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Περίληψη
Σκοπό της εργασίας αυτής αποτελεί η µελέτη της συµβολής των προγραµµάτων
MBA (Master of Business Administration) στην αύξηση των ικανοτήτων την
αποφοίτων, στην ενίσχυση των γνώσεών τους σε συγκεκριµένα γνωστικά
αντικείµενα, στην επαγγελµατική τους εξέλιξη και επιτυχία καθώς και στην αύξηση
των αποδοχών τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των νέων
αποτελεσµάτων µε αυτά που προέκυψαν από την παλαιότερη έρευνα των Dimitrios
M. Mihail, Kristina Antigoni Elefterie, "Perceived effects of an MBA degree on
employability and career advancement: The case of Greece". Για την διεξαγωγή της
έρευνας µελετήθηκαν µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου (on – line) οι απόψεις
αποφοίτων του ∆ΠΜΣ στην Οργάνωση Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας.
Σύµφωνα µε τ’ αποτελέσµατα της έρευνας, το MBA συνεισφέρει σε σηµαντικό
βαθµό στην αύξηση των ικανοτήτων των ατόµων καθώς και στην ενίσχυση των
γνώσεων των αποφοίτων στα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα που µελετήθηκαν.
Όσον αφορά στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, οι απόψεις διίστανται ως ένα βαθµό.
Αν και οι απόφοιτοι θεωρούν πως το MBA δεν συνεισέφερε σηµαντικά ως κριτήριο
πρόσληψης, πιστεύουν πως συνέβαλε σηµαντικά στην εύρεση απασχόλησης µε
καλύτερους και βελτιωµένους όρους εργασίας. Όσον αφορά στις προαγωγές, η
πλειοψηφία των συµµετεχόντων δεν διαπίστωσε σηµαντικά οφέλη, ενώ όσον αφορά
στην αύξηση των αποδοχών µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ελαφρώς
περισσότεροι από τους µισούς διαπίστωσαν αύξηση µισθού.
Τέλος, µετά από την σύγκριση των ευρηµάτων των δύο εργασιών, προκύπτει πως
τ’ αποτελέσµατα σχεδόν ταυτίζονται όσον αφορά στην συµβολή του προγράµµατος
MBA στις ικανότητες των ατόµων καθώς και στην αύξηση των αποδοχών. Όσον
αφορά στην επαγγελµατική εξέλιξη, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις στην γενικότερη
εικόνα αν και σε ορισµένες µεµονωµένες µεταβλητές τα αποτελέσµατα συγκλίνουν.
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Εισαγωγή
Σκοπό της εργασίας αυτής αποτελεί η µελέτη της συµβολής των προγραµµάτων
MBA (Master of Business Administration) στην επαγγελµατική εξέλιξη και επιτυχία
καθώς και στην αύξηση του µισθού των αποφοίτων στην Ελλάδα. Για τους σκοπούς
της εργασίας, µελετήθηκαν οι απόψεις των αποφοίτων του ∆ΠΜΣ στην Οργάνωση
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Εκτός από την επαγγελµατική
εξέλιξη ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αφοµοίωση των συγκεκριµένων ικανοτήτων
που
θεωρητικά τουλάχιστον πρέπει να προσφέρει ένα πρόγραµµα MBA.
Επιπροσθέτως, σκοπός ήταν και η σύγκριση των νέων αποτελεσµάτων µε αυτά που
προέκυψαν από την παλαιότερη έρευνα των Dimitrios M. Mihail, Kristina Antigoni
Elefterie, "Perceived effects of an MBA degree on employability and career
advancement: The case of Greece".
Ελλάδα και Επιχειρήσεις
Η Ελλάδα αποτελεί µία µεταβατική οικονοµία. Έχοντας πραγµατοποιήσει
αξιοσηµείωτη πρόοδο προς τη µακροοικονοµική ολοκλήρωση, έγινε µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτέλεσε παράδειγµα και για άλλες υποψήφιες οικονοµίες
(για παράδειγµα χώρες της Ανατολική Ευρώπης όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία).
Η τεχνολογική επανάσταση και η πορεία προς την παγκοσµιοποίηση αποτελούν
µεγάλες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, καταστώντας δυσκολότερη την διατήρηση
της ανταγωνιστικότητάς τους.
Σύµφωνα µε την έρευνα των Spanos et al. (2001), οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές αλλαγές σε 3 διαστάσεις, στην στρατηγική, στην
δοµή της οργάνωσης και στις διαδικασίες. Επίσης προέκυψε πως ανεξαρτήτως
µεγέθους, η στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων έχει πλέον προσανατολιστεί
στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας καθώς και στον
αυστηρότερο έλεγχο του κόστους. Παραπέρα, δείχνουν να αναγνωρίζουν την
σπουδαιότητα και σηµασία του ανθρώπινου κεφαλαίου, κάτι που γίνεται εµφανές από
την αυξηµένη σηµασία στις δεξιότητες των εργαζοµένων. Προφανώς, σε µία
προσπάθεια αλλαγής προς ένα περισσότερο οργανωµένο µοντέλο διοίκησης, οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν την τάση να αυξάνουν αντί να µειώνουν τα
ιεραρχικά τους επίπεδα και τις διοικητικές θέσεις µεσαίου επιπέδου, ενώ δίνουν
µεγαλύτερη έµφαση στις τυποποιηµένες διαδικασίες.
Γενικότερα, σύµφωνα µε τ’ αποτελέσµατα, οι κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως µεγέθους, δείχνουν πλήρως συνειδητοποιηµένες για τις σηµαντικές
αλλαγές που θα πρέπει να εξετάσουν στο εγγύς µέλλον. Σύµφωνα µε πρόσφατα
εµπειρικά στοιχεία, η εισαγωγή της Ελλάδας στην ΕΕ αλλά και οι προοπτικές
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συναγωνισµού στην Ευρώπη φαίνεται να έχουν καταληκτική δράση, µε αποτέλεσµα
την άµεση εξέλιξη των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη πολλών θυγατρικών
επιχειρήσεων των πολυεθνικών, η ισχυρή αναζήτηση για εκσυγχρονισµό, η επέκταση
σε γειτονικές χώρες καθώς και η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, έχουν όλα συµβάλει
προς την ανάπτυξη ενός ∆υτικού επαγγελµατικού τύπου διοίκησης. Λογικά, η τάση
αυτή θα συνεχιστεί και θα γενικευτεί σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς ο
συναγωνισµός πλέον µέσα στην ΕΕ αποτελεί καθηµερινή πραγµατικότητα.
Οι Makridakis et al. (1997), αναφέρονται στο φαινόµενο του δυϊσµού και
σηµειώνουν πως είναι ακόµα περισσότερο εµφανές µεταξύ των ελληνικών
επιχειρήσεων και των διοικήσεών τους. Σύµφωνα µε την παραδοχή αυτή, από την µία
πλευρά (στο ένα άκρο) υπάρχουν οι θυγατρικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι CEOs και οι ανώτεροι υπάλληλοι των οποίων
αποτελούν επαγγελµατίες managers. Από την άλλη πλευρά (στο άλλο άκρο)
υπάρχουν οι οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις, οι οποίες διοικούνται (τις
περισσότερες φορές) από τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη τους ή τους απογόνους του / µέλη
της οικογενείας του. Εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, οι CEOs και οι ανώτεροι
υπάλληλοι των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν διαθέτουν κάποια διοικητική
εµπειρία εκτός από αυτή που αποκόµισαν στην δική τους επιχείρηση, ούτε και
γνωρίζουν τις πρακτικές management που εφαρµόζονται σε άλλες επιχειρήσεις εκτός
της Ελλάδας. Συνήθως δεν είναι σε θέση να διαπιστώσουν αν κάτι δεν αρµόζει µε το
στυλ / πρότυπο διοίκησης (management style) που εφαρµόζουν, τον τρόπο µε τον
οποίο έχει οργανωθεί και λειτουργεί η επιχείρησή τους ή την µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα της επιχείρησης. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι έλληνες CEOs είναι
καλά µορφωµένοι, 90% εκ των οποίων είναι κάτοχοι πτυχίων πανεπιστηµίου, ενώ
λίγο περισσότεροι από τον 1 / 3 είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών MBA. Από τις
απαντήσεις της πλειοψηφίας των ελλήνων CEOs, προκύπτει πως ήταν άκρως
ενηµερωµένοι σχετικά µε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, εργαλεία
διοίκησης και τεχνικές καθώς και µε τις δηµοφιλέστερες τάσεις που επικρατούν στο
management και στο περιβάλλον.
Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία αλλά και στοιχεία από άλλες δυτικές χώρες
αναπτυγµένης βιοµηχανικής ανάπτυξης, είναι εµφανές πως η επιλογή του
προσωπικού διοίκησης στις ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη.
Από την άλλη µεριά, σχεδόν όλες οι ξένες καθώς και µερικές ελληνικές επιχειρήσεις
δείχνουν να χρησιµοποιούν συστηµατικές τεχνικές επιλογής του προσωπικού
(Papalexandris, 1987).
Οι Bourantas et al.1997, σε έρευνά τους συµπέραναν πως τα σηµαντικότερα
χαρακτηριστικά του ελληνικού management (τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές του
1990) ήταν τα ακόλουθα :
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1. Συγκέντρωση δύναµης και ελέγχου στα χέρια της ανώτατης διοίκησης (top
management)
2. Έλλειψη νέων συστηµάτων για υποστήριξη των στρατηγικών αποφάσεων.
Εάν δεχτούµε την άποψη πως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προσαρµόζονται
ευκολότερα στο εθνικό πλαίσιο, τότε το management στην Ελλάδα πρέπει να
καταβάλλει δυνάµεις ώστε να κερδίσει το χαµένο έδαφος για να προσαρµοστεί στο
νέο περιβάλλον. Αν συµβαίνει αυτό, τότε ενισχύονται οι κριτικές περί έλλειψης
επαγγελµατισµού στις τάξεις της ανώτατης διοίκησης, κάτι που έχει προκύψει από
παλαιότερη έρευνα. Για παράδειγµα, οι Bourantas and Mantes (1988) παρείχαν
στοιχεία πως µόνο το 11% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιµοποιούσαν
συστηµατικά ποιοτικές µεθόδους πρόβλεψης (π.χ, σενάρια, µέθοδο Delphi, κλπ), ενώ
µόνο µία στις 3 επιχειρήσεις χρησιµοποιούσαν την SWOT ανάλυση (δυνατά σηµεία,
αδύνατα σηµεία, ευκαιρίες, απειλές).
Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, το management στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται σαν
ένα σύστηµα διοίκησης δυτικού τύπου, το οποίο ακόµα δεν έχει φτάσει σε υψηλό
επίπεδο εκσυγχρονισµού και υιοθέτησης επιστηµονικών και αναλυτικών µεθόδων και
τεχνικών. Η διαφοροποίηση του management στην Ελλάδα σε σχέση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες έγκειται µόνο στον βαθµό ανάπτυξής του και δεν αποτελεί ένα
διαφορετικό µοντέλο.
Επιπροσθέτως, η υπανάπτυξη του management στον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να
αποδοθεί κυρίως στον οικογενειακό χαρακτήρα και στο µικρό µέγεθος των
περισσότερων επιχειρήσεων (Georgas, 1993). Παραπέρα, η παραδοσιακή δοµή και
λειτουργία του ελληνικού κράτους καθώς και η συνεχόµενη και απρόβλεπτη
παρέµβασή του, ειδικότερα πριν την ένταξη στην ΕΕ, δεν ενθάρρυνε τον
εκσυγχρονισµό του management. Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980 η
εκπαίδευση σε θέµατα διοίκησης (management education) δεν ήταν ιδιαίτερα
αναπτυγµένη. Η υπανάπτυξη της διοίκησης επιχειρήσεων στο δηµόσιο τοµέα
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις ισχυρές πολιτικές δυνάµεις. Ακόµα και σήµερα, η
ανώτατη διοίκηση όλων των σηµαντικών δηµόσιων επιχειρήσεων διορίζεται από την
κυβέρνηση, ενώ κριτήρια διορισµού αποτελούν η αφοσίωση και οι συνεισφορές στο
εκάστοτε πολιτικό κόµµα παρά οι διοικητικές ικανότητες.
Η κατάσταση όµως στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων διαφέρει από χώρα σε
χώρα. Ενδέχεται η αποδοχή συνεπώς των πτυχιούχων MBA να µην είναι η
αναµενόµενη. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Randlesome (2000), τη δεκαετία του
1990, οι επιχειρήσεις στη Γερµανία αντιµετώπισαν µία από τις µεγαλύτερες
προκλήσεις του βιοµηχανικού κόσµου. Το πρώτο µισό της δεκαετίας, ήρθαν
αντιµέτωπες και προσπάθησαν να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της µεγαλύτερης
οικονοµικής κρίσης που σηµειώθηκε µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Το δεύτερο
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µισό, διαδέχτηκε µία περίοδος στην οποία έπρεπε να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο
της παγκοσµιοποίησης καθώς και οι επιδράσεις της στην γερµανική οικονοµία. Η
διοίκηση τον Γερµανικών επιχειρήσεων όµως ήταν σχετικά συντηρητική µε αργούς
ρυθµούς στις αλλαγές, ενώ και η όλη διαδικασία της αλλαγής δεν θα ήταν η
ταχύτερη, είτε αυτό αφορούσε στην κουλτούρα της διοίκησης είτε στις απαραίτητες
δεξιότητες.
Η γενική εικόνα που προέκυψε το 1999 µέσα από τη διαδικασία των
συνεντεύξεων ήταν πως τα MBA δεν τυχαίνουν της ίδιας αναγνώρισης µε τα
παραδοσιακά πτυχία οικονοµικών των σχολών της Γερµανίας.
Με άλλα λόγια, µία γερµανική επιχείρηση θα προτιµήσει το παραδοσιακό δίπλωµα
(Diplom) από ένα MBA, αν και ο συνδυασµός τους, οδηγεί στην αύξηση των
πιθανοτήτων των υποψηφίων για εργασία.
Σύνηθες φαινόµενο αποτελεί η παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων
µέσα στην επιχείρηση. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευόµενοι παροτρύνονται να
αποκτούν γνώσεις και να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ανά πάσα στιγµή σε όλα τα
τµήµατα της επιχείρησης (cross-functional), εκµεταλλευόµενοι για το σκοπό αυτό τα
ενδο-εταιρικά προγράµµατα. Το βασικότερο όµως είναι πως πλέον οι ικανότητες που
αποκοµίζει κανείς από τα MBA προγράµµατα λαµβάνονται σοβαρά υπ’όψην από τις
µεσαίες και µεγάλες γερµανικές επιχειρήσεις. Παρά την αντίδραση των
παραδοσιακών καθηγητών των οικονοµικών σχολών, τα προγράµµατα MBA
κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στη Γερµανία και ενδέχεται µε το πέρασµα
του χρόνου να ανταγωνίζονται πλήρως τα παραδοσιακά ∆ιπλώµατα (Diplom) και ν’
αποτελέσουν την επιθυµητή διάκριση για τους µελλοντικούς managers.
Στην Ελλάδα, την τελευταία εικοσαετία έγινε επιτακτική η ανάγκη για εκπαίδευση
σε θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Το πρώτο αναγνωρισµένο MBA
πραγµατοποιήθηκε από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πλέον, όλες οι
αναγνωρισµένες οικονοµικές σχολές προσφέρουν και πρόγραµµα MBA, µεταξύ
αυτών το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στο οποίο λαµβάνει χώρα η παρούσα έρευνα,
καθώς και το Πανεπιστήµιο Πειραιά. Ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί το γεγονός πως
παρατηρείται έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των δηµόσιων οικονοµικών
πανεπιστηµίων – τα µόνα αναγνωρισµένα στην Ελλάδα µέχρι στιγµής – και των
ιδιωτικών σχολών, οι οποίες συνήθως αποτελούν παραρτήµατα σχολών του
εξωτερικού. Η ζήτηση είναι αυξηµένη καθώς και η προσφορά, γεγονός που συνέβη
επίσης στην Αµερική τη δεκαετία του 1980 και στην Ευρώπη τη δεκαετία κυρίως του
1990.
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Θεωρητικό υπόβαθρο και στόχοι έρευνας
Οι επιχειρήσεις αναζητούν τα καταλληλότερα άτοµα και τους καλύτερους τρόπους
µε σκοπό την ανάπτυξη του διοικητικού τους δυναµικού. Όλοι από την πλευρά τους
προσπαθούν ν’ αποκτήσουν δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα που θα τους
καταστήσουν καλύτερους ηγέτες και managers. Ένας τρόπος για να πετύχουν αυτό
αποτελεί το «Master in Business Administration (MBA)», το οποίο θεωρείται το
ανώτερο πτυχίο σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να
µελετήσουν την πραγµατική συµβολή των προγραµµάτων MBA στην επαγγελµατική
εξέλιξη και επιτυχία των αποφοίτων. Τα αποτελέσµατα ποικίλουν, αν και όλες οι
έρευνες καταλήγουν σε παρόµοια συµπεράσµατα, παρά τις όποιες κριτικές και
αδυναµίες που παρουσιάζουν.
Οι Hurley-Hanson et al (2004), σε έρευνά τους εξέτασαν το ρόλο της εκπαίδευσης
όσον αφορά στην επίτευξη της επαγγελµατικής εξέλιξης καθώς και στις αλλαγές στο
ρόλο αυτό µε το πέρασµα του χρόνου. Για τους σκοπούς της έρευνας ερωτήθηκαν
managers που προσελήφθησαν σε συγκεκριµένη επιχείρηση τα έτη 1972 και 1982
αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, ένα µεταπτυχιακό τύπου master
σχετίζεται θετικά µε την επαγγελµατική εξέλιξη για όλους τους managers.
Προκύπτει θετική συσχέτιση µεταξύ επιτυχούς επαγγελµατικής εξέλιξης και σπουδών
σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων γενικότερα και για τις δύο οµάδες managers που
µελετήθηκαν. Συνολικά, η ηλικία εργασίας στην εν λόγω επιχείρηση σχετίζεται
αρνητικά µε την επαγγελµατική σταδιοδροµία για τους managers του έτους 1972,
αλλά παρατηρείται θετική συσχέτιση για τους managers του 1982. Το φύλο δεν
σχετίζεται µε την επαγγελµατική σταδιοδροµία. Παραπέρα, η απόκτηση ενός πτυχίου
µετά την είσοδο στην επιχείρηση δεν σχετίζεται µε την επαγγελµατική εξέλιξη.
Σήµερα, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν (χρηµατικά) µόνο τα πτυχία τα οποία
σχετίζονται άµεσα µε την συγκεκριµένη θέση εργασίας των υπαλλήλων.
Ο Baruch (2009), προσπαθεί µε τη σειρά του ν’ αναλύσει τη συµβολή ενός MBA
σε τρία επίπεδα – στο κάθε άτοµο χωριστά, στην επιχείρηση / οργανισµό και στην
ευρύτερη κοινωνία. Με στόχο κυρίως την εσωτερική ανάπτυξη κάθε ατόµου,
σύµφωνα µε την έρευνα οι απόφοιτοι ενός MBA αποκτούν σε µεγάλο βαθµό
αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση και πίστη στον εαυτό τους καθώς και συγκεκριµένες
ικανότητες, µε αποτέλεσµα να χειρίζονται αποτελεσµατικά τις όποιες καταστάσεις
διοικητικού επιπέδου προκύπτουν. Αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη
απόδοση στην εργασία και σε επαγγελµατική επιτυχία. Ένα ακόµα όφελος,
ειδικότερα όταν η φοίτηση γίνεται σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα, αποτελεί η
δηµιουργία και διατήρηση ενός αξιόλογου δικτύου επαφών – γνωριµίες.
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Το ερώτηµα που προκύπτει σύµφωνα µε τον Baruch, είναι εάν και κατά πόσο τα
πλεονεκτήµατα αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα, µε άλλα λόγια, αξίζει η
παρακολούθηση ενός προγράµµατος MBA;
Αν και τα πλεονεκτήµατα ενός MBA είναι εµφανή, η απόδοση ενδέχεται να µην
είναι η αναµενόµενη. Το MBA φαίνεται να αυξάνει σηµαντικά τις διοικητικές
ικανότητες και να ενισχύει την αυτοεκτίµηση στους αποφοίτους.
Παρόλ’αυτά, αν το πτυχίο δεν έχει αποκτηθεί από αναγνωρισµένες (και συνεπώς
δαπανηρές) σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, οι απόφοιτοι δεν θα πρέπει να
περιµένουν άµεση οικονοµική αναγνώριση ή έστω απόσβεση του κόστους των
σπουδών τους. Οι απόφοιτοι ενός MBA σίγουρα θ’αποκοµίσουν περισσότερα από
τους συναδέλφους τους οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι, οι οικονοµικές απολαβές όµως
δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλές και άµεσες.
Βέβαια, αυξάνονται οι πιθανότητες για εύρεση εργασίας. Πλέον, µετά την πρόσληψη
σε κάποια θέση εργασίας, η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η πρόοδος γενικότερα εξαρτάται
αποκλειστικά από τον καθένα χωριστά.
Ο Kretovics (1999), εξέτασε τις ικανότητες που αποκοµίζουν οι απόφοιτοι των
MBAs, σε σχέση µε ένα δείγµα ατόµων υποψηφίων για παρακολούθηση. Σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα, οι απόφοιτοι αναφέρουν αύξηση σε όλες τις 12 δεξιότητες που
µελετήθηκαν, κάτι που φανερώνει πως η συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα MBA έχει
θετική επίδραση στις δεξιότητες που αποκοµίζει κανείς. Παρόλ’αυτά, δεν
παρατηρήθηκε σηµαντική αλλαγή σε πέντε από τις 12 δεξιότητες που µελετήθηκαν.
Οι πέντε δεξιότητες συµπεριλάµβαναν την ανάλυση πληροφοριών (information
analysis), sense making, ανάληψη δράσης (action), ανάληψη πρωτοβουλιών
(initiative) και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας (relationship). Ακόµα, αν και οι
επικοινωνιακές ικανότητες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους εργοδότες, δεν βρέθηκε
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σηµαντική διαφορά µεταξύ αποφοίτων και µη, ενώ
συνεχίζει στο συµπέρασµα πως ίσως είναι χρήσιµη η ανάπτυξη νέας στρατηγικής για
την βελτίωση των ικανοτήτων αυτών.
Οι Camuffo et al. (2009), σε έρευνά τους είχαν ως στόχο την σύγκριση της
κατάστασης των αποφοίτων συγκεκριµένου προγράµµατος MBA της Ιταλίας όσον
αφορά στην θέση εργασίας τους πριν την αποδοχή τους στο πρόγραµµα και µετά
καθώς και τη σύγκριση των αποφοίτων και των νέων εισαχθέντων.
Από τη σύγκριση των αποφοίτων του MBA και των εισαχθέντων, προκύπτει πως 34
σηµείωσαν σηµαντική αύξηση στην επαγγελµατική τους πορεία, έξι σηµείωσαν
σταθερή πορεία και µόλις τέσσερις µείωση. Η συνολική αξία του συνολικού ετήσιου
µισθού αυξήθηκε κατά €68,935 (για δείγµα 34 ατόµων), 25 από τους οποίους
σηµείωσαν αύξηση µισθού, 8 δεν διαπίστωσαν καµία µεταβολή και µόλις ένας
διαπίστωσε µείωση. Παραπέρα καταλήγουν στα ακόλουθα συµπεράσµατα.
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i. Μετά από σύγκριση της επαγγελµατικής κατάστασης των ερωτηθέντων πριν
το MBA και µετά, προκύπτει πως οι ικανότητες που αποκόµισαν οι απόφοιτοι
και η ανάπτυξή τους, σχετίζονται µε τον βαθµό της επαγγελµατικής εξέλιξης.
Πιο συγκεκριµένα, όσοι ανέφεραν σε µεγαλύτερο βαθµό απόκτηση και
ανάπτυξη ικανοτήτων κατά τη διάρκεια του µεταπτυχιακού, παρουσίασαν
µεγαλύτερου βαθµού επαγγελµατική σταδιοδροµία και αντίστροφα.
Η επίδραση εποµένως του µεταπτυχιακού στην επαγγελµατική εξέλιξη, δεν δείχνει
ιδιαίτερα σηµαντική παρά µόνο µετά την ολοκλήρωσή του.
ii. Ορισµένες ικανότητες
περισσότερο από άλλες.

επηρεάζουν

την

επαγγελµατική

σταδιοδροµία

iii. Αν και η επαγγελµατική εξέλιξη δεν φαίνεται να εξαρτάται άµεσα από
προσωπικές και οργανωτικές µεταβλητές, παρατηρήθηκε συσχέτιση µεταξύ
επαγγελµατικής εξέλιξης (µετά από σύγκριση της κατάστασης πριν του MBA
και µετά) και δύο µεταβλητών, της ηλικίας και της αρχαιότητας (υπηρεσίας).
Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει πως η επαγγελµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται κάποιος µπορεί να επηρεαστεί από προσωπικές µεταβλητές αλλά
όχι και η εξέλιξή του, η οποία αντίθετα συνδέεται µε την ανάπτυξη των
ικανοτήτων του.
iv. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ µισθού και ανάπτυξης
ικανοτήτων.
Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε την έρευνα υποστηρίζεται η υπόθεση πως ο βαθµός
ανάπτυξης των ικανοτήτων κατά τη διάρκεια του MBA ενισχύει την επαγγελµατική
εξέλιξη, ενώ µερικές συγκεκριµένες ικανότητες όπως σχεδιασµός (planning),
προσδιορισµός αποτελέσµατος (result orientation), ανάπτυξη δικτύου επαφών
(networking), ενηµέρωση σε διοικητικά θέµατα (organizational awareness),
συστηµατική σκέψη (system thinking) και χρήση νέας τεχνολογίας (use of
technology) συνδέονται άµεσα µε την επαγγελµατική σταδιοδροµία.
Ο Shipper (1999), από την άλλη πλευρά ερεύνησε το κατά πόσο οι απόφοιτοι του
MBA, που ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα τα τελευταία 4 χρόνια επωφελήθηκαν από
τον ανανεωµένο οδηγό σπουδών του µεταπτυχιακού και τις διοικητικές ικανότητες
που αποκόµισαν σε σχέση µε αυτούς που αποφοίτησαν πριν από 10 χρόνια και
περισσότερα.
Αρχικά µελετήθηκε η σχέση µεταξύ των ικανοτήτων που προσφέρει ένα MBA και
της απόδοσης των αποφοίτων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, παρατηρείται
συσχέτιση µεταξύ της απόκτησης των ικανοτήτων και της επαγγελµατικής εξέλιξης
όσον αφορά στον τοµέα της διοίκησης, µε δύο εξαιρέσεις στις ικανότητες, την
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επίτευξη των στόχων υπό πίεση (goal pressure) και την ανεκτικότητα
(delegation/permissiveness). Επιπλέον, από τη σύγκριση των managers υψηλής και
χαµηλής απόδοσης αντίστοιχα, προέκυψε πως οι υψηλής απόδοσης κατέχουν τις
διοικητικές ικανότητες σε µεγαλύτερο βαθµό από τους υπόλοιπους, µε εξαίρεση και
πάλι τις δύο παραπάνω ικανότητες. Σε αντίθεση, οι managers µεσαίου επιπέδου και
κάτοχοι MBA δεν προκύπτει να έχουν αναπτύξει κάποιες δεξιότητες σε µεγαλύτερο
βαθµό από τους υπόλοιπους που κατέχουν κάποιο µεταπτυχιακό τύπου master ή απλά
ένα πτυχίο.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα, ένα MBA, ανεξάρτητα από την χρονική
στιγµή αποφοίτησης, δεν φαίνεται να προσδίδει στους αποφοίτους κάποιο σηµαντικό
πλεονέκτηµα στις διοικητικές δεξιότητες / ικανότητες σε σχέση µε τους κατόχους
ενός µόνο πτυχίου ή κάποιου άλλου µεταπτυχιακού επιπέδου master. Γίνεται όµως
εµφανές πως η κατοχή των συγκεκριµένων δεξιοτήτων συµβάλλει στην βελτίωση της
επαγγελµατικής εξέλιξης των ατόµων.
Ταυτόχρονα, σε άλλη παρόµοια έρευνα µελετήθηκε το κατά πόσο δικαιολογείται η
παρακολούθηση ενός προγράµµατος MBA φηµισµένου Πανεπιστηµίου στην Αγγλία
σε σχέση µε την επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων και τις δεξιότητες που
προσφέρει (Baruch and Leeming, 2001). Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των αποφοίτων,
παρατηρείται υψηλή απόδοση σε όλες τις δεξιότητες που παρουσιάστηκαν στην εν
λόγω έρευνα αλλά και κάποια απόκλιση µεταξύ των αποκτηθέντων ικανοτήτων κατά
τη διάρκεια των σπουδών και των αναγκαίων για το εργασιακό περιβάλλον. Η
επαγγελµατική εξέλιξη, σύµφωνα µε τα δεδοµένα, αυξάνεται µετά την απόκτηση ενός
MBA, ενώ προέκυψε πως συνδέεται άµεσα µε το εισόδηµα και την ολοκλήρωση των
σπουδών.
Η ανάγκη στην τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων για άτοµα µε αναπτυγµένες
δεξιότητες / ικανότητες είναι αυξηµένη. Αν και οι υποψήφιοι συµφωνούν (και οι
περισσότεροι διαθέτουν) αυξηµένες ικανότητες, το αποδίδουν σε µέτριο ποσοστό στο
MBA.
Γενικότερα, γίνεται όλο και περισσότερο εµφανές πως η εκπαίδευση σε θέµατα
διοίκησης επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό κριτήριο για απόκτηση θέσης εργασίας
στην ανώτερη διοίκηση. Σε αντίθεση όµως µε παλαιότερες έρευνες, σύµφωνα µε την
εργασία αυτή, πλέον ένα MBA δεν αποτελεί προϋπόθεση για σηµαντική εξέλιξη της
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, µε πιθανές εξαιρέσεις την απόκτηση ενός MBA από
σχολές όπως το Harvard Business School. Αποτελεί απλά µία κοινή πορεία για θέσεις
εργασίας διοικητικής φύσεως ή απλά ένα πρόγραµµα προσωπικής ανάπτυξης του
κάθε ατόµου. Συµπερασµατικά, το δείγµα των συµµετεχόντων είναι ικανοποιηµένο
από τις δεξιότητες που αποκόµισε από το MBA καθώς και από τα υπόλοιπα οφέλη,
ενώ σε αυτό συµβάλλει και η επαγγελµατική τους εξέλιξη. Παραπέρα, εάν στόχο των
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προγραµµάτων MBAs αποτελεί η ανάπτυξη καλύτερων managers και διοικητικών
ικανοτήτων των αποφοίτων, τότε, κρίνοντας από τα αποτελέσµατα µπορούµε να
πούµε πως οι στόχοι αυτοί εκπληρώνονται, ενώ η επίδραση των σπουδών κρίνεται
ιδιαίτερα θετική.
Οι Pfeffer and Fong (2002), εξετάζουν µία άλλη οπτική για τα προγράµµατα
ΜΒΑ, καθώς λίγα σχετικά στοιχεία υποστήριζαν την υπόθεση πως οι γνώσεις που
αποκοµίζει κανείς από τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων ενισχύουν την
επαγγελµατική εξέλιξη ή πως ένα πρόγραµµα MBA επιδρά στο µισθό των
αποφοίτων. Παραπέρα, εσωτερικές έρευνες των ίδιων των επιχειρήσεων φανερώνουν
πως οι µη κάτοχοι MBA δεν παρουσίασαν µικρότερη εξέλιξη από τους αποφοίτους,
ενώ σε µερικές περιπτώσεις η εξέλιξή τους ήταν ακόµα και µεγαλύτερη.
Σύµφωνα µε τους ίδιους, το πρόβληµα µπορεί να ενταθεί ακόµα περισσότερο. Η
προσφορά των προγραµµάτων MBA αυξήθηκε ραγδαία. Αν και λιγότερες από τις
µισές σχολές που προσφέρουν τα προγράµµατα αυτά είναι αναγνωρισµένες, η
αυξηµένη προσφορά παραµένει. Την ίδια στιγµή, η ζήτηση ενδέχεται να µειωθεί.
Μεγαλύτερη προσφορά µε την ίδια ή µικρότερη ζήτηση θα είχε ως αποτέλεσµα
µικρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τους αποφοίτους όσον αφορά σε θέµατα
µισθού ή σε θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική εξέλιξη.
Παραπέρα, η ολοκλήρωση και µόνο του προγράµµατος δεν παρέχει αντικειµενικά
στοιχεία απόκτησης γνώσεων. Πλέον, σχεδόν κανείς δεν αποτυγχάνει στα
προγράµµατα MBA, γεγονός που σηµαίνει πως το πτυχίο χάνει την αξία του καθώς
µε τον τρόπο αυτό δεν αποτελεί πιστοποίηση κατοχής ορισµένων δεξιοτήτων. Εάν
δεν γίνει ο διαχωρισµός ως προς τις διαφορετικές ικανότητες που αναπτύσσει το κάθε
άτοµο χωριστά, τότε δεν θα αποτελέσει έκπληξη εάν η επίδρασή του στην
επαγγελµατική εξέλιξη δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Τέλος, µέσα από αρκετά
στοιχεία γίνεται εµφανές πως το πρόγραµµα σπουδών των σχολών διοίκησης
επιχειρήσεων δεν σχετίζεται άµεσα µε ό,τι θεωρείται σηµαντικό για την επιτυχία στον
τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων.
Η Amanda Hay (2006), επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική των Pfeffer and Fong,
καταλήγοντας στο συµπέρασµα πως ένα MBA φαίνεται πως συµβάλλει πολύ
περισσότερο στην πρακτική της διοίκησης επιχειρήσεων σε σχέση µε τις κριτικές που
του ασκούνται, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η πραγµατική συνεισφορά του.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, ένα MBA συνεισφέρει αξιόλογα
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόµων ενώ η µεγαλύτερη συνεισφορά του προς
τους managers αποτελεί το γεγονός πως τους δίνει την δυνατότητα να
αντιµετωπίζονται διαφορετικά από τους άλλους αλλά και από τις επιχειρήσεις. Από
την άλλη πλευρά, αποδεικνύεται πως η σχέση µεταξύ των προγραµµάτων MBA και
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της πρακτικής πλευράς της διοίκησης επιχειρήσεων είναι πολύπλοκη και τις
περισσότερες φορές έµµεση.
Το βασικότερο πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός πως αυξάνονται οι τρόποι µε
τους οποίους ένας manager µπορεί να αντιληφθεί τις οποιεσδήποτε καταστάσεις που
προκύπτουν, βοηθώντας τον έτσι στην αντιµετώπιση των οποιονδήποτε προβληµάτων
που µπορεί να εµφανιστούν. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλει έστω και έµµεσα στην
πρακτική πλευρά της διοίκησης επιχειρήσεων.
Στην ίδια κριτική των Pfeffer and Fong απαντούν και οι Wellman et al. (2006).
Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, ένα MBA συµβάλλει στην αύξηση µισθού, στις
προαγωγές αλλά και στο κύρος των managers γενικότερα. Η απόκτησή του αποτελεί
αξιόλογη επένδυση ενίσχυσης των προσόντων των ατόµων, ενώ οι επιχειρήσεις
φαίνεται να εκτιµούν και να ανταµοίβουν τα µεταπτυχιακά αυτά προγράµµατα.
Σύµφωνα µε την ανάλυση, η σχολή φοίτησης, ο κλάδος και το είδος της εργασίας
αλλά και η απόκτηση ενός MBA προσδιορίζουν τις πιθανότητες των προαγωγών. Για
τον λόγο αυτό, κατά την ανάλυση της συµβολής των προγραµµάτων MBA όσον
αφορά στην επαγγελµατική εξέλιξη, θα πρέπει να συνυπολογίζονται όλες οι
παραπάνω παράµετροι για την παροχή µιας πιο ολοκληρωµένης εικόνας. Επίσης,
παρατηρήθηκε πως η αναγνωρισιµότητα της σχολής που παρέχει το MBA πρόγραµµα
είχε άµεση επίδραση στην αύξηση του µισθού αλλά και στο κύρος γενικότερα, αν και
δεν αντικαθιστά τις άλλες µεταβλητές που αναφέραµε.
Συµπερασµατικά, καταλήγουν οι ερευνητές, η παρακολούθηση ενός MBA αποτελεί
µία καλή επένδυση, τονίζοντας όµως τη σηµασία της αναγνωρισιµότητας της σχολής.
Οι Blass and Weight (2005), συνεχίζουν την ανάλυση ως προς την κριτική των
προγραµµάτων MBA. Όπως αναφέρουν, το ανερχόµενο χάσµα µεταξύ των
πραγµατικών αναγκών των επιχειρήσεων και των γενικών γνώσεων που παρέχουν οι
σχολές διοίκησης επιχειρήσεων ευθύνεται σε µεγάλο για την κριτική προς τα MBAs.
Το πρόβληµα εντοπίζεται στο ότι η ακαδηµαϊκή εξέλιξη καθορίζεται όλο και
περισσότερο από τον αριθµό των δηµοσιεύσεων. Για τον λόγο αυτό, κυριαρχεί η
ακαµψία / µη ευελιξία του οδηγού σπουδών των εκάστοτε σχολών εις βάρος της
πρακτικής πλευράς της διοίκησης επιχειρήσεων / management, ενώ το περιεχόµενο
των ερευνητικών εργασιών που παραδίδεται από το ακαδηµαϊκό προσωπικό είναι
περισσότερο θεωρητικό και δυσνόητο.
Οι αντιδράσεις στο θέµα αυτό ποικίλουν. Στην σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστηµίου Cranfield (Cranfield School of Management), πιστεύουν στην
συγχώνευση της έρευνας και της διδασκαλίας ενώ παροτρύνουν το ακαδηµαϊκό
προσωπικό να πραγµατοποιεί έρευνα σε πρακτικό επίπεδο η οποία θα ενισχύει και θα
υποστηρίζει το περιεχόµενο των µαθηµάτων και της διδασκαλίας τους.
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Οι Louw et al. (2001), επιχειρούν να επιβεβαιώσουν κατά πόσο το πρόγραµµα
σπουδών των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων της Νοτίου Αφρικής σχετίζεται µε τις
παρούσες και τις µελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων στο δυναµικό περιβάλλον
µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Επίσης σηµαντικό θέµα προς διερεύνηση
αποτελεί το κατά πόσο τα προγράµµατα MBA ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των
αποφοίτων. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, οι απόφοιτοι των MBA καθώς και οι
εργοδότες βαθµολόγησαν σχετικά υψηλά, χαρακτηριστικά όπως την ηγεσία, την
δηµιουργική σκέψη και πρωτοβουλία, την αναλυτική σκέψη και την επίλυση
προβληµάτων καθώς και την δυνατότητα πρόβλεψης – όλα τα κρίσιµα στοιχεία
δηλαδή που αποτελούν την ηγεσία. Με άλλα λόγια τόσο οι απόφοιτοι των MBA όσο
και οι εργοδότες θεώρησαν σηµαντικότερες τις εννοιολογικές ικανότητες (conceptual
skills). Μαζί µε τις παραπάνω δεξιότητες, οι εργοδότες βαθµολόγησαν σχετικά υψηλά
τις ικανότητες που σχετίζονται µε την λήψη αποφάσεων, την ικανότητα αποδοχής της
ευθύνης, την υπευθυνότητα καθώς και τις δεξιότητες που σχετίζονται µε την ηθική
και την ακεραιότητα. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες ενδιαφέρονται κυρίως για τα
βέλτιστα αποτελέσµατα καθώς και για την δυνατότητα ορθής λήψης αποφάσεων και
υπευθυνότητας των αποφοίτων – εργαζοµένων τους. Τέλος, παρατήρησαν πως οι
διοικητικές ικανότητες / δεξιότητες αξιολογήθηκαν µε παρόµοια βαθµολογία τόσο
από τους αποφοίτους όσο και από τους εργοδότες, αν και η βαθµολογία των
εργοδοτών ήταν σχετικά υψηλότερη από αυτή των αποφοίτων.
Οι Boyatzis and Renio (2007), µελέτησαν την επίδραση του MBA της σχολής
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Weatherhead στις αποκτηθέντες ικανότητες των
φοιτητών πέραν των πραγµατικών γνώσεων που αποκόµισαν. Για τις ανάγκες της
έρευνας, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση µεταξύ των υποψηφίων για την
παρακολούθηση του MBA και των αποφοίτων. Από την ανάλυση των δεδοµένων
προέκυψε πως οι απόφοιτοι του µεταπτυχιακού υπερτερούσαν από τους υποψηφίους
σε ικανότητες σχετικές µε την ανάλυση πληροφοριών (information analysis skills),
σχεδιασµού (planning skills), ποσοτικής ανάλυσης (quantitative data analysis skills),
διοίκησης τεχνολογιών (technology management skills), πρωτοβουλιών (taking action
skills) καθώς και επιχειρηµατικότητας (entrepreneurship skills). Οι απόφοιτοι
υπερτερούσαν επίσης σε σχετικά µεγάλο βαθµό των υποψηφίων φοιτητών και στις
προσαρµοστικές ικανότητες (adapting skills).
Γενικότερα, προκύπτει πως η παρακολούθηση ενός MBA, τουλάχιστον σε αυτή
την περίπτωση, προσδίδει αξία στους φοιτητές. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
αυξάνονται οι ικανότητες των ατόµων σε αρκετούς τοµείς.
Τα αποτελέσµατα στην έρευνα αυτή συνάδουν από την άλλη πλευρά και µε τις
κριτικές κατά των προγραµµάτων MBA όσον αφορά στην έλλειψη επίδρασής τους
στις διοικητικές και διαπροσωπικές ικανότητες των ατόµων.
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Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε τους Sturges et al. (2003), υπάρχουν τρεις
παράγοντες - κλειδιά επαγγελµατικής εξέλιξης : οι ικανότητες knowing-how, οι
knowing-why και τέλος οι knowing-whom.
Οι Knowing-how ικανότητες αναφέρονται στις σχετικές µε την εργασία
δεξιότητες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανταγωνιστική απόδοση σε όλες τις
θέσεις εργασίας µέσα στην επιχείρηση. Οι Knowing-why σχετίζονται µε τις αξίες, τα
ενδιαφέροντα και τη σηµασία που δίνει ο καθένας ξεχωριστά και οι οποίες
διαµορφώνουν την ανάπτυξη της επαγγελµατικής εξέλιξης των ατόµων. Οι Knowing
- whom ικανότητες περιλαµβάνουν την δηµιουργία του κοινωνικού δικτύου (social
capital), µε την έννοια της προσέγγισης των κατάλληλων ατόµων τα οποία έχουν την
δυνατότητα να προσφέρουν ευκαιρίες και δυνατότητες που θα αποδειχθούν χρήσιµα
στην µετέπειτα επαγγελµατική εξέλιξη.
Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε πως η παρακολούθηση ενός
προγράµµατος MBA ενισχύει τις ικανότητες των αποφοίτων και στις 3 κατηγορίες,
(knowing-how, knowing-why και knowing-whom) µε διάφορους τρόπους, ενώ η
κατοχή τους αποτελεί σηµαντικό όφελος για τους αποφοίτους από το MBA.
Όλοι οι ερωτώµενοι αναγνώρισαν πως αποκόµισαν ικανότητες απαραίτητες για την
διοίκηση επιχειρήσεων και το management γενικότερα από το MBA, για παράδειγµα,
τεχνικές στρατηγικού σχεδιασµού και ικανότητες Marketing ή αλλιώς αποκαλούµενες
ως Hard skills. Επίσης, όλοι εκτός από δύο συµµετέχοντες παρατήρησαν πως η
ολοκλήρωση του MBA συνετέλεσε στην απόκτηση κι άλλων δεξιοτήτων, όπως
ικανότητες διοίκησης των ατόµων και συνεργασίας κατά οµάδες ή αλλιώς Soft skills.
Πιο συγκεκριµένα, οι knowing-why ικανότητες, κρίνονται ως οι σηµαντικότερες, ενώ
σηµαντική κρίνεται και η κατοχή των knowing-how ικανοτήτων. Αντίθετα, οι
Knowing-whom ικανότητες, η δηµιουργία κοινωνικού δικτύου (social capital), δεν
ήταν τόσο σηµαντικές για τους αποφοίτους όσο οι υπόλοιπες.
Παραπέρα, η έρευνα αυτή επιβεβαίωσε την άποψη πως οι ικανότητες που
σχετίζονται µε την διοίκηση των ατόµων και της οµαδικής συνεργασίας, είναι επίσης
σηµαντική απόρροια του προγράµµατος ΜΒΑ (Kretovics, 1999).
Τέλος, σηµειώνουν πως µεγαλύτερη έµφαση από τα Πανεπιστήµια στις knowing-why
και knowing-whom ικανότητες θα µπορούσαν να προσφέρουν στις επιµέρους σχολές
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων σε ένα αυξανόµενο
ανταγωνιστικό περιβάλλον προσφοράς προγραµµάτων MBAs.
Κάποιοι ερευνητές παρατήρησαν διαφορές στην επαγγελµατική εξέλιξη µεταξύ
ανδρών και γυναικών. Ύστερα από µελέτες, ανέφεραν την κοινωνική διάκριση σαν
µία πιθανή εξήγηση της διαφοράς στην επαγγελµατική σταδιοδροµία µεταξύ ανδρών
και γυναικών µε τα ίδια προσόντα, προτείνοντας µία µελλοντική έρευνα επί του
θέµατος.
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∆ράττοντας της ευκαιρίας, οι Cocchiara et al. (2010), ερεύνησαν την άµεση
επίδραση του φύλου στην επαγγελµατική εξέλιξη όπως παρατηρήθηκε από
απόφοιτους του MBA. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι γυναίκες ανέφεραν
υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα σε σχέση µε τους άνδρες. Οι άνδρες του δείγµατος
ανέφεραν υψηλότερες αποδοχές από τις γυναίκες.
Αρχική υπόθεση ήταν πως οι γυναίκες απόφοιτοι, µε βάση τις εµπειρίες τους κατά
τη διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος, δεν θα είχαν την ίδια επιτυχία σε
σχέση µε τους άνδρες αποφοίτους µε τα ίδια προσόντα (εκπαιδευτικά). Η υπόθεση
επιβεβαιώθηκε από τα δεδοµένα σε σχέση µε τις χρηµατικές απολαβές αλλά όχι και
µε βάση τα ιεραρχικά επίπεδα. Οι άνδρες στην έρευνα ανέφεραν επίτευξη
χαµηλότερων ιεραρχικών επιπέδων. Είναι πιθανό βέβαια οι γυναίκες στην έρευνά µας
να ξεκίνησαν το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σε υψηλότερες ιεραρχικές θέσεις από τους
άνδρες µε αποτέλεσµα και υψηλότερες απολαβές.
Αν και προέκυψε πως οι γυναίκες ανέφεραν µεγαλύτερη επαγγελµατική
ικανοποίηση από τους άνδρες, η διαφορά δεν ήταν σηµαντική. Ενδεχοµένως, οι
µειωµένες απολαβές των γυναικών σε σχέση µε αυτές των ανδρών να έχουν
µεγαλύτερη επίδραση στην συνολική τους εργασιακή ικανοποίηση παρά στην
εσωτερική αξία (εσωτερικό κεφάλαιο) που αποκοµίζουν από το πρόγραµµα MBA. Η
σύγκριση πραγµατοποιήθηκε µεταξύ γυναικών και ανδρών αποφοίτων MBA.
Συνεπώς οι χαµηλότερες αποδοχές δεν είχαν σχέση µε την µικρότερου βαθµού
µόρφωση (lower educational attainment).
Ο Grady, D. Bruce (2010), εξέτασε την σχέση µεταξύ προγράµµατος MBA (part
time ή full time) και αξιολόγησης του προγράµµατος από τους φοιτητές. Σύµφωνα µε
την µελέτη αυτή, το είδος του προγράµµατος MBA (part time ή full time) δεν
επηρεάζει ιδιαίτερα την ικανοποίηση των φοιτητών για το πρόγραµµα, την ποιότητά
του ή την αξιολόγηση της σχολής και του MBA πιο συγκεκριµένα. Οι χαµηλές
σχετικά αξιολογήσεις των part-time φοιτητών στις παραπάνω µεταβλητές, κάνουν
επιτακτική την ανάγκη εξερεύνησης άλλων παραγόντων που ενδέχεται να
επηρεάζουν τη στάση τους. Μία πιθανή εξήγηση σχετίζεται µε την έλλειψη χρόνου
λόγω εργασίας. Για παράδειγµα, πολλοί αναφέρουν πως ίσως χρειάζεται περισσότερο
κόπο απ’ όσο είναι διατεθειµένοι να διαθέσουν, το πρόγραµµα ενδέχεται να είναι
πολύ πιεστικό ή να περιορίσει σηµαντικά τον διαθέσιµο χρόνο εις βάρος της
οικογένειας. Μία άλλη εξήγηση της χαµηλής αξιολόγησης των part – time φοιτητών
όσον αφορά στην γενική αξία του MBA σχετίζεται µε την εκάστοτε κατάσταση
εργασίας των φοιτητών. Η πλειοψηφία τους εργάζεται σε σχέση µε τους full – time.
Εάν λοιπόν η αξία του MBA σχετίζεται µε την ικανοποίηση στην εργασία, η οποία
ενδέχεται να είναι µικρότερη για τους part – time φοιτητές, τότε µπορεί να υποτεθεί
πως οι τελευταίοι θα αξιολογήσουν το πρόγραµµα χαµηλότερα σε σχέση µε τους full
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– time. Γενικότερα ο συγγραφέας καταλήγει στο συµπέρασµα πως όσο περισσότερο
ικανοποιηµένοι είναι οι φοιτητές µε την εργασία τους, τόσο υψηλότερα αξιολογούν
και το MBA.
Οι Sulaiman και Mohezar (2008), συµπεραίνουν σε δική τους έρευνα πως το
πρόγραµµα MBA που µελετήθηκε αύξησε της ικανότητες των συµµετεχόντων.
Συνολικά οι φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα, αποκόµισαν οφέλη από τις
σπουδές τους ενώ δείχνουν ικανοποιηµένοι από την µέχρι τώρα επαγγελµατική τους
πορεία.
Τέλος, οι Baruch and Peiperl (HRM Journal, Vol.10, No.2), εξέτασαν την
επίδραση του MBA στην επαγγελµατική επιτυχία και στην απόδοση πάνω σε
διοικητικής φύσεως θέµατα γενικότερα. Για τους σκοπούς της έρευνας, µελέτησαν
κατόχους MBAs και µη, σε οµάδες από διάφορες επιχειρήσεις. Απώτερος στόχος
ήταν η διαπίστωση του εάν το MBA προσδίδει κάποια αξία στους αποφοίτους. Οι
συµµετέχοντες στην παρούσα µελέτη προέρχονται από διάφορες σχολές διοίκησης
επιχειρήσεων και βρίσκονται σε διάφορες διοικητικές θέσεις εργασίας σε 4
επιχειρήσεις.
Οι απόφοιτοι του MBA βρέθηκε πως κατέχουν σε υψηλότερα επίπεδα
αυτοπεποίθηση από τους συναδέλφους τους χωρίς MBA, κάτι το οποίο, σύµφωνα µε
την βιβλιογραφία, οδηγεί σε µεγαλύτερη απόδοση. ∆εν παρατηρήθηκαν όµως
διαφορές σε άλλα χαρακτηριστικά, όπως στην αξιολόγηση της απόδοσης ή στις
αποδοχές, πιθανώς λόγω των εσωτερικών κανονισµών της επιχείρησης. Ως εκ τούτου,
τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν εν µέρη πως η απόκτηση ενός MBA αποτελεί µία
σωστή επιλογή για τους managers, ενώ η υποκίνηση των πολλά υποσχόµενων
ατόµων για παρακολούθηση ενός προγράµµατος MBA µπορεί να αποφέρει θετικά
αποτελέσµατα στις επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε τις υποθέσεις της συγκεκριµένης έρευνας, ένα MBA συνεισφέρει
σηµαντικά στις ικανότητες / δεξιότητες των αποφοίτων, αν και δεν φαίνεται να
σχετίζεται άµεσα µε υψηλότερα επίπεδα αµοιβών. Πιο συγκεκριµένα προκύπτουν τα
εξής :
•

Οι κάτοχοι MBAs καθώς και οι µη κάτοχοι είχαν ανέλθει σε παρόµοια
επίπεδα στην ιεραρχία της επιχείρησης.

•

Οι κάτοχοι MBAs παρουσίασαν µικρότερο επίπεδο ανέλιξης από το
αναµενόµενο στην στην ιεραρχία της επιχείρησης.

•

Και οι δύο οµάδες (κάτοχοι και µη MBAs) παρουσίασαν παρόµοιες απολαβές

•

∆εν υπήρξε διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων όσον αφορά στην τάση εύρεσης
εργασίας σε άλλη επιχείρηση.
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•

Υπήρξαν στοιχεία επίδρασης των λεγόµενων `top σχολών’ στο εισόδηµα και
στην τάση συνεχούς µετακίνησης σε άλλες επιχειρήσεις.

Σε όλα τα στοιχεία / µεταβλητές που µελετήθηκαν, οι απόφοιτοι των MBA
σηµείωσαν υψηλότερα επίπεδα ικανοτήτων σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Από την
άλλη πλευρά, η σχέση των αποκτηθέντων ικανοτήτων µε τις αποδοχές και την
αξιολόγηση της απόδοσης υποδεικνύει πως η επίδραση του MBA ενδέχεται να είναι
µεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται στην έρευνα. Τέλος, οι συνολικές προσδοκίες των
αποφοίτων MBA για το µέλλον της εξέλιξής τους ήταν σχετικά υψηλότερες από
αυτές των υπολοίπων. Η κατοχή ενός MBA φάνηκε να συσχετίζεται µε υψηλότερη
αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση και αποτελεσµατικότητα.
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, σκοπός της εργασίας αυτής είναι η
εξερεύνηση της επίδρασης του προγράµµατος MBA του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
στις ικανότητες των αποφοίτων, στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, στην άνοδό τους
στην ιεραρχία της εκάστοτε επιχείρησης, στην αύξηση του µισθού και στην
προώθηση της σταδιοδροµίας τους γενικότερα. Τέλος, θα προσπαθήσουµε να
ελέγξουµε εάν το νέα αποτελέσµατα συνάδουν µε τα αποτελέσµατα της παλαιότερης
έρευνας των Mihail, Elefterie (2006), σχετικά µε την επίδραση του ΜΒΑ στους
αποφοίτους του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Οι ερωτήσεις τις οποίες θα προσπαθήσουµε ν’απαντήσουµε, είναι οι κάτωθι :
RQ1. Ενισχύονται οι ικανότητες των ατόµων σχετικά µε την διοίκηση των
επιχειρήσεων µετά την ολοκλήρωση ενός MBA από τις οικονοµικές σχολές της
Ελλάδας?
RQ2. Βελτιώνονται οι γνώσεις των ατόµων σε συγκεκριµένα µαθήµατα που
προσφέρονται από το MBA των οικονοµικών σχολών της Ελλάδας?
RQ3. Βελτιώνεται η απόδοση των ατόµων στην εργασία τους µετά την ολοκλήρωση
ενός MBA στις οικονοµικές σχολές της Ελλάδας?
RQ4. Βελτιώνεται η επαγγελµατική εξέλιξη των ατόµων καθώς και οι χρηµατικές
απολαβές τους (αύξηση µισθού) µετά την ολοκλήρωση ενός MBA στις οικονοµικές
σχολές της Ελλάδας?
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Μεθοδολογία
Το πρόγραµµα ΜΒΑ που ερευνήθηκε
Για την εξέταση των παραπάνω τεσσάρων ερωτήσεων, ερευνήθηκαν οι απόψεις
αποφοίτων του προγράµµατος σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1994 και αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο στην
Ελλάδα, µετά το MBA του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ ακολουθεί το
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Πειραιά. Τα τρία αυτά MBA προγράµµατα είναι τα πιο
φηµισµένα στην Ελλάδα και πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Σηµαντικό είναι επίσης πως για πάνω από 10 χρόνια, το MBA του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ήταν το µοναδικό στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος,
καλύπτοντας πάνω από το 1/3 του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας. Το
συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος,
διάρκειας δύο εξαµήνων, παρέχονται οι αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες σχετικά µε
την διοίκηση επιχειρήσεων. Το δεύτερο µέρος, δίνει τη δυνατότητα επιλογής στον
κάθε υποψήφιο ειδικότητας της αρεσκείας του, πιο συγκεκριµένα Γενικό MBA,
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης, Marketing, ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού
(HRM) και ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας.

∆είγµα
Το δείγµα της έρευνάς µας, αποτέλεσαν παλαιοί απόφοιτοι του προγράµµατος
MBA του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1997 έως και
το 2009, ο συνολικός αριθµός των οποίων ανήλθε σε 240. Οι απόφοιτοι των ετών
2008 και 2009 ανήλθαν σε 87 άτοµα ή αλλιώς σε ποσοστό 36%. Αν και δεν είχαν
πολλά χρόνια εργασιακής εµπειρίας και συνεπώς ενδεχοµένως να µην µπορούσαν να
καλύψουν πλήρως τις ερωτήσεις της έρευνάς µας, ήταν σε θέση να παράσχουν
στοιχεία σχετικά µε τις ικανότητες που αποκόµισαν από το MBA καθώς και τη
συµβολή του προγράµµατος στις γνώσεις πάνω σε συγκεκριµένα µαθήµατα του
οδηγού σπουδών. Ποσοστό 38% αποφοίτησε τα έτη 2005 έως και 2007, 18% τα έτη
2002 έως 2004 ενώ 8% τα έτη 1997 έως 2001. ∆υστηχώς, όσο παλαιότεροι ήταν οι
απόφοιτοι, τόσο δυσκολότερη ήταν και η εύρεση στοιχείων επικοινωνίας µαζί τους.
Παρόλ’αυτά, πιστεύουµε πως το δείγµα µας είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό, καθώς
οι απόφοιτοι µεταξύ των ετών 1997 και 2007 που ανέρχονται σε περισσότερους από
τους µισούς ήταν σε θέση να διαπιστώσουν οφέλη µετά την απόκτηση του MBA. Τα
έτη αποφοίτησης από το MBA απεικονίζονται στο γράφηµα 1.
16

Γράφηµα 1 Έτη αποφοίτησης από το MBA

Μία συγκεκριµένη οµάδα φοιτητών, στα πλαίσια µίας άλλης έρευνας σχετικά µε
το MBA του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και εκµεταλλευόµενοι στοιχεία
επικοινωνίας που κατείχε η γραµµατεία της σχολής, είχε φροντίσει να επικοινωνήσει
µε όλους τους αποφοίτους µε στόχο την παροχή των διευθύνσεων e-mail σε
περίπτωση που δεν είχαν κατά την εγγραφή τους στο µεταπτυχιακό (κυρίως οι
παλαιότεροι απόφοιτοι) ή την παροχή των νέων (σε περίπτωση που είχαν αλλάξει).
Με τον τρόπο αυτό κατορθώσαµε να αυξήσουµε τον αριθµό των υποψηφίων του
δείγµατός µας σε 610. Κατά την πρώτη αποστολή των ερωτηµατολογίων της έρευνάς
µας, συγκεντρώσαµε 139 απαντήσεις, ενώ 2 εβδοµάδες αργότερα στάλθηκε ένα
δεύτερο e-mail υπενθύµισης, αυξάνοντας τον αριθµό των απαντήσεων στις 240.
Συνολικά δηλαδή, απάντησε σχεδόν το 39% του δείγµατός µας. Από τους
συµµετέχοντες, απάντησαν 132 άνδρες και 108 γυναίκες. Παραπέρα, το 30% ήταν
ηλικίας µεταξύ 26 έως 30 ετών, το 26% ηλικίας 31 έως 34, το 22% ηλικίας 35 έως 38
και τέλος το 22% ηλικίας πάνω από 38 ετών.
Ερωτηµατολόγιο
Η χρήση του ερωτηµατολογίου ως εργαλείο έρευνας στις επιστήµες συµπεριφοράς
είναι κοινώς αποδεκτή. Για τη συγκεκριµένη έρευνα, χρησιµοποιήθηκε ένα on – line
ερωτηµατολόγιο, το οποίο δηµιουργήθηκε µε την βοήθεια συγκεκριµένου
προγράµµατος το οποίο είχε αγοραστεί από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Μετά την
δηµιουργία του, στείλαµε το ερωτηµατολόγιο σε 15 γνωστούς – αποφοίτους του
MBA, µε σκοπό να διαπιστώσουµε την οµαλή λειτουργία του και κατά πόσο τα
αποτελέσµατα καταγράφονται σωστά. Το on – line ερωτηµατολόγιο καθιστά την
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συµπλήρωσή του πιο εύκολη και σαφώς λιγότερο χρονοβόρα, ενώ προκαλεί πολλές
φορές τον καθένα να το συµπληρώσει καθώς µπορεί να αποτελέσει ένα ευχάριστο
διάλειµµα από την εργασία του.
Παραπέρα, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες ν΄απαντήσουν σε ερωτήσεις
σχετικές µε την συµβολή του MBA στις διάφορες ικανότητες, σε συγκεκριµένα
µαθήµατα καθώς και στην επαγγελµατική τους εξέλιξη. Το πρώτο µέρος του
ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει ερωτήσεις δηµογραφικών χαρακτηριστικών και
αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και συµπλήρωσης κενών. Στο
δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να
αξιολογήσουν την συµβολή του MBA στις συγκεκριµένες ικανότητες που
αποκόµισαν και στις γνώσεις των συγκεκριµένων µαθηµάτων καθώς στην συµβολή
του στην επαγγελµατική εξέλιξη και στην αύξηση του µισθού. Για το δεύτερο µέρος
χρησιµοποιήθηκε κλίµακα τύπου Likert (1: καθόλου µέχρι 5: πάρα πολύ). Μέσω των
απαντήσεων των συµµετεχόντων και την ανάλυση των δεδοµένων, προσπαθήσαµε να
απαντήσουµε στις παραπάνω τέσσερις ερωτήσεις.
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Ευρήµατα
Γενικότερα
Πριν ξεκινήσουµε την ανάλυση των αποτελεσµάτων και συνεπώς προσπαθήσουµε
ν’ απαντήσουµε στις ερωτήσεις που θέσαµε παραπάνω, κρίνουµε σκόπιµο ν’
αναφερθούµε σε ορισµένα γενικότερα στοιχεία που αφορούν στους υποψηφίους.
Καταρχήν όσον αφορά στο πρώτο πτυχίο των ερωτηθέντων, 102 άτοµα (43%)
είναι κάτοχοι πτυχίου Οικονοµικών – Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
σχολών, 57 άτοµα (24%) είναι απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών, 32 άτοµα (13%)
είναι απόφοιτοι σχολών Θετικών επιστηµών ενώ 49 άτοµα (20%) είναι απόφοιτοι
άλλων σχολών όπως φιλοσοφικής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας καθώς και
στρατιωτικών σχολών.
Γράφηµα 2 Πρώτο πτυχίο αποφοίτων

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, 168 άτοµα (70%) εργαζόντουσαν
πριν προχωρήσουν στην παρακολούθηση του MBA, ενώ 72 (30%) όχι. 114 άτοµα
(48%) εργαζόντουσαν ως υπάλληλοι σε ελληνική επιχείρηση και µόλις 22 (9%) ως
υπάλληλοι σε πολυεθνική επιχείρηση, όπου οι επιχειρήσεις του 52% των
ερωτηθέντων (126 άτοµα) ήταν ιδιωτικής φύσης.
Παραπέρα, µετά την ολοκλήρωση του MBA και πιο συγκεκριµένα κατά την
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου εργαζόντουσαν 221 άτοµα (92%) ενώ 19 (8%)
όχι. Ήδη παρατηρείται αύξηση της εργασιακής απασχόλησης των ατόµων µετά την
ολοκλήρωση του MBA, η οποία όµως µπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως
ορισµένοι σκόπιµα δεν επέλεξαν να εργάζονται κατά την παρακολούθηση του
προγράµµατος. 116 άτοµα απήντησαν πως εργάζονταν σε διαφορετική επιχείρηση
µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, 94 άτοµα (39%) εργάζονταν ως υπάλληλοι
σε ελληνική επιχείρηση και 27 (11%) ως υπάλληλοι σε πολυεθνική επιχείρηση.
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Γράφηµα 3 Εργασία πριν (αριστερά) και µετά (δεξιά) την παρακολούθηση του MBA

Επίδραση του προγράµµατος MBA στις ικανότητες των ατόµων
Στο σηµείο αυτό, θα προσπαθήσουµε ν’ απαντήσουµε στην πρώτη ερώτηση και να
διαπιστώσουµε κατά πόσο το MBA βοηθάει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των
ατόµων. Για τον σκοπό αυτό, παρουσιάστηκαν στους συµµετέχοντες µέσω του
ερωτηµατολογίου 14 διαφορετικές ικανότητες. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να
σηµειώσουν σε πενταβάθµια κλίµακα Likert (1 = Καθόλου έως 5 = Πάρα πολύ) την
ανάγκη να κατέχει κανείς τις ικανότητες αυτές στον εργασιακό χώρο καθώς και την
συνεισφορά του προγράµµατος MBA στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών. Οι
απαντήσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 1) και αφορούν στο
σταθµικό µέσο όρο των αξιολογήσεων.
Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζονται οι απαραίτητες ικανότητες που πρέπει να
κατέχει κανείς στην εργασία του ενώ στην τρίτη παρουσιάζεται η συνεισφορά του
MBA στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών. Στην δεύτερη στήλη η κατάταξη έγινε
κατά φθίνουσα σειρά, από την υψηλότερη τιµή προς την χαµηλότερη.
Σύµφωνα µε τ’ αποτελέσµατα, δεν παρατηρείται σηµαντική απόκλιση µεταξύ των
ικανοτήτων που απαιτείται να κατέχει κανείς στην εργασία του και της συµβολής του
MBA στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών. Μάλιστα, στις περισσότερες
περιπτώσεις οι απαντήσεις κυµαίνονται µεταξύ 3 (Μέτρια) και 4 (Πολύ), πάνω
δηλαδή από το µέσο της κλίµακας Likert που αντιστοιχεί στο 3.
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Πίνακας 1 Απαραίτητες ικανότητες στον εργασιακό χώρο και συµβολή του MBA

Απαραίτητες
ικανότητες στον
εργασιακό χώρο

Συνεισφορά του MBA
στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων

Εργασία υπό πίεση

4,27

3,37

∆ιαχείριση διαπροσωπικών
σχέσεων – επικοινωνιακές
ικανότητες

4,26

3,54

Ορθή διαχείριση του χρόνου

4,21

3,30

Αυτοπεποίθηση

4,15

3,70

Λήψη αποφάσεων

4,00

3,49

∆ιαπραγµατευτικές

3,90

3,21

Οµαδικότητα

3,87

3,70

Γραπτές αναφορές

3,84

3,48

Λήψη πρωτοβουλιών και
καινοτόµων ιδεών

3,66

3,42

Ηγετικές

3,65

3,13

∆ιαχείριση οικονοµικών
στοιχείων

3,64

3,40

Προφορικές παρουσιάσεις

3,53

3,58

∆ιαχείριση προσωπικής
καριέρας

3,50

3,31

Ερευνητική δεινότητα

3,32

3,61

Ικανότητες

Οι 5 ικανότητες που αξιολογήθηκαν ως οι σηµαντικότερες και αναγκαίες για την
εργασία ενός manager είναι η εργασία υπό πίεση, η διαχείριση διαπροσωπικών
σχέσεων – επικοινωνιακές ικανότητες, η ορθή διαχείριση του χρόνου, η
αυτοπεποίθηση καθώς και η λήψη αποφάσεων. Η µέση τιµή των αξιολογήσεων των 5
αυτών απαραίτητων κατά τις απαντήσεις των συµµετεχόντων υποψηφίων κυµαίνεται
από 4,00 έως 4,27. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως σύµφωνα µε τα δεδοµένα της
τρίτης στήλης του πίνακα, η συµβολή του MBA στις 5 αυτές ικανότητες είναι επίσης
πολύ σηµαντική, µε τη µέση τιµή των απαντήσεων να κυµαίνεται από 3,30 έως 3,70.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουµε πως οι αξιολογήσεις των απαραίτητων
για την εργασία ικανοτήτων είναι σχετικά υψηλότερες από τις αξιολογήσεις της
συνεισφοράς του προγράµµατος. Σαφέστατα βέβαια στις απαντήσεις υπεισέρχεται
και ο υποκειµενικός παράγοντας του καθενός.
Γενικότερα, σύµφωνα µε την τρίτη στήλη το πρόγραµµα MBA συνεισφέρει
περισσότερο στην αυτοπεποίθηση (3,70), στην οµαδικότητα (3,70), στην ερευνητική
21

δεινότητα (3,61), στις προφορικές παρουσιάσεις (3,58) και τέλος στην διαχείριση
διαπροσωπικών σχέσεων – επικοινωνιακές ικανότητες (3,54). Θα µπορούσαµε να
πούµε πως οι απαντήσεις αυτές είναι και οι αναµενόµενες για ένα µεταπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών. Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως δεν παρατηρήθηκε
απόλυτη ταύτιση των πρώτων 5 απαραίτητων ικανοτήτων στην εργασία και των 5
πρώτων ικανοτήτων µε βάση την αξιολόγηση της συνεισφοράς του MBA. Μόνο η
αυτοπεποίθηση και η διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων συµπεριλαµβάνονται
στην πρώτη πεντάδα και των δύο στηλών του πίνακα. Από την άλλη πλευρά όµως, σε
καµία από τις ικανότητες δεν παρατηρήθηκε χαµηλή µέση τιµή αξιολόγησης από
τους συµµετέχοντες όσον αφορά στην συµβολή του MBA, κάτι που µας οδηγεί στο
συµπέρασµα πως το MBA γενικότερα συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη όλων των
ικανοτήτων συνολικά.
Επίδραση του προγράµµατος MBA στην ανάπτυξη των γνώσεων στα γνωστικά
αντικείµενα
Ο σκοπός στο σηµείο αυτό είναι η αξιολόγηση της συνεισφοράς του
προγράµµατος MBA σε ορισµένα γνωστικά αντικείµενα και ουσιαστικά δίνεται
απάντηση στην δεύτερη ερώτηση που θέσαµε. Τα γνωστικά αυτά αντικείµενα
αποτελούν τα βασικά µαθήµατα τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα
παρακολούθησης του MBA και τα οποία θα πρέπει να κατέχουν σε σηµαντικό βαθµό
όλοι οι απόφοιτοι ενός τέτοιου προγράµµατος. Έτσι ζητήθηκε από τους
συµµετέχοντες να αξιολογήσουν σε πενταβάθµια κλίµακα Likert (1 = Καθόλου έως 5
= Πάρα πολύ) την συµβολή του προγράµµατος στην ανάπτυξη των γνώσεων στα
συγκεκριµένα µαθήµατα. Βέβαια, για αντικειµενικότερα αποτελέσµατα θα ήταν
ορθότερο να έχει πραγµατοποιηθεί η ίδια αξιολόγηση και κατά την εισαγωγή των
συµµετοχόντων στο MBA, κάτι όµως που δυστυχώς δεν ήταν εφικτό στα πλαίσια της
παρούσας έρευνας. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας
2) και αφορούν στο σταθµικό µέσο όρο των αξιολογήσεων.
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Πίνακας 2 Συµβολή MBA στην ανάπτυξη των γνώσεων στα γνωστικά αντικείµενα

Γνωστικά Αντικείµενα

Συµβολή MBA στα γνωστικά αντικείµενα

Μάρκετινγκ

3,50

Στατιστική

2,89

Ποσοτική ανάλυση επιχειρηµατικών
αποφάσεων (ποσοτικές µέθοδοι)

3,37

Λογιστική

3,04

Χρηµατοοικονοµική διοίκηση

3,28

∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων

3,55

∆ιοίκηση λειτουργιών (Logistics)

3,11

Στρατηγική διοίκηση

3,67

∆ιοίκηση ολικής ποιότητας

3,31

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, η συµβολή του MBA στα περισσότερα
µαθήµατα µε βάση την αξιολόγηση κρίνεται θετική. Στις περισσότερες περιπτώσεις
οι απαντήσεις κυµαίνονται µεταξύ 3 (Μέτρια) και 4 (Πολύ), δηλαδή πάνω από το
µέσο της κλίµακας Likert που αντιστοιχεί στο 3. Υψηλότερες αξιολογήσεις (µέσος
όρος) αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείµενα Στρατηγική ∆ιοίκηση (3,67), ∆ιοίκηση
ανθρωπίνων πόρων (3,55), Μάρκετινγκ (3,50), Ποσοτική ανάλυση επιχειρηµατικών
αποφάσεων (ποσοτικές µέθοδοι) (3,37) και ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας (3,31).
Αντίθετα, τις χαµηλότερες βαθµολογίες συγκεντρώνουν τα µαθήµατα Λογιστική
(3,04) και Στατιστική (2,89). Στην χαµηλή αξιολόγηση ενδέχεται να συµβάλλει το
γεγονός πως ανάλογα µε το είδος της εργασίας ασκούνται περισσότερο ή λιγότερο
συγκεκριµένες γνώσεις, µε αποτέλεσµα άλλες να ενισχύονται και άλλες να
µειώνονται. Παραπέρα, υπεισέρχεται και ο υποκειµενικός παράγοντας του καθενός,
µε άλλα λόγια ορισµένοι ενδέχεται να αφοµοίωσαν περισσότερο ορισµένα µαθήµατα
από άλλους. Για παράδειγµα, κρίνοντας από το µεµονωµένα αποτελέσµατα για το
µάθηµα της στατιστικής και όχι από το σταθµικό µέσο όρο, το 41,67% των
συµµετεχόντων αξιολόγησαν την συµβολή του MBA ως µέτρια, το 21,67% ως πολύ
ενώ το 22,08% ως ελάχιστα. Από την άλλη πλευρά όµως οφείλουµε να σηµειώσουµε
πως σε ένα πρόγραµµα MBA σκοπός δεν είναι η πλήρης κατανόηση της θεωρητικής
φύσης του µαθήµατος της Στατιστικής, αλλά η παροχή των βασικών γνώσεων
ανάλυσης αποτελεσµάτων.
Σε γενικότερες γραµµές, αν και η συµβολή του MBA στα γνωστικά αντικείµενα
κρίνεται θετική (πάνω από το µέσο όρο), θα αναµέναµε µεγαλύτερη συνεισφορά.
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Απασχολησιµότητα και MBA
Στο σηµείο αυτό, θα προσπαθήσουµε να διαπιστώσουµε κατά πόσο το πρόγραµµα
MBA βοηθάει στην επαγγελµατική εξέλιξη και στην απόδοση των αποφοίτων
γενικότερα. Αρχικά θα απαντήσουµε σε ερωτήσεις όπως για παράδειγµα σε πόσες
διαφορετικές επιχειρήσεις εργάστηκαν οι συµµετέχοντες µετά την ολοκλήρωση του
MBA, αν το MBA αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα για την πρόσληψή τους στις
παραπάνω επιχειρήσεις καθώς και εάν η κατοχή του µεταπτυχιακού συνέβαλε στην
εύρεση απασχόλησης µε καλύτερους όρους εργασίας και ποιοι είναι οι όροι αυτοί.
Όπως είδαµε και παραπάνω σχετικά µε το δείγµα, 87 άτοµα, που αντιστοιχούν σε
ποσοστό 36%, αποφοίτησαν τα έτη 2008 και 2009. Είναι γεγονός πως δεν µπορούµε
να αναµένουµε βελτίωση της επαγγελµατικής εξέλιξης των τόσο πρόσφατα
αποφοίτων του προγράµµατος. Για αντικειµενικότερα λοιπόν αποτελέσµατα, το
δείγµα που θα χρησιµοποιήσουµε για την απάντηση των σχετικών ερωτήσεων µε την
επαγγελµατική εξέλιξη θα αφορά στους αποφοίτους µέχρι και το έτος 2007, το οποίο
ανέρχεται σε 153 άτοµα και που αντιστοιχεί σε ποσοστό 64%.
Αρχικά ρωτήθηκαν οι συµµετέχοντες σε πόσες διαφορετικές επιχειρήσεις
εργάστηκαν µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Οι απαντήσεις τους φαίνονται
στο γράφηµα 4.
Γράφηµα 4 ∆ιαφορετικές θέσεις εργασίας µετά την ολοκλήρωση του MBA

Με βάση το παραπάνω διάγραµµα, παρατηρούµε πως η πλειοψηφία των
αποφοίτων (45%) εργάστηκε σε επιπλέον µία επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση του
προγράµµατος. Παραπέρα, 14% των αποφοίτων παρέµειναν στην ίδια επιχείρηση που
εργαζόντουσαν και πριν την έναρξη του MBA, 25% άλλαξαν δύο επιχειρήσεις, 12%
άλλαξαν τρεις επιχειρήσεις ενώ το ποσοστό µικραίνει σηµαντικά όσον αφορά στην
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εργασία σε πάνω από τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέραµε και στην
βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα οφέλη από το MBA δεν είναι άµεσα ορατά (Baruch,
2009). Πρέπει να παρατηρήσουµε πως η περίοδος διεξαγωγής της έρευνάς µας δεν
είναι η ιδανικότερη καθώς η χώρα πλήττεται από την οικονοµική κρίση τα τελευταία
δύο έτη (2008 – 2010), καθιστώντας ακόµα δυσκολότερη την αλλαγή θέσεων
εργασίας. Παραπέρα, το γεγονός πως 14% δεν εργάστηκε σε διαφορετική επιχείρηση
αλλά παρέµεινε στην ίδια σχετίζεται προφανώς µε την προσφορά καλύτερων όρων
στην ίδια επιχείρηση που βρίσκονταν. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα,
ενδεχοµένως παρακινήθηκαν από την ίδια την επιχείρηση για την παρακολούθηση
του προγράµµατος. Αυτό θα το συζητήσουµε και παρακάτω σχετικά µε τις
προαγωγές µέσα στην ίδια την επιχείρηση.
Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες κλήθηκαν ν’ απαντήσουν κατά πόσο θεωρούν πως
το MBA αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα κριτήριο για την πρόσληψή τους στις
παραπάνω επιχειρήσεις όπου εργάστηκαν, µε βάση και πάλι την πενταβάθµια
κλίµακα Likert. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο παρακάτω γράφηµα.
Γράφηµα 5 Το MBA ως κριτήριο πρόσληψης

Σύµφωνα µε τ’αποτελέσµατα, σχεδόν το 29% των ερωτηθέντων απάντησε πως το
MBA δεν αποτέλεσε καθόλου κριτήριο για την πρόσληψή τους στην επιχείρηση.
Παραπέρα, σχεδόν το 23% πιστεύει πως το MBA αποτέλεσε σε µεγάλο βαθµό
κριτήριο πρόσληψης ενώ 13% θεωρεί πως συνέβαλε πάρα πολύ. Ο σταθµικός µέσος
όρος υπολογίζεται σε 2,82, λίγο κάτω από το µέσο της κλίµακας Likert που
αντιστοιχεί στο 3. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως οι απόψεις ως ένα βαθµό
διίστανται.
Στην επόµενη ερώτηση η εικόνα φαίνεται να ξεκαθαρίζει λίγο περισσότερο. Πιο
συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν κατά πόσο πιστεύουν πως η κατοχή του
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µεταπτυχιακού τίτλου MBA συνέβαλε στην εύρεση απασχόλησης µε καλύτερους
όρους εργασίας. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που διακρίνονται στο γράφηµα 6, το
63% πιστεύει πως το MBA συνέβαλε στην εύρεση εργασίας µε καλύτερους όρους
ενώ το 37% όχι. Αν και αρκετά περισσότεροι από τους µισούς συµφωνούν, τα
αποτελέσµατα έρχονται σε σχετική αντίθεση µε τα αποτελέσµατα του γραφήµατος 5.
Γενικότερα παρατηρούµε πως αν και πολλοί πιστεύουν ότι η κατοχή του MBA βοηθά
στην εύρεση απασχόλησης µε καλύτερους όρους εργασίας ή έστω στην βελτίωση των
όρων εργασίας µέσα στην επιχείρηση στην οποία ήδη εργάζονται, υπάρχει µία
σχετική ασάφεια ως προς την σηµασία του MBA ως κριτήριο πρόσληψης.
Γράφηµα 6 MBA και εύρεση απασχόλησης µε καλύτερους όρους εργασίας

Στην συνέχεια, ζητήθηκε από τους υποψηφίους που απάντησαν πως το MBA
συνέβαλε θετικά στην εύρεση εργασίας µε καλύτερους όρους εργασίας, να
σηµειώσουν συγκεκριµένα ποιες ήταν αυτές οι βελτιώσεις (καλύτεροι όροι εργασίας)
που τους προσφέρθηκαν από τις επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση έγινε µε βάση την
πενταβάθµια κλίµακα Likert. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 3 και αφορούν
στον σταθµικό µέσο όρο.
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Πίνακας 3 Συµβολή του MBA στην εύρεση εργασίας µε καλύτερους όρους

Καλύτεροι όροι εργασίας

Συµβολή του MBA

Υψηλότερες αποδοχές

3,22

Ανάθεση περισσότερων αρµοδιοτήτων

3,52

Αυξηµένες δυνατότητες για
επαγγελµατική εξέλιξη

3,74

Αναγνώριση στον εργασιακό χώρο

3,57

Αυξηµένες δυνατότητες για λήψη
πρωτοβουλιών

3,48

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, η απόκτηση του MBA συµβάλλει καταρχήν σε
αυξηµένες δυνατότητες για επαγγελµατική εξέλιξη (3,74) µε υψηλότερες αποδοχές
(3,22) κάτι που θα συζητήσουµε βέβαια και παρακάτω. Ακόµα, οι συµµετέχοντες
ισχυρίζονται πως µετά την αποφοίτηση είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν θέσεις
εργασίας µε περισσότερες αρµοδιότητες (3,52) όπου οι δυνατότητες για λήψη
πρωτοβουλιών θα είναι αυξηµένες (3,48). Τέλος δεν παραλείπουν ν’ αξιολογήσουν
θετικά την αναγνώριση και διαφορετική αντιµετώπιση στον εργασιακό χώρο (3,57)
µετά την αποφοίτηση από το πρόγραµµα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως όλες οι
απαντήσεις κυµαίνονται µεταξύ 3 (µέτρια) και 4 (πολύ). Η µεταβλητή των
υψηλότερων αποδοχών, αν και θα την συζητήσουµε στη συνέχεια, σχετίζεται άµεσα
µε τα χρόνια αποφοίτησης από το MBA. Παραπέρα, όπως αναφέραµε και παραπάνω
στην βιβλιογραφική ανασκόπηση (Baruch, 2009), (Wellman et al., 2006), (Baruch
and Peiperl, 2000), τα οφέλη από ένα MBA δεν είναι άµεσα ορατά όταν µάλιστα
αναφερόµαστε στις αποδοχές, ειδικότερα όταν ο τίτλος σπουδών δεν αποκτάται σε
αναγνωρισµένα και φηµισµένα ιδρύµατα. Εξάλλου, πολλές φορές σύµφωνα µε την
βιβλιογραφία (Baruch, 2009) δεν είναι άµεση ούτε καν η απόσβεση του κόστους
σπουδών.
Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν σε τί βαθµό πιστεύουν πως οι
παραπάνω βελτιωµένοι όροι εργασίας που τους προσφέρθηκαν οφείλονται στην
απόκτηση του MBA. Οι απαντήσεις φαίνονται στο γράφηµα 7. Η συντριπτική τους
πλειοψηφία πιστεύει πως το MBA συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό (44%) και σε µέτριο
βαθµό (44%). Μόνο 1% πιστεύει πως δεν συνέβαλε καθόλου, ενώ 9% πιστεύει πως
συνεισέφερε σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό. Γενικότερα, ο µέσος σταθµικός όρος
υπολογίζεται σε 3,57, συµπεραίνοντας πως τουλάχιστον για το 55% των
συµµετεχόντων η συµβολή του MBA είναι αρκετά σηµαντική.
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Γράφηµα 7 MBA και βελτιωµένοι όροι εργασίας

Επαγγελµατική εξέλιξη και MBA
Στο σηµείο αυτό, θελήσαµε να εξετάσουµε κατά πόσο βοήθησε η απόκτηση του
MBA στην αύξηση των προαγωγών καθώς και στην αύξηση των αποδοχών.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαντήσεις των αποφοίτων του προγράµµατος
όσον αφορά στις προαγωγές.
Γράφηµα 8 Προαγωγές και MBA

Και πάλι, κρίνοντας από τα παραπάνω αποτελέσµατα, φαίνεται να
επιβεβαιώνονται τα ευρήµατα των (Baruch, 2009), (Wellman et al., 2006), (Baruch
and Peiperl, 2000), σύµφωνα µε τους οποίους η απόκτηση του MBA δεν έχει άµεσα
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ορατά αποτελέσµατα. Έτσι, το 58% των συµµετεχόντων απάντησε πως µετά την
απόκτηση του µεταπτυχιακού δεν διαπίστωσε κάποια προαγωγή, ενώ 17%
διαπίστωσε µία, 11% διαπίστωσε δύο προαγωγές ενώ 14% περισσότερες από τρεις.
Οι συµµετέχοντες σηµείωσαν επίσης πόσα χρόνια εργάζονται στην επιχείρηση
στην οποία βρίσκονται σήµερα. Συνολικά, σχεδόν το 57% (87 άτοµα) εργάζεται
λιγότερο από 5 χρόνια στην επιχείρηση που βρίσκεται κατά την συµπλήρωση του
ερωτηµατολογίου, ενώ πιο συγκεκριµένα το 12% εργάζεται µόλις 1 χρόνο. Το
χρονικό αυτό διάστηµα εργασίας είναι πολύ µικρό για να γίνουν ορατά τα οφέλη και
ειδικότερα οι προαγωγές. Αν στο γεγονός αυτό συµπεριλάβουµε και την οικονοµική
κρίση που µαστίζει τη χώρα, είναι απόλυτα λογικό να µην παρατηρούνται προαγωγές
µέσα στην επιχείρηση για τους αποφοίτους του προγράµµατος. Από την άλλη πλευρά,
το 43% εργάζεται περισσότερα από 6 έτη, συνεπώς θα έπρεπε να έχουν ήδη
διαπιστώσει σηµαντικές προαγωγές.
Στη συνέχεια, οι απόφοιτοι του MBA που απάντησαν πως διαπίστωσαν από µία
και πάνω προαγωγή, κλίθηκαν ν’απαντήσουν σε ποιο βαθµό θεωρούν πως το MBA
συνεισέφερε στη λήψη αυτών των προαγωγών.
Πίνακας 4 Συνεισφορά MBA στην λήψη προαγωγών

MBA και συνεισφορά του στη λήψη
των προαγωγών

Συνεισφορά MBA

Καθόλου

30%

Ελάχιστα

19%

Μέτρια

34%

Πολύ

16%

Πάρα πολύ

1%

Σταθµικός µέσος όρος

2,40

Το 30% των αποφοίτων δεν θεωρεί πως το MBA συνέβαλε στην προαγωγή του.
53% αποδίδει στο MBA ελάχιστη έως µέτρια συνεισφορά, ενώ 16% πιστεύει πως
συνεισέφερε πολύ. Μόλις 1% πιστεύει πως η συµβολή του προγράµµατος είναι πολύ
µεγάλη. Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγουµε αν παρατηρήσουµε το σταθµικό µέσο όρο
ο οποίος αντιστοιχεί σε 2,40, αρκετά πιο κάτω από το µέσο 3 της κλίµακας Likert.
Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε το γράφηµα 8 και τον πίνακα 4, µπορούµε να
ισχυριστούµε πως δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη ταύτιση µεταξύ απόκτησης ενός
τίτλου MBA και αύξησης των προαγωγών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως σχεδόν η πλειοψηφία, το 98% δεν έχει
µετακινηθεί σε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε ερώτηση αν οι συµµετέχοντες είναι
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µέλη του ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, το
67% απάντησε όχι και το υπόλοιπο 33% ναι.
Γράφηµα 9 Μετακίνηση σε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο (αριστερά) και µέλη
ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου (δεξιά)

Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για την συµβολή του προγράµµατος
MBA στην αύξηση του µισθού. Το 54% απάντησε πως το MBA συνέβαλε στην
αύξηση του µισθού τους, ενώ 46% πιστεύει πως το πρόγραµµα δεν είχε θετική
επίδραση στην αύξηση των αποδοχών.
Γράφηµα 10 MBA και αύξηση µισθού

Τέλος ζητήθηκε από όσους απάντησαν θετικά (83 άτοµα) ν’ αξιολογήσουν σε τί
βαθµό πιστεύουν πως οι µισθολογικές αυξήσεις οφείλονται στην απόκτηση του
MBA. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 5.
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Πίνακας 5 Συνεισφορά MBA στην αύξηση µισθού

Συνεισφορά MBA στην αύξηση µισθού

Αξιολογήσεις

Καθόλου

6%

Ελάχιστα

19%

Μέτρια

29%

Πολύ

31%

Πάρα Πολύ

15%

Σταθµικός µέσος όρος

3,29

Παρατηρούµε, πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (31%) πιστεύει πως η
επίδραση του MBA ήταν πολύ µεγάλη ενώ 15% πιστεύει πως ήταν πάρα πολύ
µεγάλη. 29% αξιολογεί την επίδραση του προγράµµατος µέτρια ενώ µόλις 6%
πιστεύει πως οι µισθολογικές αυξήσεις δεν σχετίζονται µε το MBA. Στο ίδιο
αποτέλεσµα καταλήγουµε και από τον σταθµικό µέσο όρο, ο οποίος υπολογίστηκε σε
3,29, πάνω δηλαδή από το µέσο 3 της κλίµακας Likert. Από τα αποτελέσµατα αυτά
επιβεβαιώνονται γι’ ακόµα µία φορά τα ευρήµατα των (Baruch, 2009), (Wellman et
al., 2006), (Baruch and Peiperl, 2000), οι οποίοι καταλήγουν πως τα οφέλη από ένα
MBA όσον αφορά στην αύξηση των αποδοχών δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλα αλλά ούτε
και άµεσα ορατά.
Αξίζει ν’ αναφέρουµε πως το 68% από το σύνολο των 83 ατόµων, αναφέρει
αυξήσεις µεταξύ 1% – 10%, ενώ 21% των ερωτηθέντων αυξήσεις µεταξύ 11% έως
30%. Σηµαντικό είναι το γεγονός πως αυξήσεις πάνω από 50% αναφέρουν µόλις 5
άτοµα. Και πάλι βέβαια πρέπει να τονίσουµε πως οι αυξήσεις στο µισθό σχετίζονται
άµεσα µε τα χρόνια υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό δεν είµαστε σε θέση να βγάλουµε
ένα σαφές συµπέρασµα αλλά χρειάζεται περαιτέρω έρευνα κυρίως µε µεγαλύτερο
δείγµα παλαιοτέρων αποφοίτων.
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Σύγκριση µε την παλαιότερη έρευνα των Mihail, Kristina (2006)
Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή, εκτός από τις απαντήσεις στα τέσσερα
ερωτήµατα που θέσαµε όσον αφορά στην επαγγελµατική εξέλιξη και στην αύξηση
των αποδοχών που προσφέρει ένα πρόγραµµα MBA στους αποφοίτους του, σκοπός
είναι και η σύγκριση των νέων αποτελεσµάτων µε αυτά που προέκυψαν από την
παλαιότερη έρευνα των Dimitrios M. Mihail, Kristina Antigoni Elefterie,
"Perceived effects of an MBA degree on employability and career advancement:
The case of Greece". Στη συνέχεια, ακολουθεί η σύγκριση των αποτελεσµάτων των
δύο εργασιών όσον αφορά στην αύξηση των ικανοτήτων των αποφοίτων, στην
ενίσχυση της επαγγελµατικής εξέλιξης, στην αύξηση των προαγωγών και των
αποδοχών και γενικότερα στην συνεισφορά του MBA στους αποφοίτους.
Επίδραση του προγράµµατος MBA στις ικανότητες των ατόµων
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσµατα των δύο
εργασιών, της αρχικής έρευνας των Mihail, Elefterie (2006) καθώς και τα
αποτελέσµατα της νέας έρευνας (2010).
Στην δεύτερη και τρίτη στήλη του πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απαραίτητες
ικανότητες που πρέπει να κατέχει κανείς στην εργασία του σύµφωνα µε τους
συµµετέχοντες µε βάση την έρευνα του 2006 και του 2010 αντίστοιχα, ενώ στην
τέταρτη και πέµπτη στήλη παρουσιάζεται η συνεισφορά του MBA στην ανάπτυξη
των ικανοτήτων αυτών µε βάση και πάλι την έρευνα του 2006 και 2010 αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις – αξιολογήσεις της έρευνας του 2006 (δεύτερη και
τέταρτη στήλη του πίνακα 6), η ορθή διαχείριση του χρόνου, η εργασία κάτω πίεση, η
διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων – επικοινωνιακές ικανότητες, η
αυτοπεποίθηση και οι γραπτές αναφορές αποτελούν τις 5 βασικότερες ικανότητες που
πρέπει να διαθέτει κανείς στην εργασία. Επίσης, προκύπτει πως και οι πέντε αυτές
ικανότητες ενισχύονται ιδιαίτερα από το MBA, µε τις απαντήσεις να κυµαίνονται
µεταξύ 3,4 και 3,8.
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Πίνακας 6 Συγκριτικά Αποτελέσµατα έρευνας Mihail, Elefterie (2006) και νέας έρευνας (2010)

Ικανότητες

Απαραίτητες ικανότητες
στον εργασιακό χώρο
(2006) και (2010)

Συνεισφορά του MBA στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων
(2006) και (2010)

Ορθή διαχείριση του χρόνου

4,23

4,21

3,41

3,30

Εργασία υπό πίεση

4,23

4,27

3,48

3,37

∆ιαχείριση διαπροσωπικών
σχέσεων – επικοινωνιακές
ικανότητες

4,11

4,26

3,44

3,54

Αυτοπεποίθηση

4,01

4,15

3,79

3,70

Γραπτές αναφορές

4,06

3,84

3,51

3,48

Λήψη αποφάσεων

3,84

4,00

3,47

3,49

Οµαδικότητα

3,83

3,87

3,77

3,70

Προφορικές παρουσιάσεις

3,07

3,53

3,72

3,58

∆ιαπραγµατευτικές

3,66

3,90

2,83

3,21

∆ιαχείριση οικονοµικών
στοιχείων

3,47

3,64

3,04

3,40

Ερευνητική δεινότητα

3,39

3,32

3,52

3,61

Ηγετικές

3,35

3,65

2,87

3,13

∆ιαχείριση προσωπικής
καριέρας

3,34

3,50

3,01

3,31

--

3,66

--

3,42

Λήψη πρωτοβουλιών και
καινοτόµων ιδεών

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως σύµφωνα µε τη δική µας έρευνα
(τρίτη και πέµπτη στήλη του πίνακα 6), οι 5 ικανότητες µε την µεγαλύτερη
αξιολόγηση είναι ίδιες µε αυτές της παλαιότερης εργασίας του 2006, αν εξαιρέσουµε
τις γραπτές αναφορές που έχουν αντικατασταθεί από την λήψη αποφάσεων.
Παραπέρα, στις 4 σύµφωνα µε την αξιολόγηση σηµαντικότερες ικανότητες µεταξύ
των δύο εργασιών, αλλάζει ελαφρώς η σειρά κατάταξής τους, ενώ από την άλλη
πλευρά και στις δύο περιπτώσεις οι αξιολογήσεις κυµαίνονται µεταξύ 4 και 4,27.
Ακόµα, αν εξετάσουµε µεµονωµένα κάθε µεταβλητή της πρώτης πεντάδας,
παρατηρούµε πως η αξιολόγηση µεταξύ των δύο ερευνών έχει µικρή έως ελάχιστη
διαφορά, για παράδειγµα η ορθή διαχείριση του χρόνου αξιολογείται στην εργασία
των Mihail, Eleterie (2006) µε 4,23 ενώ στην δική µας εργασία µε 4,21.
Σηµαντικό είναι το γεγονός πως µεταξύ των δύο εργασιών, η µεγαλύτερη
επίδραση του MBA παρατηρείται σχεδόν στις ίδιες µεταβλητές. Πιο συγκεκριµένα,
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σύµφωνα µε την τέταρτη στήλη (έρευνα 2006) και πέµπτη στήλη (έρευνα 2010) του
πίνακα 6, η επίδραση του προγράµµατος είναι µεγαλύτερη στην ενίσχυση των
ερευνητικών ικανοτήτων (3,52) έναντι (3,61) στην νέα έρευνα, στις προφορικές
παρουσιάσεις (3,72) έναντι (3,58), στην οµαδικότητα (3,77) έναντι (3,70) καθώς και
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης (3,79) έναντι (3,70). Μόνη εξαίρεση αποτελούν
οι γραπτές αναφορές (3,51) της παλαιάς εργασίας που έχουν αντικατασταθεί µε την
διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων – επικοινωνιακές ικανότητες (3,54). Τέλος,
η µικρότερη επίδραση του προγράµµατος σύµφωνα µε την εργασία του 2006
παρατηρείται στις διαπραγµατευτικές ικανότητες (2,83) και στις ηγετικές (2,87), σε
αντίθεση µε τη νέα έρευνα στην οποία δεν παρατηρήθηκαν χαµηλές αξιολογήσεις.
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Επίδραση του προγράµµατος
απασχολησιµότητα

MBA

στην

επαγγελµατική

εξέλιξη

και

την

Οι Mihail, Elefterie (2006), προσπάθησαν να διαπιστώσουν κατά πόσο το ΜΒΑ
συνέβαλε στην εύρεση καλύτερης θέσης εργασίας, µε περισσότερες πρωτοβουλίες
και ευθύνες καθώς και υψηλότερης αναγνώρισης µέσα στην επιχείρηση. Τα
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 7 Έρευνα Mihail, Elefterie (2006) – Επαγγελµατική εξέλιξη και MBA

Αριθµός διαφορετικών εργοδοτών
µετά την αποφοίτηση

Ποσοστό %

Συνεισφορά του MBA

0

2,9

--

1

47,1

--

2

32,9

--

3

12,9

--

4+

4,2

--

Εύρεση εργασίας µετά την αποφοίτηση

--

3,82

Θέσεις εργασίας µε περισσότερες
ευθύνες

--

3,79

Θέσεις εργασίας µε περισσότερες
πρωτοβουλίες

--

3,44

Θέσεις εργασίας υψηλότερης
αναγνώρισης

--

3,85

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, 74% πιστεύει πως το MBA συνέβαλε σηµαντικά στην
εύρεση νέας θέσης εργασίας µε καλύτερες προοπτικές. Αυτό ενισχύεται και από την
υψηλή αξιολόγηση όσον αφορά στην µεταβλητή εύρεση εργασίας µετά την
αποφοίτηση (3,82). Μόνο 2,9% των αποφοίτων που προσπάθησαν να βρουν νέα
εργασία δεν τα κατάφεραν. Με βάση το γεγονός πως οι συµµετέχοντες στην έρευνα
είχαν αποφοιτήσει πρόσφατα από το MBA, κρίνεται θετική η συνεισφορά του MBA
καθώς παρατηρούµε πως ένας στους 3 αποφοίτους είχαν ήδη βρει δύο διαφορετικές
εργασίες. Παραπέρα, παρατηρώντας την τρίτη στήλη του πίνακα καταλήγουµε στο
συµπέρασµα πως οι απόφοιτοι ήταν επίσης σε θέση να διαπραγµατευτούν µε τους
νέους εργοδότες τους θέσεις εργασίας µε καλύτερες προοπτικές. Πιο συγκεκριµένα,
οι συµµετέχοντες αξιολόγησαν την εύρεση εργασίας µε περισσότερες ευθύνες µε
3,79, τις θέσεις εργασίας µε περισσότερες πρωτοβουλίες 3,44 και τις θέσεις εργασίας
υψηλότερες αναγνώρισης και δυσκολότερων καθηκόντων µε 3,85.
Τ’ αποτελέσµατα της δικής µας έρευνας διαφέρουν ελαφρώς. Για παράδειγµα,
όπως είδαµε στο γράφηµα 5, σχεδόν το 29% των ερωτηθέντων απάντησε πως το
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MBA δεν αποτέλεσε καθόλου κριτήριο για την πρόσληψή τους στην επιχείρηση.
Παραπέρα, σχεδόν το 23% πιστεύει πως το MBA αποτέλεσε σε µεγάλο βαθµό
κριτήριο πρόσληψης ενώ 13% θεωρεί πως συνέβαλε πάρα πολύ. Ο σταθµικός µέσος
όρος υπολογίζεται σε 2,82, λίγο κάτω από το µέσο της κλίµακας Likert που
αντιστοιχεί στο 3. Από την άλλη πλευρά, το 63% πιστεύει πως το MBA συνέβαλε
στην εύρεση εργασίας µε καλύτερους όρους ενώ το 37% όχι.
Στη συνέχεια παρατηρούµε σηµαντική σύγκλιση των αποτελεσµάτων των δύο
εργασιών. Πιο συγκεκριµένα (πίνακας 3), οι απόφοιτοι πιστεύουν πως το ΜΒΑ
συµβάλλει στην εύρεση εργασίας µε περισσότερες αρµοδιότητες / ευθύνες (3,52)
έναντι (3,79) της εργασίας του 2006 όπως είδαµε και παραπάνω, µε αυξηµένες
δυνατότητες πρωτοβουλιών (3,48) έναντι (3,44). Επιπροσθέτως, σχεδόν ταύτιση
αποτελεσµάτων παρουσιάζεται και στις διαφορετικές εργασίες µετά την ολοκλήρωση
του MBA. Στη δική µας εργασία (γράφηµα 4 – 2010) το 45% σηµείωσε πως
εργάστηκε σε επιπλέον µία επιχείρηση µετά την αποφοίτηση, έναντι 47,1% (2006),
ενώ σε πάνω από 4 επιχειρήσεις εργάστηκε το 4% (2010) έναντι 4,2% (2006).
Συγκεντρωτικά θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως τα αποτελέσµατα
συγκλίνουν µεταξύ των δύο εργασιών όσον αφορά συγκεκριµένα στις µεµονωµένες
µεταβλητές της επαγγελµατικής εξέλιξης που µελετήθηκαν, σε αντίθεση µε την
γενικότερη άποψη για την συµβολή του MBA στην επαγγελµατική τους
αποκατάσταση. Στην εργασία των Mihail, Elefterie (2006), παρατηρείται µεγαλύτερη
ικανοποίηση των αποφοίτων από το MBA. Λαµβάνοντας όµως υπ’όψην την περίοδο
διεξαγωγής της δικής µας έρευνας (εν µέσω οικονοµικής κρίσης) καθώς και το
διαφορετικό µέγεθος του δείγµατος, µπορούµε να πούµε πως τ’ αποτελέσµατα είναι
ως ένα βαθµό αναµενόµενα.
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Συµβολή του MBA στις προαγωγές και αποδοχές
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των αποφοίτων του MBA
σύµφωνα µε την έρευνα των Mihail, Elefterie (2006), σχετικά µε τις προαγωγές και
την αύξηση των αποδοχών µετά την αποφοίτηση από το πρόγραµµα.
Πίνακας 8 Συνεισφορά MBA στις προαγωγές και αποδοχές, Mihail, Eleterie (2006)

Συνεισφορά MBA
στις προαγωγές

Αξιολογήσεις
(Ποσοστό %)

Συνεισφορά MBA στην
αύξηση των αποδοχών

Αξιολογήσεις
(Ποσοστό %)

Καµία

20,5

Ελαφριά

16,3

Αργή

10,3

Μέτρια

32,6

Μέτρια

28,2

Σηµαντική

32,6

Γρήγορη

38,5

Πολύ σηµαντική

18,6

Πολύ γρήγορη

2,6

--

--

Σταθµικός µέσος όρος

2,92

Σταθµικός µέσος όρος

3,53

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα των δύο πρώτων στηλών του πίνακα 8, παρατηρείται
µέτρια επίδραση του MBA στις προαγωγές µετά την αποφοίτηση. Περίπου 20% των
αποφοίτων δεν παρουσίασαν καµία προαγωγή, ενώ 40% διαπίστωσαν λίγες έως
µέτριες ευκαιρίες. Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγει η έρευνα, αν εξετάσουµε τον
σταθµικό µέσο όρο (2,92), τιµή που δεν ξεπερνάει το µέσο 3 της πενταβάθµιας
κλίµακας Likert.
Αντίθετα, στην δική µας έρευνα (2010) τα αποτελέσµατα διαφέρουν σηµαντικά.
Πιο συγκεκριµένα, όπως είδαµε παραπάνω (γράφηµα 8), 58% των συµµετεχόντων
απάντησε πως µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού δεν διαπίστωσε κάποια
προαγωγή, ενώ 17% διαπίστωσε µία, 11% διαπίστωσε δύο προαγωγές και 14%
περισσότερες από τρεις. Με άλλα λόγια, το ποσοστό που δεν διαπίστωσε κάποια
προαγωγή είναι σχεδόν τριπλάσιο το 2010 σε σχέση µε το 2006. Θα µπορούσαµε να
ισχυριστούµε πως για τους ίδιους λόγους που αναφέραµε και προηγουµένως (µέγεθος
δείγµατος, έτος αποφοίτησης, έτη εργασίας, οικονοµική κρίση), το αποτέλεσµα ήταν
σχετικά αναµενόµενο. Παρ’όλ’αυτά, η διαφορά µεταξύ των δύο εργασιών είναι
εντυπωσιακή.
Όσον αφορά στις αποδοχές, σύµφωνα µε τον πίνακα 8 τ’ αποτελέσµατα είναι
ελαφρώς πιο ενθαρρυντικά σε σχέση µε τις προαγωγές. Ελαφρώς πάνω από το 50%
των αποφοίτων πιστεύουν πως η ολοκλήρωση του MBA συνεισέφερε σηµαντικά
(32,6%) ή αρκετά σηµαντικά (18,6%) στην αύξηση των αποδοχών µετά την
αποφοίτηση. Η ίδια εικόνα προκύπτει αν εξετάσουµε τον σταθµικό µέσο όρο, ο
οποίος ανέρχεται σε 3,53, µεταξύ 3 και 4 της πενταβάθµιας κλίµακας Likert.
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Τα αποτελέσµατα της δικής µας έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν την έρευνα
του 2006. Πιο συγκεκριµένα, όπως παρατηρήσαµε στον πίνακα 5, το 46% των
ερωτηθέντων, έναντι 50% της έρευνας του 2006, πιστεύει πως η επίδραση του MBA
ήταν πολύ µεγάλη (31%) ενώ (15%) πιστεύει πως ήταν πάρα πολύ µεγάλη. Στο
συγκεκριµένο ερώτηµα, σύµφωνα µε τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο
εργασιών, αποκοµίζουµε παρόµοια εικόνα σχετικά µε τη συµβολή του MBA στην
αύξηση των αποδοχών. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και από τον σταθµικό
µέσο όρο, ο οποίος υπολογίστηκε σε 3,29 στην δική µας έρευνα του 2010 σε σχέση
µε το 3,53 της έρευνας του 2006.
Συγκεντρωτικά
Συγκεντρωτικά, είµαστε σε θέση να πούµε πως τα αποτελέσµατα των δύο
εργασιών, δεν έχουν σηµαντικές αποκλίσεις. Όσον αφορά στην επίδραση του
προγράµµατος MBA στην ενίσχυση των ικανοτήτων των υποψηφίων, τα
αποτελέσµατα σχεδόν ταυτίζονται. Οι τιµές των αξιολογήσεων είναι σχεδόν ίδιες, µε
µόνη διαφορά µία αλλαγή στη σειρά των 5 πρώτων αναγκαίων ικανοτήτων που
πρέπει να διαθέτει κανείς στην εργασία, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των υποψηφίων.
Όσον αφορά στην συνεισφορά του MBA στην επαγγελµατική εξέλιξη,
παρατηρήθηκαν ορισµένες αποκλίσεις στα γενικότερα αποτελέσµατα, όπου στην
εργασία των Mihail, Elefterie (2006) οι απόφοιτοι παρουσιάζονται περισσότερο
ευχαριστηµένοι, αν και από την άλλη πλευρά τα αποτελέσµατα συγκλίνουν όσον
αφορά στην ανάλυση συγκεκριµένων µεταβλητών που αφορούν στην εύρεση
εργασίας µε περισσότερες αρµοδιότητες, µε αυξηµένες δυνατότητες πρωτοβουλιών
καθώς και στον αριθµό των διαφορετικών εργασιών µετά την αποφοίτηση από το
πρόγραµµα.
Όσον αφορά στις προαγωγές παρατηρείται απόκλιση στα ευρήµατα µεταξύ των
δύο εργασιών, µε την εικόνα να υπερτερεί και πάλι ως προς τη συµβολή του MBA µε
βάση την έρευνα του 2006. Αντιθέτως, τα ευρήµατα σχεδόν ταυτίζονται όσον αφορά
στην συµβολή του MBA στην αύξηση των αποδοχών.
Τέλος, πρέπει να τονίσουµε για µία ακόµα φορά πως δεν µπορούµε να
συσχετίσουµε άµεσα τις δύο εργασίες. Η κάθε εργασία αναφέρεται σε διαφορετικό
δείγµα, ενώ υπάρχει απόκλιση επίσης ως προς την χρονική στιγµή αποφοίτησης των
υποψηφίων – συµµετεχόντων των δύο εργασιών. Το σηµαντικότερο όµως είναι πως
στη νέα έρευνα του 2010, η χρονική στιγµή δεν είναι η κατάλληλη που να ευνοεί την
αύξηση των προαγωγών σε µία επιχείρηση λόγω της οικονοµικής κρίσης, σε σηµείο
που ενδέχεται τα αποτελέσµατα να µην είναι αντιπροσωπευτικά.
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Συµπεράσµατα
Σκοπό της εργασίας αυτής αποτέλεσε η µελέτη της συµβολής των προγραµµάτων
MBA (Master of Business Administration) στην αύξηση των ικανοτήτων των
αποφοίτων και κυρίως αυτών που πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν στην εργασία
τους, στην αύξηση των γνώσεών τους σε συγκεκριµένα απαραίτητα γνωστικά
αντικείµενα, στην επαγγελµατική τους εξέλιξη καθώς και στην αύξηση των
αποδοχών τους στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, σκοπός ήταν και η σύγκριση των νέων
αποτελεσµάτων µε αυτά που προέκυψαν από την παλαιότερη έρευνα των Dimitrios
M. Mihail, Kristina Antigoni Elefterie, "Perceived effects of an MBA degree on
employability and career advancement: The case of Greece".
Όσον αφορά στις ικανότητες των ατόµων, σύµφωνα µε τ’ αποτελέσµατα
προκύπτει πως το MBA συνεισφέρει σε σηµαντικό βαθµό, αφού όλες οι αξιολογήσεις
κυµαίνονταν πάνω από το µέσο 3 της κλίµακας Likert. Ακόµα, µετά από σύγκριση
καταλήξαµε στο συµπέρασµα πως η συµβολή του MBA στις ικανότητες που πρέπει
απαραίτητα να διαθέτει ένας manager είναι πολύ σηµαντική, µε αποτέλεσµα οι
απόφοιτοι να αποκοµίζουν οφέλη από την παρακολούθηση του προγράµµατος.
Σχετικά µε τα απαραίτητα γνωστικά αντικείµενα και την συµβολή του MBA,
προέκυψε και πάλι σηµαντική συσχέτιση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι
απαντήσεις κυµαίνονταν µεταξύ 3 και 4 της κλίµακας Likert, σε αντίθεση µε το
µάθηµα της Στατιστικής. Γενικότερα όµως, θ’ αναµέναµε ελαφρώς µεγαλύτερη
συνεισφορά του προγράµµατος.
Όσον αφορά στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, οι απόψεις διίστανται ως ένα
βαθµό. Από την µία πλευρά, οι απόφοιτοι θεωρούν πως το MBA δεν συνεισέφερε
σηµαντικά ως κριτήριο πρόσληψης αν και πιστεύουν πως συνέβαλε σηµαντικά στην
εύρεση απασχόλησης µε καλύτερους και βελτιωµένους όρους εργασίας.
Σχετικά µε τις προαγωγές των αποφοίτων προκύπτει πως η πλειοψηφία των
συµµετεχόντων δεν διαπίστωσε σηµαντικές προαγωγές, ενώ όσον αφορά στην
αύξηση των αποδοχών µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, η εικόνα είναι
περισσότερο ξεκάθαρη, καθώς ελαφρώς περισσότεροι από τους µισούς διαπίστωσαν
αύξηση µισθού ενώ οι υπόλοιποι όχι. Σηµαντικό είναι το γεγονός πως από αυτούς που
διαπίστωσαν αύξηση αποδοχών, η πλειοψηφία τους πιστεύει πως η συµβολή του
MBA ήταν πολύ µεγάλη. Έτσι, αν αναλογιστούµε και την ποιότητα του δείγµατός
µας, τα αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα άλλων παλαιότερων εργασιών
σύµφωνα µε τις οποίες η απόκτηση του MBA δεν έχει άµεσα ορατά αποτελέσµατα
στους αποφοίτους (Baruch, 2009), (Wellman et al., 2006), (Baruch and Peiperl,
2000).
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Τέλος, µετά από την σύγκριση των ευρηµάτων των δύο εργασιών, προκύπτει πως
τ’ αποτελέσµατα σχεδόν ταυτίζονται όσον αφορά στην συµβολή του προγράµµατος
MBA στις ικανότητες των ατόµων καθώς και στην αύξηση των αποδοχών. Όσον
αφορά στην επαγγελµατική εξέλιξη, παρατηρήθηκαν ορισµένες αποκλίσεις στην
γενικότερη εικόνα, αν και σε ορισµένες συγκεκριµένες µεταβλητές που αναλύσαµε,
τα αποτελέσµατα συγκλίνουν. Απόκλιση προκύπτει επίσης σχετικά µε τις προαγωγές.
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Αρχικά, όπως αναφέραµε και παραπάνω, πρέπει να τονίσουµε πως αν και το
δείγµα µας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, προέκυψε αδυναµία στο γεγονός πως αρκετοί
συµµετέχοντες αποφοίτησαν σχετικά πρόσφατα από το MBA. Για τον λόγο αυτό
αναγκαστήκαµε να αποµονώσουµε τους πρόσφατα αποφοίτους του προγράµµατος
από την ανάλυση της συµβολής του MBA στην επαγγελµατική εξέλιξη γενικότερα.
Επίσης, η περίοδος που διενεργήθηκε η έρευνα δεν είναι η κατάλληλη, καθώς λόγω
της οικονοµικής κρίσης και της ολοένα αυξανόµενης ανεργίας που πλήττει την
Ελλάδα, οι προαγωγές και οι αυξήσεις των αποδοχών είναι ακόµα δυσκολότερες σε
σηµείο που ενδεχοµένως επηρέασαν την έρευνά µας. Αν συνυπολογίσουµε µάλιστα
πως τα οφέλη µετά την παρακολούθηση ενός προγράµµατος MBA δεν είναι άµεσα
ορατά σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, τότε ως ένα βαθµό είναι λογικό να υπάρχει η
απόκλιση των αποτελεσµάτων που διαπιστώσαµε στην ανάλυση. Βέβαια, µπορεί
κανείς να αποκοµίσει µία γενικότερη άποψη για τη συµβολή του MBA στην αύξηση
των ικανοτήτων και στην επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του προγράµµατος,
χωρίς όµως να µπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσµατα για τους λόγους που ήδη
αναφέραµε.
Για µελλοντικές έρευνες θα µπορούσαµε να προτείνουµε καταρχήν το δείγµα να
είναι ακόµα µεγαλύτερο και ν’ αναφέρεται κυρίως σε αποφοίτους των προγραµµάτων
MBA τουλάχιστον 4 χρόνια πριν την έναρξη της έρευνας. Παραπέρα, κρίνεται
σκόπιµο να διερευνηθεί η συνολική συµβολή των προγραµµάτων MBA που
προσφέρουν οι µεγαλύτερες οικονοµικές σχολές της Ελλάδας (Αθήνα, Πειραιάς,
Θεσσαλονίκη) από κοινού, µε στόχο την αντικειµενικότερη εικόνα της επίδρασης του
MBA στους αποφοίτους. Τέλος, θα µπορούσε να γίνει σύγκριση των επιδόσεων των
managers – αποφοίτων προγραµµάτων MBA και αυτών χωρίς την παρακολούθηση
τέτοιου προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών.
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