
πεξηθεξεηαθνχ παλεπηζηεκίνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, λα απμήζεη ηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε ζε φξνπο θπζηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη

πνιηηηζκηθήο
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πξνζηηφηεηαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο παλεπηζηεκηαθήο
εθπαίδεπζεο. Γελ ππάξρνπλ εγγελείο αδπλακίεο ζηελ έλλνηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
παλεπηζηεκίνπ, ηέηνηεο ψζηε λα νδεγνχλ ζηελ εθ πξννηκίνπ ζεψξεζή ηνπ σο θάηη
αξλεηηθφ. Ωζηφζν, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ίδξπζε ελφο πεξηθεξεηαθνχ
παλεπηζηεκίνπ δελ επηθέξεη απηφκαηα θαη ελ ιεπθψ ηα πξναλαθεξζέληα νθέιε.
ηελ Διιάδα ε ίδξπζε πεξηθεξεηαθψλ παλεπηζηεκίσλ μεθίλεζε απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζρεδφλ αδηάιεηπηα ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ωζηφζν, έλαο
ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ παλεπηζηεκίσλ ππνιεηηνπξγνχλ θαη
δπζθνιεχνληαη λα επηηειέζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη
θπξίσο ζην φηη ε ίδξπζε πνιιψλ απφ ηα πεξηθεξεηαθά παλεπηζηήκηα ππαγνξεχζεθε
απφ κία ινγηθή ιατθηζκνχ θαη εμππεξέηεζεο κηθξνπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Με άιια
ιφγηα έγηλε ππφ ην θξάηνο ηνπηθηζηηθψλ πηέζεσλ, ρσξίο καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ,
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θαηά πφζν ε επηιερζείζα πεξηνρή κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη ηελ ίδξπζε ελφο παλεπηζηεκίνπ θαη ρσξίο ηελ αλάινγε αχμεζε ησλ
θξαηηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Μέζα ζε απηφ
ην πιαίζην ν θαηαηεκαρηζκφο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ ζε πνιιέο γεηηνληθέο
πφιεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιά πεξηθεξεηαθά Α.Δ.Η., κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή
πιήζνπο πξνβιεκάησλ, ηφζν ζε επίπεδν θνηλσληθννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν
απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο, ν
ηξφπνο θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη έλα
πεξηθεξεηαθφ παλεπηζηήκην είλαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ην αλ απηφ ζα
ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο πξνφδνπ ή σο παξάγνληαο πξφθιεζεο ή/θαη δηαηήξεζεο
πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Σν δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά ζηελ εμαηξεηηθά πςειή δήηεζε πνπ ππάξρεη
ζηελ

Διιάδα

γηα

εθπαίδεπζε

θαη

εηδηθφηεξα

γηα

αλψηαηε

εθπαίδεπζε
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(Psacharopoulos, 2003). Δχινγα, ην ζηνηρείν απηφ δε ζπληζηά εθ πξννηκίνπ
πξφβιεκα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο ην θαηλφκελν απηφ θαηαιήγεη λα
είλαη κία κάιινλ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, απαηηείηαη λα εμεηαζζνχλ πνιιέο
παξάκεηξνη.

Υξεηάδεηαη,

κεηαμχ

άιισλ,

λα

ιεθζνχλ

ππφςε

(α)

νη

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ε πςειή απηή δήηεζε γελλάηαη
θαη δηαηεξείηαη, (β) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πνιηηεία επηρεηξεί λα ειέγμεη θαη λα
δηαρεηξηζηεί απηήλ ηελ πςειή δήηεζε θαη (γ) νη δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα αληαπνθξηζεί απνδνηηθά ζε απηήλ.
Κάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο επηδέρεηαη πνιιαπιέο
εξκελείεο. ε φ,ηη αθνξά ζηε γέλεζε θαη δηαηήξεζε ηεο πςειήο δήηεζεο, δχν απφ ηηο
πην ζπρλά αλαθεξφκελεο αηηίεο/εξκελείεο είλαη, απφ ηε κηα κεξηά, ε βαζεηά ξηδσκέλε
αληίιεςε φηη ε θαηνρή ελφο πηπρίνπ ζπληζηά -απηφκαηα- κέζν νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο αλέιημεο θαη, απφ ηελ άιιε, ε αδπλακία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα
απνξξνθήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ πηπρηνχρσλ πνπ
βγαίλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ε φ,ηη αθνξά ζηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ
θαη δηαρείξηζεο ηεο πςειήο δήηεζεο, ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην απζηεξφ
ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε ραιαξφηεηα ηνπ πιαηζίνπ
πινπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ θαη ε ζπρλή δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ παλεπηζηεκίσλ.
Σέινο, ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Η., ε έιιεηςε ησλ απαηηνχκελσλ
ππνδνκψλ θαη πφξσλ (πιηθψλ θαη έκςπρσλ) θαη ε κεησκέλε επέλδπζε ζηνπο ηνκείο
ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζθηαγξαθνχλ ηα ζηελά πεξηζψξηα κέζα ζηα νπνία ε
ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ιεηηνπξγηθά ζηελ ελ
ιφγσ δήηεζε.
Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, βξίζθνληαη ζε κία
δπλακηθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε θαη έρνπλ πνιιαπιέο ζπλέπεηεο. Ζ
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θνίηεζε κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ε απψιεηα
ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αμηφινγσλ Διιήλσλ επηζηεκφλσλ (θαηλφκελν brain-drain), ε
φμπλζε ηεο αλεξγίαο κεηαμχ ησλ πηπρηνχρσλ, ν θνηηεηηθφο ππεξπιεζπζκφο, ε άλαξρε
επέθηαζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ, ε κε απνδνηηθή ιεηηνπξγία πνιιψλ Α.Δ.Η.
είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο ζπλέπεηεο απηέο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, δεκηνπξγείηαη
έλαο θαχινο θχθινο δπζρεξεηψλ φπνπ νη ζπλέπεηεο ελφο πξνβιήκαηνο θαηαιήγνπλ λα
ζπληζηνχλ ηα γελεζηνπξγά αίηηα ελφο άιινπ πξνβιήκαηνο.

4.4 Αλαθεθαιαίσζε
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην ζχζηεκα
ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο αδπλακίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ. ε φ,ηη αθνξά ζηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο
εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, δελ εμαληινχλ
ην βάζνο, ηελ έληαζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. Κξίλεηαη,
σζηφζν, φηη ζπκβάιινπλ ζην λα θαηαλνεζεί ην πφζν ζχλζεηα είλαη απηά ηα δεηήκαηα
θαη, ζπλεπψο, ην πφζν δχζθνιε θαη απαηηεηηθή θαζίζηαηαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε θαη
αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ θαίλεηαη λα είλαη δχζθνιε
φρη κφλν ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο ζπλζεηφηεηάο ηνπο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ηα
πξνβιήκαηα απηά αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλδένληαη κε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο
νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, θαη πνιηηηθήο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (π.ρ. θξαηηθφο
ζπγθεληξσηηζκφο, πνιηηηθή αζπλέρεηα, ρακεινί ξπζκνί αλάπηπμεο), ραξαθηεξηζηηθά
ηα νπνία δελ είλαη εχθνιν λα κεηαβιεζνχλ.
Ζ χπαξμε αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη αλαγθψλ θαη ε έιιεηςε
ακνηβαίαο «θαηαλφεζεο» θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ
(θξάηνο, θνηλσλία, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα) δπζρεξαίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ
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επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ πξνβιεκάησλ. Αθφκα θαη αλ ε βειηίσζε ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κνηάδεη, εχινγα, θνηλή επηδίσμε θαη επηζπκία φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ κεξψλ, απηή ε ζχκπλνηα ζην επίπεδν ηεο ζηνρνζέηεζεο δελ
εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ
απαηηνχκελσλ βειηηψζεσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη βειηηψζεηο ζα ιάβνπλ
ρψξα. Δίλαη κάιινλ αδχλαην λα ππάξμεη κία ζπλνιηθή θαη απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ρσξίο ηελ απνδνηηθή
ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.
Δίλαη δχζθνιν λα αξλεζεί θαλείο ηελ χπαξμε αδπλακηψλ θαη παζνγελεηψλ ζην
ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Μηα νπηνπηθή θαη εμηδαληθεπκέλε
ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη «φια έρνπλ θαιψο, σο
έρνπλ» είλαη αληηπαξαγσγηθή, αλ φρη επηθίλδπλε. Ωζηφζν, ην ίδην αληηπαξαγσγηθή θαη
επηθίλδπλε κπνξεί λα είλαη θαη κία ηζνπεδσηηθή θαη κεδεληζηηθή νπηηθή ηνπ «ηίπνηα
δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά» θαη «ηίπνηα δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί». Καη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο νδεγνχκαζηε ζηελ απξαμία, ζηελ πξψηε πεξίπησζε κέζσ ηεο
εζεινηπθιίαο θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κέζσ ηεο αδηαθνξίαο πνπ γελλά ε
απαμίσζε. Όπνηεο αδπλακίεο θη αλ εληνπίδνληαη ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε δελ αθπξψλνπλ ηα ζεηηθά θεθηεκέλα. Τπάξρνπλ, βέβαηα, ζεκαληηθά
πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην ίζσο είλαη πξνηηκφηεξν λα
πξνζεγγίδνληαη ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα. Γειαδή, φρη απιά σο ζηείξεο απνδείμεηο
ηνπ «ηη δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά» αιιά σο ελδείμεηο ηνπ «ηη κπνξεί θαη πξέπεη λα
βειηησζεί».
Με ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αλψηαηε
εθπαίδεπζε θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο, νινθιεξψλεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε
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έξεπλα είλαη αξθεηά εθηελέο. Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ ζθηαγξαθήζεθαλ
ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ φπνπ δηλφηαλ ε λνεκαηηθή
ζχλδεζε κε ην θεθάιαην πνπ αθνινπζνχζε. Πξνθεηκέλνπ, σζηφζν, λα ππάξμεη ε
απαξαίηεηε ζπλνρή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη λα θαηαλνεζνχλ πιεξέζηεξα ηα
ζηνηρεία πνπ αλαπηχζζνληαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θξίλεηαη
ζεκαληηθή ε παξνπζίαζε ηεο γεληθήο εξεπλεηηθήο ηδέαο πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε
ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή εξγαζία (βι. ρήκα 4.1). ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί,
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο
παξνχζαο έξεπλαο, ζπκβάιινληαο ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ.

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
(ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ Γ.Δ.Π. ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ Α.Δ.Η.)

ΑΣΟΜΗΚΟΗ

ΠΡΟΩΠΗΚΟΣΖΣΑ
(ΣΔΛΔΗΟΜΑΝΗΑ)

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΗ
(ΦΤΛΟ, ΖΛΗΚΗΑ,
ΒΑΘΜΗΓΑ, ΔΡΓΑΗΑΚΖ
ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ΟΗΚΟΓ/ΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ)

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ

ΔΡΓΑΗΑ/ΔΡΓΑΗΑΚΟ
ΠΛΑΗΗΟ
(ΑΓΤΝΑΜΗΔ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΩΣΑΣΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ)

ρήκα 4.1. Οη παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (φπσο δηακνξθψζεθαλ θαη
εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία).
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θνπφο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. πνπ εξγάδνληαη ζηα ειιεληθά
Α.Δ.Η.. Ζ έιιεηςε αλάινγσλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειιεληθή
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζηζηά απηή ηε κειέηε έλα ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν πεδίν.
Πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθή
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ
(Γ.Δ.Π.) νη νπνίνη/-εο εξγάδνληαη ζε ειιεληθά Α.Δ.Η. Γεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο
ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ησλ εξεπλψκελσλ δεκνγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. θχιν, ειηθία, αθαδεκατθή βαζκίδα) ζηε ζπλνιηθή
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. Σξίηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε
εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηειεηνκαλίαο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. θαη ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο
επίδξαζεο

ησλ

εξεπλψκελσλ

δεκνγξαθηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ζην

βαζκφ

ηειεηνκαλίαο. Σέηαξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ
βαζκνχ ηειεηνκαλίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. Πέκπηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά σο
πξνβιήκαηα ή αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα,
ε

δηεξεχλεζε

ηεο

πηζαλήο

επίδξαζεο

ησλ

εξεπλψκελσλ

δεκνγξαθηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ελ ιφγσ ζηάζεσλ. Έθηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο
ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζρέζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη
ζηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην επίπεδν
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ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Σέινο, δηεξεπλήζεθε ην εάλ ν
βαζκφο ηειεηνκαλίαο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ή/θαη νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα δηάθνξα
δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα
πξνβιέςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε.
Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο
νινθιεξψλεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Σα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ
ζπληζηνχλ ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. ην εξεπλεηηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη
ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, απνηππψλνληαη θαη
αλαιχνληαη ηα θπξηφηεξα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη επηζεκαίλνληαη νη
θπξηφηεξεο αδπλακίεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο εξγαζίαο. Σν
εξεπλεηηθφ κέξνο νινθιεξψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε θάπνησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.
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Μεζνδνινγία
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

6.1 Γείγκα
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 105 κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ
Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) απφ ηέζζεξα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.) ηεο
Διιάδαο. πγθεθξηκέλα νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ απφ: α) ην Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο, β) ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, γ) ην Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη δ) ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Γελ δεηήζεθε απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνζδηνξίζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν αλήθαλ, σο
εθ ηνχηνπ δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Ζ επηινγή απηή ππαγνξεχηεθε, αθελφο, απφ ηελ αλάγθε λα
δηαζθαιηζηεί απφιπηα ε αλσλπκία ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη,
αθεηέξνπ, απφ ην φηη ε αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ σο
εξγαζηαθψλ πιαηζίσλ ήηαλ εθηφο ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Ωο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ην δείγκα απνηειείηαη απφ 80 άλδξεο
(76,2%) θαη 25 γπλαίθεο (23,8%). Ζ ειηθία ηνπ θπκαηλφηαλ απφ 30 έσο 63 εηψλ
(Μ.Ο. = 44,1, Σ.Α = 7,5). Ωο πξνο ηελ αθαδεκατθή βαζκίδα, 37 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ
Λέθηνξεο (35,2%), 42 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ Δπίθνπξνη Καζεγεηέο (40%), 14
ζπκκεηέρνληεο ήηαλ Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη 12 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ
Καζεγεηέο. Καζψο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αλήθαλ ζηηο δχν αλψηεξεο
αθαδεκατθέο βαζκίδεο (Αλ. Καζεγεηέο θαη Καζεγεηέο) ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη γηα
ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, νη ηέζζεξηο αξρηθέο θαηεγνξίεο πνπ
αθνξνχζαλ ζηελ αθαδεκατθή βαζκίδα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγρσλεχηεθαλ ζε ηξεηο,
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κε ηνπο Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη ηνπο Καζεγεηέο λα ζπληζηνχλ κία εληαία
θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθαλ ζπλνιηθά 26 (24,8%) ζπκκεηέρνληεο. Ζ εξγαζηαθή
εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θπκάλζεθε
κεηαμχ 1 έηνπο έσο 34 έηε (Μ.Ο = 10,9, Σ.Α = 7,2). Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ
νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, 87 (82,9%) ήηαλ παληξεκέλνη ή ζπδνχζαλ κε ηνλ/ηελ
ζχληξνθφ ηνπο θαη 18 (17,1%) ήηαλ αλχπαληξνη, δηαδεπγκέλνη ή ρήξνη.

6.2 Δξεπλεηηθά Δξγαιεία
Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν
απνηεινχηαλ απφ ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο απνζθνπνχζε ζηελ εθηίκεζε ηεο
ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην δεχηεξν κέξνο ζηελ
εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηειεηνκαλίαο ηνπο θαη ην ηξίην κέξνο ζηελ απνηχπσζε ησλ
ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη ζε θάπνηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη παξείραλ επαξθείο νδεγίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζή ηνπο. Σα ηξία εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
παξνχζα εκπεηξηθή εξγαζία πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα θαη
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.

6.2.1 Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην εθηά
πξνηάζεσλ. Οη πξνηάζεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν
πξνζεγγίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηφζν άκεζα (π.ρ. «πλνιηθά -φ,ηη
ζεκαίλεη απηφ γηα εζάο- πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ -κέλε είζηε κε ην επάγγεικά ζαο»)
φζν θαη έκκεζα (π.ρ. «Ζ επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία κέρξη ζήκεξα είλαη αλάινγε ησλ
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πξνζδνθηψλ κνπ»). Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν
ζπκθσλνχζαλ ή ήηαλ αιεζέο γηα απηνχο ην πεξηερφκελν ηεο θάζε πξφηαζεο.
Υξεζηκνπνηήζεθε κία θιίκαθα Likert πέληε βαζκψλ φπνπ ην 1 δήισλε «δηαθσλψ
απφιπηα» ή «δελ είλαη θαζφινπ αιεζέο» θαη ην 5 «ζπκθσλψ απφιπηα» ή «είλαη
απφιπηα αιεζέο». Όπνπ ήηαλ απαξαίηεην (πξνηάζεηο 5 θαη 6), πξαγκαηνπνηήζεθε
αληίζηξνθε βαζκνιφγεζε, πξνθεηκέλνπ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ νη αξλεηηθέο
εξσηήζεηο, ψζηε γηα φιεο ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο θιίκαθεο ην 1 λα δειψλεη ρακειή
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελψ ην 5 πςειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.

6.2.2 Δξσηεκαηνιόγην Μέηξεζεο ηνπ Βαζκνύ Σειεηνκαλίαο
Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηειεηνκαλίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν
Almost Perfect Scale Revised (APS-R; Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby,
2001). Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ην εξσηεκαηνιφγην APS-R πξνζεγγίδεη ηελ
ηειεηνκαλία σο κία κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθέο
θαη ζεηηθέο εθδειψζεηο. To APS-R απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 23 πξνηάζεηο, νη νπνίεο
ζπληζηνχλ ηξεηο ππνθιίκαθεο: ηελ ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ (High
Standards, 7 πξνηάζεηο), ηελ ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο (Discrepancy, 12
πξνηάζεηο) θαη ηελ ππνθιίκαθα ηεο ηάμεο (Order, 5 πξνηάζεηο). Ζ ππνθιίκαθα ησλ
πςειψλ θξηηεξίσλ πεξηέρεη πξνηάζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ ηάζε ησλ
ηειεηνκαλψλ γηα αξίζηεπζε θαη ηηο πςειέο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ απφ
ηνλ εαπηφ ηνπο (π.ρ. «Έρσ πςειά θξηηήξηα γηα ηελ επίδνζή κνπ ζηε δνπιεηά»). Ζ
ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο πεξηέρεη πξνηάζεηο νη νπνίεο ζπιιακβάλνπλ ηηο
αλεζπρίεο ησλ ηειεηνκαλψλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο επίδνζήο ηνπο θαη ην βαζκφ
ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηα πςειά θξηηήξηα ηα νπνία ζέηνπλ (π.ρ. «πρλά
αηζζάλνκαη απνγνεηεπκέλνο/-κέλε επεηδή δελ κπνξψ λα αληαπνθξηζψ ζηνπο ζηφρνπο
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κνπ»). Σέινο, ε ππνθιίκαθα ηεο ηάμεο πεξηέρεη πξνηάζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε
ηελ ηάζε ησλ ηειεηνκαλψλ γηα νξγάλσζε θαη πεηζαξρία (π.ρ. «Ζ επηαμία είλαη
ζεκαληηθή γηα εκέλα»). Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ην βαζκφ
ζπκθσλίαο ηνπο κε θάζε κία απφ ηηο 23 ζπλνιηθά πξνηάζεηο ζε κία θιίκαθα Likert
πέληε ζεκείσλ. Οη απαληήζεηο θπκαίλνληαλ απφ ηελ απφιπηε δηαθσλία (1) κέρξη ηελ
απφιπηε ζπκθσλία (5).
Καζψο ε ππνθιίκαθα ηεο νξγάλσζεο ζεσξείηαη φηη δελ αληαλαθιά βαζηθέο
πηπρέο ηεο ηειεηνκαλίαο (Stoeber & Otto, 2006), αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα
αλάινγσλ εξεπλψλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ νη
ηξεηο θαηεγνξίεο ηειεηνκαλψλ (δπζπξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο, πξνζαξκνζηηθνί
ηειεηνκαλείο

θαη

κε

ηειεηνκαλείο),

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

νη

απαληήζεηο

ησλ

ζπκκεηερφλησλ κφλν ζηελ ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ θαη ζηελ ππνθιίκαθα
ηεο αζπκθσλίαο. Ζ ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
δηάθξηζε ησλ ηειεηνκαλψλ απφ ηνπο κε ηειεηνκαλείο θαη ε ππνθιίκαθα ηεο
αζπκθσλίαο γηα ηε δηάθξηζε ησλ ηειεηνκαλψλ ζε πξνζαξκνζηηθνχο θαη
δπζπξνζαξκνζηηθνχο ηειεηνκαλείο (βι. Slaney et al., 2001). Δηδηθφηεξα, φζνη απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη πάλσ απφ 67ν εθαηνζηεκφξην ζηελ θιίκαθα ησλ
πςειψλ θξηηεξίσλ αλαγλσξίδνληαη

σο

ηειεηνκαλείο.

ηελ ππννκάδα ησλ

ηειεηνκαλψλ, φζνη βξίζθνληαη πάλσ απφ ην 50ν εθαηνζηεκφξην ζηελ θιίκαθα ηεο
αζπκθσλίαο ραξαθηεξίδνληαη σο δπζπξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο, ελψ απηνί πνπ
βξίζθνληαη θάησ απφ ην 50ν εθαηνζηεκφξην ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζαξκνζηηθνί
ηειεηνκαλείο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, βξέζεθαλ 57
ζπκκεηέρνληεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο κε ηειεηνκαλείο θαη 43 ζπκκεηέρνληεο πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ

σο

ηειεηνκαλείο.

ηελ

ππννκάδα

ησλ

ηειεηνκαλψλ,

21
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ζπκκεηέρνληεο

βξέζεθαλ

λα

ζπγθεληξψλνπλ

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

δπζπξνζαξκνζηηθψλ ηειεηνκαλψλ θαη 22 ζπκκεηέρνληεο ησλ πξνζαξκνζηηθψλ
ηειεηνκαλψλ.

6.2.3 Δξσηεκαηνιόγην Δθηίκεζεο ησλ ηάζεσλ Αλαθνξηθά κε ηηο Αδπλακίεο
ηεο Διιεληθήο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ απνζθνπνχζε ζηελ
εθηίκεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζε νξηζκέλα δεηήκαηα ζρεηηθά
κε ηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μεηά απφ ηε κειέηε ζρεηηθψλ άξζξσλ θαη
δνθηκίσλ, επηιέρζεθαλ 18 πξνηάζεηο θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πεξηέγξαθε έλα ζέκα
ζπρλά αλαθεξφκελν σο πξφβιεκα ή αδπλακία ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (π.ρ. «πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη… ε
ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε/πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ησλ Α.Δ.Η.»., ε εμάξηεζε ησλ
Α.Δ.Η. απφ ην θξάηνο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα»). Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα
δειψζνπλ θαηά πφζν νη ίδηνη θξίλνπλ φηη ε θάζε πξφηαζε πεξηγξάθεη φλησο θάπνην
πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ βάζεη
κίαο θιίκαθαο ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο πέληε ζεκείσλ θαη θπκαίλνληαλ απφ ηελ
απφιπηε δηαθσλία (1) κέρξη ηελ απφιπηε ζπκθσλία (5).
Οη δεθανρηψ πξνηάζεηο πνπ επηιέρζεθαλ θαη ζπληζηνχλ ην ελ ιφγσ
εξσηεκαηνιφγην, αλ θαη αληιήζεθαλ κεηά απφ κειέηε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο
επηζηεκνληθήο -θαη φρη κφλν- αξζξνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δελ εμαληινχλ ην πιήζνο, ηελ
έληαζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ, νχηε πεξηγξάθνπλ θαηά
αλάγθε ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.
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Έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ελ ιφγσ πξνηάζεσλ ήηαλ λα
κελ κεξνιεπηνχλ, ππέξ ή θαηά, θάπνηνπ απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε (θξάηνο,
θνηλσλία, παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα) θαη λα ζθηαγξαθνχλ ζπλνιηθά ηηο ζέζεηο πνπ νη
δηαθνξεηηθέο απηέο πιεπξέο ζπρλά εθθξάδνπλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη
παξφιν πνπ νη δεθανρηψ πξνηάζεηο θαιχπηνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ ή ησλ θεξφκελσλ σο πξνβιεκάησλ- ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δελ
παχνπλ λα απνηεινχλ ελδεηθηηθέο επηινγέο πνπ ζπλζέηνπλ κία θνηλή βάζε
πξνβιεκαηηζκνχ.

6.3. Γηαδηθαζία
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνζηνιή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη
ζπλεπψο ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ ηεζζάξσλ Α.Δ.Η. ζηα
νπνία αθνξνχζε ε εκπεηξηθή εξγαζία, θαηαξηίζηεθαλ ιίζηεο κε ηηο δηεπζχλζεηο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ ελ δπλάκεη ζπκκεηερφλησλ. Ο εληνπηζκφο ησλ
αηφκσλ πνπ ζα θαινχληαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα (απνθιεηζηηθά ηα κέιε
Γ.Δ.Π. ησλ ηεζζάξσλ παλεπηζηεκίσλ) θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) ησλ ελ δπλάκεη ζπκκεηερφλησλ έγηλε κέζσ ησλ
ηζηνζειίδσλ φισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ ηεζζάξσλ Α.Δ.Η., φπνπ βξίζθνληαλ
νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ηα ζηνηρεία απηά αληιήζεθαλ απφ
ηηο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. Σα κέιε Γ.Δ.Π. γηα ηα νπνία δελ
θαηέζηε δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ εμαηξέζεθαλ απφ ην
ελ δπλάκεη δείγκα.
ηε

ζπλέρεηα,

πξνθεηκέλνπ

λα

θαηαζηεί

δπλαηή

ε

ρξήζε

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ APS-R, πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηάθξαζε ηεο ελ ιφγσ θιίκαθαο
θαζψο ήηαλ δηαζέζηκε κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ κεηάθξαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ
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εξγαιείνπ έγηλε κε ηε ζπκβνιή ηνπ θπξίνπ Γηψξγνπ Βνγηαηδή, θαζεγεηή αγγιηθήο
γιψζζαο ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ηεο Ξάλζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο
πξψηεο πηινηηθήο έξεπλαο, ην ζπλνιηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν κεηαηξάπεθε ζε
ειεθηξνληθή κνξθή. Σν ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Survey
Monkey (Professional Edition). Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε
ζπλεθηηκψληαο ηφζν ηελ απιφηεηά ηνπ φζν θαη ηελ πιεζψξα θαη επάξθεηα ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη γηα ηε δηεμαγσγή on-line εξεπλψλ. ηε ζπλέρεηα,
απεζηάιε ζε θάζε πηζαλφ ζπκκεηέρνληα ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα (e-mail)
γηα ην πιαίζην θαη ην ζθνπφ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Σν ίδην κήλπκα πεξηειάκβαλε
ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν, ν νπνίνο ελεξγνπνηνχκελνο νδεγνχζε ζηελ ειεθηξνληθή
θφξκα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ πνπ επέηξεπε ηελ
είζνδφ ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα. Ζ δηαλνκή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζηα κέιε
Γ.Δ.Π. ησλ ηεζζάξσλ Α.Δ.Η. έγηλε θαηά ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
(2009). Ζ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (S.P.S.S., Statistical Package
for Social Sciences, 15.0).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

7.1 Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε ησλ Μειώλ Γ.Δ.Π.
Πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. Ζ κέηξεζε έγηλε βάζεη ελφο απηνζρέδηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ εθηά πξνηάζεσλ. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach α ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ήηαλ 0.79 θαη θξίζεθε
ηθαλνπνηεηηθφο.
Απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ πνπ εθαξκφζηεθε, γηα λα δηεξεπλεζεί ε
εζσηεξηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εμήρζε κία ιχζε ελφο παξάγνληα φπσο
θαίλεηαη ζην ζρεηηθφ γξάθεκα Screeplot (Γξάθεκα 7.1). Απηφ ζεκαίλεη, δειαδή, φηη
ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ έλαλ εληαίν παξάγνληα, ν
νπνίνο εθπξνζσπεί ηε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζηηο εθηά επηκέξνπο
πξνηάζεηο πνπ ζπληζηνχζαλ ην εξσηεκαηνιφγην πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο
ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κέηξηα πξνο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ην
επάγγεικά ηνπο (Μ.Ο. = 3,43, Τ.Α.= 0,70). Τπελζπκίδεηαη φηη ην εχξνο ηεο θιίκαθαο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απφ 1 (ειάρηζηνο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο)
έσο 5 (κέγηζηνο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο).
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Γξάθεκα 7.1: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο αλάιπζεο παξαγόλησλ.

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπλνιηθήο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθφηεξα δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο ηθαλνπνίεζεο κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ
αθαδεκατθή ηνπο βαζκίδα θαη ηε ζπλνιηθή ηνπο εξγαζηαθή εκπεηξία.
ε φ,ηη αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θχιν ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηα
δεδνκέλα έδεημαλ φηη ε δηαθνξά ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζπκκεηερφλησλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, παξφια απηά, φηη νη άλδξεο ζπκκεηέρνληεο
εκθαλίζηεθαλ ειαθξψο πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο ηνπο
(Πίλαθαο 7.1).
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ΠΗΝΑΚΑ 7.1
Μέζνη φξνη (θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) ησλ εθηηκήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε
ζπλνιηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπο

πλνιηθή Δπαγγεικαηηθή
Ηθαλνπνίεζε

ΓΤΝΑΗΚΔ
n = 25

ΑΝΓΡΔ
n = 79

3,23
(0.76)

3,49
(0.68)

ε φ,ηη αθνξά ζηε ζρέζε ηεο ειηθίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο έδεημε φηη νη δηαθνξέο δελ
ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (r = -0,066, p > 0,05).
ε φ,ηη αθνξά ζηε ζρέζε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο έδεημε φηη
ε ζρέζε δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r = -0,054, p > 0,05).
ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο αθαδεκατθήο βαζκίδαο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο
έδεημε φηη αλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη θαηείραλ ζέζε Λέθηνξα εκθαλίζηεθαλ
ειαθξψο πην ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο. = 3,57, Τ.Α.= 0,7) απφ ηνπο Δπίθνπξνπο (Μ.Ο. =
3,29, Τ.Α.= 0,72) θαη ηνπο Αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο/Καζεγεηέο (Μ.Ο.= 3,44, Τ.Α.=
0,67), νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (F (2, 102) = 1,596, p
= 0,208).
Σέινο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηε
ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο
θαη

πάιη

δελ

παξνπζίαζε

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθέο

δηαθνξέο

κεηαμχ

ησλ

ζπκκεηερφλησλ (F(4, 100) = 0,214, p = 0,887).
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7.2 ηάζεηο ησλ Μειώλ Γ.Δ.Π. Απέλαληη ζηηο Αδπλακίεο ηεο Διιεληθήο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Δπφκελνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζε έλα ζχλνιν δεηεκάησλ ηα νπνία ζπρλά αλαθέξνληαη
σο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ησλ ζηάζεσλ
απνηεινχηαλ απφ 18, ζπλνιηθά, πξνηάζεηο θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ απνηχπσλε
θάπνην πξφβιεκα ή αδπλακία ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο δείθηεο
αμηνπηζηίαο Cronbach α ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ πςειφο (α =
0,83).
Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 7.2), ε πιεηνλφηεηα ησλ
πξνβιεκάησλ αμηνινγήζεθαλ σο αξθεηά ή πνιχ ζνβαξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
(κέζνο φξνο απαληήζεσλ απφ 4,42 έσο 3,58, βάζεη θιίκαθαο Likert 5 ζεκείσλ φπνπ
ην 1 δειψλεη απφιπηε δηαθσλία θαη ην 5 απφιπηε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηε
ζνβαξφηεηα ηνπ εξεπλψκελνπ πξνβιήκαηνο). Εεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηε
ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηα Α.Δ.Η. (βι πξφβιεκα 1: ε ειιηπήο ρξεκαηνδόηεζε ησλ
Α.Δ.Ι.… κε Μ.Ο. = 4,42), πξφβιεκα 2: ε εμάξηεζε ησλ Α.Δ.Ι. από ην θξάηνο…, κε
Μ.Ο. = 4,25 θαη ην πξφβιεκα 3: ε αδπλακία ηεο θεληξηθήο εμνπζία λα αληηιεθζεί ηα
πξνβιήκαηα ησλ Α.Δ.Ι.…, κε Μ.Ο. = 4,24), ζηε δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ
παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ, (βι. πξφβιεκα 5: ε ρσξίο καθξνπξόζεζκν ζρεδηαζκό
δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ παλεπηζηεκίσλ…, κε Μ.Ο. = 4,16), ζηνπο κεραληζκνχο
θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ (βι. πξφβιεκα 8: έιιεηςε
αμηνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο, κε Μ.Ο. = 4,00, πξφβιεκα 11: απνπζία κεραληζκώλ
αμηνιόγεζεο, κε Μ.Ο.= 3,84 θαη πξφβιεκα 14: ηξόπνο αμηνιόγεζεο θαη πξναγσγήο
ησλ αθαδεκατθώλ κε Μ.Ο.= 3,76) θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε ην πιαίζην
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πινπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ θαη ηε ζηάζε ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζηηο ζπνπδέο ηνπο
(βι. πξφβιεκα 9: ραιαξόηεηα πιαηζίνπ πινπνίεζεο ησλ ζπνπδώλ, κε Μ.Ο.= 3,97 θαη
πξφβιεκα 6: ν ηξόπνο πνπ νη θνηηεηέο αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπ, κε Μ.Ο. =
4,07, ήηαλ κεηαμχ απηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ σο ηα πην ζνβαξά απφ ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαλ κε ηελ ίδηα ηελ
παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Α.Δ.Η. αμηνινγήζεθαλ σο αξθεηά ή
πνιχ ζνβαξά (βι. πξφβιεκα 4: «ζπληερληαθή» ινγηθή θαη πξαθηηθή πνιιώλ
αθαδεκατθώλ κε Μ.Ο. = 4,17, πξφβιεκα 7: θαηνρή αθαδεκατθώλ ζέζεσλ από άηνκα
κε ειιηπή πξνζόληα, κε Μ.Ο. = 4,01, πξφβιεκα 10: θαθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ
πόξσλ, κε Μ.Ο. = 3,88 θαη πξφβιεκα 15: ε εζσζηξέθεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ, κε Μ.Ο.
= 3,58). Ωο κεηξίσο ζνβαξά (κέζνο φξνο απαληήζεσλ απφ 3,51 έσο 2,80)
αμηνινγήζεθαλ δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχζαλ ζην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (βι. πξφβιεκα 16, Μ.Ο. = 3,51), ζην βαζκφ αληαπφθξηζεο
ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο (βι. πξφβιεκα 17, Μ.Ο. =
3,30) θαη ζηε δηαθαηλφκελε επηρεηξεκαηηθνπνίεζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (βι.
πξφβιεκα 18, Μ.Ο. = 2,80).

ΠΗΝΑΚΑ 7.2
Οη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Δμεηαδόκελν Πξόβιεκα

Μ.Ο.

Σ.Α.

1. ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε/ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ησλ Α.Δ.Η.

4,42

0,83

2. ε εμάξηεζε ησλ Α.Δ.Η. απφ ην θξάηνο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα

4,25

1,08

4,24

1,08

4,17

0,96

3. ε αδπλακία ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα αληηιεθζεί ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη πξνβιήκαηα ησλ παλεπηζηεκίσλ
4. ε «ζπληερληαθή» ινγηθή θαη πξαθηηθή πνιιψλ αθαδεκατθψλ
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5. ε άλαξρε θαη ρσξίο καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ δεκηνπξγία
πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ
6. ν ηξφπνο πνπ νη θνηηεηέο/-ηξηεο αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπνπδέο
ηνπο
7. ε θαηνρή αθαδεκατθψλ ζέζεσλ απφ άηνκα κε ειιηπή πξνζφληα

4,16

1,00

4,07

0,93

4,01

1,02

8. ε έιιεηςε αμηνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο

4,00

1,04

9. ε ραιαξφηεηα ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ

3,97

1,01

10. ε θαθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απφ ηα παλεπηζηήκηα

3,88

1,05

3,84

1,05

3,84

1,17

3,83

1,10

3,76

1,05

15. ε «εζσζηξέθεηα» ησλ παλεπηζηεκίσλ

3,58

1,22

16. ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

3,51

1,19

3,30

1,15

2,80

1,38

3,88

0,51

11. ε απνπζία κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο
παλεπηζηεκίσλ θαη αθαδεκατθψλ
12. ν ππεξβνιηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ αλά ηκήκα
13. ν
ηξφπνο
εθινγήο
ησλ
δηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ
(ηκεκάησλ/παλεπηζηεκίσλ)
14. ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγήο ησλ αθαδεκατθψλ

17. ε αδπλακία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο
18. ε «επηρεηξεκαηηθνπνίεζε» ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
πλνιηθφο Μ.Ο.

Δπφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ησλ
δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δεινχκελε ζηάζε ηνπο
απέλαληη ζηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα. ε φ,ηη αθνξά ζην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ
δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
ε φ,ηη αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο αθαδεκατθήο βαζκίδαο, παξαηεξήζεθαλ
ειάρηζηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο. πγθεθξηκέλα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
εληνπίζηεθαλ ζηηο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζε ηξία απφ ηα εμεηαδφκελα
δεηήκαηα (βι. Πίλαθα 7.3) Δηδηθφηεξα, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη θαηείραλ
ζέζε επίθνπξνπ θαζεγεηή αμηνιφγεζαλ σο πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηελ θαθή
δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απφ ηα Α.Δ.Η. (Μ.Ο. = 4,21) θαη ην ζχζηεκα
εθινγήο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ (Μ.Ο. =
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4,20), νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη αλήθαλ ζηηο δχν αλψηεξεο αθαδεκατθέο βαζκίδεο
(Αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη Καζεγεηέο) αμηνιφγεζαλ σο πην έληνλν πξφβιεκα ηνλ
ππεξβνιηθφ αξηζκφ θνηηεηψλ αλά ηκήκα (Μ.Ο. = 4,32).

ΠΗΝΑΚΑ 7.3
ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο αθαδεκατθήο βαζκίδαο ζηηο
ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
Δμεηαδόκελν Πξόβιεκα

F (2, 102)

p < 0,05

Ζ θαθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απφ ηα παλεπηζηήκηα

4,012

0,021

Ο ππεξβνιηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ/ -ηξηψλ αλά ηκήκα

3,223

0,044

Ο ηξφπνο εθινγήο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ

5,058

0,008

(ηκεκάησλ/παλεπηζηεκίσλ)

ε φηη αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο, παξαηεξήζεθε κία ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ησλ εθηηκήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ηξία απφ
ηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα: ζηνλ ππεξβνιηθφ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ αλά ηκήκα (r =
0,29, p < 0,05), ζην ραιαξφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ (r = 0,24, p < 0,05)
θαη ζηελ απνπζία ζπζηεκαηηθψλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ (r = 0,20, p < 0,05). Οη πξναλαθεξζείζεο
ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο δείρλνπλ φηη ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία κέιε Γ.Δ.Π. εθηίκεζαλ σο
πην ζνβαξά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα.
Αληίζηνηρεο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο εληνπίζηεθαλ κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα θαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία.
Ωζηφζν, φηαλ ειέγρζεθε ζηαηηζηηθά ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο (κε partial out
correlation), ε αλάιπζε έδεημε φηη ε ζρέζε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε ηηο
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εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ήηαλ πιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Φαίλεηαη,
ινηπφλ, φηη ε φπνηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ησλ
ζηάζεσλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. νθείιεηαη κάιινλ ζηελ ειηθία ηνπο, σο παξεκβαίλνπζα
ζεκαληηθή κεηαβιεηή.
Σέινο, παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
ζηάζεσλ ησλ παληξεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ ή εθείλσλ πνπ ζπκβηνχζαλ ζε ζρέζε θαη
ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη ήηαλ αλχπαληξνη, ρσξηζκέλνη ή ρήξνη. Ωζηφζν, δελ
θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζψο δελ κπνξεί λα δνζεί θάπνηα ςπρνινγηθή
εξκελεία ζηηο ελ ιφγσ παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο.
Δπφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ
επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ εθηηκήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ αλάιπζε
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ εθηηκήζεσλ
ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ζε θάζε έλα απφ ηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα έδεημε φηη ηέζζεξηο
απφ απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο: ε εμάξηεζε ησλ Α.Δ.Η. απφ ην
θξάηνο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα (r = - 0,30, p < 0,05), ε δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ
ρσξίο καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ (r = - 0,27, p < 0,05), ν ηξφπνο εθινγήο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ (r = - 0,20, p < 0,05) θαη ε «ζπληερληαθή» ινγηθή πνιιψλ
αθαδεκατθψλ (r = - 0,20, p < 0,05). Απφ ηηο παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο, θαίλεηαη πψο
φζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν είλαη έλα κέινο Γ.Δ.Π. απφ ηελ εξγαζία ηνπ ηφζν
ηείλεη λα αμηνινγεί σο ιηγφηεξν ζνβαξά ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ,
θάλεθε κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εθηηκήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (r = - 0,19). Ζ ζπζρέηηζε
απηή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, παξφια απηά, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη απηή ε
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δηαθαηλνκέλε αξλεηηθή ζρέζε βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο πξναλαθεξζείζεο
αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο.
ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο αλάιπζεο θαηά ζπζηάδεο (K-means cluster analysis),
νη ζπκκεηέρνληεο δηαθξίζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ην βαζκφ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο (βι. Πίλαθα 7.4). Ζ πξψηε θαηεγνξία
πεξηειάκβαλε ηα άηνκα ηα φπνηα δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλα απφ ην επάγγεικά ηνπο (n
= 56, M.O.επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο

= 3,97, Τ.Α. = 0,37) θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία

πεξηειάκβαλε ηα άηνκα ηα νπνία δήισζαλ ζρεηηθά δπζαξεζηεκέλα κε ην επάγγεικά
ηνπο (n = 46, M.O.επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο = 2,77, Τ.Α. = 0,40).

ΠΗΝΑΚΑ 7.4
Σα ηειηθά θέληξα ησλ δχν ζπζηάδσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
πζηάδα 1

πζηάδα 2

(n = 56)

(n = 46)

πλνιηθή εθηίκεζε ηθαλνπνίεζεο

4,00

3,28

Δλζάξξπλζε ηξίηνπ γηα είζνδν ζην αθαδεκατθφ
επάγγεικα

4,00

2,57

Δπαλάιεςε ηεο ίδηαο επαγγεικαηηθήο επηινγήο

4,38

3,54

Πιήξσζε πξνζδνθηψλ

4,11

2,74

Πξφζεζε εγθαηάιεηςεο επαγγέικαηνο

4,57

3,24

Δθηίκεζε πξηλ ηελ είζνδν ζην επάγγεικα

2,89

1,41

Ηζνξξνπία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο

3,86

2,59

Γηαζηάζεηο

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο έδεημε φηη ηα άηνκα ηα νπνία αλήθαλ ζηελ πξψηε
θαηεγνξία έηεηλαλ λα αμηνινγνχλ σο ιηγφηεξν ζνβαξά ηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα
ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ηα νπνία αλήθαλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ
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παξαηεξνχκελσλ δηαθνξψλ ζηηο εθηηκήζεηο ησλ αηφκσλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ
πξνζέγγηζαλ αιιά δελ άγγημαλ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Οη
εθηηκήζεηο ησλ αηφκσλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο ζε
ηξία απφ ηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα (βι. Γξάθεκα 7.2). Δηδηθφηεξα, ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ ζηελ εθηηκήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε: ηελ
εμάξηεζε ησλ Α.Δ.Η. απφ ην θξάηνο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηελ άλαξρε δεκηνπξγία
πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγήο ησλ κειψλ
Γ.Δ.Π. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ηα άηνκα ηα νπνία ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλα
αμηνιφγεζαλ σο ιηγφηεξν ζνβαξά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα
άηνκα ηα νπνία ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλα.

Γξάθεκα 7.2: Μέζνη όξνη εθηηκήζεσλ ησλ ηξηώλ πξνβιεκάησλ από ηηο νκάδεο
ζπκκεηερόλησλ κε πςειό θαη ρακειό επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
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Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην εάλ θαη πνην απφ ηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα
κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ
Γ.Δ.Π. δηελεξγήζεθε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα (step-by step regression
analysis) κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηα
18 εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνέθπςε φηη κφλν νη
εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εμάξηεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ απφ ην θξάηνο θαη ηα
πνιηηηθά θφκκαηα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ηε δηαθχκαλζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (R = 0,25, R2 = 0,06 beta = - 0.25, t = - 2.44). Σν
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αμηνινγήζεθε σο ην δεχηεξν πην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο
ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Μ.Ο. = 4,25).

7.3 Σειεηνκαλία
Δπφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηειεηνκαλίαο ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηειεηνκαλίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ
εξγαιείν Almost Perfect Scale Revised (APS-R, Slaney et al., 2001). Όπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί, ηo APS-R απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 23 πξνηάζεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ
ηξεηο ππνθιίκαθεο: ηελ ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ (High Standards, 7
πξνηάζεηο), ηελ ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο (Discrepancy, 12 πξνηάζεηο) θαη ηελ
ππνθιίκαθα ηεο ηάμεο (Order, 5 πξνηάζεηο). Ζ θαηαλνκή ησλ 23 πξνηάζεσλ ζηηο
ηξεηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, ζχκθσλα κε ηνπο Slaney et al. (2001), δίλεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 7.5).
Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ ε νπνία έγηλε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ην εάλ ε
ειιεληθή εθδνρή ηνπ APS-R, φπσο ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλψκελν
πιεζπζκφ, επηβεβαηψλεη ηελ εζσηεξηθή δνκή ηεο πξσηφηππεο θιίκαθαο, νδήγεζε
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ζηελ αθαίξεζε ησλ πξνηάζεσλ 2 θαη 5 θαζψο δελ εθάξκνδαλ ζην ζπγθεθξηκέλν
κνληέιν. Δπαλαιακβάλνληαο ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ γηα ηηο 21 πιένλ πξνηάζεηο
θάλεθε φηη απηέο ζπκθσλνχλ κε ηελ αξρηθή ζπγθξφηεζε ησλ ππνθιηκάθσλ.

ΠΗΝΑΚΑ 7.5
Καηαλνκή ησλ 23 πξνηάζεσλ ηνπ APS-R ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο ζχκθσλα κε ηνπο
Slaney et al. (2001)

Τπνθιίκαθα ηνπ APS-R

Αύμσλ Αξηζκόο

πλνιηθόο Αξηζκόο

Πξνηάζεσλ αλά

Πξνηάζεσλ αλά

Τπνθιίκαθα

Τπνθιίκαθα

1, 5, 8, 12, 14, 18, 22

7

2, 4, 7, 10

4

Τςειά Κξηηήξηα (High
Standards)
Σάμε (Order))

3, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17,
Αζπκθσλία (Discrepancy

12
19, 20, 21, 23
ΤΝΟΛΟ

23

Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ APS-R ζηελ αξρηθή ηνπ έθδνζε
θπκαίλεηαη απφ α = 0,85 κέρξη α = 0,92 (Slaney et al., 2001). ηελ παξνχζα έξεπλα ν
δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach ζπλνιηθά γηα ην APS-R ήηαλ α = 0,87. Οη επηκέξνπο
ππνθιίκαθεο έδσζαλ επίζεο πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ
ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ ν δείθηεο Cronbach ήηαλ α = 0,76, γηα ηελ
ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο α = 0,93 θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο ηάμεο α = 0,86.
Ζ ππνθιίκαθα ηεο νξγάλσζεο δηαπηζηψζεθε απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο φηη
δελ αληαλαθιά βαζηθέο πηπρέο ηεο ηειεηνκαλίαο (βι. Stoeber & Otto, 2006). Έηζη,
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αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα αλάινγσλ εξεπλψλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία,
πξνθεηκέλνπ

λα

αλαγλσξηζηνχλ

(δπζπξνζαξκνζηηθνί

νη

ηειεηνκαλείο,

ηξεηο

θαηεγνξίεο

πξνζαξκνζηηθνί

ηειεηνκαλψλ

ηειεηνκαλείο

θαη

κε

ηειεηνκαλείο), ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κφλν ζηελ
ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο. Ζ
ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάθξηζε ησλ
ηειεηνκαλψλ απφ ηνπο κε ηειεηνκαλείο θαη ε ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο γηα ηε
δηάθξηζε

ησλ

ηειεηνκαλψλ

ζε

πξνζαξκνζηηθνχο

θαη

δπζπξνζαξκνζηηθνχο

ηειεηνκαλείο. Δηδηθφηεξα, φζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαλ πάλσ απφ 67ν
εθαηνζηεκφξην ζηελ θιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ αλαγλσξίζηεθαλ σο
ηειεηνκαλείο. ηελ ππννκάδα ησλ ηειεηνκαλψλ, φζνη βξίζθνληαλ πάλσ απφ ην 50ν
εθαηνζηεκφξην

ζηελ

θιίκαθα

ηεο

αζπκθσλίαο

ραξαθηεξίζηεθαλ

σο

δπζπξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο, ελψ απηνί πνπ βξίζθνληαλ θάησ απφ ην 50ν
εθαηνζηεκφξην ραξαθηεξίζηεθαλ σο πξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, βξέζεθαλ 57
ζπκκεηέρνληεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο κε ηειεηνκαλείο θαη 43 ζπκκεηέρνληεο πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ σο ηειεηνκαλείο (βι. Πίλαθα 7.6). ηελ ππννκάδα ησλ ηειεηνκαλψλ,
21

ζπκκεηέρνληεο

βξέζεθαλ

λα

ζπγθεληξψλνπλ

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

δπζπξνζαξκνζηηθψλ ηειεηνκαλψλ θαη 22 ζπκκεηέρνληεο ησλ πξνζαξκνζηηθψλ
ηειεηνκαλψλ.

129

ΠΗΝΑΚΑ 7.6
πρλφηεηεο, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο θαηεγνξίεο
ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ηειεηνκαλψλ, δπζπξνζαξκνζηηθψλ ηειεηνκαλψλ θαη κε
ηειεηνκαλψλ
Πξνζαξκνζηηθνί

Γπζπξνζαξκνζηηθνί Με Σειεηνκαλείο

Σειεηνκαλείο

Σειεηνκαλείο

(n = 22)

(n = 21)

(n = 57)

Τπνθιίκαθεο ηνπ
Μ.Ο

Σ.Α

Μ.Ο

Σ.Α

Μ.Ο

Τςειά θξηηήξηα

27,14

2,00

27,04

1,88

21,82

2,08

Αζπκθσλία

19,14

4,32

40,10

7,99

29,75

8,60

APS-R

Σ.Α

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππνζηεξίδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο
παξαδνρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θιίκαθα APS-R. Οη πξνζαξκνζηηθνί θαη νη
δπζπξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο, κεηαμχ ηνπο, δηαθνξνπνηνχληαη ειάρηζηα σο πξνο
ηε βαζκνινγία ηνπο ζηελ ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ (κε Μ.Ο. = 27,14 θαη
Μ.Ο. = 27,04 αληίζηνηρα), ελψ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία απφ
ηνπο κε ηειεηνκαλείο (Μ.Ο. = 21,82). Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο νη δπζπξνζαξκνζηηθνί
ηειεηνκαλείο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο ηειεηνκαλείο, εκθάληζαλ
ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο (Μ.Ο. = 40,10 θαη
Μ.Ο. = 19,14 αληίζηνηρα).
Μεηά απφ ηε δηάθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ηξεηο νκάδεο: (1) κε
ηειεηνκαλείο, (2) δπζπξνζαξκνζηηθνχο ηειεηνκαλείο θαη (3) πξνζαξκνζηηθνχο
ηειεηνκαλείο, επφκελνο ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αηφκσλ ησλ ηξηψλ νκάδσλ
ηειεηνκαλψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εξεπλψκελνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Απφ ηηο
ζρεηηθέο αλαιχζεηο θάλεθε φηη θαλέλαο απφ ηνπο εξεπλψκελνπο δεκνγξαθηθνχο
παξάγνληεο δελ δηαθνξνπνηνχζε ζεκαληηθά ηηο ηξεηο νκάδεο ηειεηνκαλψλ.
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ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, απφ ηηο αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο
κεηαμχ ησλ εξεπλψκελσλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηηο δχν ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ηειεηνκαλίαο (ζηελ
ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο θαη ζηελ ππνθιίκαθα ησλ πςειψλ θξηηεξίσλ), θάλεθε
κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ζηελ
ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο θαη ηεο ειηθίαο ηνπο (r = 0,234, p < 0,05). Σν
απνηέιεζκα απηφ δείρλεη φηη ζηα κέιε Γ.Δ.Π. κεγαιχηεξεο ειηθίαο ήηαλ εληνλφηεξε
ε αίζζεζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο θαη ηεο «πξαγκαηηθήο» (βηνχκελεο)
απφδνζεο ηνπο. Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο είλαη
απηή ε νπνία δηαθξίλεη ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο απφ ηνπο δπζπξνζαξκνζηηθνχο
ηειεηνκαλείο. Έηζη, θαη παξά ηνπ φηη κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ δελ παξαηεξήζεθαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ην ελ ιφγσ απνηέιεζκα δείρλεη κία ηάζε ε νπνία
ππνζηεξίδεη ηελ ππφζεζε ηεο ζηαδηαθήο εμέιημεο ηεο ηειεηνκαλίαο ζε κία αξλεηηθή
γηα ην άηνκν θαηάζηαζε.
ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθαλ νη δηαθνξέο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ νη ηξεηο
νκάδεο ηειεηνκαλψλ σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Δθαξκφζακε κηα
αλάιπζε δηαθχκαλζεο γηα λα εμεηάζνπκε ηελ πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηξηψλ
νκάδσλ ηειεηνκαλψλ σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. Όπσο θάλεθε
απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο, δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ ηξηψλ νκάδσλ ηειεηνκαλψλ (F(2,97) = 2,126, p > 0,05). Ωζηφζν, φπσο έδεημαλ
ηα απνηειέζκαηα (βι. Πίλαθα 7.7) απφ ηηο ηξεηο νκάδεο ηειεηνκαλψλ νη
πξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο ήηαλ απηνί νη νπνίνη εκθάληζαλ ηα πςειφηεξα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο.=3,66, Τ.Α.= 0,68), ελψ νη δπζπξνζαξκνζηηθνί
ηειεηνκαλείο εκθαλίζηεθαλ σο νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο
(Μ.Ο.= 3,22, Τ.Α.= 0,80). ε φ,ηη αθνξά ζηνπο κε ηειεηνκαλείο, ην επίπεδν ηεο
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επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο θπκάλζεθε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ δχν άιισλ νκάδσλ (Μ.Ο.= 3,39, Τ.Α.= 0,68). Ο κηθξφο αξηζκφο
ηνπ δείγκαηνο ίζσο λα κελ επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ
δηαθνξψλ, σζηφζν, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία
θαηαδεηθλχνπλ κηα ζαθή ηάζε αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο αλά θαηεγνξία ηειεηνκαλψλ.

ΠΗΝΑΚΑ 7.7
Μέζνη φξνη (θαη ηππηθέο απνθιίζεηο) ησλ εθηηκήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε
ζπλνιηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηειεηνκαλίαο

πλνιηθή
Δπαγγεικαηηθή
Ηθαλνπνίεζε

Με
Σειεηνκαλείο
n = 56
3,39
(0,68)

Γπζπξνζαξκνζηηθνί Πξνζαξκνζηηθνί
Σειεηνκαλείο
Σειεηνκαλείο
n = 21
n = 22
3,22
3,66
(0,80)

(0,68)

Δπφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θάπνηα απφ ηηο δχν
ππνθιίκαθεο ηεο ηειεηνκαλίαο (πςειά θξηηήξηα θαη αζπκθσλία) κπνξνχζε λα
πξνβιέςεη ην βαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα ην
ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα κε εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ην βαζκφ ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο ηηο δχν ππνθιίκαθεο ηεο ηειεηνκαλίαο. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε
θάλεθε φηη ε ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο απνηειεί έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ
παξάγνληα γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
κειψλ Γ.Δ.Π. (R = 0,228, R2 = 0,052, beta = - 0,228, t = - 2,31).
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ηε ζπλέρεηα ζπδεηηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη
αληηπαξαβάιινληαη κε ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8ν

ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

8.1 πδήηεζε Απνηειεζκάησλ
Σα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην
εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξέρνπλ έλα ζεκαληηθφ εχξνο
πιεξνθνξηψλ

νη

νπνίεο

ζπλδπαζηηθά

νδεγνχλ

ζε

θάπνηα

ελδηαθέξνληα

ζπκπεξάζκαηα.

8.1.1 Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε ησλ Μειώλ Γ.Δ.Π.
Πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. πνπ εξγάδνληαη ζηα ειιεληθά Α.Δ.Η. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη Έιιελεο αθαδεκατθνί ήηαλ κέηξηα πξνο αξθεηά
ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο (Μ.Ο. = 3,43, βάζεη θιίκαθαο Likert 5
ζεκείσλ). Λφγσ ηεο έιιεηςεο αλάινγσλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα, ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κφλν κε ηα
απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Όπσο θαίλεηαη (βι.
Πίλαθα 8.1), ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρψλ εξεπλψλ ησλ Ward θαη Sloane (2000), γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζηε θσηία, ησλ Eyupoglu θαη Saner
(2009), ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζηε B. Κχπξν
θαζψο θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Lacy θαη Sheehan (1997) γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζε νρηψ ρψξεο.
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ΠΗΝΑΚΑ 8.1
χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα απνηειέζκαηα αλάινγσλ
εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ
Έξεπλεο

Lacy &
Sheehan
(1997)

Ward &
Sloane
(2000)

Eyupoglu &
Saner
(2009)

Παξνύζα
Έξεπλα
(2009)

πλνιηθή
Δπαγγεικαηηθή
Ηθαλνπνίεζε

3,40

5,04*

3,74

3,43

Σεκείσζε: *Σηελ έξεπλα ησλ Ward θαη Sloane (2000), ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα Likert 7 ζεκείσλ.

Παξαθάησ

(βι.

Πίλαθα

8.2),

εκθαλίδνληαη

αλαιπηηθά

ηα

επίπεδα

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αθαδεκατθψλ ζηηο νρηψ ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα ησλ Lacy θαη Sheehan (1997). Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ην πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
εκθάληζαλ νη αθαδεκατθνί ζηηο Ζ.Π.Α. (Μ.Ο. = 3,6) ελψ, νη αθαδεκατθνί ζηελ
Γεξκαλία ήηαλ νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο. = 3,1).

ΠΗΝΑΚΑ 8.2
Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζε ησλ
αθαδεκατθψλ ζε νρηψ ρψξεο φπσο απνηππψζεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ Lacy & Sheehan
(1997, ζ. 311).

Απζηξαιία
Γεξκαλία
Υνλγθ Κνλγθ
Ηζξαήι
Μεμηθό
νπεδία
Ζλ. Βαζίιεην
Ζ.Π.Α.
ύλνιν

Μέζνο όξνο
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
3,3
3,1
3,3
3,5
3,5
3,5
3,4
3,6
3,4

Σππηθή απόθιηζε
0,7
0,7
0,8
0,7
0,9
0,7
0,7
0,8
0,8
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Γεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ησλ
δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π.
ηελ παξνχζα έξεπλα θαλέλαο απφ ηνπο εξεπλψκελνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο
(θχιν, ειηθία, εξγαζηαθή εκπεηξία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αθαδεκατθή βαζκίδα)
δελ θάλεθε λα επηδξά ζεκαληηθά ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη έξεπλεο κε αλάινγα απνηειέζκαηα (π.ρ. Castillo &
Cano, 2004). Ωζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαζηψλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (θχιν, ειηθία,
αθαδεκατθή βαζκίδα) δείρλνπλ λα επηδξνχλ ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο.
Δηδηθφηεξα, ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαζηψλ, ε ειηθία θαη ε αθαδεκατθή
βαζκίδα

επηζεκαίλνληαη

σο

θαζνξηζηηθνί

παξάγνληεο

ηεο

επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο. ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ζπκκεηέρνληεο θαη νη
ζπκκεηέρνληεο ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ηεο αθαδεκατθήο ηεξαξρίαο ηείλνπλ λα
εκθαλίδνληαη σο πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (π.ρ. Holden & Black, 1996.
Oshagbemi, 1997, 2003). Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, ε επίδξαζε ησλ ελ ιφγσ
δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ δελ είλαη απφιπηε θαη δεδνκέλε. ε κία πξφζθαηε
έξεπλα, νη Eyupoglu θαη Saner (2009) δηαπίζησζαλ φηη ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα
ηεο αθαδεκατθήο βαζκίδαο είλαη κε ζεκαληηθή ηφζν ζηε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ
ζηε Β. Κχπξν. Δηδηθφηεξα, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε αθαδεκατθή βαζκίδα θάλεθε
λα έρεη κηα ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κφλν κε ηελ εμσηεξηθή επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ, δειαδή ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ε νπνία
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ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο φπσο είλαη ν κηζζφο, νη πξναγσγέο θαη νη θπζηθέο ζπλζήθεο
ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
ε φ,ηη αθνξά ζηνλ παξάγνληα θχιν, αλ θαη ζε αξθεηέο εξγαζίεο δελ
παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (π.ρ.
Stevens, 2005. Ward & Sloane, 2000), ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαζηψλ (π.ρ.
Bilimoria et al., 2006. Hult, Callister & Sullivan, 2005), νη άλδξεο αθαδεκατθνί
εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. ηελ
παξνχζα έξεπλα ηα απνηειέζκαηα ήηαλ παξφκνηα, θαζψο νη άληξεο ζπκκεηέρνληεο
εκθαλίζηεθαλ ειαθξψο πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο ηνπο,
σζηφζν, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, νη εξγαζίεο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηε
δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο θαη ηα απνηειέζκαηά
ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ αληηθξνπφκελα (Oshagbemi, 2003). Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη, ελ
γέλεη, δχζθνιή ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ
δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
αθαδεκατθψλ.
ε φ,ηη αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαλέλαο απφ ηνπο
εξεπλψκελνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο δελ θάλεθε λα επηδξά ζεκαληηθά ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. Ο κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ηεο
παξνχζαο έξεπλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
έρνπλ δηεμαρζεί ζε ρψξεο φπνπ ε δηάξζξσζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθέξεη
ζεκαληηθά απφ ηελ ειιεληθή, κπνξεί λα εξκελεχνπλ ην γηαηί ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ
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δηαθέξνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. ην
πιαίζην απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επξεκάησλ ηεο
παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Eyupoglu θαη
Saner (2009) γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ ζηε Β. Κχπξν.

8.1.2 ηάζεηο ησλ Μειώλ Γ.Δ.Π. Απέλαληη ζηηο Αδπλακίεο ηεο Διιεληθήο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Δπφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί ην αλ νη ζηάζεηο ησλ κειψλ
Γ.Δ.Π. απέλαληη ζε 18 δεηήκαηα ηα νπνία ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο αδπλακίεο ηεο
ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ηθαλνπνίεζε. Απφ ηα 18 δεηήκαηα ηα νπνία εμεηάζηεθαλ, ηέζζεξα θάλεθαλ λα
ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π.: ε
εμάξηεζε ησλ Α.Δ.Η. απφ ην θξάηνο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ε άλαξρε επέθηαζε ηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ, ν ηξφπνο εθινγήο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη ε
«ζπληερληαθή» ινγηθή πνπ επηδεηθλχνπλ πνιινί αθαδεκατθνί. Φάλεθε πσο ηα κέιε
Γ.Δ.Π. ηα νπνία ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλα κε ηελ εξγαζία ηνπο έηεηλαλ λα
αμηνινγνχλ σο ιηγφηεξν ζνβαξά ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο νη νπνίνη ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη. Σα πξναλαθεξζέληα
πξνβιήκαηα θσηνγξαθίδνπλ δεηήκαηα ηα νπνία ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία
επηζεκαίλνληαη επίζεο σο παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (βι.
Ambrose et al., 2005. Ssesanga & Garrett, 2005).
Παξά ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ πξνβιεκάησλ
αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ αξθεηά σο πνιχ ζνβαξά, θάλεθε φηη,
ζπλνιηθά, δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ εθηηκήζεψλ
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ηνπο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Μία πηζαλή εξκελεία
είλαη φηη ηα κέιε Γ.Δ.Π. δίλνπλ έκθαζε θαη αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο εζσηεξηθέο
δηαζηάζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, δειαδή, απφ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο
θαη θαηαθέξλνπλ έηζη, λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ επξχηεξνπ
εξγαζηαθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Σα απνηειέζκαηα πνιπάξηζκσλ εξεπλψλ ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ αθαδεκατθψλ (βι. κεηαμχ άιισλ, Ambrose et al., 2005 Bellamy et al., 2003.
Meyer & Evans, 2003) ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ ππφζεζε.
Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη εθηφο ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε
εκβάζπλζε ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ δχν ζεκεία. Απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ, θάλεθε φηη νη δηδάζθνληεο ζηελ ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε
αθελφο, δελ είλαη αληίζεηνη απέλαληη ζηε ιεγφκελε «επηρεηξεκαηνπνίεζε» ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ εθαξκνγή, δειαδή, πην δηαρεηξηζηηθψλ κεζφδσλ
δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηα Α.Δ.Η. θαη, αθεηέξνπ, φηη πηζηεχνπλ φηη ε ειιεληθή
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ηε δπλακηθή λα αληηιεθζεί θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Σα ζηνηρεία απηά ππνδειψλνπλ κηα αλνηρηή
ζηάζε ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απέλαληη ζηηο
δηαθαηλφκελεο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη επξχηεξα ζηελ επξσπατθή αλψηαηε
εθπαίδεπζε θαη νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε κία ζηελφηεξε πξνζέγγηζε θαη ζπλεξγαζία
ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηα
παλεπηζηήκηα.
Σα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα εληνπίζηεθαλ ζηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηα
παλεπηζηήκηα (π.ρ. ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε, ζηελφο θξαηηθφο έιεγρνο). Σν ζηνηρείν
απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξζέληα ίζσο ππνδειψλνπλ φηη νη έληνλεο
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αληηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ ην δηάζηεκα απηφ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο γηα ηελ
αλακφξθσζε ηεο ειιεληθή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απνξξένπλ, ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ,
φρη απφ κία ελ γέλεη αληίζεζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζηελ αλακφξθσζε
ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά απφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο
απέλαληη ζηηο δπλάκεηο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο
απαηηνχκελνπο κεηαζρεκαηηζκνχο. Σφζν ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο φζν θαη ε έληνλε
επηθπιαθηηθφηεηα πνπ ηε ζπλνδεχεη σο πξνο ηηο πξνζέζεηο πνπ ππνθηλνχλ ηηο
πξνσζνχκελεο αιιαγέο θαίλεηαη λα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο θαη ζηηο θαθέο εκπεηξίεο ηνπ
παξειζφληνο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθαλ ή/θαη
κεζνδεχηεθαλ παιηφηεξεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (βι. Billiris, 2007.
Psacharopoulos, 2003b, φπσο αλαθέξεηαη απφ Stamoulas, 2006).
ε φ,ηη αθνξά ζηελ πηζαλή επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηε
δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. απέλαληη ζηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα,
ηα απνηειέζκαηα πνηθίινπλ αλά εξεπλψκελν παξάγνληα. ε φ,ηη αθνξά ζην θχιν ησλ
ζπκκεηερφλησλ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ. ε ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή βαζκίδα, ηελ ειηθία θαη ηελ εξγαζηαθή
εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξαηεξήζεθαλ πεξηνξηζκέλεο δηαθνξέο σο πξνο ην
πφζν έληνλα αμηνιφγεζαλ ηα επηκέξνπο δεηήκαηα. Σέινο, παξαηεξήζεθαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη ήηαλ έγγακνη ή ζε ζρέζε,
θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αλήθαλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο (άγακνη,
δηεδεπγκέλνη, ρήξνη). Φαίλεηαη, σζηφζν, λα κελ ππάξρεη θάπνηα επαξθήο ςπρνινγηθή
εξκελεία γηα ηηο παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο.
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8.1.3 Σειεηνκαλία θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Δπφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
ηειεηνκαλίαο ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ε ζπκθσλία κε ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο, ην
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο εληνπίζηεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζην
ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ θαζψο ην 43% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαγλσξίζηεθαλ σο
ηειεηνκαλείο. Μάιηζηα, απφ απηνχο νη κηζνί θάλεθαλ λα ζπγθεληξψλνπλ
ραξαθηεξηζηηθά δπζπξνζαξκνζηηθψλ ηειεηνκαλψλ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο αλάινγσλ
δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
αλαθνξηθά κε ηελ ηειεηνκαλία ζηνπο θαζεγεηέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ
είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα
απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ.
Παξά ηελ έιιεηςε εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ, θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα
ππνζηεξηρζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ απηά ηα πςειά πνζνζηά ηειεηνκαλίαο. Σα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη
επαγγεικαηηθά ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα (πνιιαπιφηεηα απαηηήζεσλ θαη πηέζεσλ,
αλάγθε γηα κέγηζηα απνηειέζκαηα ζπρλά κε ειιηπή κέζα, έληνλνο αληαγσληζκφο,
πεξηνξηζκέλε αλαηξνθνδφηεζε, ζπλερείο αμηνινγήζεηο) θαίλεηαη λα θαιιηεξγνχλ έλα
αξθεηά εχθνξν έδαθνο γηα ηελ εθδήισζε ηειεηνκαλψλ ζπκπεξηθνξψλ (βι. Dunn et
al., 2006). Απφ ηα πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ην αθαδεκατθφ θαη ην
εξγαζηαθφ είλαη απηά ζηα νπνία νη επηδξάζεηο ηεο ηειεηνκαλίαο εληνπίδνληαη
εληνλφηεξα (Slaney & Ashby, 1996). Σν ζηνηρείν απηφ ζπληζηά κία δεχηεξε πηζαλή
εξκελεία.
Ζ ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα είλαη ίζσο ε κφλε ζηελ νπνία θαηά έλα
ηδηαίηεξν ηξφπν ηα δχν απηά πιαίζηα αιιειεπηδξνχλ έληνλα θαη βξίζθνληαη ζε κία
«ζπκβησηηθή» ζρέζε ζρεδφλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο
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ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ. Λφγσ ηεο θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ
επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, νη πςειέο επηδφζεηο
αθαδεκατθήο πθήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο πςειέο επηδφζεηο
επαγγεικαηηθήο πθήο.
ε φ,ηη αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζην επίπεδν ηεο
ηειεηνκαλίαο, ζηελ παξνχζα έξεπλα θαλέλαο απφ ηνπο εξεπλψκελνπο παξάγνληεο δελ
θάλεθε λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηηο ηξεηο νκάδεο ηειεηνκαλψλ. Σα ζηνηρεία απφ ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ θπξηφηεξσλ δεκνγξαθηθψλ
παξαγφλησλ (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε) είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλα θαη
ζε κεγάιν βαζκφ αληηθξνπφκελα. ε φ,ηη αθνξά ζηνλ παξάγνληα θχιν, ν νπνίνο είλαη
ν παξάγνληαο εθείλνο ηνπ νπνίνπ νη πηζαλέο επηδξάζεηο ζηελ ηειεηνκαλία έρνπλ
κειεηεζεί εθηελέζηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα
απνηειέζκαηα εξεπλψλ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εθδήισζε ηεο ηειεηνκαλίαο
(βι. Blankstein et al., 2008).
Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο ειηθίαο, αμίδεη λα
επηζεκαλζεί φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε κία ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο
ειηθίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ηειεηνκαλίαο, ε νπνία πιεζίαζε, σζηφζν, δελ άγγημε ην
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Απηή ε δηαθαηλφκελε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ειηθίαο θαη
ηειεηνκαλίαο, αλ θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή, απνηππψλεη κία ηάζε ε νπνία
αληαλαθιά ηελ άπνςε ησλ Shafran θαη Mansell (2001), γηα ηε ζηαδηαθή εμέιημε ηεο
ηειεηνκαλίαο ζε κία αξλεηηθή γηα ην άηνκν θαηάζηαζε.
Δπφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο
ηειεηνκαλίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. ηελ παξνχζα έξεπλα
πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίζηεθαλ νη πξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο,
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ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη νη κε ηειεηνκαλείο ελψ νη δπζπξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο
ζεκείσζαλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Αλ θαη ην
επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δελ θάλεθε λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά
ζηηο ηξεηο νκάδεο ηειεηνκαλψλ, γεγνλφο πνπ ίζσο νθείιεηαη ζην κηθξφ αξηζκφ ηνπ
δείγκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηελ γεληθή
ππφζεζε φηη ηα άηνκα ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ εληνλφηεξα ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο
ηειεηνκαλίαο ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλα κε ηελ εξγαζία ηνπο (βι. Flett
et al., 1995. Fry, 1995. Wittenberg & Norcross, 2001)
Οη έξεπλεο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηειεηνκαλίαο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο.
Δπηπιένλ, ζηηο ελ ιφγσ έξεπλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο γηα ηε
κέηξεζε ηεο ηειεηνκαλίαο. Σν ζηνηρείν απηφ θαζηζηά αθφκα πην δχζθνιε ηελ
αληηπαξαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. ε κία πξφζθαηε έξεπλα
(βι. Bousman, 2007) κειεηήζεθε, κεηαμχ άιισλ, ε επίδξαζε ηεο ηειεηνκαλίαο ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Μεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ηειεηνκαλίαο ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα ήηαλ θαη ε
θιίκαθα APS-R ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σα ζηνηρεία
απηά καο επηηξέπνπλ λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν εξεπλψλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ θιηκάθσζε ηνπ
επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αλά θαηεγνξία ηειεηνκαλψλ βξίζθνληαη
ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Bousman (2007). Σν
γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζην κηθξφ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο. ε θάζε
πεξίπησζε θαη παξά ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο, είλαη δχζθνιν λα παξαβιεθζεί φηη
ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππνδειψλνπλ κία ζαθή ηάζε γηα ηε
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δηαθνξνπνίεζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο

ζηηο

ηξεηο

νκάδεο

ησλ

ηειεηνκαλψλ.

8.1.4 Παξάγνληεο Πξόβιεςεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δηεξεπλήζεθε ην εάλ ν βαζκφο
ηειεηνκαλίαο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ή/θαη νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα δηάθνξα
δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξνχζαλ λα
πξνβιέςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. ε φ,ηη αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ηεο
ηειεηνκαλίαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
ππνθιίκαθα

ηεο

αζπκθσλίαο

κπνξνχζαλ

λα

πξνβιέςνπλ

ην

βαζκφ

ηεο

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Σν γεγνλφο φηη ε θιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο είλαη
απηή ε νπνία δηαρσξίδεη ηνπο δπζπξνζαξκνζηηθνχο απφ ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο
ηειεηνκαλείο, δειαδή, ηηο νκάδεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξαηεξήζεθαλ νη κεγαιχηεξεο
δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο. = 3,22 θαη Μ.Ο. =
3,66, αληίζηνηρα), ελδέρεηαη λα εξκελεχεη ην γηαηί ε ππνθιίκαθα ηεο αζπκθσλίαο
απνηειεί έλαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π..
ε φ,ηη αθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο
ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κφλν ζε έλα απφ ηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα,
θαη ζπγθεθξηκέλα ε εμάξηεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ από ην θξάηνο θαη ηα πνιηηηθά
θόκκαηα, νη εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θάλεθαλ λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
πξνβιεπηηθή ηζρχ γηα ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
κειψλ Γ.Δ.Π. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αμηνινγήζεθε σο
ην δεχηεξν πην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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Σν ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη έληνλα
ζπγθεληξσηηθφ θαη ην θξάηνο πέξα απφ ηα δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο νπζηαζηηθά
ειέγρεη θαη πνιιέο άιιεο παξακέηξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο
εξγαζηαθήο δσήο ησλ αθαδεκατθψλ (βι. Bourantas et al., 2001). Ίζσο, ινηπφλ, ην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα λα ιεηηνπξγεί σο «νκπξέια» πεξηιακβάλνληαο, έκκεζα,
δηάθνξεο παξακέηξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
αθαδεκατθψλ, ζηνηρείν ην νπνίν ελδέρεηαη λα εξκελεχεη ην γηαηί νη ζηάζεηο ησλ
κειψλ Γ.Δ.Π.. απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απνηειεί έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ
παξάγνληα γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
κειψλ Γ.Δ.Π..

8.2 Αλαθεθαιαίσζε θαη πκπεξάζκαηα
Σν παξφλ θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ
απνηειεζκάησλ

ηεο

έξεπλαο

θαη

ηελ

παξάζεζε

νξηζκέλσλ

γεληθφηεξσλ

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ. Σα ζηνηρεία απηά θξίλεηαη φηη, κεηαμχ
άιισλ, παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ ηα νπνία κειεηήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία.
Σν απηνζρέδην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα
εξγαζία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πξνζέγγηζε
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα. ην πιαίζην απηφ,
εμεηάζζεθαλ πνιιαπιέο πηζαλέο παξάκεηξνη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (π.ρ.
πιήξσζε πξνζδνθηψλ, ηθαλνπνίεζε ζε επίπεδν θαξηέξαο, πξφζεζε εγθαηάιεηςεο ηνπ
επαγγέικαηνο, επαλάιεςε ηεο ίδηαο επαγγεικαηηθήο επηινγήο, αμηνιφγεζε
επαγγέικαηνο πξηλ ηελ είζνδν ζε απηφ). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach ηνπ

145

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (α = 0,79) θαη ην γεγνλφο φηη ε αλάιπζε
παξαγφλησλ, ε νπνία δηεμήρζε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε εζσηεξηθή δνκή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, έδσζε κία ιχζε ελφο παξάγνληα ζπλεγνξνχλ ζην φηη ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε νπνία είλαη κία ηδηαίηεξα ζχλζεηε κεηαβιεηή,
αληαλαθιά πιήζνο ελδφκπρσλ ζθέςεσλ πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ζην εξγαζηαθφ παξφλ
ελφο αηφκνπ αιιά θαη ηηο πξνεγεζείζεο εκπεηξίεο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ θαη ηηο
κειινληηθέο ηνπ πξνζδνθίεο.
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηεξεπλήζεθε,
κεηαμχ άιισλ, ζε ζρέζε θαη κε κία κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο, ηελ ηειεηνκαλία.
Γελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηξηψλ νκάδσλ (κε
ηειεηνκαλείο, πξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο, δπζπξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο),
σζηφζν θάλεθε φηη νη πξνζαξκνζηηθνί ηειεηνκαλείο ήηαλ νη πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη, κε ηνπο δπζπξνζαξκνζηηθνχο ηειεηνκαλείο λα βξίζθνληαη ζηνλ
αληίπνδα, ζεκεηψλνληαο ηα ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
Δπηπιένλ, απφ ηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο θάλεθε φηη κία απφ ππνθιίκαθεο ηεο
ηειεηνκαλίαο (ππνθιίκαθα αζπκθσλίαο) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ
πξφβιεςε ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π..
Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ππνδειψλνπλ: (α) φηη ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο πξνδηαζέζεηο
ελφο αηφκνπ θαη (β) φηη ε ηειεηνκαλία, σο κεηαβιεηή πξνζσπηθφηεηαο, κπνξεί λα
έρεη θαη αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηα άηνκα θαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ πξνζσπηθφηεηαο θαη ζε άιινπο θπζηνινγηθνχο (κε θιηληθνχο)
εξγαδφκελνπο πιεζπζκνχο.
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα κέιε Γ.Δ.Π. εκθαλίζηεθαλ
κέηξηα πξνο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ην επάγγεικά ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη
αλαγλψξηζαλ ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ αδπλακηψλ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, νη αδπλακίεο απηέο δελ θάλεθε λα επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην επίπεδν ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζε. Σν πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο
επαγγεικαηηθήο

ηνπο

δξαζηεξηφηεηαο

είλαη

απηέο

πνπ

επηηπγράλνπλ

λα

αληηζηαζκίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ππαξθηψλ αδπλακηψλ ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν
θάπνηαο κειινληηθήο εξγαζίαο. Θα κπνξνχζακε, σζηφζν, λα πνχκε, κε κηα ζρεηηθή
βεβαηφηεηα, φηη ην πεξηερφκελν απηήο θαζαπηήο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε ζεκαζία
πνπ απνδίδνπλ ζηηο εζσηεξηθέο/ζπκβνιηθέο δηαηάζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη ηα
ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θχξηνη αληηζηαζκηζηηθνί παξάγνληεο.
Κιείλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα θαη πξνθεηκέλνπ ηα πξναλαθεξζέληα
ζπκπεξάζκαηα λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά, απαηηείηαη λα
επηζεκαλζνχλ νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη αδπλακίεο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο
εξγαζίαο. Ο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο, πνπ, κεηαμχ άιισλ, θαζηζηά
επηζθαιή ηελ εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαζνιηθήο ηζρχνο, ην φηη έλα ηφζν
ζχλζεην θαηλνκέλνπ φπσο είλαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κειεηήζεθε κέζσ
απνθιεηζηηθά πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ην φηη ε έξεπλα δηεμήρζε ειεθηξνληθά
ζπληζηνχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο εξεπλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη θάπνηεο απφ ηηο
θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη
ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηγξάθνπλ έλα ζχλνιν ζπζρεηίζεσλ
κεηαμχ ησλ εξεπλψκελσλ κεηαβιεηψλ θαη φρη αηηηψδεηο ζρέζεηο.
Παξά ηηο φπνηεο αδπλακίεο, ε παξνχζα εξγαζία ζπληζηά έλα πξψην βήκα γηα
ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ
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ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ δηεμαγσγή αλάινγσλ εξεπλψλ κεγαιχηεξνπ
εχξνπο, δειαδή κε ζπκκεηέρνληεο θαη άιιεο θαηεγνξίεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
ησλ Α.Δ.Η. ή ηνπο δηδάζθνληεο ζηα Σ.Δ.Η., θαζψο θαη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ ζα
πξνζεγγίδνπλ ην ζπγθξηκέλν ζέκα κέζσ ηφζν πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ
ζηνηρείσλ, ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ. Ζ
ζε βάζνο κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη ε αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ηφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, επλφεηα, έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα
φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (δηδάζθνληεο, θνηηεηέο, θνηλσλία). Βειηηψλνληαο ηνπο
φξνπο εξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ, δηεπθνιχλεηαη θαη γίλεηαη πην απνδνηηθή ε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, βειηηψλεηαη ε παξερφκελε εθπαίδεπζε, δηεπθνιχλεηαη ε
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηειηθά πξνάγεηαη, ζπλνιηθά, ν
ξφινο θαη ην έξγν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
ε κηα επνρή φπνπ νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε παγθνζκίσο- νμχλνληαη, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία ε ηφλσζε ηνπ εζηθνχ
ησλ δηδαζθφλησλ ζε απηήλ, ησλ πξνζψπσλ, δειαδή, πνπ θαηά θχξην ιφγν θαινχληαη
λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά φ,ηη ζεκαηνδνηεί απηή ε πεξίνδνο αιιαγήο. Ζ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, σζηφζν, είλαη έλα κφλν απφ ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη ηα νπνία ζα ήηαλ ρξήζηκν λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ.
Καζψο ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζεγγίδεη ηα «δηαρεηξηζηηθά» πξφηππα
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ε εξγαζηαθή ςπρνινγία πιεζηάδεη ην δεκφζην ηνκέα
θαη εηδηθφηεξα ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο, αλνίγεηαη έλα επξχ, ελδηαθέξνλ -θαη
βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ- ρξήζηκν πεδίν έξεπλαο.
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8.3 Δπίινγνο
Σν παλεπηζηήκην αλέθαζελ πξνζαξκνδφηαλ ζε λέα δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγνχζε
σο θνηλσλφο θαη θνξέαο ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ. Ωζηφζν, ζήκεξα, θηλνχκελν
«…πξνο ηα εκπξφο πεξηζζφηεξν βίαηα απφ πνηέ» (Κνηξφγηαλλνο, 2002, ζ. 64),
θαίλεηαη λα παιεχεη λα αλαθαιχςεη/δηαθπιάμεη/επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζέζε ηνπ ζηε
ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. ηελ επνρή ηεο ππεξπνιππινθόηεηαο (βι. Welch, 2005),
ζπρλά πξνρσξά, κε γλσξίδνληαο πνηα πξέπεη λα είλαη ηα επφκελα βήκαηά ηνπ ή πφζν
αζθαιήο είλαη ν δξφκνο ζηνλ νπνίνλ θάζε θνξά επηιέγεη λα βαδίζεη. «Ενχκε ζε κία
επνρή αβεβαηφηεηαο,…φπνπ ειπίδνπκε κε αζάθεηα θαη θνβνχκεζα κε αθξίβεηα»
(Κνηξφγηαλλνο, 2002, ζ. 61). Γηα ηνπο πην αηζηφδνμνπο, ε θξίζε απφ ηελ νπνία
δηέξρεηαη

ε

αλψηαηε

εθπαίδεπζε,

παγθνζκίσο,

είλαη

κηα

αθφκα

θάζε

κεηαζρεκαηηζκνχ, ελψ γηα ηνπο πην απαηζηφδνμνπο είλαη ε θαηάξξεπζε θαη ην ηέινο
ηνπ παλεπηζηεκίνπ φπσο ην γλσξίδακε κέρξη ζήκεξα.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη αλαδεηνχλ θη απηνί
ηα φξηα θαη ηνπο φξνπο ηνπ δηθνχ ηνπο ξφινπ. Ζ θξηηηθή ηελ νπνία ζπρλά δέρνληαη
(έζσζελ θαη έμσζελ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο) ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ δελ είλαη
αλαίηηα. Ο θφζκνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ δελ είλαη ηδαληθά πιαζκέλνο, φπσο άιισζηε
θαη ν θφζκνο έμσ απφ απηφλ. Βέβαηα, ζε έλα ρψξν φπνπ ηδαληθά πξπηαλεχεη ε πςειή
θαιιηέξγεηα θαη ε πλεπκαηηθφηεηα, ηα παξαπηψκαηα θαη ηα ιάζε εχινγα παίξλνπλ
κεγαιχηεξεο, νπζηαζηηθέο θαη ζπκβνιηθέο, δηαζηάζεηο. Οη φπνηεο αδπλακίεο θαη
παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σζηφζν, δελ
ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο εθαιηήξηα κίαο ηζνπεδσηηθήο, παζεηηθήο θαη
κεδεληζηηθήο ζηάζεο. Δμάιινπ, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ζπζηήκαηα ηα φξηα ηεο
αηνκηθήο επζχλεο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα., πφζν κάιινλ ζε
ζπζηήκαηα ηφζν πνιχπινθα φζν απηφ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
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Οη ππνδνκέο, νη νηθνλνκηθνί πφξνη, νη νξζέο πνιηηηθέο απνθάζεηο, φζν
απαξαίηεηα ζηνηρεία θη αλ είλαη γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ δελ κπνξνχλ λα ππεξθεξάζνπλ ηε ζπκβνιή θαη ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ
παξάγνληα θαη δελ κπνξνχλ παξά λα ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζην έξγν ηνπ. Ζ
αλψηαηε εθπαίδεπζε, αθφκα θαη ζηηο ηδαληθφηεξεο ζπλζήθεο (ζε φξνπο νξγάλσζεο,
ρξεκαηνδφηεζεο θηι) δελ ιεηηνπξγεί σο κία απξνζδηφξηζηε, κεραληζηηθή θαηαζθεπή
πνπ παξαιακβάλεη καζεηέο θαη ηνπο απνδίδεη απηφκαηα σο επζπλείδεηνπο πνιίηεο
θαη θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο/εξγαδφκελνπο. Οη ίδηνη νη δηδάζθνληεο είραλ θαη
έρνπλ έλαλ εμαηξεηηθά θξίζηκν ξφιν ζε απηήλ ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Ωζηφζν, ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ίζσο πεξηζζφηεξν έληνλα απφ πνηέ, νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη
είλαη αληηκέησπνη κε κία νμχηαηε απαμίσζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο, ηφζν απφ
ηελ πνιηηεία φζν θαη απφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο. Σν γεγνλφο απηφ πιήηηεη
ζηαδηαθά θαη ηελ απηνεηθφλα ηνπο θαη έρεη πνιιαπιέο ζπλέπεηεο ζηα ίδηα ηα άηνκα,
ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο θαη επξχηεξα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε πξνζέγγηζε ησλ κειψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
επαγγεικαηηθήο νκάδαο θαη ε κειέηε ησλ πνιιαπιψλ πηπρψλ ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο έρνπλ ην δηθφ ηνπο εηδηθφ βάξνο θαη ηε δηθή
ηνπο ζεκαζία.
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