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Σύνοψη (Abstract)  

 

Σκοπός – Παρ’ ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες σπουδάζουν στο ίδιο 

ποσοστό µε τους άντρες και εισέρχονται στον χώρο εργασίας στον ίδιο 

βαθµό, παρατηρείται το φαινόµενο οι διοικούντες των περισσοτέρων 

εταιριών να είναι άντρες. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει 

εάν το φύλο επηρεάζει την εξέλιξη της σταδιοδροµίας των στελεχών. Θα 

διερευνήσουµε πως οι άντρες βλέπουν την  εξέλιξη της σταδιοδροµίας των 

γυναικών, αλλά και πως οι γυναίκες βλέπουν τον εαυτό τους.  

 

Μεθοδολογία – Η έρευνα έγινε σε 310 ερωτηθέντες εργαζόµενους στον 

Ελλαδικό χώρο στον δηµόσιο  και τον ιδιωτικό τοµέα. Χρησιµοποιήθηκε 

ερωτηµατολόγιο και τα αποτελέσµατα συλλέχθηκαν γραπτώς και 

ηλεκτρονικώς.  

 

Αποτελέσµατα – Ελέγχθηκαν διάφοροι δηµογραφικοί παράγοντες, αλλά 

παρατηρήθηκε ότι το φύλο είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει 

τη στάση απέναντι στη δυνατότητα των γυναικών να εξελίξουν τη  

σταδιοδροµία τους και να ανελιχθούν στην ιεραρχική κλίµακα.  

 

Περιορισµοί της έρευνας – Σε επόµενο στάδιο θα µπορούσαν να 

ελεγχθούν περισσότεροι δηµογραφικοί παράγοντες. Επίσης, θα 

µπορούσαµε να διακρίνουµε τον δηµόσιο από τον ιδιωτικό τοµέα.  
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1. Εισαγωγή  

 
Τη δεκαετία 1994 – 2004 η Ελλάδα γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη, γεγονός 
που δηµιούργησε πολλές θέσεις εργασίας σε διάφορους τοµείς, όπως ο 
κατασκευαστικός, o τοµέας των τηλεπικοινωνιών κ.ά. Οι θέσεις αυτές 
στελεχώθηκαν τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες επαγγελµατίες.  
 
Σε έρευνα που πραγµατοποίησε στην Ελλάδα η Kottis (1996), ερωτήθηκαν 
οι εκπρόσωποι ή οι επικεφαλείς των εταιριών για τα αίτια της µικρής 
συµµετοχής των γυναικών στη διοίκηση. Η παραπάνω έρευνα αποκάλυψε 
την επικράτηση πολλών αρνητικών αντιλήψεων και στερεοτύπων για τις 
γυναίκες που εργάζονται ως ανώτατα στελέχη οργανισµών. Το 
παραπάνω πρόβληµα έχει διαπιστωθεί µέσω εµπειρικών µελετών και σε 
πολλές άλλες ανεπτυγµένες χώρες του εξωτερικού. Η Κottis, αφού 
συνέκρινε τη δική της έρευνα µε µια παρόµοια που έλαβε χώρα στις Η.Π.Α. 
από το 1975 έως το 1989, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι προκαταλήψεις 
σε βάρος των γυναικών στην Ελλάδα το 1996 φαίνονταν µεγαλύτερες 
από αυτές που επικρατούσαν στις Η.Π.Α. τριάντα χρόνια πριν.  
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, επίσης, αύξηση του αριθµού των 
γυναικών που αποφοιτούν από τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων σε όλη 
την Ελλάδα. Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς ότι οι γυναίκες θα είχαν 
προχωρήσει και θα διέθεταν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, 
ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν σε διευθυντικές θέσεις (Kottis, 1996). 
 
Πολλοί ερευνητές έχουν επισηµάνει ότι οι Ελληνίδες συµµετέχουν πλέον 
στα προγράµµατα διοίκησης επιχειρήσεων σε µεγάλο βαθµό, 
προσπαθώντας να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που 
θα τις βοηθήσουν να προχωρήσουν σε µια καριέρα ως διευθυντικά 
στελέχη (Kotsilieri & Marshall, 2004; Kottis, 1996; Mavridis, 2002; Mihail, 
2006). Παρ’ όλα αυτά, ακόµη και τώρα, οι άνδρες στην Ελλάδα διοικούν 
µεγάλες εταιρίες, ενώ οι γυναίκες όχι. Έχει υπολογιστεί ότι οι άνδρες µετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους διεισδύουν σε θέσεις, όπως για 
παράδειγµα θέσεις εταιρικών διευθυντών σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι 
οι γυναίκες. Σύµφωνα µε την έρευνα του Μαυρίδη (2002) το ποσοστό 
διείσδυσης για τους άνδρες είναι 87 τοις εκατό, ενώ για τις γυναίκες το 
αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 13 τοις εκατό. Μια αποδεκτή εξήγηση για 
αυτό είναι τα αρνητικά στερεότυπα. 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των γυναικών στην αγορά εργασίας 
έχει αυξηθεί και οι γυναίκες έχουν αναρριχηθεί σε υψηλότερα κλιµάκια και 
σε θέσεις διευθυντικών στελεχών. Έρευνα που διενεργήθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξε ότι υπάρχει οριζόντια και κάθετη 
διαφοροποίηση ως προς την απασχόληση των γυναικών. Η οριζόντια 
διαφοροποίηση αφορά στους διάφορους τοµείς που θεωρούνται 
ανδροκρατούµενοι (π.χ. κατασκευές, βιοµηχανίες, πωλήσεις) ή 
γυναικοκρατούµενοι (π.χ. υγεία, υπηρεσίες, τµήµατα προσωπικού). 
Ωστόσο, και σε αυτούς τους γυναικοκρατούµενους κλάδους το ποσοστό 
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των διευθυντικών θέσεων που κατέχονται από άνδρες είναι δυσανάλογα 
υψηλό (Corby, 1983; Davidson, 1979; Papalexandris & Bourantas, 1991). Η 
κάθετη διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι η αναλογία των γυναικών 
διευθυντικών στελεχών έναντι των ανδρών δείχνει να είναι µικρότερη, όσο 
κινούµαστε υψηλότερα στην ιεραρχία (Cooper & Davidson, 1983; 
Papalexandris & Bourantas, 1991). Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε 
υπεύθυνες και καλοπληρωµένες διοικητικές θέσεις, ενώ 
υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις χαµηλότερης ευθύνης και αµοιβής. Η 
διαφορά αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «επαγγελµατικός 
διαχωρισµός» (Blau & Ferber, 1987; Tomkiewicz et al, 2004). 
 
Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα το 63% του εργατικού δυναµικού έχει άντρα 
ως διευθυντή, ενώ το 21% γυναίκα. Καταγράφηκε, επίσης, ότι στην 
κορυφή της επαγγελµατικής ιεραρχίας οι άνδρες καταλαµβάνουν πάνω 
από το 60% των θέσεων. Τέλος, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι λιγότερο 
από το 10% των απασχολούµενων ανδρών έχει γυναίκα διευθύντρια 
(European Foundation, 2002). Στην Ελλάδα, η κατάσταση φαίνεται να είναι 
καλύτερη εξαιτίας των πολλών µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων που 
περνούν από γενιά σε γενιά. Το πρόβληµα εµφανίζεται έντονα στις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις ή στις θυγατρικές των πολυεθνικών(Kottis, 1996). 
 
Όλα τα παραπάνω είναι απόδειξη διακρίσεων, οι οποίες δηµιουργούνται, 
όταν η διοίκηση των επιχειρήσεων συµπεριφέρεται διαφορετικά στις 
γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες. Οι άνθρωποι που συµπεριφέρονται 
διαφορετικά συχνά δεν αντιλαµβάνονται ότι διαπράττουν αυτού του 
είδους την διάκριση (Οwen & Todor, 1993).  
 
Οι διακρίσεις χωρίζονται σε άµεσες και έµµεσες. Οι άµεσες διακρίσεις 
δηµιουργούνται σε υλικό επίπεδο, για παράδειγµα, η διαφορά στο µισθό.  
Οι µισθολογικές διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι το 
αποτέλεσµα ενός σύνθετου συνδυασµού παραγόντων όπως: η ηλικία, η 
οικογενειακή κατάσταση,  ο αριθµός των παιδιών, το µορφωτικό επίπεδο, 
οι διακοπές στη σταδιοδροµία, η ασφάλεια των θέσεων εργασίας, το 
είδος της σύµβασης κ.ά. (Schein & Mueller, 1996). Οι έµµεσες διακρίσεις 
περιλαµβάνουν ανελαστικές εργασιακές ρυθµίσεις, απαιτήσεις 
κινητικότητας, καθώς και άρνηση προαγωγής και ανέλιξης της 
σταδιοδροµίας (Cortis & Cassar, 2005; Davidson & Cooper, 1992).  
 
Τα αίτια που δηµιουργούν αυτές τις διακρίσεις και οι πιθανές τους 
ερµηνείες είναι πολλές. Όλες οι αιτίες µπορούν να συνοψιστούν υπό τον 
τίτλο «αρνητικά στερεότυπα» (Tomkiewicz et al, 2004). 
 
Μια πιθανή εξήγηση είναι ο πολλαπλός ρόλος των γυναικών. Οι γυναίκες 
στις σύγχρονες κοινωνίες είναι εργαζόµενες, µητέρες, νοικοκυρές, κόρες 
και ο κάθε ρόλος απαιτεί χρόνο και ενέργεια από τη ζωή τους.  
 
Μια άλλη εξήγηση είναι ότι οι διευθυντικές θέσεις απαιτούν επιθετικότητα, 
αποφασιστικότητα και πυγµή, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 
αντρών που συχνά πιστεύεται ότι λείπουν από τις γυναίκες (Bond & 
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Vinucke 1961, Megargee, 1969). Αυτή η εξήγηση έχει αµφισβητηθεί βέβαια 
από άλλους ερευνητές που πιστεύουν ότι οι γυναίκες έχουν παρόµοια 
συµπεριφορά µε αυτή των ανδρών και ότι υπάρχουν πολλές 
περισσότερες διαφορές µεταξύ των µελών του ίδιου φύλου από ό, τι 
µεταξύ των ανδρών και των γυναικών γενικότερα (Bourantas et al, 1989; 
Day & Stogdill, 1972; Hansen, 1974). 
 
Τέλος, µια άλλη πιθανή εξήγηση είναι όχι ο τρόπος που λειτουργούν οι 
γυναίκες, αλλά ο τρόπος που αυτό γίνεται αντιληπτό από τους άλλους. Οι 
γυναίκες γίνονται αντιληπτές από τον περίγυρό τους ως συναισθηµατικά 
όντα, ακατάλληλα για διευθυντικές θέσεις (Papalexandris & Bourantas 
1991; Schein, 1973). 
 

 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας  

 

2.1 Αρνητικά στερεότυπα 
 

Υπάρχουν στη βιβλιογραφία πολλές έρευνες που καταγράφουν το 
πρόβληµα των αρνητικών στερεοτύπων για τις γυναίκες που επιθυµούν 
να αναλάβουν ιεραρχικά ανώτερες θέσεις. Η κάθε µία από τις έρευνες 
αυτές εντοπίζει το πρόβληµα µέσα από το πρίσµα του δικού της σκοπού 
και προτείνει αντίστοιχες λύσεις.  
 
Είναι αποδεδειγµένο γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε 
διευθυντικές θέσεις στις εταιρίες στην Ελλάδα. Τα αρνητικά στερεότυπα για 
τις γυναίκες ως διευθύντριες τις εµποδίζουν από το να αναλάβουν 
διευθυντικές θέσεις.   
 
Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία είναι µια παραδοσιακά πατριαρχική 
κοινωνία, στην οποία τα αρνητικά στερεότυπα απέναντι στις γυναίκες 
διευθύντριες είναι εδραιωµένα πολύ βαθιά. Εάν αναλογιστούµε την 
κατάσταση της χώρας σήµερα, διαπιστώνουµε ότι είναι επιτακτική ανάγκη 
οι ελληνικές επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν το πρόβληµα και να 
επιτρέψουν στις, όλο και περισσότερες, καταρτισµένες γυναίκες να 
εξελίξουν τη σταδιοδροµία τους στον επιχειρηµατικό κόσµο για να 
µπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικές. Από την πλευρά του κράτους, δεν 
υπάρχει κάποια έντονα οργανωµένη προσπάθεια για να ενισχυθούν οι 
γυναίκες και να εξαλειφθούν τα αρνητικά στερεότυπα, αλλά, τουλάχιστον, 
µια κίνηση στον ιδιωτικό τοµέα θα έδινε τη δυνατότητα στις ελληνικές 
επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσµια οικονοµία και να 
µπορέσουν να επιβιώσουν εν µέσω αυτής της µεγάλης οικονοµικής 
κρίσης. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι τα αρνητικά 
στερεότυπα τους στερούν την πρόσβαση από µια δεξαµενή εργαζοµένων 
µε ταλέντο, δεξιότητες, µόρφωση αλλά και όρεξη για εργασία. 
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Ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν 
ενδιαφέρονται για διευθυντικές θέσεις. Σύµφωνα µε την έρευνα της Kottis 
(1996), το 25 τοις εκατό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν 
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στη διοίκηση των επιχειρήσεων και πάνω 
από το 20 τοις εκατό εξέφρασε την άποψη ότι οι γυναίκες δεν είναι 
κατάλληλες για τις διευθυντικές θέσεις, ενώ έχουν τις ικανότητες για άλλα 
είδη εργασίας.  
 
Όπως επισηµαίνει η κ. ∆ιαµαντοπούλου (2002), τα στερεότυπα υφίστανται 
και προσδιορίζουν την εξέλιξη των γυναικών ήδη από την παιδική ηλικία, 
κυρίως µέσω των εικόνων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Οι γυναίκες 
παρουσιάζονται νεότερες από τους άνδρες, συνήθως παντρεµένες, 
χωρίς επαγγελµατική αµοιβόµενη απασχόληση και πολύ συχνά 
εµφανίζονται ως θύµατα βίας. Σε σύγκριση µε τους άνδρες, 
παρουσιάζονται πιο αδύναµες και ανίσχυρες, ενώ, ακόµη και όταν 
εµφανίζονται ως επιτυχηµένες στην εργασία τους, φαίνονται συχνά χωρίς 
προσωπική επιτυχία, δηλαδή χωρίς οικογένεια ή µε οικογενειακά 
προβλήµατα (Kotsilieri & Marshall, 2004). 
 
Όπως αναφέρουν στην έρευνά τους οι Tomkiewicz et al (2004), 
υπάρχουν πολλές γυναίκες στην Πολωνία οι οποίες έχουν τις απαραίτητες 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στον ίδιο βαθµό µε τους άνδρες, αλλά 
δεν έχουν καµία πραγµατική πιθανότητα επιτυχίας στην ανάληψη 
διευθυντικής θέσης. Παρόµοια έρευνα από τις Nowakowska και 
Swedrowska (2000) αναφέρει, για την περίπτωση της Πολωνίας, ότι οι 
γυναίκες εµφανίζονται να είναι καλύτερα µορφωµένες απ’ ότι οι άνδρες, 
ενώ εµφανίζεται να υπάρχει αναντιστοιχία και στο επίπεδο των αµοιβών 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο της 
έρευνας είναι ότι τα αποτελέσµατα που έλαβαν οι ερευνητές από τους 
διευθυντές διάφορων επιχειρήσεων, δεν διέφεραν σηµαντικά από τα 
αποτελέσµατα των φοιτητών της διοίκησης επιχειρήσεων, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι οι «ηγέτες του µέλλοντος» διακατέχονται ακόµη από τα 
αρνητικά στερεότυπα στη χώρα τους.  
 
Την ύπαρξη αρνητικών στερεοτύπων επιβεβαιώνουν και οι Owen και 
Todor (1993), οι οποίοι προσπαθούν να προσδιορίσουν τα αίτια για την 
επιµονή των στερεοτύπων αυτών. ∆ιαπιστώνουν, ορθά, ότι η ύπαρξη των 
αρνητικών στερεοτύπων οδηγεί στην υποτίµηση σχεδόν του µισού 
εργατικού δυναµικού, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να οδηγήσει σε 
µείωση της παραγωγικότητας που µπορούν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις. 
Επισηµαίνουν ότι οι διακρίσεις συνεχίζουν να υφίστανται στις εταιρίες και 
ειδικότερα σε διαδικασίες όπως: η αξιολόγηση της απόδοσης, ο µισθός, 
τα διαθέσιµα κανάλια καριέρας και το mentoring.  
 
Εκτενή αναφορά στο mentoring και πώς αυτό εφαρµόζεται στους άνδρες 
και στις γυναίκες έχει γίνει και από τις Ibarra, Carter και Silva (2010), οι 
οποίες διαπίστωσαν ότι, ενώ στις γυναίκες υπήρχε η διαδικασία του 
mentoring, δεν απέδιδε το ίδιο όσο στους άνδρες συναδέρφους τους. 
Έτσι πρότειναν ως λύση το sponsoring ένα είδος  mentoring, όπου ο 
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µέντορας βοηθά τον υποψήφιο για τη ανάληψη της θέσης, όντας 
ταυτόχρονα υπόλογος σε περίπτωση που δεν πάρει ο υποψήφιος αυτός 
την αντίστοιχη θέση.  
 
Επίσης, τα στερεότυπα αυτά δηµιουργούν προσδοκίες, οι οποίες µπορεί 
να οδηγήσουν κάποιους να συµπεριφέρονται µε αναµενόµενο τρόπο, 
δηµιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο διατήρησης των αρνητικών 
στερεοτύπων (Carr-Ruffino, 1993; Cortis & Cassar, 2005; Echabe & Castro, 
1999).  
 
Αντίθετα, η κουλτούρα δεν φαίνεται να δηµιουργεί αρνητικά στερεότυπα, 
όπως διαπιστώθηκε και από έρευνα που διενέργησαν οι Cordano et al 
(2002). Στην προαναφερθείσα έρευνα δεν διαπιστώθηκαν πολιτισµικές 
διαφορές στην αποδοχή των γυναικών ως διευθύντριες. 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνα της Kottis (1996) δείχνουν ότι ακόµη και στην 
περίπτωση που µια γυναίκα ηγείται ενός τµήµατος ή µια επιχείρησης, 
συχνά θεωρείται «η συµβολική γυναίκα» γιατί πρόκειται για µια µειονότητα.  
 
Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι οι γυναίκες που κατέχουν διευθυντικές 
θέσεις θεωρούνται σηµαντικές και αυτό συνεπάγεται λιγότερους 
πολιτικούς συµµάχους, λιγότερα πρότυπα και λιγότερους µέντορες 
(Milwid, 1990; Simpson, 2000). 
 
2.2 Παράγοντες που δηµιουργούν στερεότυπα 
 
Οι Cortis και Cassar (2005) επιβεβαίωσαν µε τη µελέτη τους ότι οι γυναίκες 
αντιµετωπίζουν πολλά συµπεριφορικά εµπόδια στην προσπάθεια 
ανέλιξης της καριέρας τους. Θα πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι 
τα εµπόδια αυτά πολλές φορές είναι χωρίς πραγµατικό υπόβαθρο. Όπως 
διαπιστώνεται από έρευνα που έγινε στην Ελλάδα (Kottis, 1996), οι µισοί 
από τους ερωτηθέντες παραδέχθηκαν ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες 
προκαταλήψεις εναντίον των γυναικών που τις εµποδίζουν να εξελίξουν τη 
σταδιοδροµία τους. Παρ’ όλα αυτά οι Cortis και Cassar (2005) 
προσπάθησαν να αιτιολογήσουν την ύπαρξη των εµποδίων αυτών και  
ταξινόµησαν τους παράγοντες που τις εµποδίζουν σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς.  
 
2.2.1 Εσωτερικοί παράγοντες 
 
Στους εσωτερικούς παράγοντες εντάσσονται όσοι αφορούν την 
οικογένεια και τις ευθύνες που αναλαµβάνουν οι γυναίκες µέσα στην 
οικογένεια. Σε έρευνα που διεξήγαγε η Kottis (1996), σχεδόν οι µισοί από 
τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι οι γυναίκες δεν δείχνουν την 
απαιτούµενη δέσµευση που απαιτεί η διευθυντική καριέρα. Τα αίτια της 
έλλειψης της απαιτούµενης δέσµευσης, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα είναι 
είτε οι οικογενειακές ευθύνες είτε άλλοι λόγοι που σχετίζονται µε τη φύση 
και την ανατροφή των γυναικών. Οι οικογενειακές ευθύνες µπορούν να 
ενισχύσουν την ιδέα ότι οι γυναίκες δεν εµπλέκονται τόσο πολύ στην 
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εργασία τους, όσο οι άνδρες, εξαιτίας της οικογένειας δεδοµένου ότι οι 
διευθυντικές θέσεις απαιτούν µεγάλο βαθµό συµµετοχής στη δουλειά 
(Cromie, 1981; Cortis & Cassar, 2005; Kelly & Marin, 1998; Lewis, 1994; 
Marongiu & Ekehammar, 1999). Αναφερόµενοι στη συµµετοχή στη 
δουλειά, δεν ορίζουµε µόνο το πόσο αφοσιωµένοι είναι οι εργαζόµενοι 
στην εργασία τους αλλά και κατά πόσο η εργασίας τους είναι το 
κυρίαρχο κοµµάτι της ζωής τους (Newstrom & Davis, 1993). Αυτό 
δυσχεραίνει τη θέση των γυναικών που ακροβατούν ανάµεσα στην 
οικογένεια και την καριέρα. Ακόµη και εάν έχει ισορροπήσει τις 
υποχρεώσεις της οικογένειας και της εργασίας της, µια γυναίκα 
διευθύντρια, θα εξακολουθεί να θεωρεί δύσκολο να αναλάβει επιπλέον 
εργασίες, να αναδιατάσσει τις ώρες εργασίας της ή ακόµη και να δουλεύει 
κάποιες υπερωρίες, δεδοµένου ότι οι οικογενειακές της υποχρεώσεις 
προσθέτουν φόρτο εργασίας, ο οποίος κάποιες φορές τείνει να γίνει 
υπερβολικός. Με τον τρόπο αυτό, όµως, διακινδυνεύει να θεωρηθεί 
ανίκανη, για τη θέση που έχει αναλάβει, από τους άνδρες συναδέλφους 
της (Κeene & Reynolds, 2002). Το ίδιο παρατήρησαν και οι Heilman et al 
(1989), oι οποίοι αναφέρουν ότι οι γυναίκες τοποθετούν ως πρώτη 
προτεραιότητα τους τις ανάγκες της οικογένειάς τους, εργάζονται για να 
συµπληρώσουν το εισόδηµά τους και λαµβάνουν την αρνητική 
ανατροφοδότηση προσωπικά και όχι επαγγελµατικά.  
 
Όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσµατα διάφορων ερευνών αλλά, ενώ 
ισχύουν για αρκετές γυναίκες, δεν είναι σίγουρο ότι ισχύουν για τις 
γυναίκες που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν διευθυντική καριέρα. 
Την ερώτηση αυτή θέλησε να ερευνήσει και ο Baum (1987), ο οποίος 
διεξήγαγε έρευνα ανάµεσα σε υψηλά ιστάµενες γυναίκες. Αυτό που 
παρατήρησε λοιπόν είναι ότι οι µισές από αυτές τις γυναίκες δεν ήταν 
παντρεµένες και από αυτές που ήταν παντρεµένες το 1/3 δεν είχε παιδιά. 
Το αποτέλεσµα αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη και επιβεβαιώθηκε και 
αργότερα από νεότερες έρευνες. Τα αποτελέσµατα των ερευνών τείνουν 
να δείχνουν ότι οι γυναίκες διευθύντριες είναι νεότερες των ανδρών και 
πιθανότατα µόνες τους (Abela, 1991; Borg, 2001;  Camilleri, 1997; Heaton 
& McWhinney, 1999). Αυτό µπορεί να συµβαίνει γιατί οι γυναίκες 
προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθµό των ρόλων που κατέχουν στη 
ζωή τους, έτσι ώστε να αποφεύγουν τις αναµενόµενες συγκρούσεις όπως 
αναφέρουν οι Keene και Reynolds (2002). Έτσι µπορούµε να πούµε ότι οι 
παραπάνω παρατηρήσεις δεν µπορούν να γενικευθούν για όλες τις 
γυναίκες. Το ίδιο παρατήρησαν και οι Cortis & Cassar (2005) και τα 
αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και µε την µελέτη του Cromie (1981) που 
αφορούσε γυναίκες επιχειρηµατίες που δείχνουν να είναι το ίδιο 
αποφασισµένες να πετύχουν όσο και οι άνδρες. Έτσι µπορούµε να πούµε 
ότι η οικογενειακή κατάσταση των γυναικών δεν έχει καµία επίπτωση στη 
συµµετοχή τους στην εργασία. 
 
Πολλοί θεωρούν ότι οι γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδροµία τους 
πρόωρα εξαιτίας των οικογενειακών ευθυνών και έτσι δεν αποφέρουν 
κέρδος στην επιχείρηση. Γι’ αυτό το λόγο, οι εταιρίες δεν επενδύουν σε 
αυτές και δεν τις προτιµούν για τις προαγωγές σε θέσεις διευθυντικών 
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στελεχών. Αυτό αποδεικνύεται µέσα από την εργασία της Kottis (1996) 
όπου αναφέρεται ότι πάνω από το 30 τοις εκατό των ερωτηθέντων 
δήλωσαν υποστηρικτές της παραπάνω δήλωσης. Είναι γεγονός ότι η 
µητρότητα είναι η πιο σηµαντική πτυχή της ζωής µιας γυναίκας. Είναι 
λογικό, λοιπόν, ότι οι γυναίκες ξοδεύουν τη δύναµη και την ενέργειά τους 
πρωτίστως στα παιδιά τους, όλα τα υπόλοιπα και κατ’ επέκταση και η 
δουλειά έπονται της µητρότητας. Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει, επίσης, 
και η επικρατούσα άποψη ότι η φροντίδα του νοικοκυριού είναι γυναικεία 
υπόθεση. Ως εκ τούτου, δεν µπορούν να αφιερωθούν στη δουλειά τους 
και εξαιτίας αυτού δεν µπορούν να προαχθούν σε διευθυντικές θέσεις. Οι 
περισσότεροι λόγοι για τη µικρή συµµετοχή των γυναικών στη διοίκηση, 
στην Ελλάδα, σχετίζονται µε τη φύση των γυναικών και τις οικογενειακές 
υποχρεώσεις τους, όπως αναφέρει η Kottis (1996). 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους ο αριθµός των γυναικών που 
προσπαθούν και καταφέρνουν να πάνε ενάντια σε όλα τα αρνητικά 
στερεότυπα και σε όλες τις κοινωνικά παγιωµένες απόψεις που 
αναλύθηκαν παραπάνω και να ανελιχθούν σε διευθυντικές θέσεις  είναι 
πολύ µικρός.  
 
Οι εταιρίες θεωρούν ότι για λόγους όπως η ανεπαρκής εµπειρία, η 
ανεπαρκής εκπαίδευση, ο χρόνος που απαιτείται να περνούν στο σπίτι ή 
µε τα παιδιά τους και η γυναικεία φύση, οι γυναίκες έχουν µικρότερη 
απόδοση από ότι οι άνδρες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν προωθούν τις 
γυναίκες για διευθυντικές θέσεις, ιδιαίτερα τις υψηλότερες,  επειδή δίνουν 
προτεραιότητα σε θέµατα που αφορούν την οικογένεια και το νοικοκυριό 
τους και όχι τον εργασιακό χώρο. Επίσης, θεωρούνται και λιγότερο 
δυναµικές απ’ ότι οι άνδρες. Σύµφωνα µε την Kottis (1996), οι ίδιες οι 
γυναίκες πολλές φορές είναι απρόθυµες να αναλάβουν ό, τι απαιτεί η 
εργασία τους για την ανέλιξη σε υψηλότερες διευθυντικές θέσεις, ακόµη 
και όταν έχουν ίσα προσόνται και ίδια εµπειρία µε τους άνδρες.  
 
Η µελέτη του Dann (1995) αναδεικνύει έναν ακόµη εσωτερικό παράγοντα,  
δείχνοντας ότι οι γυναίκες εκλαµβάνουν τους εαυτούς τους τόσο 
επιτυχηµένους, όσο και οι άνδρες συνάδελφοί τους. Αντίθετα, 
διαπιστώθηκε από τους Shore και Thornton, 1986, ότι στην 
αυτοαξιολόγηση δίνουν στον εαυτό τους χαµηλότερη βαθµολογία απ’ ότι 
οι προϊστάµενοί τους, ενώ, αντίθετα, οι άνδρες δίνουν υψηλότερη. 
Υπάρχει, βέβαια, και η έρευνα των Cortis και Cassar (2005), που 
ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ της συµµετοχής στην 
εργασία και της εργασιακής αυτοεκτίµησης όσων βρίσκονται σε 
διευθυντικές θέσεις, είτε αυτοί είναι άνδρες είτε γυναίκες. Επίσης, οι Tang et 
al (2000) διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στο πως οι άνδρες και οι 
γυναίκες αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους στην εργασία. 
 
Όλα τα παραπάνω µας δείχνουν ότι οι εσωτερικοί παράγοντες δεν είναι οι 
αιτίες πίσω από τη χαµηλή αυτοεκτίµηση των γυναικών στη διοίκηση.   
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2.2.2. Εξωτερικοί Παράγοντες 
 
Οι εξωτερικοί παράγοντες τώρα µπορούν να οµαδοποιηθούν στα 
συµπεριφορικά και τα διαρθρωτικά εµπόδια (Laufer, 2000; Powell, 2000). 
 
Στα συµπεριφορικά εµπόδια ανήκουν όλες οι προκατειληµµένες 
συµπεριφορές, που βασίζονται στα αρνητικά στερεότυπα, απέναντι στις 
γυναίκες διευθύντριες.  
 
Μια εξήγηση για την ύπαρξη αυτών των συµπεριφορών έναντι των 
γυναικών αναφέρουν στην έρευνά τους οι Heilman et al (1989), οι οποίοι 
µέσα από την έρευνα ανακάλυψαν ότι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι αναφέρουν 
ότι οι γυναίκες µάνατζερ είναι λιγότερο συναισθηµατικά σταθερές, µε 
λιγότερη αυτοπεποίθηση, λιγότερο αναλυτικές, λιγότερο επίµονες και µε 
λιγότερες ηγετικές ικανότητες απ’ ότι οι άνδρες. Όλες αυτές οι 
προκατειληµµένες συµπεριφορές βασίζονται στην πεποίθηση ότι οι 
γυναίκες δεν µπορούν να γίνουν καλοί ηγέτες, αφού το µοντέλο του 
καλού ηγέτη έχει ανδρικά χαρακτηριστικά (Burke & Collins, 2001; Cabral, 
Cardoso & Fernandes, 2003; Cortis & Cassar, 2005; De Matteo, 1994; O’ 
Leary & Ryan, 1994; Marongiu & Ekehammar, 1999).  
 
Σύµφωνα µε την έρευνα της Kottis (1996), η φύση των γυναικών τις κάνει 
λιγότερο φιλόδοξες και εµφανίζονται να έχουν µικρότερη ικανότητα για 
λήψη γρήγορων αποφάσεων. Στη διοίκηση των επιχειρήσεων η λήψη 
γρήγορων αποφάσεων είναι ένα προσόν που µπορεί να βγάλει µια 
επιχείρηση από µια δύσκολη θέση ή να την οδηγήσει στην ανάπτυξη.   
 
Στη διοίκηση επιχειρήσεων σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός επιτυχηµένου 
ηγέτη θεωρείται  και η ανάληψη ρίσκου. Είναι σηµαντικό ένας διευθυντής 
να µπορεί να αναλάµβάνει κινδύνους και να πραγµατοποιεί επενδύσεις, οι 
οποίες µπορεί να ακούγονται παράτολµες ή επικίνδυνες, αλλά 
αποφέρουν σηµαντικά κέρδη στην εταιρία. Οι γυναίκες παρ’ όλα αυτά, 
σύµφωνα µε την Kottis (1996), φαίνεται να φέρονται πιο συντηρητικά απ’ 
ότι οι άνδρες. Υστερούν, δηλαδή, στην ανάληψη κινδύνων. 
 
Στην ελληνική κοινωνία οι άνδρες είναι αυτοί που συνήθως κερδίζουν τα 
προς το ζην της οικογένειας. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες άνδρες δεν 
αισθάνονται άνετα, όταν δεν είναι αυτοί στους οποίους στηρίζεται 
οικονοµικά η οικογένεια. Κατ’ επέκταση, όταν κάποιος άνδρας στηρίζει την 
οικογένειά του οικονοµικά θεωρείται επιτυχηµένος και καλός 
οικογενειάρχης, ενώ, αντίθετα, όταν η γυναίκα του είναι αυτή που παρέχει 
την υλική ευηµερία στην οικογένεια, ο ίδιος αισθάνεται αποτυχηµένος. Η 
ελληνική κοινωνία επιβραβεύει τις γυναίκες που κατέχουν τα γυναικεία 
χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είναι αυτά που απαιτούνται για µια 
επιτυχηµένη καριέρα, αλλά αυτά που χρειάζονται για µια ευτυχισµένη 
οικογένεια. Αντίθετα, για τους άνδρες, η κοινωνία επιβραβεύει αυτούς που 
είναι επιτυχηµένοι στην εργασία τους περισσότερο από αυτούς που 
φροντίζουν την οικογένειά τους. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι υπάρχει 
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αντίθεση σε αυτά που ζητούνται από µια γυναίκα και σε αυτά που 
θεωρούνται απαραίτητα για έναν άντρα.  
 
Οι απαντήσεις των γυναικών επισήµαναν τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν και τις αποθαρρύνουν από το να είναι φιλόδοξες και να 
διεκδικούν διευθυντικές θέσεις. Τόνισαν ότι θα πρέπει να σταµατήσουν 
αυτόν τον φαύλο κύκλο που τους αποθαρρύνει από τη συµµετοχή τους 
σε προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης ακόµη και σε προγράµµατα 
mentoring, ή γενικότερα προγράµµατα που τις βοηθούν να βρουν 
πρόσβαση σε διευθυντικές θέσεις (Kottis, 1996). 
 
Παρ’ ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες έχουν εισέλθει στην αγορά 
εργασίας και πλέον εργάζονται ισότιµα µε τους άνδρες, όσον αφορά στο 
ωράριο, πολλοί Έλληνες ακόµη θεωρούν ότι η ύπαρξη οικογένειας, µε τις 
οικογενειακές ευθύνες που αυτή συνεπάγεται, αποτελεί ανυπέρβλητο 
εµπόδιο για την ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στη διοίκηση. Μέσα από 
τις απαντήσεις των ερωτηθέντων που έλαβε η Kottis (1996), φαίνεται ότι το 
πρόβληµα δεν δηµιουργείται από τις ίδιες τις γυναίκες και την έλειψη 
χρόνου ή φιλοδοξιών, αλλά προκαλείται περισσότερο από τις 
προκαταλήψεις των ανδρών συναδέλφων τους για αυτές. Παρ’ όλα αυτά, 
µέσα από την εµπειρική παρατήρηση προκύπτει στις σύγχρονες κοινωνίες 
οι γυναίκες που κατέχουν διευθυντικές θέσεις δεν ασχολούνται όλες µε το 
νοικοκυριό τους και δεν έχουν όλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Ακόµη και 
να έχουν, όµως, λαµβάνουν βοήθεια που πηγάζει από πολλές και 
διαφορετικές πηγές. Κάποιες από αυτές είναι: οι σύντροφοί ή σύζυγοί 
τους, διάφοροι άλλοι συγγενείς, οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, οι διάφοροι 
παιδαγωγοί κ.ά. και µπορούν έτσι να εργαστούν απρόσκοπτα στην 
υπηρεσία της εταιρίας και να δείξουν την αφοσίωση που απαιτείται και 
που επιδεικνύουν και οι άνδρες συνάδελφοί τους. 
 
Καταλήγοντας, οι γυναίκες στην σηµερινή εποχή µπορούν να επιλέξουν 
τον τρόπο ζωής τους, αν θέλουν οικογένεια ή όχι και πως θα λάβουν 
βοήθεια για τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειά τους. Μπορούν να 
αποφασίσουν εάν οι φιλοδοξίες τους περιλαµβάνουν µια διευθυντική 
θέση και αν το θέλουν να το επιδιώξουν γνωρίζοντας ότι µε οικογενειακή 
ισορροπία, και τον απαιτούµενο καταµερισµό εργασιών µέσα στην 
οικογένεια, αλλά και την κατάλληλη βοήθεια από τον περίγυρο θα 
µπορέσουν να καταφέρουν και να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες της 
θέσης. ∆υστυχώς, όµως, µέσα από την έρευνα της Kottis (1996), 
διαφαίνεται ότι τα αρνητικά στερεότυπα υπάρχουν, είναι βαθιά ριζωµένα 
και για να ανατραπούν χρειάζονται συντονισµένες κινήσεις τόσο από την 
κοινωνία, τις επιχειρήσεις αλλά και από τις ίδιες τις γυναίκες.       
 
Ακόµη µια εξήγηση για την ύπαρξη των συµπεριφορικών εµποδίων είναι 
ότι οι άνδρες δυσκολεύονται να συνεργαστούν µε µια γυναίκα ανώτερή 
τους ιδιαίτερα έαν αυτή είναι µικρότερή σε ηλικία (Cortis & Cassar, 2005; 
Davidson, 1996; Davidson & Cooper, 1992; Vella, 1999). Έτσι οι άνδρες 
εµφανίζονται λιγότερο ανεκτικοί στην εικόνα µιας γυναίκας διευθύντριας. 
Ο πιθανότερος λόγος είναι ότι το επάγγελµα του διευθυντή θεωρείται 
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στερεοτυπικά αντρικό επάγγελµα. Κατά τον Mavin (2001) το µοντέλο του 
επιτυχηµένου διευθυντή είναι παραδοσιακά αρρενωπό.  
 
Επίσης, πρέπει να αναλογισθούµε ότι τα περισσότερα µοντέλα ανάπτυξης 
καριέρας έχουν διαµορφωθεί µε βάση ανδρικές εµπειρικές αξίες και τους 
στόχους τους. Αυτό, σύµφωνα µε τους Cortis και Cassar (2005), µπορεί να 
εξηγήσει γιατί τα αναπτυξιακά µοντέλα καριέρας έχουν την τάση να 
περιγράφουν γραµµική ή σταδιακή εξέλιξη της σταδιοδροµίας στην οποία 
ο υποψήφιος λαµβάνει σταδιακά µε ένα προβλέψιµο και ταξινοµηµένο 
τρόπο µέσω µιας σειράς θέσεων που παρέχουν η κάθε µια και 
µεγαλύτερο γόητρο. Σύµφωνα όµως µε τον White (1994), η εξέλιξη της 
σταδιοδροµίας των γυναικών, συνήθως προχωρά µε εντελώς 
διαφορετικό τρόπο από εκείνο των ανδρών. Για παράδειγµα, τα 
περισσότερα µοντέλα καριέρας αγνοούν το γεγονός ότι λόγω της 
τεκνοποίησης και των οικογενειακών υποχρεώσεων, οι γυναίκες απαιτούν 
µια εργασία που τους επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία, όπως αναφέρει ο 
Mavin (2001).  
 
Σε µια έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Stephens και Greer (1995) και 
στην οποία πήραν µέρος στελέχη από το Μεξικό που εργάζονται στις 
ΗΠΑ, αλλά περιλαµβάνονται, επίσης, και στελέχη από το Μεξικό που 
συµµετέχουν σε πρόγραµµα MBA και εµπορικοί αντιπροσώποι από τις 
ΗΠΑ και το Μεξικό, οι γυναίκες διευθύντριες που ερωτήθηκαν ανέφεραν 
δυσκολίες στον σεβασµό που έπρεπε να κερδηθεί, όταν αναλάµβαναν 
διευθυντικές αρµοδιότητες. Σε παρόµοια µελέτη που έκαναν οι Muller και 
Rowell (1997) και στην οποία πήραν 12 συνεντεύξεις από γυναίκες που 
κατείχαν θέσεις υψηλού επιπέδου στο Μεξικό διαπίστωσαν ότι τα 
κυριότερα προβλήµατά τους ήταν η µεροληπτική συµπεριφορά και τα 
πολιτισµικά στερεότυπα. Όλες αυτές οι γυναίκες ανέφεραν εµπόδια, όπως 
στερεοτυπικές αντιλήψεις, άµεσες προκλήσεις των αρµοδιοτήτων από 
τους άνδρες υπαλλήλους, συγκαταβατική γλώσσα από άνδρες 
προϊσταµένους, δυσφήµιση και λεπτή πίεση από γυναίκες υπαλλήλους. 
 
Από την έρευνα της Kottis (1996), παρατηρούµε ότι το 14 τοις εκατό των 
ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν έχουν τα απαιτούµενα προσόντα 
για να µπορέσουν να αναλάβουν µια θέση ευθύνης, ενώ ένα 10 τοις 
εκατό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο διορισµός µια γυναίκας σε 
διευθυντική θέση θα δηµιουργήσει προβλήµατα στο προσωπικό της 
επιχείρησης, αν θα έχουν άνδρες υφισταµένους. 
 
Οι παλαιότερες έρευνες (Bond & Vinacke, 1961; Maier, 1970; Megargee, 
1969) ισχυρίζονται ότι η διαφορετική µεταχείριση των γυναικών στον 
επιχειρηµατικό κόσµο προέρχεται από την έλλειψη επιθετικότητας και 
ικανότητας ηγεσίας που παρουσιάζουν οι γυναίκες, και εξαιτίας αυτής δεν 
λαµβάνουν συχνά διευθυντικές θέσεις. Ωστόσο, πολλές έρευνες (Bass, 
Krusell & Alexander, 1971; Day & Stogdill, 1972; Hansen, 1974; Lirtzman & 
Wahba, 1972; Matthews, 1972), κυρίως οι νεότερες, µας αποδεικνύουν ότι 
οι γυναίκες έχουν τα απαιτούµενα προσόντα για να µπορέσουν να 
αναλάβουν διευθυντικές θέσεις. Οι νεότερες έρευνες διαπίστωσαν ότι οι 
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γυναίκες έχουν παρόµοια προσφορά µε αυτή των ανδρών και παρόµοιες 
ικανότητες στην ηγεσία, στην επίλυση προβληµάτων, στη συνεργασία, 
στην αντιµετώπιση του ανταγωνισµού και εν τέλει στην επάρκεια για τη 
διοίκηση (Terborg et al, 1977). 
  
Ένα ακόµη από τα διαρθρωτικά εµπόδια που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία είναι η διαφορά των µισθών µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
ακόµη και όταν έχουν ίσο αριθµό ετών εµπειρίας και παρόµοια 
προσόντα. Σε µια µελέτη που διεξήχθη στη Χιλή ο Gill (1992) ανακάλυψε 
πως οι γυναίκες εργαζόµενες κέρδιζαν περίπου 30 τοις εκατό λιγότερα απ’ 
ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους. Ο ίδιος θεώρησε πως το αποτέλεσµα 
αυτό ήταν ένδειξη της χιλιανής αγοράς, αλλά, όπως αποδεικνύεται, τέτοιες 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών γίνονται σε όλο τον κόσµο. Όπως 
αναφέρει ο Crosby (1982) το παράδοξο που δηµιουργείται είναι ότι οι 
γυναίκες φαίνονται ικανοποιηµένες, λαµβάνοντας λιγότερα χρήµατα, 
παίρνοντας λιγότερες προαγωγές και παρ’ όλα αυτά δεν δείχνουν 
απογοήτευση. Αυτό µας δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν γαλουχηθεί µέσα στα 
στερεότυπα και έχουν συνηθίσει ως προς το να τις θεωρούν λιγότερο 
ικανές να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Το εύρηµα αυτό το επιβεβαιώνουν 
και άλλοι ερευνητές (O’ Leary, 1974; Schein, 1973).  
 
Εκτός από την διαφορά στους µισθούς, µέσα από τη βιβλιογραφία 
διαπιστώθηκε η έλλειψη κατάλληλης δικτύωσης, αλλά και η απόρριψη των 
γυναικών από τα κέντρα των αποφάσεων. Όπως διαπιστώνεται από τους 
διάφορους ερευνητές, αυτή η έλλειψη είναι που δεν επιτρέπει στις γυναίκες 
να δικτυώνονται κοινωνικά µε τους ανθρώπους που λαµβάνουν τις 
αποφάσεις για τις προαγωγές ή ακόµη και να λαµβάνουν οι ίδιες τις 
αποφάσεις αυτές. Αυτό σύµφωνα µε τη γνώµη πολλών ερευνητών έχει ως 
συνέπεια να δίνονται λιγότερες ευκαιρίες στις γυναίκες (Brass, 1985; 
Davidson & Cooper, 1992; Lenney, 1977; Milwid, 1990; Papalexandris & 
Bourantas, 1991). 
 
Παράλληλα, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι σύµφωνα µε τους 
Papalexandris και Bourantas (1991) όσες περισσότερες γυναίκες 
βρίσκονται στη ιεραρχία σε µια εταιρία, τόσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο 
των αρνητικών στερεοτύπων που υφίστανται στην εταιρία αυτή. Το ίδιο 
είχαν ανακαλύψει και οι Sutton και Moore (1985).  
 
Στη βιβλιογραφία εµφανίζεται ακόµη ένα διαρθρωτικό εµπόδιο, το οποίο 
παραδόξως δηµιουργείται από τις ίδιες τις γυναίκες. Το φαινόµενο αυτό 
είναι γνωστό ως το «σύνδροµο της µέλισσας». Σύµφωνα µε διάφορους 
ερευνητές οι γυναίκες υφιστάµενοι φαίνεται ότι προτιµούν να εργάζονται 
για µια γυναίκα αφεντικό (Borg, 2001; Cortis & Cassar, 2005; Davidson, 
1996). Από την άλλη µεριά, υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες ανέφεραν ότι 
οι γυναίκες διευθύντριές τους είναι αυταρχικές και κυριαρχικές. Το 
παράδοξο αυτό είναι το λεγόµενο σύνδροµο. Σύµφωνα µε αυτό, οι 
γυναίκες που διοικούν βλέπουν τις υφισταµένες του ανταγωνιστικά και 
αυτό τις κάνει σκληρές απέναντί τους. Τέτοιους χαρακτηρισµούς 
λαµβάνουν συνήθως γυναίκες που υιοθετούν ένα ανδροπρεπές 
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διευθυντικό ύφος, χρησιµοποιώντας επιθετική και απότοµη συµπεριφορά. 
Κατά παράδοξο τρόπο, η ίδια συµπεριφορά θεωρείται όχι απλά ανεκτική, 
αλλά επιβεβληµένη από έναν άντρα ηγέτη (Davidson & Cooper, 1992; 
Teborg et al, 1977; Papalexandris & Bourantas, 1991).  
 
Μέσα από τα στοιχεία που µας δίνει η Kottis (1996), το 6 τοις εκατό των 
ανδρών ερωτηθέντων θεωρεί την απόδοση των γυναικών σε διευθυντικές 
θέσεις κατώτερη από αυτή των ανδρών, το 11 τοις εκατό ανώτερη, το 75 
τοις εκατό υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά, ενώ το 8 τοις 
εκατό δεν µπορεί να εκφέρει άποψη, διότι η επιχείρηση στην οποία 
εργάζεται δεν έχει πολλές γυναίκες και δεν µπορεί να γενικεύσει στην 
απάντησή του. Με βάση τα παραπάνω, βλέπουµε ότι σε συντρηπτικό 
ποσοστό η αξιολόγηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις δεν φαίνεται 
να έχει καµιά διαφορά σε σύγκριση µε αυτή των ανδρών συναδέλφων 
τους, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούµε ότι είναι υψηλότερο το ποσοστό που 
θεωρεί καλύτερη την απόδοση των γυναικών από των ανδρών απ’ ότι το 
αντίθετο.  Τέλος, το 6 τοις εκατό που θεωρεί την επίδοση των γυναικών 
κατώτερη απέδωσε το πρόβληµα στις προσωπικές και οικογενειακές 
υποθέσεις στις οποίες αφιερώνουν χρόνο οι γυναίκες, ενώ όσοι 
υποστήριξαν ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες αποδόσεις το απέδωσαν 
στα χαρακτηριστικά που ανέφεραν ως γυναικεία χαρακτηριστικά, όπως η 
υποµονή, η επιµονή, η εργατικότητα, η υπευθυνότητα, η αφοσίωση κ.ά. 
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι οι γυναίκες θα πρέπει να βασιστούν στα 
λεγόµενα γυναικεία χαρακτηριστικά για να µπορέσουν να αποδώσουν σε 
διευθυντικές θέσεις, γιατί, όταν βασίζονται στα αρσενικά χαρακτηριστικά 
που παραδοσιακά έχουν οι ηγέτες, δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα µε 
αποτέλεσµα να χαρακτηρίζονται πολύ αυταρχικές από τις γυναίκες 
συναδέλφους τους.  
 
Με τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν να διαφωνούν οι Schein et al(1996), 
οι οποίοι παρατήρησαν µέσω της έρευνάς τους, που πραγµατοποίησαν 
στην Κίνα και την Ιαπωνία, ότι οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες θεωρούν 
επιτυχηµένα µεσαία στελέχη όσα ακολουθούν συµπεριφορές και 
χαρακτηριστικά που αποδίδονται συχνότερα στους άνδρες απ’ ότι στις 
γυναίκες.  
 
Παρόµοια και ίσως περισσότερα διαρθρωτικά εµπόδια αντιµετωπίζουν οι 
γυναίκες στελέχη που επιθυµούν να επιτύχουν θέση στελεχών σε 
πολυεθνικές εταιρίες, εκτός της πατρίδας τους. Πολλές γυναίκες που 
επιθυµούν να επιτύχουν διευθυντικές θέσεις θεωρούν ότι µια διεθνής 
εµπειρία µπορεί να τους παράσχει τα εφόδια που χρειάζονται, όπως τις 
δεξιότητες αλλά και την απαραίτητη εµπειρία, για να σταδιοδροµήσουν 
κατόπιν στην πατρίδα τους (Caligiuri & Tung, 1999; Cordano et al, 2002; 
Steinberg, 1996). Ωστόσο, οι γυναίκες αυτές αντιµετωπίζουν, εκτός από τα 
προαναφερθέντα εµπόδια, αντίστοιχα εµπόδια στις χώρες υποδοχής. Στις 
χώρες αυτές υπάρχει µια ποικιλία από πολιτιστικούς, οικονοµικούς, 
νοµικούς και πολιτικούς παράγοντες που περιορίζουν περισσότερο την 
πρόσβαση και την επιτυχία τους. Τα διαρθρωτικά εµπόδια αυτά µπορεί να 
λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας για τις γυναίκες και να 
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περιορίζουν τις ευκαιρίες των γυναικών στην παγκόσµια αγορά εργασίας. 
Στην ουσία οι γυναίκες αυτές αντιµετωπίζουν τα εµπόδια αυτά από δύο 
µέτωπα, ανησυχούν και για την απόδοχή τους και την ένταξή τους στην 
χώρα υποδοχής, αλλά και για τους συναδέλφους τους στην πατρίδα τους 
(Calgiuri & Cascio, 1998; Calgiuri et al, 1999; Cordano et al, 2002; Harris, 
1993&1995; Stroh et al, 2000). Έτσι, όπως αναφέρουν οι Cordano et al 
(2002), πριν από µια διεθνή αποστολή είναι σηµαντικό οι γυναίκες που 
πρόκειται να µετατεθούν και οι διευθυντές στην χώρα καταγωγής να 
συνεργαστούν, για να αντιµετωπίσουν µαζί τα δυνητικά εµπόδια που 
µπορεί να είναι οι αντιλήψεις των εγχώριων για τις ικανότητες των 
γυναικών σε µια διευθυντική θέση. Θεωρούν ότι, αντιµετωπίζοντας 
ανοιχτά τις προκαταλήψεις, µπορεί να εξαλειφθούν είτε µιλάµε για τη χώρα 
προέλευσης είτε για τη χώρα που βρίσκεται η εκπατρισµένη εργαζόµενη.   
 
Ακόµη ένα εµπόδιο για τις γυναίκες είναι οι συνεργάτες της επιχείρησης 
στην οποία εργάζονται. Πολλές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την Kottis 
(1996), αναφέρουν ότι δεν προάγουν γυναίκες σε ανώτερες διευθυντικές 
θέσεις γιατί τα πρόσωπα µε τα οποία συνεργάζεται η εταιρία τους είναι 
όλα άνδρες, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να συνεργάζονται µε άτοµα του 
ίδιου φύλου και δεν θα αισθάνονταν άνετα, εάν αυτή η τακτική ξαφνικά 
άλλαζε.  
 
2.3 Τα παράδοξα των γυναικών 
 
Όπως και οι υπόλοιποι ερευνητές, έτσι και οι Eagly & Wood (1999) 
υποστηρίζουν ότι ο ρόλος των ανδρών και των γυναικών σε πολλές 
κοινωνίες διαφέρει. Έτσι, οι άνδρες αναπτύσσουν ένα πιο ισχυρό και 
κυρίαρχο πρότυπο, ενώ, από την άλλη µεριά, οι γυναίκες εµφανίζονται 
υποδεέστερες και αναπτύσσουν ένα πρότυπο που απαιτεί φροντίδα. Με 
αυτά τα πρότυπα λειτουργούν στη ζωή τους και µε βάση αυτά αναµένεται 
να λειτουργήσουν.  
 
Με βάση τα παραπάνω  οι Kotsilieri & Marshall (2004) θέλησαν να 
εξετάσουν τις συµπεριφορές των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και 
παρατήρησαν ότι οι επαγγελµατικές τους επιλογές µπορούν να 
λειτουργήσουν είτε θετικά, όταν δηλαδή ενισχύουν τις προσδοκίες που 
σχετίζονται µε το φύλο τους, είτε αρνητικά σπάζοντας αυτόν τον φαύλο 
κύκλο, όταν λειτουργούν µε βάση τις προσδοκίες για τη συµπεριφορά 
άνδρα διευθυντή. Μιλάµε, λοιπόν, για ένα παράδοξο που οδηγεί τις 
γυναίκες διευθύντριες.  
 
Ο Marshall (1995) σε εργασία του αναφέρει ότι, ενώ επίσηµα η συµµετοχή 
των γυναικών στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι νόµιµη και πολλές 
γυναίκες εισέρχονται σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, ανεπίσηµα τα 
δικαιώµατά τους για συµµετοχή τίθενται υπό αµφισβήτηση και από τους 
άλλους ανθρώπους αλλά κάποιες φορές και από τις ίδιες.  
 
Οι Kotsilieri & Marshall (2004), µέσα από µια σειρά από συνεντεύξεις που 
έλαβαν από γυναίκες που εργάζονται ως ανώτερα διευθυντικά στελέχη 



14 

 

στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ανακάλυψαν ότι οι 
περισσότερες δεν αντιµετώπιζαν σε αυτό το σηµείο διοίκησης κάποιο 
πρόβληµα µε τη στάση των ανδρών συναδέλφων τους και απολάµβαναν 
πλήρη αξιοπιστία και ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης στον 
συγκεκριµένο κλάδο. Παρ’ όλα αυτά, όλες παρατήρησαν ότι είναι µικρός 
ο αριθµός των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Τα αίτια για την 
περιορισµένη εκπροσώπηση των γυναικών που ανέφεραν είχαν σχέση µε 
τους τρόπους που οι γυναίκες γίνονται αντιληπτές από τους υπολοίπους, 
αλλά και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ανέφεραν, λοιπόν, ότι η αυξηµένη 
συµµετοχή των γυναικών στον εργασιακό στίβο δεν συνοδεύτηκε και από 
κάποια µείωση στις οικιακές και οικογενειακές ευθύνες τους κάτι που 
ισχυρίστηκε και ο Riley (2003).  
 
Οι γυναίκες διευθύντριες που είναι παντρεµένες ή οι ανύπαντρες που 
συζούν µε τους συντρόφους τους υποστηρίζουν ότι ένα µεγάλο µέρος 
της εργασιακής επιτυχίας τους οφείλεται στην υποστήριξη και τη 
συµπεριφορά των συντρόφων τους. Μέσω της έρευνας των Kotsilieri & 
Marshall (2004) παρατηρείται ότι, ενώ πολλές αισθάνονται ευγνόµωνες 
για τη βοήθεια των συντρόφων τους, συχνά ενοχλούνται από το γεγονός 
ότι εκείνοι αναλαµβάνουν οικιακά καθήκοντα, αλλά το αντιµετωπίζουν ως 
ένα αναγκαίο κακό για να µπορέσουν να ισορροπήσουν ανάµεσα στην 
εργασιακή και την οικογενειακή ζωή. Το παραπάνω εύρηµα είναι απόδειξη 
του παράδοξου της ιδιοσυγκρασίας των γυναικών, οι οποίες έχουν 
προχωρήσει τη ζωή τους έξω από τα κοινωνικά αποδεκτά πλαίσια αλλά 
αισθάνονται ακόµη το βάρος κάποιων από τις προκαταλήψεις που τις 
θέλει να έχουν αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την οικιακή φροντίδα, παρ’ ότι η 
ίδια η καθηµερινότητα έχει κάνει µια πιο δίκαιη κατανοµή των ρόλων των 
δύο συντρόφων. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν 
γυναίκες οι οποίες γνωρίζοντας όλες αυτές τις προκαταλήψεις, τις οποίες 
η ίδια η καθηµερινότητα µπορεί να τις ξεπεράσει, συµβιβάζονται µε τις 
προσδοκίες της κοινωνίας χωρίς να µπορούν να εξετάσουν και να 
αξιολογήσουν εναλλακτικές οδούς για να ακολουθήσουν αυτό που τις 
ικανοποιεί πραγµατικά.  
 
Οι γυναίκες διευθύντριες που πήραν µέρος στην έρευνα των Kotsilieri & 
Marshall (2004) ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κάποια δικτύωση µεταξύ των 
γυναικών στελέχων. Η δικτύωση που ανέφεραν περιείχε τα επίσηµα 
κανάλια δικτύωσης όπως η ύπαρξη της καθοδήγησης, οι τακτικές 
συναντήσεις και επαφές και η αλληλοστήριξη, παρ’ όλα αυτά µέσα από 
τις συνεντεύξεις των διευθυντριών παρατηρήθηκε ότι ανεπίσηµα η µία 
παρακολουθούσε την ανάπτυξη και τις επιτυχίες των υπολοίπων στον ίδιο 
κλάδο και παρακινούνταν µε αυτό τον τρόπο να διατηρήσει την καλή 
δουλειά και να προσπαθήσει για το καλύτερο.  
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3. Μεθοδολογία 

 
 
3.1 Ερευνητικό περιβάλλον 
 
Έχοντας ως βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που αναλύθηκε παραπάνω 
θα προχωρήσουµε σε µια εµπειρική µελέτη σε εργαζοµένους για να 
διαπιστώσουµε πως βλέπουν αυτοί τις γυναίκες στελέχη και ποια είναι τα 
δηµογραφικά στοιχεία που επηρεάζουν την εικόνα αυτή. Θα µπορέσουµε 
να αναλύσουµε εάν οι εργαζόµενοι πιστεύουν ότι οι γυναίκες έχουν τα 
απαιτούµενα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να εξελίξουν τη 
σταδιοδροµία τους. Στην ουσία θα προσπαθήσουµε να µετρήσουµε εάν 
οι γυναίκες – στελέχη είναι αποδεκτές από τους εργαζοµένους, οι οποίοι 
πολλές φορές είναι υπό την καθοδήγησή τους.  
 
Θα εξετάσουµε τις απαντήσεις τους µε βάση κάποια δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά και τέλος θα ελέγξουµε ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που 
µπορούν να επηρεάσουν τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.  
 
Θα προπαθήσουµε να εστιάσουµε στο δηµογραφικό στοιχείο το οποίο 
µας δίνει τη σηµαντικότερη διαφορά και να ανακαλύψουµε εάν το στοιχείο 
αυτό είναι το φύλο, συγκριτικά µε την ηλικία και την εµπειρία µε γυναίκες 
στελέχη στο χώρο εργασίας.  
 
Για να µπορέσουν να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα θέσαµε δύο 
υποθέσεις: 

 
1. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την εικόνα των 

γυναικών στελεχών. 
2. Ο κυριότερος παράγοντας δηµιουργίας των στερεοτύπων είναι το 

φύλο. 
 
 
3.2 ∆είγµα και διαδικασία 
 
Το δείγµα που επιλέχθηκε ήταν εν ενεργεία εργαζόµενοι. Στη βιβλιογραφία 
βρέθηκαν πολλές παρόµοιες έρευνες οι οποίες όµως είχαν ως σκοπό να 
ανακαλύψουν την εικόνα των γυναικών στελεχών όπως την βλέπουν τα 
ίδια τα στελέχη (Chow, 1995; Kotsilieri & Marshal, 2004; Kottis, 1996; Ng, 
1995; Owen & Todor, 1993; Schein, 1973 : 1975) και όπως την βλέπουν τα 
µελλοντικά στελέχη, δηλαδή οι φοιτητές των τµηµάτων διοίκησης 
επιχειρήσεων (Cordano et al, 2002; Mihail, 2006; Schein & Mueller, 1992 : 
1996; Tomkiewicz et al, 2004). Εδώ ερωτήθηκαν οι εργαζόµενοι οι οποίοι 
βρίσκονται υπό την καθοδήγηση των στελεχών είτε πρόκειται για άνδρες 
είτε πρόκειται για γυναίκες. Ως εκ τούτου, µέσα από την εµπειρία τους θα 
µπορέσουµε να διακρίνουµε εάν η εµπειρία βοήθησε στη «διάβρωση» των 
στερεοτύπων για τις γυναίκες ή εάν τα στερεότυπα υφίστανται και στο 
επίπεδο των απλών εργαζοµένων.  
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Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε τη µέθοδο του δοµηµένου 
ερωτηµατολογίου. Συνολικά απαντήθηκαν 310 ερωτηµατολόγια, τα οποία 
συµπληρώθηκαν µε δύο τρόπους. Τα 75 διανεµήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν χειρόγραφα ενώ τα υπόλοιπα 235 συλλέχθησαν µέσω 
του internet, όπου αναρτήθηκε η φόρµα του ερωτηµατολογίου. Έτσι τα 
ερωτηµατολόγια έχουν δείγµα από διάφορους εργαζοµένους του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µέσω της ερώτησης για τον εάν 
εργάζονται εξασφαλίστηκε η συµµετοχή των εργαζοµένων ως επί το 
πλείστον. Το δείγµα απαρτίστηκε από 164 γυναίκες και 146 άνδρες. Ο 
µέσος όρος ηλικίας ήταν τα 31,48 χρόνια. Προέκυψαν επίσης 16 
απαντήσεις από µη εργαζόµενους, ενώ από τους υπλοιπους οι 233 είχαν 
εργαστεί υπό την καθοδήγηση γυναίκας προϊσταµένης.   
 
 
3.3 Εργαλείο 
 
Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν η κλίµακα WAMS (Women as 
Managers Scale) (Peters et al, 1974; Peters, Terborg, Ilgen & Smith, 1977). 
H κλίµακα αυτή έχει δηµιουργηθεί από τους Peters, Terborg και 
Taynor(1974) και έκτοτε έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές έρευνες (Adeyemi-
Bello & Tomkiewicz, 1997; Chow, 1995;  Cordano, Scherer, & Owen, 2002; 
Cortis & Cassar, 2005; Gulhati, 1990; Mihail, 2006; Ng, 1995; Owen & 
Todor, 1993; Papalexandris & Bourantas, 1991; Terborg et al, 1977; 
Tomkiewicz et al, 2004). H κλίµακα WAMS σχεδιάστηκε για να µετρά τις 
συµπεριφορές προς τις γυναίκες στελέχη. Περιέχει 21 δηλώσεις στις οποίες 
ο ερωτώµενος πρέπει να απαντήσει µε γνώµονα µια 7-βαθµη κλίµακα 
Likert, η οποία ξεκινά από το 1 «διαφωνώ απόλυτα» και καταλήγει στο 7 
«συµφωνώ απόλυτα», έχοντας το 4 ως το κέντρο της ουδέτερης στάσης 
«ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ». Από τις 21 δηλώσεις οι 10 είχαν αρνητική 
σηµασία και έτσι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αντιστράφησαν. 
Κατόπιν υπολογίσθηκε το άθροισµα των απαντήσεων. Το εύρος της 
βαθµολογίας ήταν από 21, το οποίο αποτελεί την πλέον αρνητική εικόνα 
για τις γυναίκες διοικητές, έως 147, που είναι η πιο ευνοϊκή στάση απέναντί 
τους.  
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4. Ανάλυση δεδοµένων και Ερµηνεία των ευρηµάτων 

 
Η εµπειρική έρευνα ξεκίνησε µε ανάλυση αξιοπιστίας του σύνθετου δείκτη 
WAMS για το ελληνικό δείγµα και ο συντελεστής αξιοπιστίας του 
Cronbach, υπολογίστηκε στο 0,87 το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό για τη χρήση της εν λόγω σύνθετης µεταβλητής των 21 
ερωτηµάτων.  
 
 
 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items 

N of Items 

,874 ,889 21 

 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα από τα 310 απαντηµένα ερωτηµατολόγια,  ο 
µέσος όρος των απαντήσεων της κλίµακας WAMS είναι 112,2452 και το 
εύρος των απαντήσεων ήταν από 55-147. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιος από 
τους ερωτηθέντες έχει πολύ θετική εικόνα για τις γυναίκες µάνατζερ.  
 
Στην έρευνα που πραγµατοποιήσαµε οι ερωτήσεις που συγκέντρωσαν τη 
µεγαλύτερη βαθµολογία ήταν οι  

•  Θα έπρεπε να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες ως 
προς την συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που 
αφορούν στην ανάπτυξη στελεχών της επιχείρησης. 

•  Οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να αποκτούν τις απαραίτητες 
δεξιότητες ώστε να γίνονται επιτυχηµένα στελέχη στην επιχείρησή 
τους.   

 
Και συµπίπτουν µε τις ερωτήσεις που έλαβαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία 
στην έρευνα του Chow (1995). Αυτό επιβεβαιώνει ότι θεωρητικά οι 
περισσότεροι είναι θετικοί στο να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες σε θέσεις 
διοικητικά ανώτερες και ότι θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν. Παρ’ 
όλα αυτά πιστεύουν ότι, τελικά, ενώ θα έπρεπε και µπορούν να τα 
καταφέρουν σε τέτοιου είδους θέσεις, δεν τα καταφέρνουν το ίδιο καλά µε 
τους άνδρες συναδέλφους τους.  
 
Αντίθετα οι ερωτήσεις που συγκέντρωσαν τη µικρότερη βαθµολογία ήταν 
οι: 

Πίνακας 1 – Αξιοπιστία Έρευνας 
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• Η πιθανότητα εγκυµοσύνης δεν καθιστά τις γυναίκες λιγότερο 
ελκυστικές ως εργαζόµενες σε µια επιχείρηση, σε σχέση µε τους 
άνδρες. 

• Οι γυναίκες δεν θα επέτρεπαν τα συναισθήµατά τους να 
επηρεάσουν την συµπεριφορά τους ως στελέχη µιας επιχείρησης, 
περισσότερο από ότι οι άνδρες. 

 
Από τις παραπάνω απαντήσεις διαφαίνεται ότι οι ερωτηθέντες 
υποστηρίζουν ότι δύο από τα λεγόµενα γυναικεία χαρακτηριστικά, όπως η 
πιθανότητα εγκυµοσύνης και ο συναισθηµατισµός δεν θα έπρεπε να τις 
καθιστά λιγότερο ελκυστικές ως εργαζόµενες ή εν δυνάµει στελέχη. Η 
πράξη βέβαια διαψεύδει όλα τα παραπάνω.  
 
Ελέγχοντας τη βαθµολογία της κλίµακας WAMS σε σχέση µε τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά παρατηρήσαµε τις διαφορές, όπως αυτές 
εµφανίζονται στον Πίνακα 2. Χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ANOVA µε 
ανεξάρτητες µεταβλητές τα προσωπικά στοιχεία που συλλέχτηκαν 
παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσµατα ποικίλουν ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά αυτά γεγονός που επιβεβαιώνει την πρώτη υπόθεση. 
Μπορούµε λοιπόν µε βεβαιότητα να αναφέρουµε ότι τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη γνώµη των ερωτηθέντων για τις γυναίκες 
µάνατζερ.  
 
Από τα στοιχεία του πίνακα µπορούµε µε βεβαιότητα να πούµε ότι το φύλο 
είναι το κυριότερο στοιχείο διαφοροποίησης της βαθµολογίας της 
κλίµακας WAMS. Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι ο µέσος όρος 
βαθµολογίας της κλίµακας WAMS των γυναικών είναι 120,3415 µε τυπική 
απόκλιση 17,02426 ενώ αντίθετα τον ανδρών 103,1507 µε τυπική απόκλιση 
11,56122. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και τη δεύτερη υπόθεση που 
θέσαµε. H διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 
0,001. Αυτό µας δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν σηµαντικά πιο ευνοϊκή στάση 
απέναντι στις γυναίκες στελέχη. 
 
 
 

  Ν 
WAMS 
mean 

Std F Sig  

Φύλο** 
Γυναίκα 164 120,3415 17,02426 

110,174 0,000 
Άνδρας 146 103,1507 11,56122 

Ηλικία+  
≤28 157 110,3758 17,67601 

4,003 0,046 
>29 153 114,1634 15,55654 

Εργασιακή 
εµπειρία 

Με 294 112,2415 16,45325 
0,000 0,987 

Χωρίς 16 112,3125 22,08987 

Γυναίκα + 
προϊσταµένη 

Ναι 233 113,4206 16,73330 
4,678 0,031 

Όχι 77 108,6863 16,37574 
 
**Επίπεδο σηµαντικότητας 0,001, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, +Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 
 

Πίνακας 2 – Ανάλυση της διακύµανσης των αποτελεσµάτων της κλίµακας WAMS  
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Η διαφορά αυτή ήταν αναµενόµενη καθώς σε όλες τις προηγούµενες 
έρευνες που χρησιµοποίησαν την κλίµακα WAMS οι γυναίκες είχαν πάντα 
περισσότερο θετική στάση απέναντι στις γυναίκες που είναι διευθυντικά 
στελέχη απ’ ότι οι άντρες (Cortis & Cassar, 2005; Mihail, 2006; Owen & 
Todor, 1993; Tomkiewicz et al, 2004). 
 
Όσον αφορά στο δεύτερο στοιχείο που είναι η ηλικία, βρήκαµε τη διάµεσο 
όλων των ηλικιών (median=28) και χωρίσαµε το δείγµα σε όσους ήταν 
µικρότεροι από  28 ετών και σε αυτούς που ήταν 29 ετών και άνω. Βρέθηκε 
µικρή διαφορά, µε ευνοϊκότερη στάση των µεγαλυτέρων, σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 5% (sig < 0,05). Αυτό µας δείχνει ότι τα αρνητικά 
στερεότυπα υπάρχουν σε µικρή ηλικία αλλά µε την είσοδο στον 
εργασιακό στίβο, και µέσω της εργασιακής εµπειρίας, η ισχύς τους 
µειώνεται και οι εργαζόµενοι σχηµατίζουν θετικότερη στάση απέναντι στις 
γυναίκες διευθύντριες.  
 
Επίσης, δεν βρέθηκε καµία διαφορά στις βαθµολογίες της κλίµακας 
WAMS, όταν χρησιµοποιήσαµε σαν ανεξάρτητη µεταβλητή την εργασιακή 
εµπειρία. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η έρευνα 
απευθύνθηκε κυρίως σε εργαζόµενους.  
 
Το τελευταίο προσωπικό στοιχείο που εξετάστηκε ήταν η εργασία υπό 
γυναικεία διεύθυνση. Ελέγξαµε εάν, όταν δουλεύει κάποιος µε γυναίκα 
διευθύντρια έχει θετικότερη στάση απέναντι στις γυναίκες διευθυντικά 
στελέχη. Με βάση τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2 όσοι είχαν εµπειρία µε 
γυναίκες διευθύντριες είχαν θετικότερη στάση απέναντί τους. Βέβαια η 
διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% 
(sig < 0,05). Το αποτέλεσµα αυτό θεωρείται λογικό, διότι όσοι έχουν 
συνεργαστεί µε γυναίκα διευθύντρια αξιολογούν τις γυναίκες µε βάση την 
εµπειρία τους και όχι µε βάση τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. 
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται ότι το φύλο είναι το κυρίαρχο 
στοιχείο που προκαλεί αρνητικά φυλετικά στερεότυπα. Έτσι παρατηρούµε 
ότι επιβεβαιώνεται και η δεύτερη υπόθεση που θέσαµε.  
 
Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, θέλωντας να οµαδοποιήσουµε τις 21 
δηλώσεις προχωρήσαµε σε παραγοντική ανάλυση. Στο σύνολο των 21 
παρατηρήσεων – θέσεων ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin που µας δείχνει τη 
συνοχή του δείγµατος είναι 0.898, όπως είναι αντιληπτό, πλησιάζει κατά 
πολύ την µονάδα άρα η συνοχή του δείγµατος είναι µεγάλη και έτσι 
µπορεί να ολοκληρωθεί η παραγοντική ανάλυση δίνοντας αξιόπιστα 
αποτελέσµατα. Όλα τα παραπάνω εµφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 
3.   
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,898 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2177,408 

Df 210 

Sig. ,000 
 

 

Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε 2 παράγοντες και ελέγχθηκε η αξιοπιστία 
τους µε τη σταθερά του Cronbach όπου βρέθηκε σε αποδεκτά επίπεδα και 
για τους 2 παράγοντες όπως φαίνεται στους πίνακες 4 & 5 παρακάτω.  
Για τον παράγοντα 1. 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,801 ,817 7 

 
 

Για τον παράγοντα 2. 
 
 
 
 

 

∆ιαπιστώνουµε, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 6, ότι οι δηλώσεις 
της κλίµακας WAMS χωρίζονται σε 2 παράγοντες. Στον Πίνακα 6 εκτός 
από τον βαθµό της κάθε δήλωσης που µας υποδεικνύει το λόγο για τον 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,708 ,708 2 

Πίνακας 4 – Αξιοπιστία Παράγοντα 1 

Πίνακας 5 – Αξιοπιστία Παράγοντα 2 

Πίνακας 3 – Συνοχή δείγματος 
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οποίο ανήκουν σε αυτόν τον παράγοντα, φαίνεται και ο µέσος όρος που 
έχει λάβει η δήλωση αυτή και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ο 
πρώτος παράγοντας µπορεί να ονοµαστεί «Ικανότητα» (µε σταθερά 
Cronbach 0,801) και περιλαµβάνει 7 δηλώσεις που αφορούν στις 
δεξιότητες – ικανότητες που θεωρείται ότι έχουν ή όχι οι γυναίκες. Ο 
δεύτερος παράγοντας ονοµάζεται «Θέληση» (µε σταθερά Cronbach 
0,708) γιατί περιέχει 2 δηλώσεις που αφορούν στη φιλοδοξία και στην 
ανταγωνιστικότητα που µπορούν να έχουν οι γυναίκες για να αναλάβουν 
διευθυντικές θέσεις. Όπως, λοιπόν, είναι αναµενόµενο, και όπως 
παρουσιάζεται και στον Πίνακα 6, οι γυναίκες έχουν υψηλότερη 
βαθµολογία στην κλίµακα WAMS από ότι οι άντρες, αποτέλεσµα το οποίο 
επιβεβαιώνει και πάλι την δεύτερη υπόθεση  που θέσαµε νωρίτερα.   
 
 
 
 
 

Παράγοντες & 
∆ηλώσεις WAMS 

Βαθµός 
Παράγοντα 

Μ.Ο. WAMS (Std) 

Άνδρες Γυναίκες 

Παράγοντας 1 – Ικανότητα  4,7554 (1,02) 5,7875 (0,65) 
∆ήλωση2-Οι γυναίκες έχουν την 
αντικειµενικότητα που χρειάζεται για να 
εκτιµήσουν κατάλληλα θέµατα που 
προκύπτουν στην επιχείρηση που 
εργάζονται. 

0,658   

∆ήλωση5-Οι γυναίκες έχουν την ικανότητα 
να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες 
ώστε να γίνονται επιτυχηµένα στελέχη στην 
επιχείρησή τους. 

0,534   

∆ήλωση6-Οι γυναίκες µάνατζερ, κατά µέσο 
όρο, είναι λογότερο ικανές, από ότι οι 
άνδρες, να συνεισφέρουν στους 
συνολικούς στόχους της επιχείρησης. 

0,684   

∆ήλωση8-Ο επιχειρηµατικός κόσµος θα 
έπρεπε κάποτε να αποδεχθεί ότι οι γυναίκες 
µπορούν να αναλάβουν σηµαντικές θέσεις 
στην διοίκηση επιχειρήσεων. 

0,638   

∆ήλωση12-Οι γυναίκες δεν θα επέτρεπαν 
τα συναισθήµατά τους να επηρεάσουν την 
συµπεριφορά τους ως στελέχη µιας 
επιχείρησης, περισσότερο από ότι οι 
άνδρες. 

0,660   

∆ήλωση16-Οι γυναίκες είναι λιγότερο 
ικανές από ότι οι άνδρες στην απόκτηση 
δεξιοτήτων, σχετικές µε µαθηµατικά και 
µηχανική. 

0,510   

∆ήλωση19-Οι γυναίκες διαθέτουν την 
απαιτούµενη αυτοπεποίθηση ενός ικανού 
ηγέτη. 

0,578   

Παράγοντας 2 – Θέληση  5,4486 (1,24) 5,9055 (1,03) 
∆ήλωση17-Οι γυναίκες δεν είναι αρκετά 
φιλόδοξες, ώστε να επιτύχουν στον κόσµο 
των επιχειρήσεων. 

0,847   

∆ήλωση 20-Οι γυναίκες δεν είναι αρκετά 
ανταγωνιστικές, ώστε να επιτύχουν στον 
κόσµο των επιχειρήσεων.  

0,722   

 

Πίνακας 6 

Παραγοντική ανάλυση – Ικανότητα & Θέληση 
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Στη συνέχεια, µέσω της πολυµεταβλητής ανάλυσης διακύµανσης 
(MANOVA), θέλαµε να ελέγξουµε εάν οι συγκεκριµένοι παράγοντες 
επηρεάζονται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την 
ηλικία και την εµπειρία υπό γυναικεία καθοδήγηση.  Στον Πίνακα 7 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής. ∆ιαπιστώνουµε, 
δηλαδή, τις επιδράσεις των προσωπικών χαρακτηριστικών των 
ερωτηθέντων στις οµαδοποιηµένες δηλώσεις της κλίµακας WAMS. Το 
φύλο είναι, για µια ακόµη φορά, ο παράγοντας που επηρεάζει 
περισσότερο τα αποτελέσµατά µας. Παρατηρούµε ότι και η ηλικία 
επηρεάζει επίσης τους παράγοντές µας ως σύνολο, αλλά σε επίπεδο 
σηµαντικότητας (5%) αισθητά µικρότερο από ότι το φύλο (1‰).  
 
 
 
 
 

 F Sig 

Φύλο** 38,173 0.000 

Ηλικία+ 2,542 0.080 

Γυναικεία ∆ιεύθυνση 0,886 0,413 
**Επίπεδο σηµαντικότητας 0,001, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, +Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 
 

Αφού διαπιστώσαµε την επίδραση που έχουν τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά και στους 2 παράγοντες συνολικά, θα ελέγξουµε την 
επίδραση που έχουν στον κάθε ένα ξεχωριστά. Στον Πίνακα 8 φαίνονται τα 
αποτελέσµατα της µονοπαραγοντικής ανάλυσης. Από τον Πίνακα 8 
λοιπόν διαπιστώνουµε ότι το φύλο επηρεάζει τη γνώµη των ερωτηθέντων 
και όσον αφορά την ικανότητα των γυναικών µάνατζερ αλλά και όσον 
αφορά τη θέλησή τους να γίνουν διευθύντριες. Η ηλικία όµως επηρεάζει 
τις απαντήσεις που αφορούν την ικανότητά τους µόνο. Το στοιχείο αυτό 
µας αποδεικνύει ότι οι µικρότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι γυναίκες 
θέλουν να αναλάβουν διοικητικά ανώτερες θέσεις αλλά δεν έχουν την 
ικανότητα να το κάνουν, ενώ αντίστοιχα οι ερωτηθέντες των 29 και άνω 
έχουν τη γνώµη πως οι γυναίκες και θέλουν και µπορούν να διεκδικήσουν 
µια θέση µάνατζερ στον οργανισµό που εργάζονται.   
 
 
 

Χαρακτηριστικό Παράγοντας F Sig 

Φύλο Ικανότητα** 76.598 0.000 

Θέληση** 10.614 0.001 

Ηλικία Ικανότητα + 5,085 0.025 

Θέληση 0.901 0.343 

Γυναικεία 
∆ιεύθυνση 

Ικανότητα 0.787 0.376 

Θέληση 0.359 0.549 
 
**Επίπεδο σηµαντικότητας 0,001, *Επίπεδο σηµαντικότητας 0,01, +Επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 
 

Καταλήγοντας, βλέπουµε µε τη βοήθεια των Πινάκων ότι και η 
πολυπαραγοντική ανάλυση και η µονοπαραγοντική ανάλυση όπως και 

Πίνακας 7 – Πολυπαραγοντική ανάλυση-Ικανότητα & Θέληση 

Πίνακας 8 – Μονοπαραγοντική ανάλυση-Ικανότητα & Θέληση 
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όλοι οι έλεγχοι που πραγµατοποιήσαµε νωρίτερα µας επιβεβαιώνουν 
αυτό που αναµέναµε εξαρχής. Το κύριο χαρακτηριστικό που διαµορφώνει 
τη στάση των εργαζοµένων απέναντι στις γυναίκες µάνατζερ είναι το 
φύλο τους. Τα υπόλοιπα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία αλλά 
και η εµπειρία υπό γυναικεία διεύθυνση, δεν φαίνεται να επιδρούν 
ικανοποιητικά πάνω στη στάση των εργαζοµένων.  
 
 
 

5. Συµπέρασµα και προτάσεις 
 
5.1 Συµπεράσµατα  
 
Συµπερασµατικά, έγινε µια εµπειρική µελέτη µέσω της κλίµακας WAMS, 
σκοπός της οποίας ήταν να ελεγχθεί η στάση των εργαζοµένων απέναντι 
στις γυναίκες διευθύντριες και να βρεθούν τα αίτια που δηµιουργούν τη 
στάση αυτή. Η έρευνα ανέδειξε ότι το πρόβληµα των αρνητικών 
στερεοτύπων απέναντι στις γυναίκες που αναλαµβάνουν υψηλές θέσεις 
στην ιεραρχία υφίσταται ακόµη και σήµερα ανάµεσα στους 
εργαζοµένους των επιχειρήσεων. Κυριότερο χαρακτηριστικό ανάπτυξης 
τέτοιων αρνητικών στερεοτύπων είναι αναµφίβολα το φύλο. Τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά που ελέγχθηκαν, όπως η ηλικία και η εµπειρία υπό τη 
γυναικεία διεύθυνση, έδειξαν µικρές διαφορές οι οποίες όµως δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντικές.  
 
Μελλοντικά θα ήταν σκόπιµο να γίνει έρευνα για να ελεγχθούν µέσω της 
κλίµακας WAMS και άλλα προσωπικά στοιχεία που µπορεί να επηρεάζουν 
τις συµπεριφορές, όπως η εκπαίδευση και η βαθµίδα της, ο τοµέας 
εργασίας ή ο κλάδος και τα χρόνια της εµπειρίας. Τέλος, ένα ακόµη 
ενδιαφέρον πεδίο θα µπορούσε να είναι η αναζήτηση των κινήτρων των 
γυναικών που λαµβάνουν θέσεις ιεραρχικά ανώτερες, όπως έχει ήδη 
ελεγχθεί για τις γυναίκες που εργάζονται σε θέσεις πρώτης βαθµίδας 
(Giannikis & Mihail, 2010). 
 
Θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν τρόποι για να σπάσει η λεγόµενη 
«γυάλινη οροφή». Σύµφωνα µε διάφορους ερευνητές, η αλλαγή στις 
οργανωτικές πρακτικές µπορεί να συµβάλει στην αλλαγή του τοπίου και 
στη ρήξη της «γυάλινης οροφής» (Cooper & Jackson, 2001; Cortis & 
Cassar, 2005; Rutherford, 2001).  
 
5.2 Προτάσεις  
 
Μέσα από τα αποτελέσµατα λοιπόν µπορούµε να διατυπώσουµε 
συγκεκριµένες προτάσεις που θα βοηθήσουν να ξεπεραστεί το πρόβληµα 
των αρνητικών στερεοτύπων για τις γυναίκες µάνατζερ.  
 
Κάποιοι ερευνητές διατυπώνουν την άποψη ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 
συµµετοχή των γυναικών στην ανώτερη βαθµίδα διοίκησης των 
επιχειρήσεων τόσο περισσότερο αποδεκτές θα γίνονται από τους 
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συναδέρφους τους. Από την άλλη µεριά, η µη ανάληψη τέτοιων 
καθηκόντων µπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη αυτοπεποίθησης και 
αυτοπροβολής και ως εκ τούτου σε χαµηλότερες προσδοκίες για τις ίδιες 
τις γυναίκες. Προτείνουν, λοιπόν, ίσες ευκαιρίες για την προαγωγή, την 
εκπαίδευση και τους µισθούς προκειµένου να µπορούν οι γυναίκες να 
αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι κάτι που µπορεί να προωθηθεί 
µέσω των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και της ίδιας της εταιρίας στην 
οποία απασχολούνται (Papalexandris & Bourantas, 1991). 
 
Ένα από τα κυριότερα επιχειρήµατα που έχουν όσοι διατηρούν τα 
αρνητικά στερεότυπα απέναντι στις γυναίκες µάνατζερ είναι ότι η 
οικογενειακή φροντίδα δεν µπορεί να συνδυαστεί µε την επαγγελµατική 
απασχόληση. Όµως, τα τελευταία χρόνια η αύξηση των µονογονεϊκών 
οικογενειών και η ανάπτυξη του καθεστώτος της εργασίας και των 2 που 
αποτελούν ένα ζευγάρι µας δείχνει το αντίθετο. Το αποτέλεσµα αυτό 
επιτυγχάνεται µε καλύτερη κατανοµή των αρµοδιοτήτων που αφορούν 
στην οικογενειακή φροντίδα. Η κοινωνία από τη µεριά της φροντίζει να 
βοηθά αυτές τις περιπτώσεις µε τις γονικές άδειες, το ελαστικό ωράριο για 
τις µητέρες ή τους πατέρες και την κοινωνική προστασία, µέσω των 
δηµόσιων παιδικών σταθµών, έτσι ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση σε ίσες 
αµοιβές και ίσες ευκαιρίες.  
 
Από την άλλη πλευρά είναι πολλά αυτά που µπορούν ακόµα να γίνουν σε 
επαγγελµατικό επίπεδο, όπως είναι η εξάλειψη του φύλου στην περιγραφή 
καθηκόντων της θέσης, ο καθορισµός ενός συγκεκριµένου στόχου για τις 
προσλήψεις, η κλήση για συνέντευξη των ανδρών και των γυναικών κατ’ 
αναλογία µεταξύ των αιτούντων για τη συγκεκριµένη θέση καθώς και 
δράσεις για τη διαφήµιση των ίσων ευκαιριών, προκειµένου να 
παρακινηθούν περισσότερες γυναίκες να πραγµατοποιήσουν το επόµενο 
βήµα στην καριέρα τους.  
 
Η κοινωνία, από τη µεριά της, µπορεί να προωθήσει µέσω των 
εκπαιδευτικών οργανισµών τις µελέτες για τη σύσταση του φύλου του 
εργατικού δυναµικού, έρευνες για τον εντοπισµό των εµποδίων για την 
ανέλιξη των γυναικών, την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, τη 
θέσπιση µέτρων για την κατάρτιση σε περιπτώσεις απουσίας εξαιτίας 
γονικής άδειας, άδειας τοκετού ή λοχείας, έτσι ώστε να µην υπάρχουν 
κενά στη σταδιοδροµία των γυναικών (European Foundation, 2002). 
 
Τέλος, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η τωρινή που αναζητούµε τρόπους 
για ανάπτυξη, µπορεί επίσης να προωθηθεί η γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που όταν φτάσουν στην 
«γυάλινη οροφή» αποφασίζουν να κάνουν το βήµα και να 
δηµιουργήσουν µια δική τους επιχείρηση για να µπορέσουν να 
διοχετεύσουν τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που τους προσέδωσε η 
εµπειρία τους (Οwen & Todor, 1993). Έτσι η απώλεια του ταλέντου αυτών 
των γυναικών µπορεί να καταλήξει σε κάτι δηµιουργικό. 
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Καταλήγοντας είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε πως το ταλέντο είναι 
είναι ισότιµα µοιρασµένο ανάµεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες µπορούν 
λοιπόν να βρουν τρόπους να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους και 
να διοχετεύσουν το ταλέντο τους, ενώ µπορούν και να αποδειχθούν 
ικανές στο να φέρουν νέες λύσεις στον τρόπο που διοικούνται οι εταιρίες 
(Papalexandris &  Bourantas, 1991). 
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7. Προσάρτηµα 

 

 
Στοιχεία ερωτωµενου: 
1.  Γένος:      Θήλυ________                               Άρρεν______ 
 
2. Ηλικία:__________ 
 
3. Εργάζεσθε; ΝΑΙ_________                           OXI__________  
 
4. Σε περίπτωση εργασιακής εµπειρίας είχατε γυναίκα ως προϊστάµενη στην εργασία σας; 
NAI_________                           OXI__________ 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 21 ΘΕΣΕΙΣ-
ΑΠΟΨΕΙΣ.  
 
Αξιολογείστε την «ένταση» της απάντησής σας, καταγράφοντας  έναν βαθµό  από 
το 1 έως το 7.  Οι βαθµοί σηµαίνουν: 
1= ∆ιαφωνώ απόλυτα 
2= ∆ιαφωνώ 
3= ∆ιαφωνώ ελαφρά 
4= Ούτε ∆ιαφωνώ ούτε Συµφωνώ 
5= Συµφωνώ ελαφρά 
6= Συµφωνώ 
7= Συµφωνώ απόλυτα 
 

 Βαθµός 
 

1. Είναι  λιγότερο επιθυµητή για τις γυναίκες, από ότι για τους άνδρες,  µια θέση εργασίας που 
απαιτεί υπευθυνότητα.  

 

  
2. Οι γυναίκες έχουν την αντικειµενικότητα που χρειάζεται για να εκτιµήσουν κατάλληλα  
θέµατα που προκύπτουν στην επιχείρηση που εργάζονται .  

 

  
3. Η εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και ικανότητες είναι περισσότερο σηµαντική 
για τους άνδρες από ότι για τις γυναίκες  

 

  
4. Θα έπρεπε να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες ως προς την συµµετοχή τους σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα  που αφορούν στην ανάπτυξη στελεχών της επιχείρησης.   

 

  
5.  Οι γυναίκες έχουν την ικανότητα  να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να γίνονται 
επιτυχηµένα στελέχη στην επιχείρηση τους.  .  

 

  
6. Οι γυναίκες µάνατζερ, κατά µέσο όρο, είναι λιγότερο ικανές, από ότι οι άνδρες, να 
συνεισφέρουν στους συνολικούς στόχους της επιχείρησης.   

 

  
7. ∆εν είναι αποδεκτό οι γυναίκες να αναλαµβάνουν ηγετικούς ρόλους τόσο συχνά όσο οι 
άνδρες.   

 



33 

 

  
8. Ο επιχειρηµατικός κόσµος θα έπρεπε κάποτε να αποδεχθεί ότι  οι γυναίκες µπορούν να 
αναλάβουν σηµαντικές θέσεις στην διοίκηση των επιχειρήσεων.  

 

  
9. Η κοινωνία θα έπρεπε να θεωρεί το ίδιο πολύτιµη την εργασία των γυναικών µάνατζερ µ’ 
αυτή των ανδρών µάνατζερ .   

  
10. Είναι αποδεκτό ότι οι γυναίκες µπορούν  να ανταγωνίζονται µε τους άνδρες για θέσεις 
ανώτατων στελεχών.   

 

  
11. Η πιθανότητα εγκυµοσύνης δεν καθιστά τις γυναίκες λιγότερο ελκυστικές ως εργαζόµενες 
σε µια επιχείρηση, σε σχέση µε τους άνδρες.  
  

 

 
12. Οι γυναίκες δεν θα επέτρεπαν τα συναισθήµατα τους να επηρεάσουν την συµπεριφορά 
τους ως στελέχη µιας επιχείρησης, περισσότερο από ότι οι άνδρες,  

 

  
13. Προβλήµατα εµµηνόρροιας δεν θα έπρεπε να καθιστούν τις γυναίκες λιγότερο ελκυστικές,  
ως εργαζόµενες σε µια επιχείρηση, από τους άνδρες 

 

  
14. Μια γυναίκα για να καταλάβει υψηλή θέση στην διοίκηση µιας επιχείρησης δεν είναι 
απαραίτητο να θυσιάσει κάποια στοιχεία θηλυκότητας.  

 

  
15. Μια γυναίκα που µένει στο σπίτι συνεχώς µε τα παιδιά της, κατά µέσον όρο,  είναι καλύτερη 
µητέρα από µια άλλη που εργάζεται εκτός σπιτιού τουλάχιστον είκοσι ώρες την εβδοµάδα. 

 

  
16. Οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές από ότι οι άνδρες στην απόκτηση δεξιοτήτων, σχετικές µε 
µαθηµατικά και  µηχανική.  

 

  
17. Οι γυναίκες δεν είναι αρκετά φιλόδοξες, ώστε να επιτύχουν στον κόσµο των επιχειρήσεων.  
 

 

  
18. Οι γυναίκες δεν µπορεί  να είναι τόσο αποφασιστικές όσο οι περιστάσεις σε µια επιχείρηση 
απαιτούν. 

 

  
19. Οι γυναίκες διαθέτουν την απαιτούµενη αυτοπεποίθηση ενός ικανού ηγέτη .  
 

 

  
20. Οι γυναίκες δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές, ώστε να επιτύχουν στον κόσµο των 
επιχειρήσεων.  

 

  
21. Οι γυναίκες δεν µπορεί να είναι τόσο µαχητικές όσο οι περιστάσεις σε µια επιχείρηση 
απαιτούν.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


