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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ο θεσμός του “mentoring” άρχισε να
απασχολεί όλο και περισσότερο τους ερευνητές, οι οποίοι διερευνούν μια νέα μορφή
συμβουλευτικής σχέσης υποσχόμενη πληθώρα θετικών συνεπειών. Ιδιαίτερα στο
εργασιακό περιβάλλον, πολλές διεθνείς έρευνες συσχετίζουν την ύπαρξη σχέσεων
συμβουλευτικής καθοδήγησης με θετικές συνέπειες στις εργασιακές συμπεριφορές
των εργαζομένων. Σε πολλές από αυτές γίνεται αναφορά για αυξημένα επίπεδα
επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων που έχουν εμπλακεί σε μεντορικές
σχέσεις τονίζοντας τον υποστηρικτικό χαρακτήρα του “mentoring”. Παράλληλα,
πληθώρα

ερευνών

που

μελέτησαν

την

ύπαρξη

σχέσεων

συμβουλευτικής

καθοδήγησης σε περιόδους έντονου εργασιακού άγχους και ραγδαίων εργασιακών
αλλαγών , καταδεικνύουν ισχυρή συσχέτιση των ίδιων με χαμηλά ποσοστά
προθέσεων για αποχώρηση από την εργασία. Στηριζόμενοι στα παραπάνω,
οδηγηθήκαμε στην διεξαγωγή της παρούσας έρευνας , η οποία έχει ως στόχο την
διερεύνηση ύπαρξης άτυπων σχέσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον των περιφερειακών ενοτήτων και πως οι ίδιες
επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση και την πρόθεση για αποχώρηση των
εργαζομένων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014

με την μέθοδο

καταμέτρησης βάσει δομημένου ερωτηματολογίου και σε αυτήν συμμετείχαν 99
διοικητικοί υπάλληλοι της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι οι λειτουργίες προώθησης καριέρας και μοντελοποίηση ρόλου
σχετίζονται θετικά με τον παράγοντα εργασιακής ικανοποίησης εποπτεία. Επίσης,
διαπιστώθηκε ότι η πρόθεση για αποχώρηση από την εργασία επηρεάζεται αρνητικά
μέσω των λειτουργιών επαγγελματικής εξέλιξης που λαμβάνει ο καθοδηγούμενος από
τον μέντορα.
Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική καθοδήγηση ,

Επαγγελματική Ικανοποίηση,

Πρόθεση για αποχώρηση, Δημόσια Διοίκηση, Υπάλληλοι Περιφερειακών Ενοτήτων,
Εργασιακές Αλλαγές
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Abstract
During the latest years in Greece, the institution of "mentoring" began to
concern more and more researchers who are exploring a new form of relationship of
counseling, promising a lot of positive effects. Especially, in the area of workplace a
lot of international surveys have been conducted. They illustrated that there is a strong
relation between the mentoring relationships with a positive impact on employees’
working attitudes. In many of them, there is a crucial reference in the elevated levels
of job satisfaction that the employees had, who are involved in mentoring relations
stressing the importance of the supportive nature of "mentoring". Furthermore, a wide
range of surveys, have illustrated the existence of mentoring relationships under
period of intense work stress and rapid changes in the working area with their low
intentions to leave the job. Based on the above, we have been led to the conduction of
the specific research, which aims to investigate the existence of informal mentoring
relationships in a constantly changing working environment and regional entities,
which themselves affect the job satisfaction and the employees’ intention to leave the
workforce.
The particular survey has been conducted September 2014 with the counting
method based on a structured questionnaire. Ninety-nine (99) public administrators of
regional unity of Imathias municipality in Greece were involved. The results showed
that the functions of promoting career and role modeling are positively related to job
satisfaction factor supervision. Also was found that the intention to quit from work
adversely affected by the functions of professional development than protégé received
by the mentor.

Keywords: Mentoring , Job Satisfaction , Intention to Quit, Public Administration,
Public Administrators in Regional Unities of Municipality, Workplace Changes
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια ο ελλαδικός χώρος λόγω των κοινωνικοοικονομικών
συνθηκών

που επικρατούν, υφίσταται ριζικές και ραγδαίες αλλαγές τόσο στον

ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα για τον δημόσιο τομέα, σε πολλές
περιπτώσεις η αναδιαμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του κρίνεται επιτακτική πλέον
ανάγκη εξαιτίας της δριμείας κριτικής που έχει δεχτεί για φαινόμενα γραφειοκρατίας,
τυπολατρίας, κωλυσιεργίας και αναχρονιστικών τρόπων λειτουργίας. Οι αδυναμίες
αυτές, επιβαρύνουν την δημόσια διοίκηση με περιττό φόρτο εργασίας και κόστος και
συνιστούν πολύ μεγάλο διαχειριστικό βάρος και οικονομικό κόστος για τους
συναλλασσόμενους με την δημόσια διοίκηση, πολίτες και επιχειρήσεις (ΥΠΕΣ,χ.χ.).
Για αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια ποικίλα προγράμματα έχουν
αναπτυχτεί στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης της δημόσιας
διοίκησης

προκειμένου

να

επιτευχθεί

μεγαλύτερη

αποδοτικότητα,

αποτελεσματικότητα, σχέση τιμής προς αξία και ποιότητα στην παροχή δημοσίων
υπηρεσιών (Sotirakou & Zeppou, 2006). Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων
εστιάζουν την προσοχή τους στο πώς να αλλάξουν την απόδοση των δημοσίων
φορέων και στο πώς να οικοδομήσουν μια προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα
δημόσια διοίκηση, η οποία θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και θα ικανοποιεί
τις ανάγκες των πολιτών (OEDC,1997; EFQM,1999). Όλες αυτές οι αλλαγές,
συνθέτουν ένα πολύ απαιτητικό και πολύπλοκο σκηνικό για τον αναβαθμισμένο
πλέον

ρόλο των δημοσιών υπαλλήλων αλλά και για την νέα λειτουργία των

κρατικών υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα της ενοποίησης του ελληνικού δημόσιου τομέα με τις πολιτικές
ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ίδιος καλείται να αντιμετωπίσει και
εσωτερικές

δυσκολίες

που

πρόεκυψαν

ως

πολιτικές

λιτότητας

στην

δημοσιοοικονομική κρίση που διέπει την χώρα. Αυτές προσδιορίζονται σε αναστολή
νέων προσλήψεων, κατακόρυφη αύξηση πρόωρων και μη συνταξιοδοτήσεων

,

μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες και διαθεσιμότητα του υπάρχοντος ανθρώπινου
δυναμικού. Το φαινόμενο αυτό της έλλειψης προσωπικού και ταυτόχρονα του
εμπλουτισμού του ρόλου των δημοσίων υπαλλήλων με νέα καθήκοντα οδηγεί στην
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αύξηση του εργασιακού φόρτου τους και εγείρει ανησυχίες για την ομαλή και
αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Οι τρέχουσες οργανωτικές αλλαγές που σχετίζονται με τη νέα δημόσια
διαχείριση έχουν δημιουργήσει πιέσεις στους οργανισμούς να αναζητήσουν
βελτιωμένες

μεθόδους

διαχείρισης

των

αλλαγών

και

προώθησης

των

μετασχηματισμών (Samier, 1999). Η συμβουλευτική καθοδήγηση παρουσιάζεται ως
ένα καινοτόμο μέσο για την υποστήριξη

οργανωτικών στόχων και πρακτικών,

προσφέροντας μια τεχνική για την αντιμετώπιση των προγραμματισμένων
οργανωτικών αλλαγών (Walton,1990). Έτσι, σε συνθήκες έντονων αλλαγών και
ανακατατάξεων οι εργαζόμενοι πολλές φορές καταφεύγουν στην μεταξύ τους
συνεργασία και αμεσότερη επικοινωνία ώστε να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές
απαιτήσεις της εργασίας τους. Η επαφή αυτή, ίσως αποφορτίζει το έντονο κλίμα
δυσαρέσκειας που δημιουργείται και ενδεχομένως να λειτουργεί αποτρεπτικά στην
δημιουργία σκέψεων αποχώρησης από την εργασία. Η διερεύνηση λοιπόν του ρόλου
της συμβουλευτικής καθοδήγησης στην

επαγγελματική ικανοποίηση και την

πρόθεση κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων στην περιφερειακή ενότητα
Ημαθίας αποτελεί τον σκοπό και το διακύβευμα του παρόντος εγχειρήματος.
Η δομή της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει τρεις θεωρητικούς άξονες και
έναν ερευνητικό. Έτσι , το πρώτο κεφάλαιο αρχίζει με μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση του δημόσιου τομέα και ειδικότερα της δημόσιας διοίκησης. Στη
συνέχεια αναλύεται η νέα διοικητική διάρθρωση των περιφερειών και περιγράφεται
το

συνεχώς

μεταβαλλόμενο

περιβάλλον

μέσα

στο

οποίο

καλούνται

να

λειτουργήσουν.
Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών
θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν την συμβουλευτική καθοδήγηση στο
εργασιακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται ο όρος «συμβουλευτική
καθοδήγηση ή mentoring» και γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις εννοιολογικές
αλλαγές που συντελέστηκαν με το πέρασμα των χρόνων. Στη συνέχεια περιγράφονται
τα οφέλη που η διεθνής βιβλιογραφία αποδίδει στην έννοια αυτή και αναλύονται τα
στάδια ανάπτυξης της συμβουλευτικής καθοδήγησης. Επίσης, δεν παραλείπεται η
διάκριση της τυπικής από την άτυπη μορφή της και τέλος παρουσιάζονται οι βασικές
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λειτουργίες της συμβουλευτικής καθοδήγησης, έτσι όπως οι ίδιες διακρίθηκαν από
τους μελετητές της.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του θεωρητικού πλαισίου, παρουσιάζεται
συνοπτικά η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης. Αρχικά, προσεγγίζεται
εννοιολογικά ο όρος και εξετάζονται οι θεωρητικές βάσεις της επαγγελματικής
ικανοποίησης. Επίσης, γίνεται αναφορά στους παράγοντες που την επηρεάζουν και
μετέπειτα συνδέεται η έλλειψη της, ή αλλιώς επαγγελματική δυσαρέσκεια, με την
πρόθεση για αποχώρηση από την εργασία. Το τρίτο θεωρητικό σκέλος
ολοκληρώνεται με την βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί
και εξέτασαν την αλληλεπίδραση των τριών εννοιών : συμβουλευτική καθοδήγηση,
επαγγελματική ικανοποίηση και πρόθεση για αποχώρηση από την εργασία.
Στο αμέσως επόμενο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το ερευνητικό
κομμάτι της έρευνας. Πιο αναλυτικά στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο της
συγκεκριμένης εργασίας παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι υποθέσεις της
έρευνας,

αναλύεται

το

δείγμα

και

περιγράφονται

εκτενώς

το

δομημένο

ερωτηματολόγιο και τα ερευνητικά εργαλεία που περιλάμβανε. Επίσης, αναφέρεται η
διαδικασία που ακολουθήθηκε ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή.
Στο έκτο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στα αποτελέσματα που πρόεκυψαν από
την ανάλυση των δεδομένων και ακολουθεί η συζήτηση των συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Τέλος, παρουσιάζονται τα
βασικότερα συμπεράσματα του παρόντος πονήματος και αυτό ολοκληρώνεται με την
αναφορά των περιορισμών και προτάσεων για μελλοντική έρευνα.
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ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.1 Δημόσια Διοίκηση

Ο όρος «Δημόσια Διοίκηση» συμπεριλαμβάνει και «αναφέρεται σε κάθε
σύννομη λειτουργία που ασκείται από το Κράτος, μέσω του κρατικού μηχανισμού,
και αποβλέπει στην πραγμάτωση των σκοπών του Κράτους και την ικανοποίηση του
δημοσίου συμφέροντος» (Δρούλια & Πολίτης, 2008 :10). Η Δημόσια Διοίκηση έχει
ως βασική αρμοδιότητα την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία υλοποιείται
μέσω των δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αποτελεί μια ευρεία έννοια η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του
κράτους και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
Παρόλα αυτά, ως βασικό σκοπό και στόχο έχει την σωστή και εύρυθμη λειτουργία
των κρατικών μηχανισμών και τον συντονισμό τους , ώστε να ικανοποιείται το γενικό
συμφέρον μέσα από τα διαμορφωμένα νομοθετικά πλαίσια.
Μια βασική διάκριση που συχνά χρησιμοποιείται για την οριοθέτηση του
δημόσιου τομέα είναι η σύγκριση του με τον ιδιωτικό. Στον διαχωρισμό αυτό, βασικό
ρόλο έχει το καθεστώς νομοθεσίας που υπάγεται ο κάθε κλάδος, με τον δημόσιο να
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου δικαίου και τον ιδιωτικό βάσει
του ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχα. Επίσης, η ειδοποιός διαφορά τους είναι στην
πρώτη περίπτωση η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου ,ενώ
στην δεύτερη η ικανοποίηση του ιδιωτικού συμφέροντος. Μάλιστα, το σύνταγμα
κάνοντας αναφορά στα άτομα που ασκούν δημόσια διοίκηση ορίζει ότι «ο δημόσιος
υπάλληλος πρέπει να είναι υπηρέτης του λαού» (άρθρο 103, παράγραφος 1). « Αυτή
είναι και η κυριότερη διάκριση των δημοσιών υπαλλήλων από τους ιδιωτικούς
υπαλλήλους γιατί οι πρώτοι εκτελούν την βούληση του κράτους και υπηρετούν το
κοινωνικό σύνολο, ενώ οι δεύτεροι εκτελούν την βούληση του ιδιώτη και υπηρετούν
αυτόν» (Αστικός Κώδικας, άρθρο 648, Τάχος, 1996).
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Αναφορικά με την διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης είναι βασικό να
αναφερθεί ότι σε πρώτο επίπεδο είναι γεωγραφική. Δημόσιοι οργανισμοί και
υπηρεσίες

εντοπίζονται σε όλη την γεωγραφική επικράτεια της χώρας ,

εκπροσωπώντας τον κρατικό φορέα σε όλες τις κατά τόπους περιοχές. Οι υπηρεσίες
αυτές συνδέονται μεταξύ τους, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, αλλά η
κατεύθυνση και ο ουσιαστικός συντονισμός τους βαρύνει συνήθως τους κεντρικούς
φορείς (π.χ. Υπουργεία και κεντρικές διευθύνσεις) οι οποίοι χωροταξικά ανήκουν
στην πρωτεύουσα.
Τέλος, η ίδια σχεδόν διοικητική διάρθρωση λαμβάνει χώρα και σε εσωτερικό
επίπεδο. Βάσει νομοθετικού πλαισίου ορίζονται μικρότερα σε γεωγραφική εμβέλεια
διαμερίσματα τα οποία διοικητικά δομούνται κατά ανάλογο τρόπο.

Πιο

συγκεκριμένα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχουν και λειτουργούν διευθύνσεις
, τμήματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία αναφέρονται σε
γενικότερες διευθύνσεις και φορείς της πρωτεύουσας των περιφερειακών ενοτήτων.
Τα παραπάνω εξηγούνται αναλυτικότερα παρακάτω βάσει του προγράμματος «
Καλλικράτης».

1.2 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας

Μια σημαντική μεταρρύθμιση το 2010 ήρθε να αλλάξει τα μέχρι τότε
δεδομένα της διοικητικής διαίρεσης της Ελλάδας. Ο «νόμος 3852/2010» ή αλλιώς
«πρόγραμμα Καλλικράτης -

Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης» άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την δομή και την διάκριση
τόσο

των

οργανισμών

τοπικής

αποκεντρωμένης διοίκησης.

αυτοδιοίκησης

όσο

και

των

οργανισμών

Το σχέδιο αυτό τροποποίησε τα όρια των

αυτοδιοικητικών μονάδων , επέφερε αλλαγές και στον τρόπο εκλογής των αρμόδιων
οργάνων και επανακαθόρισε τις αρμοδιότητες των ίδιων. Αναλυτικότερα, στο ΦΕΚ
(Α87/1-6-2010) γίνεται διάκριση δήμων και περιφερειών αναφέροντας ότι « οι δήμοι
και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής
αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό
του δημόσιου βίου των Ελλήνων». Επίσης, πιο συγκεκριμένα «Οι περιφέρειες είναι
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αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον
δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης». Και όσον αφορά τις αρμοδιότητες τους ο
νόμος ορίζει ότι στην ευθύνη τους είναι να « σχεδιάζουν , προγραμματίζουν και
υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της
χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές» ( ΦΕΚ
Α87/1-6-2010).
Παράλληλα στο ίδιο ΦΕΚ καθορίζεται και η γεωγραφική σύσταση των
περιφερειών . Για τον ελλαδικό χώρο ορίστηκαν 13 περιφέρειες, με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας να περιλαμβάνει τους νομούς : Θεσσαλονίκης, Ημαθίας,
Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας. Στην ανώτερη διοικητική βαθμίδα
ανήκει ο Περιφερειάρχης , αρμόδιος για ολόκληρη την περιφέρεια και ακολουθούν οι
αντιπεριφερειάρχες, εκπροσωπώντας ο καθένας την περιφερειακή ενότητα του νομού
του. Τέλος, με κριτήριο το θεματικό περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων της κάθε
περιφέρειας διαμορφώθηκαν έξι γενικές διευθύνσεις, στις οποίες υπάγονται
υποδιευθύνσεις και αντίστοιχα τμήματα (βλ. παράρτημα την διοικητική διάρθρωση
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Οι έξι γενικές διευθύνσεις είναι οι εξής:
1. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών.
2. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
3. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
4. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
5. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
6. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Στην παρούσα έρευνα αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η περιφερειακή
ενότητα Ημαθίας . Η συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα υπακούει στην παραπάνω
διάρθρωση

,

με

τους

διοικητικούς

υπαλλήλους

συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω γενικές διευθύνσεις.
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1.3 Εξελίξεις και Υφιστάμενη Κατάσταση
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που απαρτίζουν το διοικητικό προσωπικό της
περιφερειακής ενότητας του νομού Ημαθίας και γενικότερα ο κλάδος τους υφίσταται
ραγδαίες αλλαγές λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της χώρας. Ένα
μεγάλο κύμα αποχωρήσεων εξ αιτίας πρόωρων και μη συνταξιοδοτήσεων αλλά και
λόγω κινητικότητας παρατηρείται σε χρονικό διάστημα που ο οργανισμός δεν μπορεί
να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρυθμό εναλλαγής του προσωπικού. Παράλληλα, οι
νέες μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα εμπλουτίζουν με επιπλέον
καθήκοντα το υπάρχον προσωπικό το οποίο βλέπει τα όρια των επαγγελματικών του
αρμοδιοτήτων να «θολώνουν».
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι παλαιότεροι υπάλληλοι να
αδυνατούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και οι νεότεροι να καθυστερούν
αρκετά να γίνουν παραγωγικοί. Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την ανάγκη για
διερεύνηση της παρούσας κατάστασης, εξετάζοντας αν οι άτυπες διαδικασίες
συμβουλευτικής επηρεάζουν και πως την εργασιακή συμπεριφορά των εργαζομένων
και πιο συγκεκριμένα, την επαγγελματική τους ικανοποίηση και την πρόθεση για
παραμονή στην εργασία τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗMentoring
2.1 Ιστορική αναδρομή της έννοιας του Mentoring

Είναι αλήθεια ότι το mentoring έχει απασχολήσει σχετικά πρόσφατα
ερευνητές σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, παρόλο που δεν θεωρείται
σύγχρονη έννοια. Αναζητώντας τις ρίζες του, διαπιστώνει κανείς ότι ως πρώτη σκέψη
και καταγραφή συναντάται στο έργο «Οδύσσεια» του Έλληνα επικού ποιητή
Όμηρου.
Συγκεκριμένα, όταν ο Οδυσσέας αναχωρεί για τον Τρωικό πόλεμο,
σκεπτόμενος την απουσία του, εμπιστεύεται την εκπαίδευση, την καθοδήγηση και
την στήριξη του υιού του , Τηλέμαχου, στον φίλο του Μέντωρ. Αυτή η ανάθεση
αποτέλεσε και αφορμή για τον ποιητή να αναπτύξει την ιδέα της σχέσης mentoring.
Έτσι, ο μέντορας παρουσιάζεται ως ένα πρόσωπο που χαίρει αναγνώρισης,
ικανοτήτων και εμπιστοσύνης. Επιφορτίζεται λοιπόν, με το έργο του συμβούλου και
καθοδηγητή, υπεύθυνου για την ανατροφή και προετοιμασία του νέου βασιλικού
διαδόχου.
Στον Τηλέμαχο, αντίστοιχα αποδίδεται ο ρόλος του καθοδηγούμενου. Είναι το
νεαρό άτομο το οποίο μέσα από την συναναστροφή του με τον μέντορα πειθαρχεί
στις συμβουλές του, αποκτά απαραίτητες για τον ίδιο γνώσεις, καλλιεργεί δεξιότητες
και υιοθετεί συμπεριφορές οι οποίες χαρακτήριζαν ένα βασιλικό πρόσωπο της
εποχής. Η σχέση αυτή που αναπτύχτηκε από τον καθοδηγητή Μέντορα με τον
καθοδηγούμενο Τηλέμαχο είναι η πρώτη σχέση mentoring που αναφέρεται στην
ιστορία (Murray, 2001: 7). Οι ιστορικές ρίζες του mentoring επίσης αναδεικνύονται
μέσα από τον ισχυρισμό του Σοφοκλή ότι “ το λογικό είναι να μαθαίνεις από αυτούς
που μπορούν να διδάξουν” και μέσα από αναφορές τις αναγεννησιακής περιόδου, οι
οποίες μαρτυρούν ότι το mentoring ήταν η πιο αποδεκτή μέθοδος εκπαίδευσης νέων
ατόμων (Wickman, 1997).
Από τότε, κατά καιρούς παρουσιάστηκαν αναφορές σε παρόμοιες σχέσεις,
χωρίς όμως να κατονομάζονται μεντορικές, με χαρακτηριστικά το οποία πλησίαζαν
αρκετά την έννοια του mentoring. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές δεν ήταν αρκετά
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σαφείς , μέχρι που το 1970 ο όρος mentoring αναβίωσε μέσα από το πρίσμα της
επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών των
εργαζομένων. Χαρακτηριστικά, ο Eng (1986) παρατηρεί ότι η ιδιαίτερη έμφαση που
δόθηκε στο mentoring συνέπεσε χρονικά με την διάδοση της Ανάπτυξης του
Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο των επιχειρήσεων. Από τα μέσα της δεκαετίας
του ‘70 , το mentoring χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον με σκοπό να περιγράψει την
ποικιλία των λειτουργιών σε αρκετά επαγγελματικά πεδία (Anderson & Sbannon,
1988).
Βέβαια, αν και η ιδέα του mentoring1 μπορεί να εντοπιστεί σε διάφορες
εποχές ιστορικά, μόνο πρόσφατα διεξήχθη πληθώρα εμπειρικών ερευνών και
διατυπώθηκαν αρκετές πρακτικές συστάσεις με σκοπό την βελτίωση της σχέσης
αυτής (Russell & Adams, 1997).

2.2 Ορισμοί συμβουλευτικής καθοδήγησης –mentoring

Παρατηρείται επομένως ότι το mentoring παρουσιάστηκε και έβρισκε
εφαρμογή όχι μόνο για αρκετά χρόνια αλλά

επιχειρήθηκε και σε πολλά

επαγγελματικά πεδία. Το ανωτέρω εξηγεί και το γεγονός ότι κατά καιρούς δόθηκαν
διάφορες εννοιολογικές ερμηνείες για την έννοια του mentoring . Οι ερμηνείες αυτές
είχαν ως κοινό παρανομαστή την συμβουλευτική καθοδήγηση την οποία πρεσβεύει
ως βασική αρχή, επιδιώκοντας όμως την καλύτερη εννοιολογική προσέγγιση για τον
εκάστοτε διερευνηθέντα κλάδο , αρκετοί ερευνητές διαφοροποιηθήκαν ελαφρώς.
Παρακάτω παραθέτουμε μερικούς ορισμούς οι οποίοι προτάθηκαν από
διάφορους ερευνητές ποικίλων επιστημονικών πεδίων, στην προσπάθεια τους να
ερμηνεύσουν την έννοια του mentoring και να αποτυπώσουν πληρέστερα τα
χαρακτηριστικά της δυαδικής αυτής σχέσης ,που αναπτύσσεται ανάμεσα στον
«mentor ή μέντορα» και στον «mentee ή protégé ή καθοδηγούμενο». Επιλέχτηκε
χρονολογική σειρά στην παράθεση. Αρχικά παρουσιάζονται οι παλαιότεροι ορισμοί
και ακολουθεί σταδιακή μετάβαση προς τους πιο πρόσφατους.
1

Ο όρος mentoring στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως «συμβουλευτική καθοδήγηση» και στην
συνέχεια της εργασίας θα γίνεται χρήση αυτού.
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«Το mentoring είναι μια από τις πιο πολύπλοκες και αναπτυξιακά σημαντικές
σχέσεις που κάποιος μπορεί να έχει στην αρχή της ενηλικίωσης του. Ο μέντορας είναι
συνήθως μερικά έτη μεγαλύτερος, μια προσωπικότητα με μεγάλη εμπειρία και
προϋπηρεσία στο περιβάλλον στο οποίο το νεαρότερο μέλος εισέρχεται. Λέξεις όπως
«σύμβουλος» ή « ειδήμων» περιγράφουν πιο διακριτές έννοιες, αλλά οι μέντορες
έχουν επιπρόσθετες ιδιότητες που ίσως να παραληφτούν. Ο όρος μέντορας,
χρησιμοποιείται με μια πιο ευρεία έννοια και σημαίνει δάσκαλος, σύμβουλος και
χορηγός » (Levinson et al., 1978).
«Οι μέντορες είναι ικανά άτομα που λειτουργούν ως δάσκαλοι, σύμβουλοι και
χορηγοί σε έναν συνεργάτη, o οποίος μπορεί να είναι νεότερος ηλικιακά και του
ιδίου η διαφορετικού φύλου » (Klopf & Harrison, 1981).
« Μέντορας είναι ένας οδηγός σε ένα ταξίδι. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
εκτελεί τρεις λειτουργίες: α) δείχνει τον δρόμο, β) προσφέρει συμβουλές και γ)
αναθέτει σημαντικές εργασίες » (Daloz, 1983).
«Μέντορας είναι ένα πρόσωπο που επιβλέπει την επαγγελματική πορεία και
ανάπτυξη ενός άλλου προσώπου, συνήθως μικρότερου ηλικιακά, διαμέσου της
διδασκαλίας,

της

συμβουλευτικής,

παρέχοντας

ψυχολογική

υποστήριξη,

προστατεύοντας και μερικές φορές προσφέροντας ενίσχυση και χορηγία. Ο ίδιος
μπορεί να υποστηρίζει είτε καμία είτε όλες τις παραπάνω λειτουργίες κατά τη
διάρκεια της μεντορικης σχέσης » (Zey, 1984).
«Οι μέντορες παρέχουν στους νεαρούς ενήλικες λειτουργίες ενίσχυσης της
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, όπως ανιδιοτελή βοήθεια, καθοδήγηση,,
διευκόλυνση της έκθεσης και προβολής τους, και αναθέτοντας τους απαιτητικές
εργασίες ή προστασία, βοηθούν τους νεότερους εργαζόμενους να καθιερωθούν στον
οργανισμό, να γίνουν γνώστες του οργανισμού και τους προετοιμάζουν για την
προαγωγή τους » (Kram, 1985).
«Παραδοσιακά, ως μέντορες ορίζονται άτομα με αυξημένη εμπειρία και
γνώσεις που έχουν δεσμευτεί στην παροχή ανοδικής κινητικότητας και στήριξης στην
επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητευόμενων τους » (Ragins, 1997).
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«Mentoring είναι μια αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων των οποίων το
υπόβαθρο, η ειδικότητα, η εμπειρία και η παλαιότητα μέσα σε ένα οργανισμό μπορεί
να διαφέρει, η οποία λειτουργεί ως μέθοδος μάθησης και εκπαίδευσης (Lankau &
Sandura, 2002).
« Η σχέση mentoring είναι μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του μέντορα
και του μαθητή, στην οποία ο μέντορας ενδυναμώνει στην γνώση του μαθητή και
επικοινωνούν για διάφορα θέματα και σημαντικές εργασίες. Οι σχέσεις του mentoring
διαφέρουν μεταξύ τους σε όρους μορφής, σκοπού και περιεχομένου, καθώς και σε
όρους εμπειρίας του μέντορα συγκριτικά με τον μαθητή» (Joanne Mc Donald, 2003).
«Mentoring είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται από πολιτικούς,
ακαδημαϊκούς, αθλητές, ηθοποιούς και άλλους για να περιγράψει την διαδικασία
κατά την οποία ένα άτομο επηρεάζεται από ένα άλλο, το οποίο έχει επιλέξει ως
μοντέλο- πρότυπο ή να δηλώσει την από νωρίς σημαντική επιρροή ενός ατόμου σε
ένα άλλο πάνω στην επαγγελματική του πορεία (Norhasni Zainal Abiddin, 2006).

2.3 Οφέλη συμβουλευτικής καθοδήγησης

Η συμμετοχή σε μια σχέση συμβουλευτικής καθοδήγησης και η
αλληλεπίδραση των δυο μελών της, μέντορα και καθοδηγούμενου οδηγεί σε θετικά
αποτελέσματα και των δυο. Αμφότεροι αναπτύσσοντας μια ουσιαστική επικοινωνία
όχι μόνο δανείζουν στοιχεία ο ένας στον άλλο , αλλά η συναναστροφή τους
λειτουργεί ως γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη επιπλέον σημαντικών ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των ιδίων.

Έτσι, τόσο ο καθοδηγούμενος όσο και ο μέντορας

αποκομίζουν σημαντικά οφέλη προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης, τα οποία
επωφελούν σε επόμενο στάδιο και τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον καθοδηγούμενο, πρωταρχικής σημασίας
όφελος για τον ίδιο είναι η δυνατότητα μάθησης και εκπαίδευσης του από ένα
εμπειρότερο

στέλεχος

σε

επαγγελματικής

φύσεως

ζητήματα.

Ο

μέντορας

μεταφέροντας την ήδη κατεκτημένη γνώση του, εμπλουτίζει γνωστικά τον
εκπαιδευόμενο, αναπτύσσει τις ικανότητες του και προωθεί την επαγγελματική του
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εξέλιξη. Επομένως διαπιστώνεται ότι λαμβάνοντας συμβουλευτική καθοδήγηση ο
εκπαιδευόμενος ,

διευρύνει τις γνώσεις του και καλύπτει ενδεχομένως κάποια

γνωστικά κενά και απορίες. Αυτό έχει ως συνέπεια την μείωση του επαγγελματικού
του άγχους και την αύξηση της αυτοπεποίθησης του να ανταπεξέλθει στα
επαγγελματικά του καθήκοντα. Άλλωστε, αρκετές είναι οι έρευνες που συνδέουν την
συμβουλευτική καθοδήγηση με την μείωση του εργασιακού άγχους. Για παράδειγμα,
οι Baugh, Lankau και Scandura (1996) παρατήρησαν ότι η συμβουλευτική
καθοδήγηση συνδέεται αρνητικά με το εργασιακό άγχος και οι Kram και Hall (1991)
χαρακτήρισαν την συμβουλευτική καθοδήγηση ως έναν «καταστολέα εργασιακού
άγχους» σε περιόδους εργασιακού αναβρασμού.
Σημαντική απόρροια της μείωσης του άγχους αυτής, αλλά περισσότερο της
δράσης των λειτουργιών της συμβουλευτικής, και επιπλέον όφελος για τον
καθοδηγούμενο είναι η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και η ενίσχυση
της άποψης για παραμονή τους στην εργασία τους. Οι Lankau και Scandura (2002)
επιβεβαιώνουν εμπειρικά τα παραπάνω, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία των
λειτουργιών της συμβουλευτικής καθοδήγησης προηγείται της μάθησης του
καθοδηγούμενου, η οποία με την σειρά της σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική
του ικανοποίηση και αρνητικά με την ασάφεια του επαγγελματικού του ρόλου και
την πρόθεση του να αποχώρηση από την εργασία του. Ο επιμορφωτικός και
υποστηρικτικός ρόλος του μέντορα διευκολύνει τον καθοδηγούμενο να ξεπεράσει
επαγγελματικά διλλήματα και δυσκολίες, αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση που
λαμβάνει από την εργασία του. Πολλές φορές οδηγεί μάλιστα στην δημιουργία ενός
κλίματος αισιοδοξίας και ευχαρίστησης το οποίο αποτρέπει τους εργαζόμενους να
σκέπτονται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από την εργασία τους.
Ακόμη, ένα εξίσου σημαντικό όφελος για τον καθοδηγούμενο ώστε να
εμπλακεί σε μια συμβουλευτική είναι η ταχύτερη επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη
του στην κλίμακα του οργανισμού. Τα προβαλλόμενα οφέλη για τους
καθοδηγούμενους περιλαμβάνουν ταχύτερους ρυθμούς προαγωγής, υψηλότερες
αποζημιώσεις και επιταχυνόμενη εργασιακή κινητικότητα (Chao et al., 1992;
Colarelli & Bishop, 1990; Dreher & Ash,1990; Fagenson, 1989; Whitely, Dougherty
&

Dreher,

1991)

καλύτερη

επαγγελματική

σταδιοδρομία

και

μεγαλύτερη

ικανοποίηση μισθολογικής εξέλιξης (Chao et al., 1992; Dreher & Ash, 1990;
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Fagenson, 1989 ).Το υποστηρικτικό περιβάλλον που προσφέρει ο μέντορας
προϋποθέτει παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, παρουσίαση στρατηγικών μεθόδων
επίλυσης εργασιακών θεμάτων

αλλά και δικτύωση του καθοδηγούμενου με

καταξιωμένα άτομα του χώρου. Οι μέντορες μπορούν να μεταδώσουν εξειδικευμένη
γνώση και εμπειρία, η οποία θα συνεισφέρει στην μάθηση του εκπαιδευόμενου και
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του (Kram, 1985; Johnson,2007; Mullen,2007).
Επίσης, μπορούν να διευρύνουν το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυό του,
συστήνοντας τους καθοδηγούμενους με σημαίνοντα πρόσωπα του ακαδημαϊκού και
επαγγελματικού κλάδου (Kram,1985; Tennenbaum et al.,2001). Κατά αυτόν τον
τρόπο, ο καθοδηγούμενος από τη μια πλευρά γίνεται επαγγελματικά ικανότερος και
αποδοτικότερος και παράλληλα πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες για αναγνώριση των
προσπαθειών του αποκτώντας ένα σημαντικό κύκλο γνωριμιών. Όλα τα παραπάνω
κινητοποιούν τον εργαζόμενο να μετέχει στη συμβουλευτική, σύμφωνα με την οποία
σχεδιάζει την επαγγελματική του πορεία μαζί με τον μέντορα και κατακτάει τους
επαγγελματικούς του στόχους.
Αναλύοντας τα οφέλη που αφορούν τον μέντορα, μετά από αρκετές έρευνες
προκύπτει ότι ο μέντορας επωφελείται εξίσου όταν πραγματοποιείται μια
επιτυχημένη συμβουλευτική καθοδήγηση. Παρόμοια, τα θετικά που αποκομίζει ο
μέντορας θα μπορούσαν να διακριθούν σε στοιχεία επαγγελματικής φύσεως και
ψυχοκοινωνικής φύσεως. Ένα έμπειρο στέλεχος που αναλαμβάνει ρόλο μέντορα και
εκπαιδευτή πρέπει να έχει σαφή εικόνα του οργανισμού και βαθειά γνώση του
αντικειμένου. Άρα, η θέση ευθύνης του μέντορα τον κινητοποιεί να καταρτιστεί
παραπάνω τόσο σε θέματα που αφορούν την εργασία αλλά και να εξασκηθεί σε
ζητήματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και μεταδοτικότητας. Ο μέντορας είναι επίσης
πιθανόν να επωφεληθεί από την πιστή υποστηρικτική θέση του καθοδηγούμενου και
από την αναγνώριση του οργανισμού, αναθέτοντας του τον μεντορικό ρόλο εξαιτίας
των ικανοτήτων του ως εκπαιδευτή και σύμβουλο (Kram, 1985). Κλείνοντας το
γνωστικό κομμάτι και με δεδομένο ότι η γνώση μεταδίδεται αμφίδρομα πολλές
φορές, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά και στην πρόσθετη γνώση που λαμβάνει ο
μέντορας από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Οι καθοδηγούμενοι ,νεότεροι συνήθως,
εισέρχονται στο εργασιακό περιβάλλον

εφοδιασμένοι με σύγχρονες γνώσεις,

καινοτόμες μεθόδους και φρέσκες ιδέες. Το διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και των
δυο μελών της μεντορικής σχέσης επομένως μπορεί να αποτελέσει αφορμή ώστε να
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διασταυρωθούν οι απόψεις, να συγκριθούν οι μέθοδοι και να αξιολογηθούν οι ιδέες.
Από την εποικοδομητική διαδικασία αυτή, σίγουρα ο καθοδηγούμενος, αλλά και ο
μέντορας αποκτά ουσιαστική γνώση, διευρύνει την σκέψη του και μετασχηματίζει
ενδεχομένως την επαγγελματική του συμπεριφορά.
Παράλληλα, όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να μην έχουν και
ψυχοκοινωνικό αντίκτυπο για τον μέντορα. Για παράδειγμα, οι Ragins και Scandura
(1994) υποστήριξαν συνδέσεις ανάμεσα στο γόητρο (status) του μέντορα , της
μεγαλύτερης εσωτερικής ικανοποίησης και του αισθήματος εκπλήρωσης του ιδίου. Ο
μέντορας , εκτελώντας το έργο της συμβουλευτικής καθοδήγησης απολαμβάνει πιο
ενδυναμωμένα τα συναισθήματα

της αυτοεκτίμησης και της αυτοεπίγνωσης ,

απολαμβάνοντας επίσης τον θαυμασμό, την προσοχή και τον θαυμασμό των άλλων
(Murray, 2001: 69). Η παροχή σημαντικής βοήθειας στον καθοδηγούμενο και η
συμβολή του στην επαγγελματική και πιθανόν στην προσωπική του εξέλιξη τονώνει
σημαντικά το αίσθημα της χρησιμότητας του μέντορα. Ταυτόχρονα, καθοδηγώντας
ένα λιγότερο έμπειρο άτομο μπορεί να αποβεί μια δημιουργική και αναζωογονητική
εμπειρία σε έναν ενήλικα μέντορα (Levinson et al., 1978). Συνεισφέροντας στις
μελλοντικές γενιές , οι μέντορες μπορούν επίσης να βιώσουν μια αίσθηση
«αθανασίας» (Erikson, 1963). Έτσι, παρόλο που η πλειοψηφία των ερευνών
επικεντρώνεται

και

υπερθεματίζει

για

τα

θετικά

αποτελέσματα

καθοδηγούμενους, τελικά διαπιστώνεται ότι η μεντορική σχέση

στους

αποδεικνύεται

εξίσου ωφέλιμη και για τις δυο πλευρές.
Οι οργανισμοί έχουν επίσης αναγνωριστεί ως δέκτες οφελών των διαδικασιών
της συμβουλευτικής καθοδήγησης (Noe, 1988a; Wilson & Elman, 1990).Η έρευνα
έχει εντοπίσει σχέσεις ανάμεσα στις μεντορικές σχέσεις και στην αυξημένη
παραγωγικότητα των εργαζομένων (Silverhart, 1994), στην αυξημένη οργανωσιακή
δέσμευση (Aryee et al., 1996) και στα μειωμένα επίπεδα αποχωρήσεων από την
εργασία (Scandura & Viator, 1994; Viator , 1991). Η μεντορική σχέση ευνοεί την
διάχυση της γνώσης και πληροφορίας στον οργανισμό με αποτέλεσμα την γνωστική
ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού και την καλύτερη γνώση του οργανισμού από
τους ίδιους. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα μια στοχευμένη και επιτυχημένη
εξειδίκευση των εργαζομένων, η οποία μεταφράζεται και ως βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με λίγα λόγια, η επαγγελματική και η προσωπική
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ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου ωφελεί τον ίδιο προσωπικά ,αλλά και τον οργανισμό
αθροιστικά.

Αναπτύσσονται

επιθυμητές

συμπεριφορές

σύμφωνες

με

τους

στρατηγικούς στόχους και τις αξίες του οργανισμού και παράλληλα οι εργαζόμενοι
λαμβάνουν την επαγγελματική ικανοποίηση που προσδοκούν. Ακόμη, από την
πλευρά του οργανισμού, η συμβουλευτική καθοδήγηση έχει ευρέως αναγνωριστεί ως
ένας βασικός πόρος σταδιοδρομίας για ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης (Bernstein
& Kaye, 1986 ; Ragins & Scandura, 1994), και ως ένα εργαλείο εκπαίδευσης νέων
υπαλλήλων και κοινωνικοποίησης τους βάσει των οργανωσιακών αξιών (Wilson &
Elman,1990; Zey,1984). Οι καθοδηγούμενοι μέσω της εκπαίδευσης που δέχονται ,
καλλιεργούν δεξιότητες διαχείρισης επαγγελματικών θεμάτων και καθίστανται
αποτελεσματικότεροι στην εργασία τους. Επίσης, οι μεντορικές σχέσεις προωθούν
την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων, στηρίζουν την επικοινωνία ανάμεσα
σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα και εντάσσουν ταχύτερα στον οργανισμό και τους
νεοπροσληφθέντες. Σημαντική απόρροια όλων των προαναφερθέντων είναι όχι μονό
η προώθηση του ομαδικού πνεύματος στον οργανισμό, αλλά και η ανάπτυξη
κουλτούρας συμβουλευτικής καθοδήγησης. Οι εργαζόμενοι που βιώνουν μεντορικές
σχέσεις όχι μόνο αποκομίζουν οφέλη αλλά τελικά αποδέχονται και πιθανόν να
στηρίζουν ανάλογες μελλοντικές δράσεις συμβουλευτικής.
Τα περισσότερα από τα παραπάνω οφέλη, καταγράφονται σε επιτυχημένες
σχέσης συμβουλευτικής καθοδήγησης οι οποίες λαμβάνουν χώρα είτε σε εργασιακό
περιβάλλον είτε όχι. Βέβαια, ειδικά για τον εργασιακό χώρο σήμερα κρίνεται
σημαντική η ανάγκη για πραγματοποίηση συμβουλευτικής δεδομένου ότι και ο
εργασιακός χώρος γίνεται ολοένα πιο απαιτητικός, αλλά και οι εργαζόμενοι επίσης.
Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους σήμερα όχι μόνο επιθυμούν αλλά
περιμένουν από τους οργανισμούς να παρέχουν δυνατότητες εκπλήρωσης των
επαγγελματικών , ψυχοκοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών τους (Aryee, Chay &
Chew, 1996).
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2.4 Στάδια ανάπτυξης της μεντορικής σχέσης

Η μεντορική σχέση

χαρακτηρίζεται ως δυναμική, δεδομένου ότι δεν

παραμένει στάσιμη αλλά εξελίσσεται και αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά από το
ξεκίνημα έως και την τυπική λήξη της. Παρακάτω, παρατίθενται και αναλύονται τα
τέσσερα

προβλεπόμενα στάδια ανάπτυξης της μεντορικής σχέσης, όπως τα

διαχώρισε η Kram (1983,1985) ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη πάνω στην
συμβουλευτική καθοδήγηση.
Πρώτο στάδιο συμβουλευτικής καθοδήγησης : Μύηση (Initiation) – Έναρξη
της σχέσης
Η σχέση αρχίζει με την περίοδο μύησης η οποία συμβαίνει μέσα στους
πρώτους έξι με δώδεκα μήνες (Russell & Adams, 1997). Το πρώτο στάδιο είναι αυτό
κατά το οποίο το ένα μέλος αναγνωρίζει αποδεκτά στοιχεία στο άλλο τα οποία ίσως
να προμηνύουν μια επιτυχή συνεργασία. Είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο
καθορίζεται το δίδυμο – μέντορας (mentor) και καθοδηγούμενος (protégé /mentee)
της συμβουλευτικής καθοδήγησης. Το νεότερο μέλος εντοπίζει τον συνάδελφο, του
οποίου αναγνωρίζει την

αξία μέσα στον οργανισμό και το εμπειρότερο μέλος

,αντίστοιχα επιλέγει τον καθοδηγούμενο, του οποίου

η πορεία στον οργανισμό

διαφαίνεται πολλά υποσχόμενη.
Δεύτερο στάδιο συμβουλευτικής καθοδήγησης: Καλλιέργεια (Cultivation) –
Ανάπτυξη της σχέσης
Αν η σχέση περάσει επιτυχώς το πρώτο στάδιο, οδηγείται στο επόμενο το
οποίο αφορά την καλλιέργεια της. Είναι το στάδιο κατά το οποίο έχουν γίνει γνωστά
πλέον τα προσωπικά χαρακτηριστικά και η τρόπος λειτουργίας του διδύμου και η
σχέση ωριμάζει ώστε να επιτελέσει τον αρχικό της σκοπό. Αμφότεροι, μέντορας και
καθοδηγούμενος συναποφασίζουν τους σκοπούς , τα καθήκοντα, τους κανόνες και
τους ρόλους μέσα στην μικρή αυτή ομάδα και δουλεύουν μέσα στα συμφωνηθέντα
πλαίσια. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης εντοπίζονται εντονότερα και οι
λειτουργίες της συμβουλευτικής καθοδήγησης επαγγελματικού και ψυχοκοινωνικού
χαρακτήρα. Ορίζεται ένα εκπαιδευτικό πλάνο και παράλληλα με τις γνώσεις ο
εκπαιδευόμενος λαμβάνει την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη. Βασισμένοι
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σε αυτό, οι Scandura και Hamilton (2002) τονίζουν ότι αυτό θεωρείται ότι είναι το
στάδιο της συμβουλευτικής καθοδήγησης κατά το οποίο προκύπτουν τα περισσότερα
οφέλη για τον μέντορα και τον καθοδηγούμενο. Έχει άλλωστε και την μεγαλύτερη
χρονική διάρκεια, η οποία ορίζεται μεταξύ δυο με πέντε έτη.
Τρίτο στάδιο συμβουλευτικής καθοδήγησης : Αποσύνδεση (Separation) –
Ολοκλήρωση της συμβουλευτικής
Το

τρίτο

στάδιο

συνήθως

συμπίπτει

με

την

μερική

ή

πλήρη

ανεξαρταρτητοποίηση του καθοδηγούμενου. Ο ίδιος εκτιμά ότι έχει πλέον την
εμπειρία και την κατάλληλη γνώση ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις
εργασιακές απαιτήσεις χωρίς επίβλεψη και καθοδήγηση. Αυτό σηματοδοτεί την φάση
αποσύνδεσης η οποία

περιλαμβάνει ένα δομικό ή/και ψυχολογικό διαχωρισμό

ανάμεσα σε μέντορα και καθοδηγούμενο και μπορεί να διαρκέσει από έξι μήνες έως
δυο χρόνια (Scandura & Pellegrini, 2007). Συχνά, η αιτία για την αποσύνδεση είναι ο
γεωγραφικός

διαχωρισμός

(Kram,

1985;

Ragins

&

Scandura,

1997).

Ο

καθοδηγούμενος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο επαγγελματικό πόστο, είτε μέσω
διαδικασιών «εκ περιτροπής εργασίας – job rotation» είτε προαγωγής, κάτι που
περιορίζει τις δυνατότητες για περεταίρω συνέχεια στην αλληλεπίδραση (Ragins &
Scandura,1999).
Τέταρτο

στάδιο

συμβουλευτικής

καθοδήγησης:

Επαναπροσδιορισμός

(Redefinition) – Τροποποίηση της σχέσης
Ο επαναπροσδιορισμός είναι το τελευταίο στάδιο της συμβουλευτικής
καθοδήγησης και στην ουσία αφορά την εξέλιξη της υφιστάμενης σχέσης στο μέλλον.
Η συμβουλευτική καθοδήγηση τυπικά τερματίζεται και το μεντορικό δίδυμο καλείται
να αποφασίσει αν και υπό ποιες συνθήκες θα συνεχίσει την επαφή του. Εδώ,
σημαντικό ρόλο έχει άποψη που έχει διαμορφώσει το κάθε μέλος από την εμπειρία
που βίωσε. Μέντορας και καθοδηγούμενος αξιολογούν την αλληλεπίδραση τους και
αποφασίζουν την πορεία της. Οι Chao (1997) και Scandura (1998) υποστηρίζουν ότι
η σχέση στην φάση αυτή παίρνει μια άλλη μορφή με ενδεχόμενο είτε να τερματιστεί
είτε να εμπλέξει τα δυο μέλη σε μια φιλία η οποία χαρακτηρίζεται από αμοιβαία
υποστήριξη και άτυπη επαφή.
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2.5 Τυπική και άτυπη σχέση συμβουλευτικής καθοδήγησης

Από τα πρώτα στάδια μελέτης της σχέσης της συμβουλευτικής καθοδήγησης
παρουσιάστηκε η ανάγκη διαχωρισμού των ειδών της σύμφωνα με τα κύρια
χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη και κύρια διάκριση αφορά την «τυπικότητα
(formality)» της, η οποία αναλόγως χαρακτηρίζει είτε «άτυπη (informal)» είτε
«τυπική (formal)» μια μεντορική σχέση. Η εν λόγω κατηγοριοποίηση προκύπτει από
τον τρόπο δημιουργίας , την διάρκεια , τον σκοπό και την εσωτερική δομή της
σχέσης.
Πιο αναλυτικά, η τυπική συμβουλευτική καθοδήγηση επιβάλλεται και
διαχειρίζεται από τον οργανισμό στους εργαζόμενους (Russell & Adams, 1997). Ο
οργανισμός δηλαδή αποφασίζει την εφαρμογή ενός τυπικού προγράμματος
συμβουλευτικής καθοδήγησης , με εξ αρχής καθορισμένους στόχους και
συγκεκριμένη δομή ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα
προγράμματα αυτά, μπορεί να είναι γενικά, με στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού
και του οργανισμού γενικότερα, είτε πιο στοχευμένα, σχεδιασμένα κατάλληλα για
συγκεκριμένα στοιχεία του οργανισμού που κρίθηκε ότι χρίζουν βελτίωσης. Έτσι,
όταν ένας οργανισμός επιλέξει την εφαρμογή ενός τυπικού προγράμματος
συμβουλευτικής καθοδήγησης πρέπει σε πρώτη φάση να δημιουργήσει τα μεντορικά
δίδυμα. Τα άτομα που ψάχνουν μέντορα ή καθοδηγούμενο συμπληρώνουν έντυπα
αιτήσεων , καταγράφοντας τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και το σύστημα
αντιστοιχίζει μέντορες και καθοδηγούμενους βάσει αυτών (Singh et al.,2002). Οι
δυάδες δημιουργούνται από ένα σύστημα αντιστοιχίας του οργανισμού και περνούν
στην επόμενη φάση υλοποίησης του προγράμματος. Μέντορες και καθοδηγούμενοι
ενημερώνονται για τους ρόλους τους και καλούνται να συνεργαστούν ακολουθώντας
ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο λειτουργίας. Αυτό πολλές φορές μεταφράζεται σε
συγκεκριμένο πρόγραμμα συναντήσεων, με καθορισμένες ημερομηνίες, διάρκεια και
περιεχόμενο.
Στα τυπικά μεντορικά σχήματα υπάρχουν συνήθως συμφωνητικά με
προκαθορισμένους στόχους, χρονικά όρια και συγκεκριμένες προσδοκίες και
διευθετήσεις (Singh et al.,2002). Στο πλαίσιο αυτό μέντορας και καθοδηγούμενος
αναπτύσσουν και καλλιεργούν μια σχέση εκπαίδευσης και συνεργασίας, η οποία
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αναφέρεται στις ανάγκες του καθοδηγούμενου και στην εσωτερική αναπτυξιακή
πολιτική του οργανισμού. Ολοκληρώνοντας το στάδιο αυτό, η συνεργασία τυπικά
τερματίζεται με το πέρας υλοποίησης του προγράμματος, χωρίς αυτό να σημαίνει την
διακοπή της σχέσης του διδύμου.
Αν και ίδια σε φιλοσοφία, η άτυπη μεντορική σχέση προκύπτει εντελώς
διαφορετικά. Οι άτυπες σχέσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης είναι αυθόρμητες
σχέσεις που συμβαίνουν χωρίς εξωτερική παρέμβαση από τον οργανισμό (Russell &
Adams, 1997).Το δίδυμο μέντορα και καθοδηγούμενου διαμορφώνεται παρόμοια με
μια κοινή διαπροσωπική σχέση στο χώρο εργασίας, σταδιακά και ελεύθερα από κάθε
μορφή επαγγελματικής υποχρέωσης και προγραμματικών πιέσεων. Η διαδικασία της
συμβουλευτικής

καθοδήγησης

αρχίζει

όταν,

μέσω

εργασιακών

η

μη

αλληλεπιδράσεων ο καθοδηγούμενος αποδειχτεί άξιος της προσοχής που παρέχεται
από τον μέντορα (Chao et al., 1992). Τα κοινά στοιχεία, το σχετικό επαγγελματικό
αντικείμενο και η ευχάριστη συνεργασία του μέντορα και του εκπαιδευόμενου είναι
πολλές φορές τα στοιχεία που οδηγούν σε ένα φυσικό ταίριασμα μεταξύ τους. Έτσι,
και αφού έχει σχηματιστεί άτυπα η ομάδα, λαμβάνουν χώρα η εκπαίδευση και η
συμβουλευτική από τον μέντορα στον καθοδηγούμενο.
Ο μέντορας χωρίς να τηρεί συγκεκριμένο χρονικό πλάνο συναναστρέφεται με
τον καθοδηγούμενο με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη και προώθησή του στον
επαγγελματικό του χώρο. Το περιεχόμενο των συνεδριών τους συναποφασίζεται από
τους ίδιους και στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων του καθοδηγούμενου, αλλά
πολλές φορές και του ίδιου του μέντορα. Παράλληλα καλλιεργείται και μια
οικειότητα η οποία ευνοεί την εκμυστήρευση διαφόρων προβληματισμών και
αγωνιών του πρώτου στον δεύτερο. Έτσι, ο τελευταίος κάνοντας χρήση της εμπειρίας
του και της βαθύτερης γνώσης του οργανισμού παρέχει κρίσιμες συμβουλές και
προτείνει χρήσιμες λύσεις στα ανακύπτοντα ζητήματα.
Η σχέση αυτή δεν περιορίζεται χρονικά, απόκειται στην κρίση των μελών της
πως και πόσο θα εξελιχτεί. Επομένως , η άτυπη συμβουλευτική αφήνει ανοιχτά τα
περιθώρια για διαφοροποιήσεις σε κάθε μεντορικό ζεύγος, με κοινό χαρακτηριστικό
πάντα την ελευθερία στην διαμόρφωση και στην προσαρμογή της συχνότητας , του
περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας της μεντορικής σχέσης.
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2.6 Οι λειτουργίες της συμβουλευτικής καθοδήγησης

Πρώτη η Kram το 1983, ύστερα από μελέτη και ανάλυση των δεδομένων
που συνέλεξε από συνεντεύξεις για την έρευνα της, πρότεινε δυο πρωταρχικής
σημασίας λειτουργίες της συμβουλευτικής καθοδήγησης. Η πρόταση της βρήκε
αποδοχή και υιοθετήθηκε από τους περισσότερους μελετητές μέχρι και σήμερα. Η
ίδια ,λοιπόν , παρατήρησε ότι κατά την συμβουλευτική καθοδήγηση οι διαδικασίες
που λαμβάνουν χώρα μπορούν να συμπυκνωθούν σε δυο θεματικές κατηγορίες
λειτουργιών : τις λειτουργίες που σχετίζονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία
(career mentoring functions) και τις ψυχοκοινωνικές λειτουργίες (psychosocial
functions).
Οι λειτουργίες που σχετίζονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία
περιλαμβάνουν ειδικές υποστηρικτικές ενέργειες του μέντορα στην επαγγελματική
εξέλιξη του καθοδηγούμενου, οι οποίες άμεσα αυξάνουν τις πιθανότητες ο
καθοδηγούμενος να επιτύχει στη καριέρα του/της (Doughery et al.,2007).Τυπικά, ο
μέντορας παρέχει στον καθοδηγούμενο:






χορηγία ,
έκθεση και προβολή,
προπόνηση,
προστασία και
συμμετοχή σε απαιτητικές εργασίες (Russell & Adams,1997).

Ως χορηγία αποδίδεται ο αγγλικός όρος «sponsorship» και αναφέρεται στην
προώθηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του καθοδηγούμενου μέσω προτάσεων
που καταθέτει ο μέντορας ,συνηγορώντας υπέρ των ικανοτήτων του καθοδηγούμενου
του να καταλάβει ανώτερες επαγγελματικές θέσεις.
Η έκθεση και προβολή αναφέρεται στις προσπάθειες του μέντορα να
διευρύνει τον κοινωνικό κύκλο του προστατευόμενου στον εργασιακό χώρο και να
κάνει γνωστές στα ανώτερα στελέχη ,τόσο την πρόθεση όσο και την αξία του
καθοδηγούμενου του να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε επαγγελματικές ευκαιρίες
που θα παρουσιαστούν.
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Η προπόνηση περιλαμβάνει διαδικασίες «coaching» και αφορά την
εκπαίδευση του καθοδηγούμενου σε πρακτικής φύσεως επαγγελματικά ζητήματα. Ο
καθοδηγούμενος

εκπαιδεύεται

και

εξασκείται

στην

μεθοδική,

ταχεία

και

αποτελεσματική επίλυση απαιτήσεων και προκλήσεων που ανακύπτουν καθημερινά
στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων.
Επίσης, επειδή

ορισμένα άτομα και καταστάσεις μπορεί να αποβούν

επιβλαβή για ένα άπειρο εργαζόμενο, ο μέντορας μπορεί να του παρέχει προστασία ,
προφυλάσσοντας το άτομο αυτό (Doughery et al.,2007).
Τέλος, ο μέντορας επιδιώκοντας την επαγγελματική ανάπτυξη του
καθοδηγούμενου του , τον εμπλέκει σταδιακά σε περισσότερες και απαιτητικότερες
εργασίες και ενθαρρύνει την ανάληψη ευθυνών από τον ίδιο. Δημιουργεί έτσι τις
απαραίτητες συνθήκες ώστε ο καθοδηγούμενος να καλλιεργήσει σημαντικές
δεξιότητες , οι οποίες θα του ανοίξουν τον δρόμο για περισσότερες ευκαιρίες
επαγγελματικής ανέλιξης.
Ενώ οι λειτουργίες που σχετίζονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία
επικεντρώνονται σε πτυχές της σχέσης που βοηθούν τον καθοδηγούμενο να επιτύχει
στην καριέρα του, οι ψυχοκοινωνικές λειτουργίες είναι πιο προσωπικές πτυχές της
σχέσης που τείνουν να αυξάνουν την αίσθηση του καθοδηγούμενου για τις
επαγγελματικές του ικανότητες και την επαγγελματική του ταυτότητα (Doughery et
al.,2007). Εδώ, ο ρόλος του μέντορα είναι να επηρεάσει περισσότερο τις
ψυχοκοινωνικές αντιλήψεις του καθοδηγούμενού του. Στόχος του είναι να
διαμορφώσει ένα ισορροπημένο κλίμα το οποίο θα λειτουργήσει επικουρικά στις
λειτουργίες που αφορούν την καριέρα του καθοδηγούμενου και ενισχυτικά στην
ψυχολογία του. Ο μέντορας προσφέρει λειτουργίες:





μοντελοποίησης ρόλου
αποδοχής και επιβεβαίωσης
συμβουλευτικής και
φιλίας (Kram,1985).

Η μοντελοποίηση ρόλου αναφέρεται στον ρόλο του μέντορα. Ο ίδιος
λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς για τον καθοδηγούμενο, ο οποίος εντοπίζει
συγκεκριμένους

επιτυχημένους

τρόπους
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συγκεκριμένων θεμάτων και προσπαθεί να ταυτιστεί με αυτούς ή ακόμη και να τους
εξελίξει.
Μέσω της αποδοχής και της επιβεβαίωσης τονίζεται η αναγνώριση των
ικανοτήτων του καθοδηγούμενου από τον μέντορα του και η ενθάρρυνση που του
προσφέρεται σε κάθε βήμα ώστε να πραγματοποιήσει τα επαγγελματικά του σχέδια.
Επίσης , ο μέντορας παρουσιάζεται και ως έμπιστος σύμβουλος για τον
καθοδηγούμενο. Η συμβουλευτική υποστήριξη που απολαμβάνει ο καθοδηγούμενος
τον αποτρέπει από πιθανά εργασιακά σφάλματα και λανθασμένες αποφάσεις στα
οποία εργαζόμενοι με ελάχιστη εμπειρία μπορεί να υποπέσουν.
Τέλος,

η

φιλία

περιλαμβάνει

αμοιβαία

συμπάθεια

και

ευχάριστη

αλληλεπίδραση και εντός και εκτός εργασιακού πλαισίου (Doughery et al.,2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
3.1 Επαγγελματική ικανοποίηση

Βασικός στόχος και διακύβευμα της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση
του ρόλου της συμβουλευτικής καθοδήγησης στην επαγγελματική ικανοποίηση των
εργαζομένων στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας. Αρκετές μελέτες συνδέουν τους
δυο όρους, είτε εξετάζοντας έμμεσα την επιρροή της συμβουλευτικής καθοδήγησης
γενικότερα στα εργασιακά αποτελέσματα είτε ειδικότερα στην επαγγελματική
ικανοποίηση των εργαζομένων. Προηγήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με την
έννοια της συμβουλευτικής καθοδήγησης και στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να
αναλυθεί επαρκώς και η δεύτερη έννοια που αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση.

3.2 Έννοια επαγγελματικής ικανοποίησης

Η

επαγγελματική

ικανοποίηση

αποτελεί

ένα

θέμα

αυξανόμενου

ενδιαφέροντος τόσο σε άτομα που εργάζονται σε οργανισμούς όσο και σε άτομα τα
οποία μελετούν τους εργαζόμενους σε αυτους (Spector,1997). Στην πραγματικότητα,
η ίδια είναι η πιο πολυμελετημένη μεταβλητή στις επιστημονικές μελέτες

της

οργανωτικής συμπεριφοράς (Spector,1997). Αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα
στην οργανωτική/βιομηχανική ψυχολογία, κυρίως γιατί θεωρείται ότι έχει άμεση
σχέση τόσο με την ψυχική υγεία του εργατικού δυναμικού, όσο και με το ενδιαφέρον
των επιχειρήσεων να έχουν υψηλή αποδοτικότητα και, σε πολλές περιπτώσεις,
σταθερό μόνιμο και ικανοποιημένο προσωπικό (Καντάς,1998: 107).
Η ευρεία ανάλυση της επαγγελματικής ικανοποίησης από πλήθος ερευνητών
είχε ως συνέπεια την προσπάθεια για μια ευρέως αποδεκτή εννοιολογική
αποσαφήνιση της. Ο όρος ήρθε στο φως από τον Hoppock (1935) που επανεξέτασε
32 έρευνες που διεξήχθησαν πριν το 1933 και παρατήρησε ότι η επαγγελματική
ικανοποίηση

είναι

ένας

συνδυασμός

ψυχολογικών,

φυσιολογικών

και

περιβαλλοντικών περιστάσεων που οδηγούν το άτομο να πει ότι « Είμαι
ευχαριστημένος με την εργασία μου» ( Ramayah et al., 2001).
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Ένας από τους ερευνητές της ,μετέπειτα , υπήρξε ο Locke (1969) ο οποίος
ερμηνεύει τον όρο επαγγελματική ικανοποίηση

ως «μια ευχάριστη ή θετική

συναισθηματική κατάσταση , η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της
εργασίας ή των εργασιακών εμπειριών ενός ατόμου». Με λίγα λόγια , ο ίδιος εκτιμάει
ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι η προσωπική αποτίμηση ενός εργαζόμενου
αναφορικά με το ποια χαρακτηριστικά της εργασίας του ,του δημιουργούν ευχάριστα
συναισθήματα.
Αρκετά χρόνια αργότερα οι Cranny et al. (1992) περιγράφουν την
επαγγελματική ικανοποίηση ως ένα άθροισμα συναισθηματικών αντιδράσεων του
εργαζόμενου, ή διαφορετικά την συναισθηματική διάσταση των στάσεων του για την
εργασία του που προκύπτει συγκρίνοντας το άτομο τα εργασιακά οφέλη που
αποκομίζει με αυτά που προσδοκεί ότι θα του αποφέρει η εργασία του.
Ένας άλλος ορισμός για την επαγγελματική ικανοποίηση προτείνεται από τον
Spector (1997), ο οποίος εκτιμάει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι απλά πως οι
άνθρωποι αισθάνονται για τις εργασίες τους και γενικότερα τις διαφορετικές πτυχές
των εργασιών τους. Συμπληρώνει επίσης ότι είναι ο βαθμός σύμφωνα με τον οποίο οι
άνθρωποι θεωρούν ότι τους αρέσουν (ικανοποίηση) ή δεν τους αρέσουν οι εργασίες
τους (δυσαρέσκεια).
Από τους παραπάνω ορισμούς , είναι εύκολο να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η
επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια έννοια η οποία αναφέρεται στην ψυχολογία του
εργαζόμενου και προσπαθεί να περιγράψει την θετική ή αρνητική αποτίμηση των
συναισθημάτων του ως προς τις διαφορετικές πτυχές της εργασίας του είτε
γενικότερα είτε ειδικότερα. Όλοι οι ορισμοί συγκλίνουν ότι πρόκειται για ένα
«καθολικό συναίσθημα» του εργαζόμενου σκεπτόμενος την εργασία του. Με
δεδομένο το χαρακτηριστικό αυτό και γνωρίζοντας ότι η επαγγελματική ικανοποίηση
άπτεται πολλών εργασιακών ζητημάτων πλήθος επιστημόνων την συνδύασε με άλλες
έννοιες με αποτέλεσμα την δημιουργία διαφόρων θεωριών επαγγελματικής
ικανοποίησης.
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3.3 Θεωρητικές βάσεις επαγγελματικής ικανοποίησης

Από θεωρητική άποψη η επαγγελματική ικανοποίηση έχει συνδεθεί με τα
κίνητρα εργασίας, με τις στάσεις και με τις αξίες (Κάντας,1998). Από την εμφάνιση
του όρου, πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν να την συνδέσουν με πληθώρα
μεταβλητών ώστε να εξετάσουν πως η ίδια επηρεάζει διάφορες πτυχές του
εργασιακού βίου του ατόμου. Πολλοί ερευνητές , μάλιστα , υπέθεσαν τον άμεσο
συσχετισμό της με την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού με αποτέλεσμα
να γίνει εντονότερο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την εκτενέστερη μελέτη του
όρου της έννοιας αυτής . Έτσι, η μακροχρόνια μελέτη υπέδειξε διάφορες θεωρίες
,με κάθε μια να προσεγγίζει διαφορετικά την επαγγελματική ικανοποίηση. Παρακάτω
επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων θεωριών της
επαγγελματικής ικανοποίησης.
Θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του Maslow: Η θεωρία του Maslow
στηρίζεται στον καθορισμό , την κατηγοριοποίηση και τέλος στην ιεράρχηση των
αναγκών του ανθρώπου. Ο ίδιος πρότεινε ένα μοντέλο καταγράφοντας τις ανάγκες
ενός ατόμου και έπειτα τις ενέταξε σε πέντε βασικές κατηγορίες : α) τις βιολογικές
ανάγκες, β) την ανάγκη για ασφάλεια ,γ) τις κοινωνικές ανάγκες ,δ) τις ανάγκες
αναγνώρισης και τέλος, ε) τις ανάγκες για ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση. Η
κατηγοριοποίηση αυτή καθιστά παράλληλα και τα επίπεδα ιεραρχίας τα οποία
πρότεινε , με την πρώτες να θεωρούνται πρωταρχικές και ουσιαστικές για την
επιβίωση ενός ατόμου και τις τελευταίες να προσδίδουν παραπάνω ποιότητα και
πληρότητα στην ζωή του. Έτσι ο κάθε άνθρωπος δρα και στοχεύει στην ικανοποίηση
ολοένα και περισσότερων αναγκών , και σύμφωνα με τον Maslow

(1970) η

συμπεριφορά του επηρεάζεται μόνο από τις ανάγκες, οι οποίες είναι ανικανοποίητες.
Θεωρία των δυο παραγόντων Κινήτρων- Υγιεινής του Herzberg: Βασική
παραδοχή του Herzberg είναι η ύπαρξη δυο βασικών συνόλων παραγόντων τα οποία
επηρεάζουν

με

διαφορετικό

τρόπο

την

επαγγελματική

ικανοποίηση.

Πιο

συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, οι θετικές στάσεις προς την εργασία, που
οδηγούν στην επαγγελματική ικανοποίηση, συνδέονται με στοιχεία που έχουν σχέση
με το περιεχόμενο της εργασίας (επίτευξη, αναγνώριση , υπευθυνότητα, δυνατότητες
προαγωγής, φύση της εργασίας) ενώ οι αρνητικές στάσεις, που οδηγούν στην
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δυσαρέσκεια, συνδέονται με το περιέχον πλαίσιο (διοίκηση, εποπτεία, εργασιακές
συνθήκες) (Κάντας, 1998: 109). Κατά αυτό το σκεπτικό γίνεται σαφής διαχωρισμός
των παραγόντων που επιφέρουν είτε επαγγελματική ικανοποίηση είτε επαγγελματική
δυσαρέσκεια στον εργαζόμενο. Έτσι, τονίζεται η διαφορετικότητα και όχι η αντίθεση
των δυο εννοιών επαγγελματικής ικανοποίησης και δυσαρέσκειας. Αυτό δηλαδή
σημαίνει, ότι η επαγγελματική ικανοποίηση επιτυγχάνεται όταν ικανοποιούνται και
τα δυο προαναφερόμενα σύνολα παραγόντων λειτουργώντας συμπληρωματικά και
όχι αλληλοαναιρούμενα.
Θεωρία της προσδοκίας του Vroom: Ο Vroom (1964) πιστεύει ότι

η

επαγγελματική ικανοποίηση είναι συνάρτηση των υποκειμενικών αντιλήψεων του
ατόμου σχετικά με τη συντελεστικότητα (intrumentality) της συγκεκριμένης εργασίας
στο να εξασφαλίσει στο άτομο ορισμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Στη θεωρία των
προσδοκιών

υπάρχουν

τρεις

μεταβλητές:

η

ελκυστικότητα

(σθένος),

η

συντελεστικότητα και η προσδοκία (Πετρίλη, 2007). Το ίδιο το άτομο αποδίδει ένα
συντελεστή βαρύτητας ή «σθένος» σύμφωνα με το οποίο εκτιμάει κατά πόσο αυτά
συντέλεσαν στην εκπλήρωση των

επαγγελματικών

προσδοκιών του ατόμου, ο

οποίος μπορεί να είναι είτε θετικός είτε αρνητικός. Στη μια περίπτωση του θετικού
σθένους το άτομο αποτιμάται επαγγελματικά ικανοποιημένος και στην περίπτωση
του αρνητικού βιώνει επαγγελματική δυσαρέσκεια. Αυτά, με απλά λόγια, σημαίνουν
ότι η ελκυστικότητα της εργασίας και κατά συνέπεια η ικανοποίηση που παίρνει το
άτομο από αυτή είναι συνάρτηση όσων το άτομο πιστεύει ότι αποκομίζει από την
εργασία του και του βαθμού που τα αποτελέσματα αυτά είναι όντως επιθυμητά (ή
ανεπιθύμητα ) για το άτομο (Κάντας, 1998: 109).
Θεωρία της στοχοθέτησης του Locke: Ο Locke προτείνει την σύνδεση της
επαγγελματικής ικανοποίησης με το σύστημα αξιών του εργαζόμενου. Συγκεκριμένα,
θεωρεί ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια θετική συναισθηματική απόκριση
προς το συγκεκριμένο έργο που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό παρέχει πλήρωση
ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου (Locke, 1984: 103).
Αντίθετα, η επαγγελματική δυσαρέσκεια πηγάζει από την ματαίωση των εργασιακών
αξιών του ατόμου (Κάντας,1998). Διαπιστώνεται ότι ο Locke τονίζει τον
υποκειμενικό χαρακτήρα της επαγγελματικές ικανοποίησης, δεδομένου ότι ανάλογα
με το σύστημα αξιών του κάθε εργαζόμενου ένας εργασιακός παράγοντας μπορεί είτε
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να ικανοποιεί έναν εργαζόμενο, είτε όχι. Ο ίδιος παράγοντας λοιπόν, μπορεί ανάλογα
με την σημαντικότητα που του αποδίδεται να συμβάλει σε μικρό η μεγάλο βαθμό
στην επαγγελματική ικανοποίηση του εργαζομένου είτε να συντελεί αναλόγως στην
επαγγελματική του δυσαρέσκεια.

3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση

Τόσο οι έρευνες στο εξωτερικό όσο και στον ελλαδικό χώρο που μελετούν
την επαγγελματική ικανοποίηση , την εξετάζουν είτε ως ανεξάρτητη είτε ως
εξαρτημένη μεταβλητή. Βέβαια, οι προσπάθειες για την ανάλυση της επαγγελματικής
ικανοποίησης χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες δεδομένου του πολυδιάστατου
χαρακτήρα της έννοιας και του μη κοινά αποδεκτού τρόπου μέτρησής της. Παρόλα
αυτά ,από τα αποτελέσματα των μέχρι στιγμής υλοποιημένων μελετών είναι εύλογο
να υποθέσει κανείς την σύνδεση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν σε μικρό η
μεγάλο βαθμό την επαγγελματική ικανοποίηση.
Οι Hackman και Oldham (1975) διερευνώντας τις «πηγές επαγγελματικής
ικανοποίησης» δημιούργησαν το μοντέλο χαρακτηριστικών της εργασίας. Με βάση
αυτό το μοντέλο οι κυριότεροι παράγοντες εσωγενούς επαγγελματικής ικανοποίησης
είναι οι: η ποικιλία των διαθέσιμων δεξιοτήτων, η ταυτότητα του έργου, η
σημαντικότητα των επιτελούμενων εργασιών, η αυτονομία και η εργασιακή
ανατροφοδότηση (Παπάνης & Ρόντος, 2005). Παράλληλα, οι ίδιοι επισημαίνουν την
ανάλογης σημασίας εξωτερικών παραγόντων στους οποίους συγκαταλέγονται οι
χρηματικές απολαβές, οι εργασιακές συνθήκες, το περιβάλλον εργασίας, το ωράριο
κ.α. Το προτεινόμενο μοντέλο έρχεται να επιβεβαιώσει τις θεωρίες παρακίνησης που
προαναφέρθηκαν υποστηρίζοντας πως ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της
εργασίας είναι ικανά να επηρεάσουν ψυχολογικές πτυχές των εργαζομένων και να
καταλήξουν σε συγκεκριμένα εργασιακά αποτελέσματα.
Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγήθηκε και ο Locke, ο οποίος προσπάθησε να
καταγράψει το σύνολο των καταστάσεων που επιφέρουν εργασιακή ικανοποίηση.
Παρακάτω

παραθέτονται

οι

σημαντικότεροι
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επαγγελματικής ικανοποίησης όπως τους διατύπωσε ο Locke (1976 )και όπως τους
αναφέρει ο Κάντας (1998: 118) στο βιβλίο του:
1. «Η εργασία να αποτελεί «πρόκληση» για τον εργαζόμενο και να μην είναι
κουραστική και ανιαρή.
2. Η καλή απόδοση να ανταμείβεται και να υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα
σε απόδοση και αμοιβή. Ως αμοιβή πρέπει να θεωρείται κάθε είδους
παροχή προς τον εργαζόμενο.
3. Να δίνεται στον εργαζόμενο θετική ενίσχυση για το επιτυχές εργο δηλαδή λεκτική αναγνώριση, έπαινος και άλλες επιπρόσθετες μη
χρηματικές αμοιβές.
4. Να υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας ως προς το περιβάλλον και τη
διαμόρφωση του χώρου.
5. Να υπάρχει σωστή εποπτεία που να χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον για
τους εργαζόμενους και βοήθεια προς αυτούς κατά την επιτέλεση του
έργου τους.
6. Να υπάρχουν θετικές διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της εργασίας
μεταξύ συναδέλφων και μεταξύ εποπτών και εργαζομένων.
7. Να υπάρχει αποτελεσματική πολιτική από την πλευρά της επιχείρησης
που να επιδιώκει την υποβοήθηση των εργαζομένων στο έργο τους.
8. Να υπάρχει διασφάλιση της εργασίας

και να καλλιεργείται στους

εργαζόμενους το αίσθημα ότι δεν κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά
τους.
9. Να καλλιεργείται το αίσθημα ότι οι χρηματικές απολαβές μοιράζονται
δίκαια.
10. Να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στην λήψη
αποφάσεων , ιδιαίτερα σε τομείς που γνωρίζουν καλά.
11. Να δίνεται,

κατά το

δυνατό μεγάλος

βαθμός

αυτονομίας και

υπευθυνότητας στον εργαζόμενο.
12. Να υπάρχει σαφήνεια ρόλων ως προς τι ακριβώς αναμένεται από τον
εργαζόμενο να κάνει.»
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3.5 Επαγγελματική ικανοποίηση και πρόθεση κινητικότητας

Αναγνωρίζοντας την σημαντική επιρροή της επαγγελματικής ικανοποίησης
σε πολλούς παράγοντες στην εργασία, πολλοί επιστήμονες επεδίωξαν την διεύρυνση
του ρόλου της, εξετάζοντας την σχέση της με συμπεριφορές στο εργασιακό
περιβάλλον. Έτσι, πρόεκυψαν επιστημονικές εργασίες που υπέθεταν το άμεσο
αντίκρισμά της στην παραγωγικότητα, την απόδοση, την τάση για αποφυγή από την
εργασία (απουσίες) και τέλος, την πρόθεση για κινητικότητα του προσωπικού.
Ιδιαίτερα για την τελευταία συσχέτιση , οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην
άποψη ότι η πρόθεση για αποχώρηση2 από την εργασία είναι λογικό να απορρέει από
το

γενικότερο

αίσθημα

επαγγελματικής

δυσαρέσκειας

των

εργαζομένων

(Bluedorn,1982; Mobley et al.,1979,Spector,1997).
Πιο συγκεκριμένα , αναπτύσσεται το σκεπτικό ότι ένας εργαζόμενος ο οποίος
εμφανίζει χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης , αρχίζει να διακατέχεται
από έντονες σκέψεις για αλλαγές στην επαγγελματική του πορεία , οι οποίες
ενδεχομένως και να τον οδηγήσουν σε αποχώρηση από την εργασία του. Την
παραδοχή αυτή έρχεται να στηρίξει και ο Spector (1997),
χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι που

ο οποίος αναφέρει

δεν αντλούν ικανοποιητικά ποσοστά

ικανοποίησης από την εργασία τους θα προσπαθήσουν να βρουν εναλλακτική
απασχόληση. Έτσι , το ερευνητικό ενδιαφέρον

πολλών επιστημονικών κλάδων

στράφηκε στα αίτια αποχώρησης από την εργασία και με πρώτη εύλογη υπόθεση να
παρουσιάζεται ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης ως μέτρο εκτίμησης των
μη εκπληρωμένων προσδοκιών των εργαζομένων. Οι Porter και Steers (1973)
τονίζουν , μάλιστα ,ότι « η απόφαση για παραμονή ή αποχώρηση θα πρέπει να
θεωρείται διαδικασία εξισορρόπησης ανάμεσα στα εργασιακά οφέλη που αποκόμισε
(ο εργαζόμενος) και σε αυτά που προσδοκούσε ή δυνητικά μπορούσε να πάρει».
Βέβαια, ο Mobley (1977) κάνει λόγο για μια απόφαση όχι στιγμής, αλλά για
μια απόφαση η οποία διαμορφώνεται σταδιακά στον εργαζόμενο και ενισχύεται ή
αμβλύνεται ανάλογα με τις τρέχουσες εργασιακές συνθήκες. Ο ίδιος περιγράφει το
μοντέλο των τριών σταδίων τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική απόφαση
2

Στην παρούσα εργασία οι έννοιες «πρόθεση για κινητικότητα» και « πρόθεση για αποχώρηση»
ταυτίζονται και η χρήση αμφότερων επιδιώκει την περιγραφή της διάθεσης των εργαζομένων να
εγκαταλείψουν την εργασία τους ,είτε μεταβαίνοντας σε έναν άλλο εργασιακό πόστο στον ίδιο
οργανισμό ,είτε να αναζητήσουν εναλλακτική εργασία εκτός του οργανισμού.
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αποχώρησης του εργαζόμενου. Σύμφωνα με αυτό αρχικά, ο εργαζόμενος εμφανίζει
σημάδια απουσίας από την εργασία του, είτε μειώνοντας την απόδοση του, είτε
απουσιάζοντας δικαιολογημένα. Στο στάδιο αυτό παρουσιάζονται και οι πρώτες
σκέψεις για αποχώρηση. Έπειτα, περνά στο επόμενο στάδιο κατά το οποίο οι αρχικές
σκέψεις επεκτείνονται και ο εργαζόμενος εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αποχώρησης
του θέτοντας σε σύγκριση πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κίνησης αυτής. Αν
ο ίδιος εκτιμήσει ότι η αποχώρηση είναι τελικά μια συμφέρουσα λύση , καταλήγει
στην επόμενη και τελευταία φάση κατά την οποία ψάχνει ενεργά για εναλλακτική
απασχόληση.
Οι μεμονωμένες ή οι μαζικές αποχωρήσεις λοιπόν, πλήττουν τον εργασιακό
χώρο και εντείνουν το αρνητικό κλίμα σε έναν οργανισμό. Επίσης, η αποχώρηση από
την εργασία σίγουρα πραγματοποιείται με στόχο ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον για
τον εργαζόμενο ,όμως δεν είναι πάντοτε μια ευχάριστη διαδικασία. Για τον λόγο
αυτό, πολλοί ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (ψυχολογίας,
κοινωνιολογίας, οργανωτικής ψυχολογίας, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων
κ.α.) στράφηκαν στην διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων
(Williams & Haser, 1986). Κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια αυτή είχαν οι έννοιες
της οργανωσιακής δέσμευσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης, με την
τελευταία να συμπεριλαμβάνεται στην πλειοψηφία των μελετών. Έρευνες που
συσχέτισαν την επαγγελματική ικανοποίηση με την πρόθεση για κινητικότητα των
υπαλλήλων υπέδειξαν τη σχέση των δυο μεταβλητών (Crampton & Wagner,1994 ;
Hulin et al.,1985; Blau, 1993; Shore et al. 1990; Mobley et al.,1979; Mitchel,1981;
Bleudorn,1982).Βέβαια, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη διερευνήσει συστηματικά την
πρόταση αυτή και δεν χαρτογράφησαν με ακρίβεια το μοντέλο των αιτιωδών
σχέσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών (Elangovan, 2001).
Τέλος, μια ακόμη πιθανή συσχέτιση ,η οποία σχετικά πρόσφατα κίνησε το
ενδιαφέρον των ερευνητών, είναι η επιρροή του mentoring στην τάση για αποχώρηση
των εργαζομένων από την εργασία τους. Πολλοί ερευνητές ( Barker et al., 1999,
Scandura and Viator,1994) ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζητούμενο και οι
περισσότεροι συγκλίνουν στην άποψη ότι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε σχέσης
mentoring είναι λιγότερο πιθανό να αποχωρήσουν από την θέση εργασίας τους. Ο
ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε από τους Scandura and Viator (1994) οι οποίοι
διεξάγοντας έρευνα στον τομέα των δημόσιων λογιστικών εταιρειών, παρατήρησαν
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ότι η ύπαρξη ενός μέντορα- σύμβουλου σχετίζεται με χαμηλότερη πρόθεση των
εργαζομένων να αποχωρήσουν από την θέση εργασίας τους. Ο συγκεκριμένος τομέας
χαρακτηρίζεται ως αρκετά σύνθετος και απαιτητικός και παρατηρείται έντονο το
φαινόμενο της εγκατάλειψης θέσεων εργασίας. Διαδικασίες συμβουλευτικής και
επιμόρφωσης που προωθούν την γνώση και την επαγγελματική και ψυχολογική
βοήθεια ,όπως αυτή του mentoring βοήθησαν αρκετά στην ανάκαμψη του κύματος
αποχωρήσεων.

3.6 Επισκόπηση βιβλιογραφίας

Οι έννοιες της συμβουλευτικής καθοδήγησης και της επαγγελματικής
ικανοποίησης αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών σε διάφορα
επιστημονικά πεδία. Αρχικά, η διερεύνηση ύπαρξής τους, έπειτα η επιστημονική
καθιέρωση, η εκτίμηση και τέλος η συσχέτισή τους με άλλες έννοιες και μεταβλητές
απασχόλησαν κατά καιρούς μεγάλο μέρος του επιστημονικού κοινού συνάγοντας
ουσιώδη συμπεράσματα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μελέτη των δυο προαναφερθέντων εννοιών
υπέδειξε ο κλάδος των επιχειρήσεων δεδομένου ότι αρκετές δημοσιεύσεις υπέθεταν
ότι τόσο η συμβουλευτική καθοδήγηση αλλά πολύ περισσότερο η επαγγελματική
ικανοποίηση φαινόταν να έχει άμεσο αντίκρισμα στην παραγωγικότητα των
εργαζομένων. Έτσι, διαπιστώνεται μια πληθώρα θεωρητικών και εμπειρικών άρθρων
και δημοσιεύσεων τα οποία εξετάζουν είτε την κάθε έννοια χωριστά είτε την μεταξύ
τους συσχέτιση.
Στον διεθνή χώρο παρατηρείται ότι μόλις την τελευταία εικοσαετία
επιστήμονες κυρίως από τον χώρο της οργανωτικής ψυχολογίας συνέδεσαν τις
έννοιες αυτές. Έτσι το 1994 οι Mobely et al. διεξάγουν μια έρευνα με σκοπό την
διερεύνηση ύπαρξης συμβουλευτικής καθοδήγησης στον δικηγορικό κλάδο και την
συμβολή της στην επαγγελματική ικανοποίηση μέσα από το πρίσμα του φύλου των
εργαζομένων. Η έρευνα επιβεβαίωσε την υπόθεσή τους για ύπαρξη μεντορικών
σχέσεων και επαλήθευσε τον ισχυρισμό τους ότι όσοι δικηγόροι βίωσαν παρόμοια
σχέση εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης.
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Επίσης, ο Emmerik (2003) σε έρευνα που διεξήγαγε σε 1.320 ακαδημαϊκά
μέλη εκτίμησε τον βαθμό της επαγγελματικής τους ικανοποίησης σε χρονικό
διάστημα

που

χαρακτηριζόταν

από

δυσμενείς

εργασιακές

συνθήκες.

Τα

αποτελέσματα του ανέδειξαν την συμβουλευτική καθοδήγηση σε « μια σημαντική
πηγή επαγγελματικής ανάπτυξης και ψυχολογικής υποστήριξης», αλλά επίσης και σε
« ένα σημαντικό εργαλείο καλλιέργειας θετικών εργασιακών αποτελεσμάτων και
μείωσης του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης σε περιόδους δύσκολων
εργασιακών συνθηκών».
Οι Lee και Montiel (2010) επέκτειναν τα συμπεράσματα των προηγούμενων
ερευνητών προσεγγίζοντας επιστημονικά και τον τομέα της υγείας. Παρόλο που το
δείγμα τους περιορίστηκε στα 56 μόλις άτομα, εργαζόμενους σε τομείς σχετικούς με
την ψυχική υγεία, οι ίδιοι οδηγηθήκαν σε παρόμοια συμπεράσματα. Πιο
συγκεκριμένα, βρέθηκε θετική συσχέτιση συμβουλευτικής καθοδήγησης και υψηλών
επιπέδων όλων των διαστάσεων που συνθέτουν την επαγγελματική ικανοποίηση, με
εξαίρεση τον παράγοντα δυνατότητες για προαγωγή.
Τέλος, προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι έρευνες των

Lo και

Ramayah (2011), Allen et al.(2004) και Underhill (2006) . Οι πρώτοι στηριζόμενοι
στην θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής “social exchange theory” εξακρίβωσαν την
συνεισφορά των διαδικασιών της συμβουλευτικής καθοδήγησης στην ικανοποίηση
των εργαζομένων και στην εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών. Επιπλέον, οι Allen
et al.(2004) και Underhill (2006) βρήκαν ότι τα καθοδηγούμενα άτομα από μέντορες
εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που δεν βίωσαν παρόμοια εμπειρία.
Όλα τα παραπάνω αφορούσαν έρευνες που συνέδεαν τις λειτουργίες της
συμβουλευτικής καθοδήγησης με την επαγγελματική ικανοποίηση με σκοπό την
ανάπτυξη ενός θετικού περιβάλλοντος μέσα στον οργανισμό το οποίο θα επιφέρει και
τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους σε πρώτο επίπεδο και για
τον οργανισμό σε δεύτερο. Όμως από την στιγμή που διαπιστώθηκαν και
τεκμηριώθηκαν από πολλούς ερευνητές τα οφέλη της συμβουλευτικής καθοδήγησης,
ήταν λογικό σε επόμενο στάδιο να διερευνηθεί και η συμβολή τους και σε επιπλέον
εργασιακές μεταβλητές. Μια σημαντική μεταβλητή η οποία συχνά παρουσιάζεται ως
αποτέλεσμα επαγγελματικής δυσαρέσκειας είναι η πρόθεση για αποχώρηση των
εργαζομένων. Έτσι, εύλογη υπόθεση αποτέλεσε για πολλούς ερευνητές ότι εφόσον η
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συμβουλευτική καθοδήγηση επηρεάζει θετικά την επαγγελματική ικανοποίηση ,
επόμενο είναι να συσχετίζεται αρνητικά με την πρόθεση για αποχώρηση.
Πρώτοι οι Scandura και Viator (1994) συμπεριέλαβαν την σκέψη αυτή στην
έρευνα που διεξήγαγαν διερευνώντας τις άτυπες σχέσεις συμβουλευτικής
καθοδήγησης στους δημόσιους υπαλλήλους λογιστικών εταιριών. Προτείνοντας
παράλληλα ένα δικό τους εργαλείο εκτίμησης των μεντορικών λειτουργιών
παρατήρησαν ότι οι λειτουργίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας
των καθοδηγούμενων σχετίζονται σημαντικά με την πρόθεση των υπαλλήλων να
μείνουν στην εργασιακή τους θέση.
Στην παραπάνω άποψη συγκλίνουν και οι Barker et al. (1999) οι οποίοι
κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα εξετάζοντας τον ίδιο εργασιακά κλάδο σε άλλη
χώρα (Ιρλανδία). Βέβαια, στο αποτέλεσμα αυτό οι ίδιοι ήρθαν να προσθέσουν και την
λειτουργία της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης , η οποία σύμφωνα πάντα μαζί τους
επηρεάζει εξίσου την πρόθεση για παραμονή στην εργασία.
Τέλος, οι

έρευνες των Hall και Smith (2009) παρουσίασαν μεικτά

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των ερευνών τους έδειξαν ότι η
παρουσία του μέντορα γενικότερα, δεν επηρεάζει την πρόθεση για αποχώρηση ή
παραμονή στην εργασία του εργαζόμενου. Όμως, πραγματοποιώντας στατιστικές
αναλύσεις στα άτομα που δήλωσαν ότι βίωσαν μεντορική σχέση, διέκριναν ότι οι
υπάλληλοι που δέχτηκαν σημαντική στήριξη στην επαγγελματική τους ανάπτυξη
εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά πρόθεσης για αποχώρηση.
Μεταφερόμενοι στον ελλαδικό χώρο, δυστυχώς διαπιστώνεται ελάχιστος
αριθμός άρθρων και δημοσιεύσεων τα οποία να σχετίζονται με την συμβουλευτική
καθοδήγηση. Οι διαδικασίες της συμβουλευτικής καθοδήγησης μπορεί να υφίστανται
σε πολλούς και διάφορους επαγγελματικούς κλάδους , χωρίς όμως να υπάρχουν
επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν τις σχέσεις αυτές. Έτσι, είναι λογικό να
υποθέσει κανείς ότι η συμβουλευτική καθοδήγηση στην Ελλάδα βρίσκεται σε
σπαργανική μορφή και ειδικά για την τυπική της μορφή ίσως ακόμη να νοείται μόνο
θεωρητικά. Η βιβλιογραφική επισκόπηση κατέληξε στον εντοπισμό μελετών που
αφορούσαν συσχετισμό της συμβουλευτικής καθοδήγησης με έννοιες όπως
επαγγελματική ανάπτυξη (Λασκαράκης ,2012), διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
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(Μανωλοπούλου,2011), αλλά όχι με τις έννοιες επαγγελματική ικανοποίηση και
πρόθεση για αποχώρηση που εξετάζει η παρούσα εργασία.
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ΜΕΡΟΣ Β
4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο δημόσιος τομέας σήμερα χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταβολές οι οποίες
πραγματοποιούνται τόσο στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ,
όσο και στο πλαίσιο ενοποίησης των πολιτικών του με αυτές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όλες αυτές οι αλλαγές , άλλες σταδιακές και άλλες «βίαιες», συνθέτουν ένα
πολύ απαιτητικό και πολύπλοκο σκηνικό για τον αναβαθμισμένο πλέον ρόλο των
δημοσιών υπαλλήλων αλλά και για την νέα λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Το
κύμα πρόωρων και μη συνταξιοδοτήσεων, η διαθεσιμότητα, οι μετατάξεις αλλά και
το πάγωμα νέων προσλήψεων είχαν ως συνέπεια την δημιουργία πολλών κενών
θέσεων, των οποίων τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στο
εναπομείναν εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός
του δημοσίου τομέα εμπλούτισε το ρόλο των υπαλλήλων με νέα καθήκοντα και
επιπλέον εργασιακό φόρτο. Το φαινόμενο αυτό εγείρει ανησυχίες σχετικά με την
ομαλή λειτουργία, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα

των κρατικών

οργανισμών, δεδομένου ότι η μαζική αποχώρηση έμπειρου προσωπικού σίγουρα
επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως αντίποδα στο ζήτημα αυτό,
οι συμβουλευτικές διαδικασίες του mentoring ίσως αποφορτίσουν το έντονο κλίμα
δυσαρέσκειας που

παρατηρείται , παρέχοντας σημαντική υποστήριξη και

καθοδήγηση διαχείρισης των ριζικών αλλαγών που βιώνουν στον εργασιακό τους
χώρο. Η εκτίμηση , λοιπόν, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της πρόθεσης
κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας αλλά
και διερεύνηση της επιρροής των παραπάνω εκτιμήσεων

μέσα από ένα σχήμα

συμβουλευτικής σχέσης mentoring αποτελεί τον σκοπό και το διακύβευμα του
παρόντος εγχειρήματος.
Πιο αναλυτικά, οι στόχοι της εργασίας που διαμορφώνονται με βάση τον παραπάνω
σκοπό είναι:
1. Διερεύνηση της ύπαρξης άτυπων σχέσεων συμβουλευτικής mentoring στην
περιφερειακή ενότητα Ημαθίας.
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2. Εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της πρόθεσης κινητικότητας
των εργαζομένων στην υπηρεσία.
3. Ανάλυση των στοιχείων και επαλήθευση ή απόρριψη της αρχικής μας
υπόθεσης ότι η

συμμετοχή σε προγράμματα mentoring επηρεάζει θετικά την

επαγγελματική ικανοποίηση

και αποτρέπει τους εργαζόμενους να αναζητήσουν

εργασία σε ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποθέσεις που γίνονται είναι οι εξής:

1.

Η ύπαρξη άτυπων μορφών συμβουλευτικής καθοδήγησης στο εργασιακό
περιβάλλον της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας.

2. Η ύπαρξη συμβουλευτικής καθοδήγησης επηρεάζει θετικά την επαγγελματική
ικανοποίηση.
α) Οι λειτουργίες «ψυχοκοινωνικής υποστήριξης» επηρεάζουν θετικά τις
σχέσεις με τον προϊστάμενο , με τους συναδέλφους, την φύση της εργασίας
και τις απόψεις για προαγωγή.
β) Οι λειτουργίες «προώθησης σταδιοδρομίας» επηρεάζουν θετικά τις σχέσεις
με τον προϊστάμενο , με τους συναδέλφους, την φύση της εργασίας και τις
απόψεις για προαγωγή.
γ) Οι λειτουργίες «μοντελοποίησης ρόλου» επηρεάζουν θετικά τις σχέσεις με
τον προϊστάμενο , με τους συναδέλφους, την φύση της εργασίας και τις
απόψεις για προαγωγή.
3. Η ύπαρξη συμβουλευτικής καθοδήγησης επηρεάζει αρνητικά την πρόθεση για
αποχώρηση από την εργασία.
α) Οι λειτουργίες «ψυχοκοινωνικής υποστήριξης» επηρεάζουν αρνητικά την
πρόθεση για κινητικότητα των υπαλλήλων.
β) Οι λειτουργίες «προώθησης σταδιοδρομίας» επηρεάζουν αρνητικά την
πρόθεση για κινητικότητα των υπαλλήλων.
γ) Οι λειτουργίες «μοντελοποίησης ρόλου» επηρεάζουν αρνητικά την
πρόθεση για κινητικότητα των υπαλλήλων.
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
5.1 Πληθυσμός – Δείγμα της έρευνας

Ο πληθυσμός που φιλοδοξεί να ερευνήσει η παρούσα μελέτη αφορά τους
εργαζόμενους σε θέσεις δημόσιας διοίκησης του ελληνικού κρατικού τομέα. Πιο
συγκεκριμένα, για την διενέργεια της παρούσας έρευνας επιλέχτηκαν ,ως δείγμα του
πληθυσμού, οι εν ενεργεία εργαζόμενοι στην περιφερειακή ενότητα του νομού
Ημαθίας3 . Ενενήντα εννέα (99) εργαζόμενοι συμμετείχαν στην έρευνα, με ποσοστό
συμμετοχής τα δυο τρίτα (2/3 ή 65,13%) του συνόλου (152 άτομα) των
καταγεγραμμένων4 εργαζομένων. Οι συμμετέχοντες κατέχουν θέσεις διαφόρων
επαγγελματικών ιδιοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων σχετικών με την γενική
διεύθυνση στην οποία ανήκουν. Συγκεκριμένα, οι γενικές διευθύνσεις5 του νομού
είναι έξι : ανάπτυξης, μεταφορών και επικοινωνιών, δημόσιας υγείας και κοινωνικής
μέριμνας, εσωτερικής λειτουργίας, περιφερειακής αγροτικής οικονομίας και
κτηνιατρικής και τέλος, αναπτυξιακού προγραμματισμού , περιβάλλοντος και
υποδομών.
Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα (1.1), το δείγμα αποτελείται
από 59 άνδρες (59,6%) και 40 γυναίκες (40,4% ).Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 46-55 (40,40%). Αμέσως μετά ακολουθούν οι
ομάδες των 36-45 με ποσοστό 28,30%), 59 και πάνω (17,2%) και 25-35 με 11,1%.
Πολύ μικρό ποσοστό παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 η οποία
σημειώνει μόλις το 5%, δηλαδή 3 άτομα. Τα παραπάνω ηλικιακά αποτελέσματα του
δείγματος είναι αναμενόμενα , δεδομένου ότι οι προσλήψεις νέου τακτικού
προσωπικού έχουν σταματήσει εξ αιτίας των τελευταίων κοινωνικοοικονομικών
συνθηκών της χώρας.

3

Η περιφερειακή ενότητα Ημαθίας υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων αντλήθηκαν από την διεύθυνση προσωπικού της
περιφερειακής ενότητας.
5
Σύμφωνα με την διοικητική διάθρωση που παρουσιάζεται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της
περιφερειακής ενότητας του νομού Ημαθίας (http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elGR&page=208 ).
4

44

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος οι περισσότεροι εργαζόμενοι
είναι απόφοιτοι λυκείου σημειώνοντας ποσοστό 36,4%. Οι απόφοιτοι Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.(Τ.Ε.Ι) και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι)
συγκεντρώνουν ποσοστά 31,3% και 24,2% αντίστοιχα . Πολύ μικρό εμφανίζεται το
ποσοστό αποφοίτων δημοτικού, μόλις 2% . Επίσης παρατηρείται ότι ελάχιστα άτομα
κατέχουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, 6 σε αριθμό με ποσοστό 6,1% ,και
κανένας από τους εργαζόμενους δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου.
Πίνακας 1.1
Φύλο
Ηλικία

Μορφωτικό
επίπεδο

Άνδρας
Γυναίκα
18-24
25-35
36-45
46-55
59 και πάνω
Απόφοιτος Δημοτικού
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος Τ.Ε.Ι
Απόφοιτος Α.Ε.Ι
Κάτοχος Μετ/κού
τίτλου

Πλήθος Ποσοστό
59
59.6%
40
40,40%
3
5,00%
11
11,10%
28
28,30%
40
40,40%
17
17,20%
2
2,00%
36
31
24
6

36,40%
31,30%
24,20%
6,10%

Αναφορικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας των υπαλλήλων στην περιφερειακή
ενότητα Ημαθίας, το δείγμα ομαδοποιείται σε τρεις κατηγορίες. Οι ομάδες με την
μεγαλύτερη και την μικρότερη εμπειρία αποδεικνύονται οι επικρατέστερες με πλήθος
ατόμων 41 (41,4%) και 39 (39,4%) άτομα αντίστοιχα. Αντίθετα μικρότερο, αλλά όχι
αμελητέο ποσοστό της τάξης του 19,2% απαρτίζουν τα άτομα με ικανοποιητικά
χρόνια προϋπηρεσίας ,13-25, οι οποίοι αριθμούνται σε 19 άτομα. Ο παρακάτω
πίνακας περιγράφει εποπτικά τα παραπάνω.
Πίνακας 1.2
Εμπειρία

Πλήθος Ποσοστό
39
39,4%
19
19,2%
41
41,4%

1-12
13-25
26-34
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Τέλος, ο πίνακας 1.3 παρουσιάζει τον αριθμό των εργαζομένων που
συμμετείχαν στην έρευνα ανά θέση/τομέα εργασίας.
Πίνακας 1.3

Σε ποιά από τις διευθύνσεις της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας
ανήκετε;

Διεύθυνση ανάπτυξης
Διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών
Διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας
Διεύθυνση εσωτερικής λειτουργίας
Διεύθυνση περιφερειακής αγροτικής οικονομίας και
κτηνιατρικής
Διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού,
περιβάλλοντος και υποδομών
Σύνολα

Αριθμός
Εργαζομένων
12
18
13
23
24

Ποσοστό

9

9,10%

99

100%

12,10%
18,20%
13,10%
23,20%
24,20%

5.2 Ερευνητικά εργαλεία συλλογής υλικού

Με βασικό οδηγό την βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που εξέταζαν τις
μεταβλητές συμβουλευτική καθοδήγηση, επαγγελματική ικανοποίηση και πρόθεση
για αποχώρηση από την εργασία ,δημιουργήθηκε ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο το
οποίο και διαμοιράστηκε στους συμμετέχοντες. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα
μπορούσε να χωριστεί σε πέντε ενότητες οι οποίες εξετάζουν διαφορετικά στοιχεία η
κάθε μια. Παρακάτω επιχειρείται αναλυτική περιγραφή των ενοτήτων αυτών.
Ενότητα πρώτη: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται σε ένα αυτοσχέδιο
ερωτηματολόγιο με σκοπό να καταγραφούν τα δημογραφικά και επαγγελματικά
στοιχεία των εργαζομένων της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας. Έτσι, οι
συμμετέχοντες κλίθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αναφορικά
με το φύλο τους, την ηλικία τους, τα έτη προϋπηρεσίας τους, το μορφωτικό τους
επίπεδο και την γενική διεύθυνση στην οποία υπάγεται το τμήμα που εργάζονται. Τα
στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα ώστε να γίνει μια πρώτη διερεύνηση του δείγματος
και βοηθούν επιπλέον στην διεξαγωγή συμπερασμάτων αφού συνδυαστούν και με τις
παρακάτω διερευνηθείσες μεταβλητές.
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Ενότητα δεύτερη: Η δεύτερη ενότητα εισάγει τον ερωτηθέντα στο θέμα της
παρούσας έρευνας και παρουσιάζει χρήσιμους ορισμούς οι οποίοι λειτουργούν
επικουρικά ώστε ο ίδιος να κατανοήσει τις ερωτήσεις που ακολουθούν και να τις
απαντήσει ορθά. Οι ορισμοί αφορούν την επεξήγηση των όρων συμβουλευτική
καθοδήγηση ή αλλιώς mentoring, του μέντορα και του καθοδηγούμενου.
Αντιλαμβανόμενοι τους όρους αυτούς, οι ερωτώμενοι μπορούν να απαντήσουν την
ερώτηση που ακολουθεί αμέσως μετά . Μια πλάγια ερώτηση6 θα χρησιμοποιηθεί για
να προσδιορίσει

την συμμετοχή του

ερωτώμενου

σε μη τυπική σχέση

συμβουλευτικής –informal mentoring relationship (« Έχεις ποτέ βιώσει εργασιακή
σχέση με συναδέλφους που σε βοήθησαν με την καριέρα σου και είχε σημαντικό και
θετικό αντίκτυπο στην εργασιακή σου πορεία μέσα στον οργανισμό; ») (Herbohn,
2004). Οι Scandura και Viator (1994) υποστηρίζουν ότι αυτή η πλάγια ερώτηση
επιβεβαιώνει

ότι

οι

συμμετέχοντες

περιγράφουν

μια

μη

τυπική

σχέση

συμβουλευτικής και όχι μια καθιερωμένη μέσα στο πλαίσιο της τυπική οργανωσιακής
δομής . Σε περίπτωση που οι ερωτώμενοι απαντούσαν θετικά στην παραπάνω
ερώτηση,

προχωρούσαν

ερωτηματολογίου

που

στην

συμπλήρωση

αναφερόταν

στις

του

επόμενου

λειτουργίες

της

σκέλους

του

συμβουλευτικής

καθοδήγησης. Διαφορετικά, το παρέλειπαν και συμπλήρωναν μόνο τα σκέλη που
αφορούσαν την επαγγελματική τους ικανοποίηση και την πρόθεση τους να
αποχωρήσουν από την εργασία.
Ενότητα τρίτη: Επιδιώκοντας την διερεύνηση των λειτουργιών του mentoring
έγινε χρήση του ερωτηματολογίου των Scandura και Ragins (1993). Το
ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 15 ερωτήσεις που εξετάζουν τις κατά τον
Kram (1985) τρεις διαστάσεις του mentoring : επαγγελματική υποστήριξη,
ψυχοκοινωνική

υποστήριξη

και

μοντελοποίηση

ρόλου.

Η

κλίμακα

του

ερωτηματολογίου είναι τύπου Likert πέντε βαθμίδων με διαβαθμισμένες απαντήσεις
από το «1- Διαφωνώ απόλυτα» έως και το «5- Συμφωνώ απόλυτα». Η αρχική του
έκδοση απαριθμούσε 20 ερωτήσεις. Σύμφωνα όμως με τους Scandura και Ragins
(1993) , πέντε από τα αντικείμενα τελικά διαγράφηκαν επειδή

οι συντελεστές

βαρύτητας τους δεν πληρούσαν το κριτήριο αποκοπής της τάξης του .50 όπως
προτείνουν οι Hair , Aderson και Tatham (1987).Τελικά, οι δημιουργοί του
6

Η διατύπωση της ερώτησης αυτής ανήκει στην Kram , η οποία την χρησιμοποίησε στην έρευνα του
το 1983.
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ερωτηματολογίου παρουσίασαν 15 ερωτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις
λειτουργίες της συμβουλευτικής καθοδήγησης με διαφορετική βαρύτητα η κάθε μια.
Οι ίδιοι ως πρώτο παράγοντα ορίζουν την « ψυχοκοινωνική υποστήριξη» και
υποστηρίζουν ότι αποτελείται από πέντε ερωτήσεις όπως η ερώτηση : « Μοιράζομαι
προσωπικά ζητήματα με τον μέντορα / σύμβουλο μου;». Ο δεύτερος παράγοντας «
επαγγελματική υποστήριξη» περιγράφεται από ένα σύνολο έξι ερωτήσεων και αγγίζει
την καθοδήγηση «ένας προς ένα» που προφέρουν οι μέντορες (Scandura και Ragins,
1993).Ένα παράδειγμα ερώτησης είναι : « Ο μέντορας μου ενδιαφέρεται προσωπικά
για την επαγγελματική μου πορεία;». Τέλος, η μοντελοποίηση ρόλου προτείνεται ως
τρίτος ξεχωριστός

παράγοντας , με τέσσερις ερωτήσεις να την περιγράφουν.

Χαρακτηριστική είναι η πρόταση « Προσπαθώ να διαμορφώσω κατάλληλα την
συμπεριφορά μου μετά από την επαφή μου με τον μέντορα μου.» η οποία
καταδεικνύει μια τάση μίμησης ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού ρόλου.
Ενότητα τέταρτη: Αφού εξεταστεί η βασική ανεξάρτητη μεταβλητή της
έρευνας, σειρά έχει η καταγραφή της επιρροής της στην επαγγελματική ικανοποίηση.
Για την εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης επιλέχτηκε και χρησιμοποιήθηκε
αυτούσιο το ερωτηματολόγιο του καθηγητή Spector. E. P. (1985) “ Job Satisfaction
Survey (JSS)”. Το

εν λόγω ερευνητικό εργαλείο περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις

κλειστού τύπου με διαβαθμισμένες απαντήσεις 6- βάθμιας κλίμακας Likert η οποία
κλιμακώνεται από το «1 – Διαφωνώ πολύ» έως το «6 – Συμφωνώ πολύ».

Οι

συμμετέχοντες στην έρευνα κλίθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις του συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου, όπως για παράδειγμα : «Υπάρχουν πραγματικά λίγες πιθανότητες
για προαγωγή στην εργασία μου» ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο και ως προς ποιους
τομείς είναι ικανοποιημένοι ή όχι οι εργαζόμενοι. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η κλίμακα
κάνει εκτίμηση των εννέα πτυχών της επαγγελματικής ικανοποίησης, οι οποίες
επιλέχτηκαν ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση των διαστάσεων της
επαγγελματικής ικανοποίησης (Spector, 1985). Κατά τον Spector (1985) οι εννέα
πτυχές της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι οι εξής: α)οι χρηματικές απολαβές , β)
η προαγωγή, γ) οι σχέσεις με τον προϊστάμενο, δ) τα οφέλη από την εργασία ε) η
επίτευξη- αναγνώριση στ) οι διαδικασίες λειτουργίας του οργανισμού ζ) οι σχέσεις με
τους συναδέλφους και τέλος, η) η φύση της εργασίας και η επικοινωνία. Ένας
επιπλέον λόγος που συνέβαλλε στην επιλογή του συγκεκριμένου ερευνητικού
εργαλείου είναι ότι σχεδιάστηκε

ειδικά για υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού,
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δημόσιου και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την περιφερειακή ενότητα Ημαθίας
να συγκεντρώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Ενότητα πέμπτη: Αντίστοιχα, η ανίχνευση της τάσης αποχώρησης από την
εργασία τους θα πραγματοποιηθεί υιοθετώντας το ερευνητικό εργαλείο των Rosin
and Korabik (1991). Πρόκειται για ένα εργαλείο τεσσάρων ερωτήσεων το οποίο
αποτυπώνει τις προθέσεις για έξοδο από την εργασία των εργαζομένων.
Περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως για παράδειγμα : «Αυτή την στιγμή στην
επαγγελματική σας καριέρα, θα αποχωρούσατε από την εργασία σας αν αυτό ήταν
δυνατό;» και απαντήσεις πολλαπλής επιλογής όπως «α. Ναι, β. Όχι, γ. Δεν είμαι
σίγουρος/η. Σε κάθε διαθέσιμη απάντηση αντιστοιχεί ένας αριθμός ,ο οποίος
αθροίζεται στο τέλος διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου.
Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όλων των προαναφερθέντων
ερωτηματολογίων έγινε από την συγγραφέα και τροποποιήθηκαν σε συγκεκριμένα
σημεία, ώστε να αποδίδεται ορθότερα το ακριβές περιεχόμενο των ερωτήσεων
,ύστερα από τις υποδείξεις δυο καθηγητριών αγγλικής φιλολογίας. Επίσης, οι άδειες
για την χρήση των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων χορηγήθηκαν στην συγγραφέα ,
μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία με τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων
τους και παραθέτονται στο παράρτημα.

5.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στον εργασιακό χώρο των
υπαλλήλων της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας. Η ερευνήτρια επισκέφτηκε τα τρία
κτήρια της περιφέρειας που στεγάζουν και τις έξι γενικές διευθύνσεις και μοίρασε τα
ερωτηματολόγια

προσωπικά

σε

κάθε

εργαζόμενο.

Κάθε

ερωτηματολόγιο

συνοδευόταν και από μια αρχική διευκρινιστική σελίδα η οποία εξηγούσε τον σκοπό
της έρευνας, το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και ανέφερε τον υπεύθυνο
καθηγητή και την μεταπτυχιακή φοιτήτρια ως υπεύθυνους του παρόντος πονήματος.
Τα περισσότερα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν κατά το χρόνο που διανεμήθηκαν ,
εκτός από μερικά τα οποία συλλέχτηκαν την επόμενη ημέρα και αφορούσαν
περιπτώσεις υπαλλήλων που έλλειπαν είτε σε άδεια είτε σε εξωτερικές εργασίες.
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Καθώς η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε ώρες εργασίας και δεδομένου ότι
ήταν η πρώτη φορά που κάποιος επιχειρούσε να μελετήσει τους υπαλλήλους της
συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας , η συλλογή των δεδομένων αποδείχτηκε
ιδιαίτερα δύσκολη. Τόσο η μη εξοικείωση με παρόμοιες ενέργειες, όσο και ο φόρτος
εργασίας ενέτεινε την δυσκολία του παρόντος εγχειρήματος. Παρόλα αυτά, 99
ερωτηματολόγια συμπληρωμένα πλήρως συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν ώστε να
προκύψουν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Τέλος, σημειώνεται ότι για την διενέργεια
της έρευνας η συγγραφέας ζητούσε την προφορική άδεια από τον /την εκάστοτε
διευθυντή ή διευθύντρια των γενικών διευθύνσεων.
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6.1 Διερεύνηση ύπαρξης άτυπων σχέσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της έρευνας, στην ερώτηση αν οι
εργαζόμενοι στην περιφερειακή ενότητα είχαν βιώσει μεντορική σχέση τα
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη άτυπων σχέσεων συμβουλευτικής στο
εργασιακό τους περιβάλλον. Συγκεκριμένα, 76 άτομα δήλωσαν ότι είχαν
συμβουλευτική καθοδήγηση ενώ 23 ότι δεν είχαν. Το παραπάνω διαπιστώνεται και
στον σχετικό πίνακα:

Πίνακας 1.4
Πλήθος Ποσοστό
76
76,77%
Ύπαρξη Mentoring
23
23,23%
Μη ύπαρξη
Mentoring

6.2 Ανάλυση παραγόντων και έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου
συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Στην ενότητα αυτή αναλύουμε το τμήμα του ερωτηματολογίου που αφορά τις
εμπειρίες των συμμετεχόντων σχετικά με τη συμβουλευτική καθοδήγηση. Οι 15
προτάσεις μαζί με τα ποσοστά των απαντήσεων βρίσκονται στο πίνακα 1.5

Πίνακας 1.5 Αξιολόγηση
συμβουλευτικής καθοδήγησης
1. Ενδιαφέρεται προσωπικά
για την επαγγελματική
μου πορεία

Ούτε
Διαφωνώ
συμφωνώ,
Συμφωνώ
Διαφωνώ
Συμφωνώ
απόλυτα
ούτε
απόλυτα
διαφωνώ
4,0%
10,7%
20,0%
52,0%
13,3%
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2. Με συμπεριέλαβε σε
σημαντικές εργασίες

1,3%

1,3%

17,3%

44,0%

36,0%

3. Μου παρέχει ειδική
καθοδήγηση πάνω σε
θέματα που αφορούν την
εργασία
4. Με συμβουλεύει
αναφορικά με ευκαιρίες
επαγγελματικής εξέλιξης
5. Μοιράζομαι προσωπικά
ζητήματα με το μέντορα
μου
6. Με βοηθάει να
συντονίζω τους
επαγγελματικούς μου
στόχους
7. Συναναστρέφομαι
κοινωνικά εκτός
δουλειάς
8. Προσπαθώ να
διαμορφώσω κατάλληλα
τη συμπεριφορά μου
μετά την επαφή μαζί του
9. Θαυμάζω την ικανότητα
του να κινητοποιεί τους
άλλους
10. Ανταλλάσσω
εκμυστηρεύσεις μαζί του
11. Σέβομαι τις γνώσεις του
πάνω στο αντικείμενο
του
12. Τον θεωρώ φίλο μου
13. Εκτιμώ την ικανότητα
του να διδάσκει άλλους
14. Έχει αφιερώσει χρόνο
και προσοχή για τη
καριέρα μου
15. Γευματίζω συχνά μαζί
του.

1,3%

5,3%

13,3%

49,3%

30,7%

6,7%

16,0%

22,7%

41,3%

13,3%

18,7%

20,0%

29,3%

25,3%

6,7%

1,3%

21,3%

30,7%

33,3%

13,3%

24,0%

22,7%

20,0%

25,3%

8,0%

1,3%

8,0%

36,0%

42,7%

12,0%

5,3%

10,7%

34,7%

30,7%

18,7%

20,0%

21,3%

30,7%

16,0%

12,0%

0,0%

4,0%

9,3%

38,7%

48,0%

13,3%
2,7%

17,3%
12,0%

28,0%
34,7%

22,7%
30,7%

18,7%
20,0%

5,3%

18,7%

26,7%

30,7%

18,7%

45,3%

20,0%

28,0%

5,3%

1,3%

Σύμφωνα με το άρθρο του Scandura και Ragins (1993) οι παραπάνω
ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε 3 παράγοντες-χαρακτηριστικά. Ο πρώτος παράγοντας
αφορά τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη που λαμβάνουν από το μέντορα, ο δεύτερος
παράγοντας αφορά την προώθηση της καριέρας και ο τρίτος παράγοντας αφορά το
βαθμό κατά τον οποίο ο ερωτώμενος θεωρεί τον μέντορα πρότυπο στην
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επαγγελματική του ζωή. Οι Scandura και Ragins (1993), εφαρμόζοντας ανάλυση
παραγόντων (Factor Analysis) με αλγόριθμο Varimax στην εμπειρική τους έρευνα
ομαδοποίησαν τις προτάσεις αυτές και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το συντελεστή
συνάφειας αλφα (Cronbach Alpha) επιβεβαίωσαν την συνοχή των παραγόντων.
Ο πίνακας 1.6 παρουσιάζει το συντελεστή εσωτερικής συνοχής για κάθε παράγοντα
καθώς και τις προτάσεις που τον αποτελούν.
Πίνακας 1.6 Ομαδοποίηση και συνοχή παραγόντων βάση Scandura και Ragins
(1993)
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
α=0,81

Προώθηση της καριέρας
α=0,75

Μέντορας ως πρότυπο
α=0,70

Μοιράζομαι προσωπικά
ζητήματα με το μέντορα
μου

Ενδιαφέρεται προσωπικά
για την επαγγελματική
μου πορεία

Συναναστρέφομαι
κοινωνικά εκτός δουλειάς

Με συμπεριέλαβε σε
σημαντικές εργασίες

Ανταλλάσσω
εκμυστηρεύσεις μαζί του

Μου παρέχει ειδική
καθοδήγηση πάνω σε
θέματα που αφορούν την
εργασία
Με συμβουλεύει
αναφορικά με ευκαιρίες
επαγγελματικής εξέλιξης
Με βοηθάει να συντονίζω
τους επαγγελματικούς μου
στόχους
Έχει αφιερώσει χρόνο και
προσοχή για τη καριέρα
μου

Προσπαθώ να
διαμορφώσω
κατάλληλα τη
συμπεριφορά μου μετά
την επαφή μαζί του
Θαυμάζω την ικανότητα
του να κινητοποιεί τους
άλλους
Σέβομαι τις γνώσεις του
πάνω στο αντικείμενο
του

Τον θεωρώ φίλο μου
Γευματίζω συχνά μαζί του.

Εκτιμώ την ικανότητα
του να διδάσκει άλλους

Στην έρευνα μας ακολουθούμε παρόμοια προσέγγιση εφαρμόζοντας ανάλυση
παραγόντων χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια και στη συνέχεια προσδιορίζουμε το
συντελεστή Cronbach Alpha για καθένα από αυτούς. Οι παράθεση των
αποτελεσμάτων της έρευνας των Scandura και Ragins εξυπηρετούν ως σημείο
αναφοράς.
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7,245
48,298
48,298 7,245
1
1,952
13,016
61,314 1,952
2
1,156
7,705
69,019 1,156
3
,846
5,639
74,659
4
,732
4,883
79,542
5
,575
3,831
83,372
6
,494
3,296
86,668
7
,394
2,626
89,294
8
,371
2,474
91,768
9
,327
2,177
93,945
10
,271
1,804
95,749
11
,247
1,648
97,397
12
,174
1,162
98,559
13
,117
,778
99,337
14
,099
,663 100,000
15
Μεθοδολογία: Principal Component Analysis.

48,298
13,016
7,705

48,298 4,265
61,314 3,209
69,019 2,880

Ποσοστό
μεταβλητότ
ητας
Αθροιστικό
ποσοστό

Σύνολο

Ποσοστό
μεταβλητότ
ητας
Αθροιστικό
ποσοστό

Σύνολο

Αθροιστικό
ποσοστό

Ποσοστό
μεταβλητότ
ητας

Σύνολο

Στοιχείο

Πίνακας 1.7 Ποσοστό της μεταβλητότητας που εξηγείται από κάθε παράγοντα
Αρχικές ιδιοτιμές
Extraction Sums of
Rotation Sums of
Squared Loadings
Squared Loadings

28,431
21,390
19,198

28,431
49,821
69,019

Παρατηρούμε ότι ο πρώτος παράγοντας εξηγεί το 28,431% της συνολικής
μεταβλητότητας των παραγόντων, ο δεύτερος παράγοντας το 21,39% και ο τρίτος
παράγοντας το 19,198%.
To διάγραμμα 1.1 (Scree Plot) αποτελεί μια οπτική αναπαράσταση του
αριθμού των παραγόντων που μπορούν να εξαχθούν από τις 15 υπό εξέταση
ερωτήσεις. Στο σημείο όπου ο αριθμός της ιδιοτιμής μειώνεται απότομα
προσδιορίζεται ο άριστος αριθμός των παραγόντων (στην έρευνα μας 3 παράγοντες).
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Στη συνέχεια (πίνακας 1.8) παραθέτουμε τους τρεις παράγοντες και τις προτάσεις που
περιλαμβάνονται στο καθένα λαμβάνοντας υπόψιν και την ισχύ της κάθε πρότασης
στο παράγοντα που ανήκει.
Αυτό που παρατηρούμε αρχικά είναι πως η πρόταση 1 η οποία στην έρευνα
των Scandura και Ragins (1993) συγκαταλέγεται στο παράγοντα 2 (Προώθηση
καριέρας) στην έρευνα μας είναι εκτός παραγόντων. Οι προτάσεις 2 και 3 ανήκουν
στο τρίτο και όχι στο δεύτερο παράγοντα. Τέλος, η πρόταση 8 (Προσπαθώ να
διαμορφώσω κατάλληλα τη συμπεριφορά μου μετά την επαφή μαζί του) ανήκει στο
δεύτερο παράγοντα και όχι στο τρίτο.
Οι προτάσεις ‘Μοιράζομαι προσωπικά ζητήματα με το μέντορα μου’,
‘Συναναστρέφομαι κοινωνικά εκτός δουλειάς’, ‘Θαυμάζω την ικανότητα του να
κινητοποιεί τους άλλους’,’ Ανταλλάσσω εκμυστηρεύσεις μαζί του’,’ Τον θεωρώ φίλο
μου’,’ Εκτιμώ την ικανότητα του να διδάσκει άλλους’ και ‘Γευματίζω συχνά μαζί
του’ αποτελούν το πρώτο παράγοντα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
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Πίνακας 1.8 Rotated Component Matrixa
Component
Ψυχοκοινωνική Προώθηση της
υποστήριξη
καριέρας

Μέντορας ως
πρότυπο

1.
Ενδιαφέρεται προσωπικά
για την επαγγελματική μου πορεία
2.
Με συμπεριέλαβε σε
σημαντικές εργασίες
3.
Μου παρέχει ειδική
καθοδήγηση πάνω σε θέματα που
αφορούν την εργασία

,773
,747

4.
Με συμβουλεύει
αναφορικά με ευκαιρίες
επαγγελματικής εξέλιξης
5.
Μοιράζομαι προσωπικά
ζητήματα με το μέντορα μου

,641

,663

6.
Με βοηθάει να συντονίζω
τους επαγγελματικούς μου
στόχους
7.
Συναναστρέφομαι
κοινωνικά εκτός δουλειάς
8.
Προσπαθώ να διαμορφώσω
κατάλληλα τη συμπεριφορά μου
μετά την επαφή μαζί του

,755

,796
,807

9.
Θαυμάζω την ικανότητα
του να κινητοποιεί τους άλλους

,521

10. Ανταλλάσσω
εκμυστηρεύσεις μαζί του
11. Σέβομαι τις γνώσεις του
πάνω στο αντικείμενο του

,676

12. Τον θεωρώ φίλο μου
13. Εκτιμώ την ικανότητα του
να διδάσκει άλλους
14. Έχει αφιερώσει χρόνο και
προσοχή για τη καριέρα μου

,844
,665

,795

,610
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15.

Γευματίζω συχνά μαζί του.

,811

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

Οι προτάσεις ‘Με συμβουλεύει αναφορικά με ευκαιρίες επαγγελματικής
εξέλιξης’,’ Με βοηθάει να συντονίζω τους επαγγελματικούς μου στόχους’,’
Προσπαθώ να διαμορφώσω κατάλληλα τη συμπεριφορά μου μετά την επαφή μαζί
του’ και ‘Έχει αφιερώσει χρόνο και προσοχή για τη καριέρα μου’ σχηματίζουν το
δεύτερο παράγοντα ανάπτυξη καριέρας.
Οι προτάσεις ‘Με συμπεριέλαβε σε σημαντικές εργασίες’, ‘Μου παρέχει
ειδική καθοδήγηση πάνω σε θέματα που αφορούν την εργασία’ ‘Σέβομαι τις γνώσεις
του πάνω στο αντικείμενο του’ ανήκουν στο 3ο παράγοντα: Ο μέντορας ως πρότυπο.
Οι συντελεστές Cronbach alpha είναι 0,88 για το πρώτο παράγοντα 0,839 για
το δεύτερο παράγοντα και 0,808 για τον τριτο παράγοντα υποδεικνύοντας υψηλό
ποσοστό εσωτερικής δόμησης των παραγόντων.
Πίνακας 1.9 Ομαδοποίηση και συνοχή παραγόντων βάσει της παρούσας έρευνας

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
α=0,88
Μοιράζομαι προσωπικά
ζητήματα με το μέντορα μου
Συναναστρέφομαι κοινωνικά
εκτός δουλειάς
Θαυμάζω την ικανότητα του
να κινητοποιεί τους άλλους
Ανταλλάσσω
εκμυστηρεύσεις μαζί του

Προώθηση της
καριέρας
α=0,839

Μέντορας ως πρότυπο

Με συμβουλεύει
αναφορικά με ευκαιρίες
επαγγελματικής εξέλιξης
Με βοηθάει να
συντονίζω τους
επαγγελματικούς μου
στόχους
Προσπαθώ να
διαμορφώσω κατάλληλα
τη συμπεριφορά μου
μετά την επαφή μαζί του
Έχει αφιερώσει χρόνο
και προσοχή για τη
καριέρα μου

Με συμπεριέλαβε σε
σημαντικές εργασίες
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α=0,808

Μου παρέχει ειδική
καθοδήγηση πάνω σε
θέματα που αφορούν
την εργασία
Σέβομαι τις γνώσεις του
πάνω στο αντικείμενο
του

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τον θεωρώ φίλο μου
Εκτιμώ την ικανότητα του
να διδάσκει άλλους
Γευματίζω συχνά μαζί του.

Μέσος όρος
Τυπ.
Απόκλιση
Ελάχιστο
Μέγιστο

Πίνακας 1.10 Statistics
Ψυχοκοινωνική
Προώθηση της
υποστήριξη
καριέρας
16,9067
13,6933
5,72612
3,40101

Συσχέτιση παραγόντων
Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη
Προώθηση καριέρας
Ο μέντορας ως πρότυπο

6,00
28,00

Μέντορας ως
πρότυπο
15,4667
2,95614

6,00
20,00

Πίνακας 1.11
Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη
1
,594**
0
,688**
0

Προώθηση της
καριέρας
,594**
0
1
,736**
0

6,00
20,00

Μέντορας ως
πρότυπο
,688**
0
,736**
0
1

6.3 Εκτίμηση επαγγελματικής ικανοποίησης

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία κατά την οποία
ομαδοποιούμε τις προτάσεις που αφορούν την επαγγελματική ικανοποίηση των
εργαζομένων. Η δομή της συγκεκριμένης ομάδας του ερωτηματολογίου βασίζεται
στη δημοσίευση του Spector (1985). Σύμφωνα με το συγγραφέα οι 28 προτάσεις που
αφορούν την επαγγελματική ικανοποίηση ομαδοποιούνται σε 9 υποκατηγορίες. Ο
πίνακας 1.11 παρουσιάζει στατιστικά μέτρα των 9 υποομάδων μαζί με το συντελεστή
Cronbach alpha για κάθε μια από αυτές.
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Στατιστικά στοιχεία υπό-παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης
Πίνακας 1.12
Μισθός

Μέσος
Τυπ.
Ελάχιστο Μέγιστο Cronbach
Όρος
Απόκλιση
alpha
8,7576
3,80411
4,00
20,00
0,642

Προαγωγή

11,6566

4,44045

4,00

24,00

0,638

Επιτήρηση

19,84848

3,447459

11,000

24,000

0,757

Προνόμια

10,7879

4,19493

3,00

19,00

0,628

Ανταπ.
Οφέλη
Διαδικασίες

12,4949

4,08924

4,00

24,00

0,562

10,3838

3,58485

4,00

19,00

0,379

Συνεργασία

17,6768

3,76566

7,00

24,00

0,512

Επικοινωνία

11,3030

2,70470

5,00

18,00

0,342

Φύση
εργασίας

17,6768

3,76566

7,00

24,00

0,6

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από το πίνακα 1.12 οι εργαζόμενοι είναι
ικανοποιημένοι με το επίπεδο της επιτήρησης, τη συνεργασία και τη φύση του
επαγγέλματος τους. Από την άλλη, το μεγαλύτερο επίπεδο δυσαρέσκειας, το οποίο
αποτυπώνεται από το συγκριτικά χαμηλό μέσο όρο, βρίσκεται στον υπό-παράγοντα
μισθό.

6.4 Ανάλυση παραγόντων και έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της
ικανοποίησης των εργαζομένων

Ο πίνακας 1.13 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των υπό-παραγόντων.
Αξιοσημείωτη είναι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ ικανοποίησης μισθού και επιπέδου
επιτήρησης. Ενώ ο μισθός συσχετίζεται θετικά σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% με τα
προνόμια και τα ανταποδοτικά οφέλη.
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Επίτευξη Αναγνώριση

Συνθήκες
Λειτουργίας

Σχέσεις με
συναδέλφους

Επικοινωνία

Φύση
εργασίας

,180

Παροχές

1

Σχέσεις με
προϊστάμενο

Προαγωγή

Μισθός

Μισθός

Πίνακας 1.13 Συσχετίσεις υποπαραγόντων Επαγγελματικής ικανοποίησης

-

,592**

,341**

,088

-,035

-,047

-,035

,000
,463**
,000
-,033

,001
,575**
,000
,198*

,388
,107
,291
,135

,733
,452**
,000
,274**

,642
,205*
,042
,271**

,733
,452**
,000
,274**

,744
1

,050
,546**
,000
1

,182
,185
,066
,082

,006
,175
,083
,465**

,007
,111
,274
,314**

,006
,175
,083
,465**

,418
1

,000
,050

,002
,317**

,000
,050

,622
1

,001
,297**

,622
1,000**

,003
99
1

0,000
99
,297**
,003
1

**

Προαγωγή
Σχέσεις με
προϊστάμενο

Παροχές

,074
1

,278
,005
,244*
,015
1

Επίτευξη Αναγνώριση
Συνθήκες
Λειτουργίας
Σχέσεις με
συναδέλφους

Επικοινωνία
Φύση
εργασίας
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Η ανάλυση του επιπέδου ικανοποίησης επικεντρώνεται σε 4 παράγοντες και
συγκεκριμένα τους υπό-παράγοντες επιτήρηση, συνεργασία, προαγωγή και φύση της
εργασίας.

60

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ο προϊστάμενος μου είναι άδικος μαζί μου
Ο προϊστάμενος δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα
συναισθήματα των υφισταμένων του
Συμπαθώ το προϊστάμενο μου

-,513**
,000
-,403**
,000
,395**
,000

-,513**
,000
1,000

-,403**
,000
,429**
,000
1,000

,429**
,000
-,571**
,000

-,570**
,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Χρησιμοποιώντας τους συντελεστές Συσχέτισης Spearman για τις προτάσεις
κάθε υπό εξέταση παράγοντα, προκύπτει η ένταση, η κατεύθυνση και η στατιστική
σημαντικότητα της συσχέτισης των προτάσεων που δομούν το κάθε παράγοντα.
Για τον υπό-παράγοντα επιτήρηση όπως φαίνεται και στο πίνακα 1.14 οι
προτάσεις «Ο προϊστάμενος μου είναι άδικος μαζί μου» και «Συμπαθώ το
προϊστάμενο μου» έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική συσχέτιση -0,571.
Για τον υπό-παράγοντα συνεργασία η μεγαλύτερη θετική αυτοσυσχέτιση
παρατηρείται μεταξύ των προτάσεων «Συμπαθώ τους συναδέλφους μου» και
«Περνάω καλά με τους συναδέλφους μου» με συσχέτιση 0,402 ενώ η μεγαλύτερη
αρνητική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ των προτάσεων «Περνάω καλά με τους
συναδέλφους μου» και «Υπάρχουν αρκετοί διαπληκτισμοί και συγκρούσεις στον
εργασιακό χώρο».
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Συμπαθώ το προϊστάμενο μου

Ο προϊστάμενος δείχνει
ελάχιστο ενδιαφέρον για τα
συναισθήματα των
υφισταμένων του

Ο προϊστάμενος είναι αρκετά ικανός στη δουλειά του

1,000

Ο προϊστάμενος μου είναι
άδικος μαζί μου

1.14 Spearman's Correlations Σχέσεις με προϊστάμενο

Ο προϊστάμενος είναι αρκετά
ικανός στη δουλειά του

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

,395**
,000
-,571**
,000
-,570**
,000
1,000

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1,000

Συμπαθώ τους συναδέλφους μου
Δεν αισθάνομαι ότι η δουλειά που
προσφέρω εκτιμάται
Περνάω καλά με τους συναδέλφους μου
Υπάρχουν αρκετοί διαπληκτισμοί και
συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο
*. Correlation is significant at the 0.05 level
(2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

-,201*
,046
,402**
,000
-,132
,194

-,201*
,046
1,000
-,110
,277
,244*
,015

,402**
,000
-,110
,277
1,000
-,300**
,003

Υπάρχουν αρκετοί
διαπληκτισμοί και
συγκρούσεις στον εργασιακό
χώρο

Περνάω καλά με τους
συναδέλφους μου

Δεν αισθάνομαι ότι η δουλειά
που προσφέρω εκτιμάται

1.15 Spearman's Correlations Σχέσεις με
συναδέλφους

Συμπαθώ τους συναδέλφους
μου
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-,132
,194
,244*
,015
-,300**
,003
1,000

Τέλος όσον αφορά των υπό-παράγοντα φύση της εργασίας οι προτάσεις όλες
συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους με τη μεγαλύτερη συσχέτιση να βρίσκεται μεταξύ
των προτάσεων «Η εργασία μου, μου είναι ευχάριστη» και «Μου αρέσει το
αντικείμενο της εργασίας μου» με συντελεστή συσχέτισης 0,533.
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Μερικές φορές αισθάνομαι ότι η δουλειά
μου δεν έχει νόημα

1,000

Μου αρέσει το αντικείμενο της εργασίας
μου

-,104
,305
-,147
,146
-,181
,072

Αισθάνομαι περήφανος για τη δουλειά
μου
Η εργασία μου, μου είναι ευχάριστη

-,104
,305
1,000
,475**
,000
,533**
,000

-,147
,146
,475**
,000
1,000
,458**
,000

Η εργασία μου, μου
είναι ευχάριστη

Αισθάνομαι περήφανος
για τη δουλειά μου

1.16 Spearman's Correlations Φύση
εργασίας

Μου αρέσει το
αντικείμενο της
εργασίας μου

Μερικές φορές
αισθάνομαι ότι η
δουλειά μου δεν έχει
νόημα

Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

-,181
,072
,533**
,000
,458**
,000
1,000

Υπάρχουν λίγες πιθανότητες
για προαγωγή

Όσοι ανταπεξέρχονται
επιτυχώς στις απαιτήσεις
έχουν αρκετές πιθανότητες
προαγωγής

Οι εργαζόμενοι στον
οργανισμό μου μπορούν να
εξελιχθούν εξίσου γρήγορα
με άλλους οργανισμούς

Είμαι ικανοποιημένος με τις
προοπτικές προαγωγής

**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).

1,000

-,457**
,000
1,000

-,065
,522
,291**
,003

-,375**
,000
,377**
,000

-,065
,522

,291**
,003

1,000

,331**
,001

-,375**
,000

,377**
,000

,331**
,001

1,000

1.17 Spearman's Correlations
Προαγωγή

Υπάρχουν λίγες πιθανότητες για
προαγωγή
Όσοι ανταπεξέρχονται επιτυχώς στις
απαιτήσεις έχουν αρκετές πιθανότητες
προαγωγής
Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μου
μπορούν να εξελιχθούν εξίσου
γρήγορα με άλλους οργανισμούς
Είμαι ικανοποιημένος με τις
προοπτικές προαγωγής

-,457**
,000
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6.5 Εκτίμηση πρόθεσης για αποχώρηση από την εργασία

Στο σημείο αυτό, με βάση τα παρακάτω στατιστικά δεδομένα εκτιμάται η
πρόθεση των εργαζομένων να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Τα αποτελέσματα
αφορούν την χρονική στιγμή που διεξήχθη η έρευνα και αποτυπώνονται ως εξής:
Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (54,5%) δήλωσαν ότι αυτή τη
στιγμή θα αποχωρούσαν από την εργασία του και μόνο το (33,3%) εξεδήλωσε την
επιθυμία να παραμείνει. Βέβαια, στην ερώτηση αν θα σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν
άμεσα την εργασία τους μόνο το 10,1% απάντησε θετικά, ενώ η συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζομένων (75,8%) απάντησε αρνητικά.
Πίνακας 1.17 πρόθεσης για αποχώρηση
από την εργασία
Αυτή τη στιγμή, θα αποχωρούσατε από
την εργασία σας αν ήταν εφικτό;
Σχεδιάζετε να εγκαταλείψετε την εργασία
σας τους επόμενους 6 μήνες;
Ακόμη,

Ναι

Όχι

N%
54,5%

N%
33,3%

Δεν είμαι
σίγουρος/η
N%
12,1%

10,1%

75,8%

14,1%

ένα πολύ μικρό ποσοστό των εν ενεργεία εργαζομένων στην

περιφερειακή ενότητα ψάχνει ενεργά για άλλη δουλειά μόλις το 11,1% , ενώ αντίθετα
το 88,9%, αν και κάνει εμφανή την διάθεση του για αποχώρηση, δεν
δραστηριοποιείται ώστε να μεταβεί άμεσα σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον.
Τέλος, η τέταρτη ερώτηση επιβεβαιώνει μια τάση πρόθεσης για κινητικότητα
των εργαζομένων ακόμη και σε επίπεδο αρχικών σκέψεων. Έτσι το 40,4% φαίνεται
να κάνει συχνά σκέψεις για αποχώρηση από την εργασία, το 32,3% έχει
περιστασιακά παρόμοιες σκέψεις και το 27,3% δηλώνει ότι δεν έχει μπήκε ποτέ στην
διαδικασία να εγκαταλείψει την εργασιακή θέση του. Τα αποτελέσματα
αποτυπώνονται και στους αντίστοιχους πίνακες.
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Πίνακας 1.18 πρόθεσης για αποχώρηση από την εργασία
Ψάχνετε ενεργά για άλλη
δουλειά;
Είχατε σκέψεις να
αποχωρήσετε από την εργασία
σας;

6.6

Διερεύνηση

N%

Ναι
Όχι
Δεν είχα ποτέ τέτοιες σκέψεις

11,1%
88,9%
27,3%

Έχω περιστασιακά τέτοιες
σκέψεις
Έχω συχνά τέτοιες σκέψεις

32,3%

συσχετισμού

συμβουλευτικής

40,4%

καθοδήγησης

και

επαγγελματικής ικανοποίησης

Έχοντας ομαδοποιήσει τις προτάσεις που αφορούν τη συμβουλευτική
καθοδήγηση και την ικανοποίηση των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο,
προχωράμε σε ανάλυση συσχετίσεων και αναλογιών.
Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει οι σχέση των παραγόντων συμβουλευτικής
υποστήριξης με την ικανοποίηση των εργαζομένων όσον αφορά τη προαγωγή την
επιτήρηση από τους προϊσταμένους τους τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους
καθώς και το ρόλο των παραγόντων καθοδήγησης στη φύση της εργασίας του.
Για την ανάλυση αναλογιών και την ανάλυση συσχετίσεων που ακολουθούν
στα πλαίσια της ανάλυσης ομαδοποιούμε τους παράγοντες ικανοποίησης των
εργαζομένων προκειμένου να εξάγουμε καλύτερα συμπεράσματα.

Πίνακας 1.19 Ομαδοποίηση των παραγόντων
ικανοποίησης
11-15
Σχέσεις με προϊστάμενο
16-20
21-24
7-13
Σχέσεις με συναδέλφους
14-19
20-24
7-13
Φύση εργασίας
14-19
20-24
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Ποσοστά απαντήσεων
ανά ομάδα
11,10%
45,50%
43,40%
14,10%
58,70%
27,20%
14,10%
58,70%
27,20%
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Προαγωγή

4-12
13-19
20-24

58,60%
37,40%
4,00%

-,102

,056

Φύση
εργασίας

Σχέσεις με
συναδέλφους

Σχέσεις με
προϊστάμενο

Έχετε ποτέ βιώσει εργασιακή σχέση με
συνάδελφο που βοήθησε στη καριέρα και είχε
σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη καριέρα σας

Προαγωγή

Πίνακας 1.20 Συσχέτιση Spearman για εργασιακής ικανοποίησης και αν είχαν ή
όχι συμβουλευτική καθοδήγηση

-,035

-,035

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
O πίνακας 1.20 χρησιμοποιώντας το συντελεστή συσχέτισης Spearman
παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τυχόν διαφορά στα επίπεδα ικανοποίησης των
εργαζομένων που είχαν συμβουλευτική καθοδήγηση και αυτών που δεν είχαν.
Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των παραγόντων
αυτών και την ύπαρξη ή μη συμβουλευτικής καθοδήγησης.
Στη συνέχεια διερευνούμε τη σχέση των παραγόντων συμβουλευτικής
καθοδήγησης με τα επίπεδα ικανοποίησης όπως αυτά ομαδοποιούνται στους
παράγοντες Επιτήρηση, Συνεργασία και Φύση εργασίας.

Προώθηση καριέρας
Μέντορας ως πρότυπο

Σχέσεις με
συναδέλφους

Σχέσεις με
προϊστάμενο

Προαγωγή
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

,136
,243
,135
,247
,052
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Φύση εργασίας

1.21 Συσχέτιση Spearman παραγόντων Συμβουλευτικής και Ικανοποίησης

,132
,261
,231*
,046
,316**

-,050
,683
,156
,196
,089

-,050
,683
,156
,196
,089
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,658
,006
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

,462

,462

Από το πίνακα 1.21 παρατηρούμε ότι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 1% και 5% αντίστοιχα, υπάρχει θετική συσχέτιση του παράγοντα
επαγγελματικής

ικανοποίησης

Επιτήρηση

με

το

παράγοντα

καθοδήγησης

«Προώθηση καριέρας» 0,231 και με τον παράγοντα «Ο μέντορας ως πρότυπο»
0,316.
Για τις συγκεκριμένες στατιστικά σημαντικές σχέσεις παρουσιάζεται το
διάγραμμα αναλογιών (Correspondence Analysis) όπου δείχνει σε 2 διαστάσεις την
ευκλείδεια απόσταση των συσχετισμένων παραγόντων
H ανάλυση συνάφειας εφαρμόζεται για τη διερεύνηση της σχέσης δυο
μεταβλητών όταν αυτές συσχετίζονται μεταξύ τους και η συσχέτιση τους είναι
στατιστικά σημαντική. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι μεταβλητές προώθησης καριέρας
και επιτήρηση συσχετίζονται θετικά για επίπεδο σημαντικότητας 5%.

1.22 Προώθηση καριέρας * Σχέσεις με τον
προϊστάμενο Crosstabulation
6-10

Προώθηση
καριέρας

11-15

16-20
Σύνολο

Ποσοστό Προώθηση
καριέρας
Std. Residual
Ποσοστό Προώθηση
καριέρας
Std. Residual
Ποσοστό Προώθηση
καριέρας
Std. Residual
Ποσοστό Προώθηση
καριέρας

Επιτήρηση
11-15
16-20
21-24
14,3%

71,4%

,6

1,1

5,7%

54,3%

-,7

,3

11,5%

34,6%

,4

-1,1

9,3%

50,7%

Σύνολο

14,3% 100,0%
-1,5
40,0% 100,0%
,0
53,8% 100,0%
1,1
40,0% 100,0%

Ο πίνακας συνάφειας επιβεβαιώνει τη θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών.
Οι εργαζόμενοι που δείχνουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία τους
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είναι αυτοί που λαμβάνουν υψηλή υποστήριξη όσον αφορά τη προώθηση της
καριέρας τους.
Για το προσδιορισμό της κατεύθυνσης της σχέσης εφαρμόζουμε το κριτήριο
Somers’ d. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η προώθηση της καριέρας ενός εργαζομένου
μέσω του μέντορα του, αυξάνει κατά 22,5% την ικανοποίηση του εργαζομένου για το
καθεστώς επιτήρησης στην εργασία του.

Value

Asymp.
Approx. Approx.
a
Std. Error
Tb
Sig.
,215
,105
2,033
,042

1.23 Directional Measures

Symmetric
Προώθηση καριέρας
Ordinal by
Somers'
,225
,112
Dependent
Ordinal
d
Επιτήρηση
,206
,100
Dependent
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

2,033

,042

2,033

,042

Ο πίνακας 1.23 περιλαμβάνει την ανάλυση κατά σειρές. Από αυτή εξάγουμε
ότι στο πρώτο άξονα μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν τα αποτελέσματα 16-20 (41,3%)
και 21-24 (58,1%). Η τρίτη και η τέταρτη στήλη παρουσιάζουν τις συντεταγμένες του
παράγοντα Επιτήρηση όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα αναλογιών παρακάτω.

Επιτήρ
ηση

Mass

1.24 Overview Row Pointsa
Score in
Inertia
Contribution
Dimension
1
2
Of Point to Inertia of
Of Dimension to
Dimension
Inertia of Point
1
2
1
2
Total
-,140 1,071 ,013
,006
,900 ,039 ,961 1,000
-,482 -,137 ,035
,413
,080 ,967 ,033 1,000
,643 -,076 ,047
,581
,019 ,994 ,006 1,000

11-15
,093
16-20
,507
21-24
,400
Active
1,000
Total
a. Symmetrical normalization

,095

1,000
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Προώθηση
καριέρας

Mass

6-10
11-15
16-20
Active Total

,187
,467
,347
1,000

1.25 Overview Column Pointsa
Score in
Inerti
Contribution
Dimension
a
1
2
Of Point to Inertia of
Of Dimension to
Dimension
Inertia of Point
1
2
1
2
Total
-,956 ,371 ,052
,598
,216
,941 ,059 1,000
-,043 -,368 ,008
,003
,530
,032 ,968 1,000
,573 ,295 ,036
,399
,254
,900 ,100 1,000
,095
1,000
1,000
a. Symmetrical normalization

Ο πίνακας 1.25 παρουσιάζει τα στοιχεία κατά στήλη και αφορά το παράγοντα
συμβουλευτικής προώθηση καριέρας. Από αυτόν συμπεραίνουμε ότι μεγαλύτερη
βάση στο πρώτο άξονα έχουν τα αποτελέσματα 6-10 (59,8%) και 16-20 (39,9%), ενώ
στο δεύτερο άξονα μεγαλύτερο βάρος έχουν τα ενδιάμεσα σκορ 11-15 (53%). Η τρίτη
και η τέταρτη στήλη παρουσιάζουν τις συντεταγμένες του παράγοντα Επιτήρηση
όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα αναλογιών παρακάτω
Το διάγραμμα αναλογιών απεικονίζει ότι για μεγαλύτερα επίπεδα προώθησης
της καριέρας αυξάνεται η ικανοποίηση του εργαζόμενου από τον προϊστάμενο του
και γενικά το καθεστώς επιτήρησης του.
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Όπως φαίνεται και από το πίνακα συνάφειας οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν
το μέντορα ως πρότυπο είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το καθεστώς
επιτήρησης σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους οι οποίοι είτε δεν είχαν
συμβουλευτική καθοδήγηση είτε είχαν συμβουλευτική καθοδήγηση αλλά για αυτούς
ο μέντορας δεν αποτελούσε πρότυπο.

1.26 Correspondence Table
Σχέσεις με
Μέντορας ως πρότυπο
τον
6-10
11-15
16-20
Active
προϊστάμενο
Margin
1
2
4
7
11-15
4
22
12
38
16-20
2
5
23
30
21-24
Active
7
29
39
75
Margin
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Η ανάλυση κατά γραμμές του πίνακα 1.27 παρουσιάζει το βάρος που έχει σε
κάθε άξονα του διαγράμματος αντιστοιχιών κάθε μια από τις κατηγορίες του
παράγοντα επιτήρηση.

Σχέσεις
με τον
προιστ
άμενο

Mass

1.27 Overview Row Pointsa
Score in
Inertia
Contribution
Dimension
1
2
Of Point to Inertia of Of Dimension to Inertia
Dimension
of Point
1
2
1
2
Total
,221
,769
,005
,010
,896
,370
,630 1,000
-,636 -,054
,090
,469
,024
,999
,001 1,000
,755 -,111
,100
,521
,079
,997
,003 1,000

11-15
,093
16-20
,507
21-24
,400
Active
1,000
Total
a. Symmetrical normalization

,195

1,000

1,000

Για το πρώτο άξονα βαρύτητα έχει η κατηγορία 16-20, 46,9% και η κατηγορία
21-24 κατά 52,1%. Για το δεύτερο άξονα βαρύτητα έχει η πρώτη κατηγορία κατά
89,6%.
Η ανάλυση κατά στήλες αφορά το παράγοντα συμβουλευτικής καθοδήγησης
«Ο μέντορας ως πρότυπο». Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τις κατηγορίες 11-15
κατά 52,6% και 16-20 κατά 45,9%

1.28 Overview Column Pointsa
Score in
Inerti
Contribution
Μέντορας ως Mass
Dimension
a
πρότυπο
1
2
Of Point to Inertia
Of Dimension to
of Dimension
Inertia of Point
1
2
1
2
Total
6-10
,093 -,266 ,767 ,006
,015
,892 ,462 ,538 1,000
11-15
,387 -,771 -,118 ,101
,526
,087 ,997 ,003 1,000
16-20
,520 ,621 -,050 ,088
,459
,021 ,999 ,001 1,000
Active Total
1,000
,195
1,000
1,000
a. Symmetrical normalization
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Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη κατηγορία 6-10 κατά 89,2%.
Το διάγραμμα αναλογιών αναπαριστά τις κατηγορίες κάθε παράγοντα ενώ η
θέση τους στο διάγραμμα προσδιορίζονται από τη διαφορά της 3ης και της 4ης στήλης
των πινάκων 5.8 και 5.9.

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί και από το διάγραμμα, εργαζόμενοι οι οποίοι
έχουν το μέντορα τους ως πρότυπο δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το
καθεστώς επιτήρησης του.

6.7 Διερεύνηση συσχετισμού συμβουλευτικής καθοδήγησης και πρόθεσης για
αποχώρηση από την εργασία
Στη

συγκεκριμένη

ενότητα

ερευνούμε

την

επίδραση

που

συμβουλευτική καθοδήγηση στη πρόθεση του εργαζομένου για αποχώρηση.

72

έχει

η

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Αυτή τη
στιγμή, θα
Σχεδιάζετε να
αποχωρούσατε εγκαταλείψετε
Είχατε
απο την
την εργασία
Ψάχνετε
σκέψεις να
εργασία σας
σας τους
ενεργά για
αποχωρήσετε
αν ήταν
επόμενους 6
άλλη
απο την
Πίνακας 1.29
εφικτό;
μήνες;
δουλειά;
εργασία σας;
Ψυχοκοινωνική
,012
,087
,027
-,005
υποστήριξη
,918
,458
,818
,969
,117
,085
,209
Προώθηση
-,359**
καριέρας
,319
,469
,072
,002
Ο μέντορας ως
-,022
,094
-,056
-,161
πρότυπο
,852
,420
,634
,168
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Όπως είναι προφανές από το πίνακα 1.29 η μοναδική στατιστικά σημαντική
συσχέτιση είναι μεταξύ των προτάσεων «Προώθηση καριέρας» και «Είχατε σκέψεις
να αποχωρήσετε από την εργασία σας». Η συσχέτιση είναι αρνητική υποδηλώνοντας
πως η αύξηση της προώθησης της καριέρας του εργαζομένου από τον μέντορα του
μειώνει τη πρόθεση του πρώτου να αποχωρήσει από την εργασία.

Προώθηση
καριέρας

6-10
11-15
16-20
Active Margin

1.30 Correspondence Table
Είχατε σκέψεις να αποχωρήσετε απο την εργασία σας;
Δεν είχα
Έχω
Έχω συχνά
Active
ποτέ τέτοιες περιστασιακ
τέτοιες
Margin
σκέψεις
ά τέτοιες
σκέψεις
σκέψεις
1
9
4
14
9
9
17
35
15
8
3
26
25
26
24
75

Αυτό είναι προφανές και από το πίνακα συνάφειας όπου οι περισσότεροι
ερωτώμενοι των οποίων η καριέρα προωθήθηκε από το μέντορα τους δεν σκέφτηκαν
ποτέ να αποχωρήσουν από την εργασία τους.
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Προώθηση
καριέρας

Mass

6-10
11-15
16-20
Active Total

,333
,333
,333
1,000

1.31 Overview Row Pointsa
Score in
Inerti
Contribution
Dimension
a
1
2
Of Point to Inertia of
Of Dimension to
Dimension
Inertia of Point
1
2
1
2
Total
-,231 ,697 ,049
,043
,624 ,150 ,850 1,000
-,650 -,506 ,081
,337
,329 ,726 ,274 1,000
,881 -,191 ,111
,620
,047 ,972 ,028 1,000
,241
1,000
1,000

a. Symmetrical normalization
Για το πρώτο άξονα βαρύτητα έχει η κατηγορία 16-20, 62% και η κατηγορία
11-15 κατά 33,7%. Για το δεύτερο άξονα βαρύτητα έχει η πρώτη κατηγορία κατά
62,4%.
Η ανάλυση κατά στήλες αφορά την ερώτηση «Είχατε σκέψεις να
αποχωρήσετε από την εργασία σας». Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τις κατηγορίες
«Δεν είχα ποτέ τέτοιες σκέψεις » κατά 48,9% και «Έχω συχνά τέτοιες σκέψεις» κατά
51,1%.

Είχατε σκέψεις
Mass
να αποχωρήσετε
απο την εργασία
σας;

1.32 Overview Column Pointsa
Score in
Inerti
Contribution
Dimension
a
1
2
Of Point to Inertia
Of Dimension to
of Dimension
Inertia of Point
1
2
1
2
Total

Δεν είχα ποτέ
,333 ,782 -,372
τέτοιες σκέψεις
Έχω
περιστασιακά
,333 ,018 ,720
τέτοιες σκέψεις
Έχω συχνά
,333 -,800 -,348
τέτοιες σκέψεις
Active Total
1,000
a. Symmetrical normalization

,097

,489

,178

,877

,123 1,000

,045

,000

,666

,001

,999 1,000

,099

,511

,156

,895

,105 1,000

,241

1,000

1,000
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Από την άλλη ο δεύτερος άξονας δίνει βαρύτητα στην μετριοπαθή απάντηση
«Έχω περιστασιακά τέτοιες σκέψεις» κατά 66,6%.
Το διάγραμμα αναλογιών αναπαριστά τις κατηγορίες κάθε παράγοντα ενώ η
θέση τους στο διάγραμμα προσδιορίζονται από τη διαφορά της 3ης και της 4ης στήλης
των πινάκων 5.12 και 5.13.

Η σχέση αυτή απεικονίζεται και στο διάγραμμα αναλογιών όπου παρατηρείται
ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν στήριξη για τη προώθηση της καριέρας από το
σύμβουλο τους δεν είχαν σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο αποχώρησης από την εργασία.
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων
συμβουλευτικής καθοδήγησης στο εργασιακό περιβάλλον της περιφερειακής
ενότητας Ημαθίας. Χρησιμοποιώντας τα εμπειρικά δεδομένα που συλλέχτηκαν , των
οποίων η ανάλυση προηγήθηκε, στο σημείο αυτό επιχειρείται η σύνδεση τους με το
θεωρητικό πλαίσιο που συνθέτει η υπάρχουσα βιβλιογραφία.

7.1 Διερεύνηση ύπαρξης άτυπων σχέσεων μέντορα και καθοδηγούμενου

Πρώτη υπόθεση και απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της
παρούσας μελέτης ήταν ότι στον εργασιακό χώρο που ερευνήθηκε υπάρχουν άτυπες
σχέσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης. Η διευκρίνηση αναφορικά με την μορφή
των μεντορικών σχέσεων ως «άτυπες» , προσδιορίζει τον χαρακτήρα των
συμβουλευτικών εργασιακών σχέσεων και τονίζει παράλληλα την απουσία τυπικών
προγραμμάτων συμβουλευτικής καθοδήγησης στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης.
Έτσι, στην έρευνα αυτή υιοθετήθηκε ο τρόπος ανίχνευσης

άτυπων

μεντορικών σχέσεων ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία
(π.χ. Barker et al. ,1999; Hall & Smith ,2009; Herbohn; 2004; Scandura & Viator,
1994 ). Πιο συγκεκριμένα, το δομημένο ερωτηματολόγιο μας εμπεριείχε την
ερώτηση «Έχετε ποτέ βιώσει εργασιακή σχέση με συνάδελφο -ους που σας
βοήθησαν με την καριέρα σας και είχε σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στην
εργασιακή σας πορεία μέσα στον οργανισμό;». Η συγκεκριμένη ερώτηση σύμφωνα
με τους Scandura και Viator (1994) βοηθάει τόσο στην αποσαφήνιση την έννοιας
συμβουλευτική καθοδήγηση όσο και στον διαχωρισμό της από την τυπική μορφή
της.
Οι αποκρίσεις των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν την υπόθεση μας ότι χωρίς
πολλές φορές να γίνεται αντιληπτό και από τους ίδιους, οι περισσότεροι
εργαζόμενοι βίωσαν παρόμοιες σχέσεις στον εργασιακό τους χώρο. Συγκεκριμένα
ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό της τάξης του 76,77% ανέφερε την εμπειρία
σχέσης μέντορα και καθοδηγούμενου. Το ποσοστό αυτό, αν και σε μικρότερο
δείγμα, αγγίζει το ποσοστό 77,4% της έρευνας των Scandura και Viator (1994), και
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ξεπερνάει τα ποσοστά 65% και 47% των Barker et al. (1999) και Herbohn (2004)
αντίστοιχα.
Μια πιθανή ερμηνεία του αρκετά μεγάλου ποσοστού που απέδειξε η έρευνα
μας, είναι ότι ενδεχομένως οι αυθόρμητες μεντορικές σχέσεις που λαμβάνουν χώρα
στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, ίσως να αναπτύσσονται ως αντίποδας
στην έλλειψη τόσο οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και
προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων
στις

περιφερειακές

υπερθεματίζουν

για

ενότητες
τον

ανά

την

εκπαιδευτικό

Ελλάδα.
και

Πληθώρα

αναπτυξιακό

επιστημόνων

χαρακτήρα

της

συμβουλευτικής καθοδήγησης, ο οποίος στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως
αναγκαία λύση στα προβλήματα της ανεπάρκειας οικονομικών κονδυλίων και του
απαρχαιωμένου τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης των μονάδων δημόσιας
διοίκησης.

7.2 Εκτίμηση επαγγελματικής ικανοποίησης και πρόθεσης για αποχώρηση
Ως επόμενος στόχος της παρούσας εργασίας τέθηκε η εκτίμηση του βαθμού
της επαγγελματικής ικανοποίησης και η καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων
σχετικά με την πρόθεση τους να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Δυο
αναγνωρισμένα ερευνητικά εργαλεία των ερευνητών

Spector (1985) Job

Satisfaction Survey (JSS) και Rosin and Korabik (1991) χρησιμοποιήθηκαν για αυτό
τον σκοπό.
Πιο συγκεκριμένα για την πρώτη μεταβλητή «επαγγελματική ικανοποίηση» οι
απαντήσεις

των

ερωτηθέντων

ομαδοποιηθήκαν

σε

εννέα

υποκατηγορίες-

παράγοντες που κατά τον δημιουργό του ερευνητικού εργαλείου συμβάλουν στην
εκτίμησή της. Κατά αυτόν τον τρόπο, η επαγγελματική ικανοποίηση παρουσιάστηκε
ως μια συνιστώσα των παραγόντων: α) μισθός, β) προαγωγή, γ) επιτήρηση, δ)
προνόμια ,ε) οφέλη, στ) διαδικασίες, ζ) συνεργασία η) επικοινωνία και θ) φύση της
εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές εκτιμήσεις των εργαζομένων σε όλα
τα τμήματα της περιφερειακής ενότητας παρατηρείται ότι οι ίδιοι είναι σχετικά
ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι η
ικανοποίηση τους κινείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για τους τομείς επιτήρηση,
συνεργασία και φύση της εργασίας και μέτρια για τους τομείς προαγωγή, προνόμια,
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οφέλη, διαδικασίες και επικοινωνία. Ενώ, μια εμφανής δυσαρέσκεια διατυπώνεται
στον παράγοντα μισθό.
Επιχειρώντας μια σύγκριση με έρευνες που διενεργήθηκαν στον ελλαδικό
χώρο και αφορούσαν την μέτρηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των
δημοσιών υπαλλήλων τα αποτελέσματα ταυτίζονται σε μεγάλο ποσοστό. Οι έρευνες
των Μπάτιου (2009) και Μαλαμώρη (2013) επιλέγοντας το ίδιο ερευνητικό
εργαλείο παρατήρησαν επίσης, υψηλά ποσοστά αναφορικά με τις διαπροσωπικές
σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους και με την φύση της εργασίας. Μέτρια
ικανοποιημένοι φάνηκαν οι εργαζόμενοι στους τομείς που αφορούν την προαγωγή ,
την επίτευξη – αναγνώριση και την επικοινωνία. Τέλος, η έρευνα μας όπως και των
Μπάτιου και Μαλαμώρη εντοπίζει την πηγή επαγγελματικής δυσαρέσκειας σε
εξωγενείς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα στις χρηματικές απολαβές και στις
δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.
Τα παραπάνω αποτελέσματα

επιβεβαιώνει και ο Spector (1997) ,

υπογραμμίζοντας ότι ο υποπαράγοντας μισθός συνήθως καταλαμβάνει την
τελευταία θέση στη κλίμακα της επαγγελματικής ικανοποίησης. Το γεγονός αυτό
ερμηνεύεται από τον ίδιο εξαιτίας του αισθήματος της «μισθολογικής αδικίας» (pay
fairness) το οποίο καταλαμβάνει μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων. Οι περισσότεροι
εργαζόμενοι, συμπληρώνει , θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι σε ανάλογες θέσεις
αμείβονται περισσότερο και πολλές φορές τείνουν να υπερτιμούν τις ικανότητες και
τον φόρτο εργασίας των ίδιων σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους.
Το δεύτερο σκέλος του στόχου που αναφέρθηκε πιο πριν, αφορούσε την
εκτίμηση της πρόθεσης για αποχώρηση από την εργασία των υπαλλήλων της
περιφερειακής ενότητας. Τα ευρήματα της έρευνας αποτύπωσε μια γενικευμένη
τάση των υπαλλήλων στην περιφερειακή ενότητα να αποχωρήσουν από την εργασία
τους, η οποία στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διεξήχθη η έρευνα
περιορίζεται σε επίπεδο προβληματισμού και σκέψεων, χωρίς να γίνεται
συστηματική προσπάθεια από τους

ιδίους για άμεση αλλαγή εργασιακού

περιβάλλοντος. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να ερμηνευτεί δεδομένων των νέων
συνθηκών που άρχισαν να επικρατούν στο χώρο της απασχόλησης. Η κατακόρυφη
αύξηση της ανεργίας και η οικονομική ύφεση που χαρακτηρίζει την χώρα μας
δημιούργησε αισθήματα ανασφάλειας στο ανθρώπινο εργατικό δυναμικό. Οι
εργαζόμενοι δεν αγνοούν τα αισθήματα επαγγελματικές
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παρόλα αυτά γνωρίζουν ότι δεδομένων των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναζητήσουν και να μεταβούν σε ένα συγκριτικά
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα ανταποκρίνεται των προσδοκιών τους.

7.3

Διερεύνηση

συσχετισμού

συμβουλευτικής

καθοδήγησης

και

επαγγελματικής ικανοποίησης
Έχοντας ολοκληρώσει την εκτίμηση των δυο βασικών εξαρτημένων
μεταβλητών, επαγγελματικής ικανοποίησης και πρόθεσης για αποχώρηση από την
εργασία, σειρά έχει η εξέταση του επόμενου στόχου, δηλαδή, η ανάλυση της σχέσης
της συμβουλευτικής καθοδήγησης με την επαγγελματική ικανοποίηση. Βασιζόμενοι
στην διεθνή βιβλιογραφία υποθέσαμε ότι γενικότερα η ύπαρξη σχέσεων
συμβουλευτικής καθοδήγησης στο εργασιακό περιβάλλον πολύ πιθανόν να σχετίζεται
θετικά με τα υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης.
Όμως, πραγματοποιώντας την ανάλυση συσχετίσεων Spearman μεταξύ τους
τα αποτελέσματα δεν αποτύπωσαν μια στατιστικά σημαντική σχέση των δυο αυτών
μεγεθών. Η παρουσία του μέντορα δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά την αύξηση
της επαγγελματικής ικανοποίησης των καθοδηγούμενων. Επομένως, τα άτομα που
καθοδηγηθήκαν μέσω των διαδικασιών του “mentoring” και τα άτομα που δεν
υπήρξαν πότε μέλη μιας παρόμοιας σχέσης δεν παρουσίασαν ουσιώδεις διαφορές
αναφορικά με την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους.
Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τις έρευνες των Aremu και Adeyoju (2003),
Bilimoria et al. (2006) και Cuesta και Bloom (1998), οι οποίοι επιχειρώντας μια
ανάλογη συσχέτιση σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς (αστυνομικούς,
ακαδημαϊκούς και νοσηλευτικό προσωπικό) κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι,
προέβησαν σε μια πιθανή ερμηνεία η οποία θέτει τον προβληματισμό αναφορικά με
την ποιότητα της μεντορικής σχέσης. Αν η ποιότητα της συμβουλευτικής
καθοδήγησης δεν είναι αρκετά υψηλή, είναι επόμενο να αποτυγχάνει να επηρεάσει
την επαγγελματική ικανοποίηση (Cuesta & Bloom, 1998). Κάτι τέτοιο, πιστοποιεί την
ύπαρξη επιπρόσθετων παραγόντων οι οποίοι δεν εξετάστηκαν στην έρευνα αυτή και
ενδεχομένως καθορίζει την συσχέτιση των δυο μεταβλητών σε μεγάλο βαθμό (Aremu
& Adeyoju ,2003). Ακόμη, οι Lo και Ramayah (2011) διαχωρίζουν τα αποτελέσματά
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τους και εμφανίζουν μια μερική συσχέτιση. Η συσχέτιση αυτή παρουσιάζεται ισχυρή
ανάμεσα στις λειτουργίες που αφορούν τις λειτουργίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας και
την

επαγγελματική ικανοποίηση. Ενώ, η σχέση

λειτουργιών ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης και επαγγελματικής ικανοποίησης περιγράφεται ως αδύναμη.
Επομένως, συμπεραίνουμε ότι δεν αρκεί η πραγματοποίηση είτε άτυπων είτε
τυπικών σχέσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης για να επηρεαστεί θετικά η
ικανοποίηση του καθοδηγούμενου- εργαζόμενου. Η σχέση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί
σωστά και να βασιστεί στις ανάγκες και στις προσδοκίες του εργαζόμενου , ώστε να
επιφέρει ποιοτικά και ουσιαστικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα για τις άτυπες σχέσεις
συμβουλευτικής καθοδήγησης , ίσως δικαιολογείται σε μεγαλύτερο βαθμό το
επιχείρημα αυτό δεδομένου ότι ο μέντορας δεν έχει λάβει κάποια εκπαίδευση , ώστε
να εκτελέσει επιτυχώς το ρόλο του.

7.4 Διερεύνηση συσχετισμού συμβουλευτικής καθοδήγησης και πρόθεσης για
αποχώρηση από την εργασία
Η συζήτηση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται με την ανάλυση του
συσχετισμού της συμβουλευτικής καθοδήγησης και της πρόθεσης των υπαλλήλων
της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Μια
βασική υπόθεση που στηρίζεται από τους περισσότερους επιστήμονες που μελέτησαν
την συμβουλευτική καθοδήγηση είναι ότι λαμβάνοντας μια μορφή εργασιακής
καθοδήγησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ο εργαζόμενος θα αντιμετώπιζε πιο
αποτελεσματικά παράγοντες που ενισχύουν σκέψεις αποχώρησης.
Μερικά παραδείγματα παραγόντων είναι το εργασιακό άγχος, ο φόρτος
εργασίας, η σύγχυση εργασιακού ρόλου και η έλλειψη επικοινωνίας. Η
συμβουλευτική καθοδήγηση λοιπόν μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
μεθοδική λύση των παραπάνω δυσκολιών, δεδομένου ότι λειτουργεί επικουρικά στον
καθοδηγούμενο. Μέσω του μέντορα προσφέρονται τόσο έτοιμες λύσεις και
αποσαφηνίσεις σε εργασιακά ζητήματα και διαδικασίες

όσο και ψυχοκοινωνική

υποστήριξη, η οποία τονώνει την ψυχολογία του εργαζόμενου σε στιγμές έντονης
ψυχολογικής φόρτισης.
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Στην συγκεκριμένη έρευνα , τα ανάλογα στατιστικά δεδομένα επαληθεύουν
το πρώτο και όχι

το δεύτερο μέρος της υπόθεσης αυτής. Πιο συγκεκριμένα,

εξετάζοντας την συσχέτιση των τριών λειτουργιών της συμβουλευτικής καθοδήγησης
με την πρόθεση για αποχώρηση από την εργασία, μόνο οι λειτουργίες που αφορούν
την προώθηση σταδιοδρομίας έδειξαν ισχυρή αρνητική σχέση με την πρόθεση των
εργαζομένων να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Με λίγα λόγια, οι εργαζόμενοι
οι οποίοι έχουν προωθηθεί στον οργανισμό από το μέντορα τους δεν είναι
διατεθειμένοι να αποχωρήσουν.
Στην ανάλογη διαπίστωση κατέληξαν και οι Barker et al. (1999) και Scandura
και Viator (1994) , τονίζοντας την επιρροή της προώθησης σταδιοδρομίας στην
ενίσχυση της πρόθεσης των εργαζομένων να παραμείνουν στην εργασία τους. Οι
πρώτοι

μάλιστα , ισχυρή σχέση εντόπισαν και ως προς τον παράγοντα της

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διατυπώνοντας ότι « τόσο οι λειτουργίες που αφορούν
την κοινωνική υποστήριξη όσο και οι λειτουργίες επαγγελματικής ανάπτυξης παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση της πρόθεσης για παραμονή στην εργασία».
Παράλληλα, οι Scandura και Viator (1994) υποστηρίζουν μέσα από την έρευνα τους,
ότι «μόνο οι λειτουργίες προώθησης καριέρας σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα
πρόθεσης για κινητικότητα των υπαλλήλων». Παρόλα αυτά όμως, θεωρούν ότι οι
ανάλογης σημασίας ψυχοκοινωνικές λειτουργίες δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Αν
και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την πρόθεση
για αποχώρηση, αποδεικνύεται σημαντικό στοιχείο της μεντορικής σχέσης και πολλές
φορές λειτουργεί ως βάση ώστε να αναπτυχτούν επιτυχώς οι υπόλοιπες λειτουργίες
της συμβουλευτικής καθοδήγησης (Scandura & Viator,1994).
Άλλωστε , ανάλογες έρευνες όπως η μελέτη των Hall και Smith, συνδέουν
μόνο τις ψυχοκοινωνικές λειτουργίες και όχι την προώθηση καριέρας με την πρόθεση
για κινητικότητα. Όμως, και οι ίδιοι συγκλίνουν στην άποψη ότι όλες οι λειτουργίες
δρουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Έτσι, προβάλλουν τον
συλλογισμό ότι ανάλογα με τα εργασιακά αποτελέσματα που επιθυμεί κάθε
οργανισμός να επιφέρει , είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσει ανάλογα τους μέντορες
στο πως θα διαχειριστούν και θα εφαρμόσουν τις παραπάνω λειτουργίες (Hall &
Smith, 2009). Αυτό, ιδιαίτερα στην περίπτωση της άτυπης μορφής συμβουλευτικής
καθοδήγησης κρίνεται δυσκολότερο προβάλλοντας επιτακτικότερη την ανάγκη για
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δημιουργία κουλτούρας συμβουλευτικής καθοδήγησης στους οργανισμούς και
ενίσχυση της με εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδική καθοδήγηση.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βασικός στόχος και διακύβευμα της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του
ρόλου της άτυπης συμβουλευτικής καθοδήγησης στην επαγγελματική ικανοποίηση
και την πρόθεση για αποχώρηση των εργαζομένων στην περιφερειακή ενότητα
Ημαθίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μέτρια ικανοποίηση των εργαζομένων και
ανάλογη πρόθεση για κινητικότητα. Δεν εντοπίστηκε άμεση συσχέτιση μεταξύ της
ύπαρξης μεντορικών σχέσεων και υψηλού επιπέδου ικανοποίησης, αλλά ούτε και
χαμηλών ποσοστών προθέσεων για αποχώρηση από την εργασία. Ωστόσο, από την
ανάλυση

των

δεδομένων

πρόεκυψαν

ενδιαφέροντες

προβληματισμοί

και

συμπεράσματα.
Ως πρώτο βασικό συμπέρασμα αναδεικνύεται ο εξελικτικός χαρακτήρας των
μεντορικών σχέσεων ο οποίος κρίνεται απαραίτητο να διέπει κάθε διαδικασία
συμβουλευτικής καθοδήγησης. Τόσο οι οργανισμοί όσο και οι υπάλληλοι , αλλάζουν
ανάλογα τις υφιστάμενες συνθήκες και στην εξελικτική πορεία τους πρέπει να
προσαρμόζεται ανάλογα κάθε μεντορική προσπάθεια, έστω και άτυπη. Δεν αρκεί
επομένως

η

απλή

ύπαρξη

ενεργειών

συμβουλευτικής

καθοδήγησης.

Η

συμβουλευτική καθοδήγηση αποδεικνύεται γενική έως και αόριστη πολλές φορές ,
για να επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι, επιτακτική ανάγκη προβάλλεται η
πληροφόρηση και επιμόρφωση των εργαζομένων αναφορικά με την συμβουλευτική
καθοδήγηση στον εργασιακό χώρο. Αντιλαμβανόμενοι πλέον την έννοια της
συμβουλευτικής καθοδήγησης , τους ρόλους του μέντορα και του καθοδηγούμενου
και τις δυνατότητες της μεντορικής διαδικασίας, είτε τυπικής είτε άτυπης, θα είναι σε
θέση να συμμετέχουν πιο ενεργά και αποδοτικά σε αυτές αναβαθμίζοντας εξελικτικά
την ποιότητα και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα τους.
Επίσης, η σχέση με τον προϊστάμενο φάνηκε το επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό
την επαγγελματική του ικανοποίηση. Το συμπέρασμα αυτό είναι λογικό αν λάβουμε
υπόψη πως η συμβουλευτική καθοδήγηση στην περίπτωση της παρούσας έρευνας
προερχόταν συνήθως από τον προϊστάμενο κάθε τμήματος. Αυτό, τονίζει ιδιαίτερα
τον επιπρόσθετο ρόλο ,ως μέντορες, που καλούνται να παίξουν οι εργαζόμενοι σε
διευθυντικές θέσεις στην δημόσια διοίκηση. Η επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους
κρίνεται αναγκαία ώστε να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και ικανότητες στους
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τομείς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην συμβουλευτική και στην
επαγγελματική ανάπτυξη των υφισταμένων τους. Κάτι τέτοιο, θα βελτιώσει σίγουρα
της άτυπες σχέσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και θα καταστήσει περισσότερο
εφικτή την πραγματοποίηση και τυπικών μεντορικών σχέσεων.
Το παραπάνω ενισχύεται και με το τρίτο βασικό συμπέρασμα της εργασίας ,
το οποίο αφορά την σύνδεση των χαμηλών προθέσεων για αποχώρηση όταν
αναγνωρίζεται η προσπάθεια προώθησης της σταδιοδρομίας των εργαζομένων από
τον μέντορά τους. Ο εργαζόμενος κινητοποιείται από την προοπτική εξέλιξης του και
ενδυναμώνεται το εργασιακό ενδιαφέρον του όταν ο ίδιος αναγνωρίζεται από τον
μέντορα του. Αυτό σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επαγγελματικής
ικανοποίησης που καταγράφονται από τις προοπτικές εξέλιξης μας οδηγεί σε ένα
άλλο συμπέρασμα. Ότι η δημόσια διοίκηση πλήττεται από σοβαρές οργανωτικές και
διαρθρωτικές αδυναμίες , οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω αναγκαίων
μέτρων εκσυγχρονισμού της ίδιας. Μια ουσιαστική λύση και προτεινόμενο μέτρο θα
ήταν η εδραίωση κουλτούρας συμβουλευτικής καθοδήγησης στον δημόσιο τομέα , η
οποία θα προκύψει ως προϊόν μιας διαρκούς και συστηματικής προσπάθειας κάλυψης
των αναγκών και εκπλήρωσης των προσδοκιών των εργαζομένων στους φορείς
δημόσιας διοίκησης.
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9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στο σημείο αυτό, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς και στις αδυναμίες που
διέπουν την συγκεκριμένη έρευνα , καθώς και σε μερικές ενδιαφέρουσες προτάσεις
για μελλοντική έρευνα. Ξεκινώντας με τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, κρίνεται
σημαντικό να αναφερθεί ότι η έρευνα περιορίστηκε στην εξέταση δείγματος μόνο
από την περιφερειακή ενότητα Ημαθίας και η συμμετοχή εκτιμήθηκε στα δυο τρίτα
του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Επομένως , παρόλο που το δείγμα
θεωρείται αντιπροσωπευτικό, τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευτούν. Επίσης,
για την πραγματοποίηση της έρευνας έγινε χρήση τριών ερωτηματολογίων ερωτηματολόγιο των Scandura και Ragins (1993), ερωτηματολόγιο του

Spector

(1985) Job Satisfaction Survey (JSS), ερωτηματολόγιο των Rosin and Korabik (1991)
-

τα οποία δημιουργήθηκαν από επιστήμονες στο εξωτερικό. Αυτό εγείρει τον

προβληματισμό ότι ίσως τα συγκεκριμένα ερευνητικά εργαλεία να μην εμφανίζουν
την ίδια εγκυρότητα και αξιοπιστία για τους Έλληνες εργαζόμενους στην δημόσια
διοίκηση. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η έννοια της συμβουλευτικής καθοδήγησης δεν
ήταν οικεία στους περισσότερους εργαζόμενους του δείγματος.

Παρόλο που το

ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε εμπεριείχε τους απαραίτητους ορισμούς και
διευκρινίσεις , ωστόσο διατηρείται μια επιφύλαξη σχετικά με το κατά πόσο οι
εργαζόμενοι αντιλήφτηκαν πλήρως την έννοια της συμβουλευτικής καθοδήγησης και
αν διέκριναν τον ρόλο του μέντορα από τον ρόλο του προϊσταμένου- χωρίς να
σημαίνει ότι οι δυο αυτές έννοιες δεν μπορούν να συμπίπτουν.
Κλείνοντας την ενότητα αυτή, είναι σημαντικό να παραθέσουμε κάποιες
σκέψεις που πρόεκυψαν κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης μελέτης και οι
οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών ερευνών. Πρώτον ,
ενδιαφέρουσα θα ήταν η διενέργεια παρόμοιας μελέτης με στρωματοποιημένη
δειγματοληψία από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Επίσης, η ανάπτυξη
ερευνητικών εργαλείων προσαρμοσμένων στην κουλτούρα των ελλήνων θα
παρουσίαζε ανάλογο ενδιαφέρον. Τέλος, πολλοί ερευνητές κάνουν λόγο για επιπλέον
παράγοντες που ίσως να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των διαδικασιών της
συμβουλευτικής καθοδήγησης. Έτσι, χρήσιμο κρίνεται οι μελλοντικοί ερευνητές να
λάβουν υπόψη στην μελέτη τους παράγοντες όπως: την διάρκεια και την ποιότητα της
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μεντορικής σχέσης, το φύλο του μέντορα και του καθοδηγούμενου και την
επαγγελματική βαθμίδα του μέντορα.
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Ερωτηματολόγιο
Δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω:
1. Φύλο:

α. Άνδρας

2. Ηλικία:

β. Γυναίκα

α. 18-24
β. 25-35
γ. 36-45
δ. 46-55
ε. 56 και άνω

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας (πρώην
Νομαρχία );
……………
4. Μορφωτικό επίπεδο:
α. Απόφοιτος Δημοτικού
β. Απόφοιτος Λυκείου
γ. Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.
δ. Απόφοιτος Α.Ε.Ι.
ε. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στ. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου
ζ. Άλλο …………………………………….
5. Σε ποια από τις διευθύνσεις της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας ανήκετε;
α. Διεύθυνση ανάπτυξης
β. Διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών
γ. Διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας
δ. Διεύθυνση εσωτερικής λειτουργίας
ε. Διεύθυνση περιφερειακής αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής
στ. Διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού , περιβάλλοντος και
υποδομών.
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Συμβουλευτική καθοδήγηση ή αλλιώς mentoring είναι η διαπροσωπική σχέση που
αναπτύσσεται όταν ένα έμπειρο στέλεχος (μέντορας) χρησιμοποιεί τις γνώσεις του,
τις ικανότητες του και την εμπειρία του ώστε να παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση
και ανατροφοδότηση αναφορικά με την σταδιοδρομία και την προσωπική ανάπτυξή
ενός λιγότερο έμπειρου συναδέλφου (καθοδηγούμενος).
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω πληροφορίες, παρακαλώ απαντήστε τις ερωτήσεις
που ακολουθούν.
1. Έχετε ποτέ βιώσει εργασιακή σχέση με συνάδελφο -ους που σας βοήθησαν με
την καριέρα σας και είχε σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στην εργασιακή σας
πορεία μέσα στον οργανισμό;
α. Ναι

β. Όχι

Οδηγίες: Αν στην παραπάνω ερώτηση απαντήσατε θετικά, συνεχίστε το
ερωτηματολόγιο. Αν όμως απαντήσατε αρνητικά, παραλείψτε το ερωτηματολόγιο
που ακολουθεί και συνεχίστε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο Β (κάτω μέρος
σελίδας 4). Σας παρακαλώ να σημειώστε με έναν κύκλο τον αριθμό που αντανακλά
για εσάς καλύτερα το περιεχόμενο της κάθε πρότασης. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν
υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.
Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Παρακαλώ δώστε την απάντηση σας , σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα
1
2
3
4
5
Διαφωνώ
Διαφωνώ
Ούτε
Συμφωνώ
Συμφωνώ
απόλυτα
συμφωνώ,
απόλυτα
ούτε διαφωνώ
ΜF1

Ο μέντορας/σύμβουλος μου ενδιαφέρεται προσωπικά για την
επαγγελματική μου πορεία.

1 2 3 4 5

MF2

Ο μέντορας/σύμβουλος μου, με συμπεριέλαβε/μου ανέθεσε
σε σημαντικές εργασίες.

1 2 3 4 5

MF3

Ο μέντορας/σύμβουλος μου, μου παρέχει ειδική καθοδήγηση
πάνω σε θέματα που αφορούν την εργασία.

1 2 3 4 5

MF4

Ο μέντορας/σύμβουλος μου, με συμβουλεύει αναφορικά με
ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.

1 2 3 4 5

MF5

Μοιράζομαι προσωπικά ζητήματα με τον μέντορα/σύμβουλο
μου.

1 2 3 4 5
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MF6

Ο μέντορας/σύμβουλος μου, με βοηθάει να συντονίσω τους
επαγγελματικούς μου στόχους.

1 2 3 4 5

MF7

Συναναστρέφομαι κοινωνικά με τον μέντορα/σύμβουλο μου
σε ώρες εκτός δουλειάς.

1 2 3 4 5

MF8

Προσπαθώ να διαμορφώσω κατάλληλα την συμπεριφορά μου 1 2 3 4 5
μετά την επαφή μου με τον μέντορα/σύμβουλο μου.

MF9

Θαυμάζω την ικανότητα του μέντορα/σύμβουλου μου να
κινητοποιεί τους άλλους.

1 2 3 4 5

MF10 Ανταλλάσσω εκμυστηρεύσεις με τον μέντορα/σύμβουλο μου.

1 2 3 4 5

MF11 Σέβομαι τις γνώσεις του μέντορα/σύμβουλου μου πάνω στο
αντικείμενο του.

1 2 3 4 5

MF12 Θεωρώ τον μέντορα/σύμβουλο μου φίλο.

1 2 3 4 5

MF13 Εκτιμώ την ικανότητα του μέντορα/συμβούλου μου να
διδάσκει άλλους.

1 2 3 4 5

MF14 Ο μέντορας/σύμβουλος μου έχει αφιερώσει χρόνο και
ιδιαίτερη προσοχή στην καριέρα μου.

1 2 3 4 5

MF15 Γευματίζω συχνά με τον μέντορα/σύμβουλο μου.

1 2 3 4 5

Β ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν διερευνούν την ικανοποίηση σας σχετικά με
εργασία σας. Απαντήστε πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε στα ζητήματα
αναφέρονται κυκλώνοντας τον αριθμό (δίπλα από την κάθε πρόταση)
αντιπροσωπεύει περισσότερο την άποψη σας, σύμφωνα με την κλίμακα
παρουσιάζεται παρακάτω:
1
Διαφωνώ
πολύ
JS1
JS2
JS3
JS4

2
Διαφωνώ
αρκετά

3
Διαφωνώ
λίγο

4
Συμφωνώ
λίγο

5
Συμφωνώ
αρκετά

Αισθάνομαι ότι η αμοιβή μου είναι δίκαιη για την δουλειά
που κάνω.
Υπάρχουν πραγματικά λίγες πιθανότητες για προαγωγή στην
εργασία μου.
Ο/η προϊστάμενος/η μου είναι αρκετά ικανός/η στην δουλειά
του/της.
Δεν είμαι ικανοποιημένος/η από τα οφέλη που μου προσφέρει
η εργασία μου.
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που
που
που

6
Συμφωνώ
πολύ
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
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JS5
JS6

JS7
JS8
JS9
JS10
JS11
JS12
JS13

JS14
JS15
JS16
JS17
JS18
JS19
JS20

JS21
JS22
JS23
JS24
JS25
JS26
JS27
JS28
JS29
JS30
JS31
JS32

Όταν κάνω την δουλειά μου σωστά, λαμβάνω την
αναγνώριση που θα έπρεπε.
Πολλοί από τους κανόνες και τις διαδικασίες της εργασίας
μου, πολλές φορές έχουν ως συνέπεια να δυσκολεύουν την
δουλειά μου.
Συμπαθώ τους συναδέλφους μου.
Μερικές φορές αισθάνομαι ότι η δουλειά μου δεν έχει νόημα.
Κρίνω ικανοποιητική την επικοινωνία μέσα στο εργασιακό
μου περιβάλλον.
Οι μισθολογικές αυξήσεις είναι μικρές και δεν είναι πολλές.
Εκείνοι που ανταπεξέρχονται επιτυχώς στις απαιτήσεις στην
εργασία τους , έχουν αρκετές πιθανότητες για προαγωγή.
Ο/η προϊστάμενος/η μου είναι άδικος/η με μένα.
Τα οφέλη που λαμβάνω από την εργασία μου είναι
αντίστοιχα αυτών που λαμβάνουν εργαζόμενοι σε άλλες
υπηρεσίες.
Δεν αισθάνομαι ότι η δουλειά που προσφέρω εκτιμάται.
Οι προσπάθειες μου να κάνω σωστά την δουλειά μου σπάνια
εμποδίζονται από την γραφειοκρατία.
Εκτιμώ ότι πρέπει να δουλεύω περισσότερο εξ αιτίας της
ανικανότητας των συναδέλφων μου.
Μου αρέσει το αντικείμενο της εργασίας μου.
Οι στόχοι του οργανισμού στον οποίο εργάζομαι δεν είναι
πάντα σαφείς σε εμένα.
Αισθάνομαι ότι δεν εκτιμούν ιδιαίτερα την δουλειά μου, όταν
σκέπτομαι τι μισθό μου δίνουν.
Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό που δουλεύω μπορούν να
εξελιχτούν τόσο γρήγορα όσο και αν εργαζόταν οπουδήποτε
αλλού.
Ο/η προϊστάμενος μου δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα
συναισθήματα των υφισταμένων του/της.
Τα προνόμια που μας προσφέρονται ως εργαζόμενοι στην
υπηρεσία είναι ικανοποιητικά.
Οι πιθανότητες να ανταμειφτεί κάποιος που εργάζεται εδώ
είναι λίγες.
Έχω πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας.
Περνάω καλά με τους συναδέλφους μου.
Συχνά αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει με
την υπηρεσία μου.
Αισθάνομαι περήφανος/η για την δουλειά μου.
Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η για τις προοπτικές αναφορικά
με τις μισθολογικές αυξήσεις.
Υπάρχουν προνόμια τα οποία δεν έχουμε, αλλά πιστεύω ότι
τα δικαιούμαστε.
Συμπαθώ τον/την προϊστάμενο/η μου.
Έχω μεγάλο όγκο γραφικής εργασίας.
Δεν αισθάνομαι ότι οι προσπάθειες μου ανταμείβονται στον
βαθμό που θα έπρεπε.
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JS33
JS34
JS35
JS36

Είμαι ικανοποιημένος με τις προοπτικές που υπάρχουν για
προαγωγή.
Υπάρχουν αρκετοί διαπληκτισμοί και συγκρούσεις στο
εργασιακό μου περιβάλλον.
Η εργασία μου είναι ευχάριστη σε μένα.
Οι εργασίες που μου ανατίθενται δεν είναι συχνά επαρκώς
επεξηγημένες.

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

Γ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Τέλος, οι ερωτήσεις που ακολουθούν εξετάζουν την στάση των εργαζομένων
αναφορικά με την διάθεση τους να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Παρακαλώ,
κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο.
ITL1

ITL2

ITL3

ITL4

Αυτή την στιγμή στην επαγγελματική σας καριέρα, θα αποχωρούσατε από την
εργασία σας αν αυτό ήταν δυνατό;
α. Ναι
β. Όχι
γ. Δεν είμαι σίγουρος/η
Σχεδιάζετε να εγκαταλείψετε την εργασία σας μέσα στους επόμενους έξι
μήνες;
α. Ναι
β. Όχι
Ψάχνετε ενεργά για άλλη δουλειά τώρα;

γ. Δεν είμαι σίγουρος/η

α. Ναι
β. Όχι
Παρακαλώ σημειώστε αν είχατε ποτέ σκέψεις για να αποχωρήσετε από την
εργασία σας.
α. Δεν είχα ποτέ τέτοιες σκέψεις.
Β. Έχω περιστασιακά τέτοιες σκέψεις.
γ. Έχω συχνά τέτοιες σκέψεις.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας!
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Dear Melina:
You have my permission to use the JSS in your research. You can find copies of the scale in
the original English and several other languages, as well as details about the scale's
development and norms in the Scales section of my website http://shell.cas.usf.edu/~spector.
I allow free use for noncommercial research and teaching purposes in return for sharing of
results. This includes student theses and dissertations, as well as other student research
projects. Copies of the scale can be reproduced in a thesis or dissertation as long as the
copyright notice is included, "Copyright Paul E. Spector 1994, All rights reserved." Results
can be shared by providing an e-copy of a published or unpublished research report (e.g., a
dissertation). You also have permission to translate the JSS into another language under the
same conditions in addition to sharing a copy of the translation with me. Be sure to include
the copyright statement, as well as credit the person who did the translation with the year.
Thank you for your interest in the JSS, and good luck with your research.
Best,
Paul Spector, Distinguished Professor
Department of Psychology
PCD 4118
University of South Florida
Tampa, FL 33620
813-974-0357
pspector@usf.edu
http://shell.cas.usf.edu/~spector
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