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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των Χαρακτηριστικών της 

Προσωπικότητας των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και η σχέση 

τους με την Μεντορική Εμπειρία τους. Μελετήθηκαν τα 5 Χαρακτηριστικά της 

Προσωπικότητας όπως ορίζονται από το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων καθώς 

επίσης και η Μεντορική Εμπειρία των εργαζομένων. 

Η εργασία βασίστηκε σε μία ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου σε 

δείγμα 113 ατόμων. Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν ήταν άνδρες και γυναίκες, όλων 

των ηλικιών και όλων των τομέων εργασίας μέσα στην επιχείρηση. Η έρευνα 

διεξήχθη κατά την περίοδο Ιούλιος – Αύγουστος 2014. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη Μεντορικής Εμπειρίας στους 

εργαζομένους ως Προστατευόμενοι αλλά και ως Μέντορες. Επιπλέον, τα 

χαρακτηριστικά: Εξωστρέφεια, Συναισθηματική Ισορροπία, Ευφυΐα/ Φαντασία, 

Συγκαταβατικότητα και Ευσυνειδησία έδειξαν να επηρεάζονται από ορισμένους 

Δημογραφικούς Παράγοντες καθώς επίσης και να συσχετίζονται με την Μεντορική 

Εμπειρία. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Χαρακτηριστικά, Προσωπικότητα, Μεντορική Εμπειρία, 

Μέντορινγκ, Άτυπο, Τυπικό, ΔΕΔΔΗΕ. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the Personality Characteristics of 

the Greek Transmission Electricity Distribution Network employees in the city of 

Thessaloniki, and examine their relationship with the Mentoring experience.  This 

research focused on the five personality traits, as defined by the Big Five Factor 

Model, as well as the worker’s Mentoring Experience. 

The research was based on a quantitative survey through questionnaire to a 

sample of 113 individuals. The employees involved were men and women of all ages, 

from all work sectors within the company. The survey was conducted during the 

period of July through August of 2014.  

 The results demonstrate the existence of Mentoring Experience for employees 

both as Protégés as well as Mentors. Furthermore, the findings depict that the 

characteristics of Extraversion, Emotional Stability, Intellect/Imagination, 

Agreeableness and Conscientiousness were influenced by certain demographic 

factors, while at the same time are associated with the Mentoring Experience.  

 

 

 

Key Words: Characteristics, Personality, Mentoring Experience, Mentoring, 

Informal, Formal, DEDDIE. 
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Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των σχέσεων Mentoring 

σε μια επιχείρηση ΔΕΚΟ, αυτή της ΔΕΔΔΗΕ. Η έρευνα που περιλαμβάνεται αφορά 

την μεντορική εμπειρία των υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ καθώς επίσης και τα 

Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας τους. Οι σχέσεις που μελετώνται είναι αυτές 

μεταξύ της εμπειρίας ως Μέντορας/εμπειρία με Μέντορα και των Χαρακτηριστικών 

της Προσωπικότητας των υπαλλήλων, όπως επίσης και των Δημογραφικών τους 

στοιχείων. Η θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται η παρούσα εργασία αφορά τη 

μελέτη σχέσεων Mentoring σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιακών κλάδων, όπως της 

υγείας, της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, του δημοσίου τομέα κλπ.  

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί και μελετούν τη σχέση ανάμεσα στο 

Mentoring και την Προσωπικότητα αφορούν κυρίως την μεριά των 

Προστατευόμενων, των σχέσεων Mentoring και λιγότερες αφορούν τον Μέντορα ή 

και τα δύο μέλη της μεντορικής δυάδας. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην 

Ελλάδα ή σε ελληνικό δείγμα είναι ελάχιστες και ο σκοπός τους περιορίζεται είτε 

στην Προσωπικότητα είτε στο Mentoring. Έτσι παρατηρείται ένα κενό στη 

βιβλιογραφία του Mentoring στον Ελληνικό χώρο και ειδικά όσον αφορά την σχέση 

του με την Προσωπικότητα. Επίσης κατά την άποψη του ερευνητή, θα παρουσίαζε 

ενδιαφέρον μια μελέτη στον Δημόσιο τομέα της χώρας μας, έστω και αν ως δείγμα 

χρησιμοποιηθεί μία ημι δημόσια επιχείρηση.  

Κύριος σκοπός λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της 

σημαντικότητας της σχέσης μεταξύ Προσωπικότητας και Εμπειρίας Μέντορινγκ, με 

δευτερεύοντα σκοπό την ανάδειξη της όποιας ύπαρξης σχέσεων της Εμπειρίας ή της 

Προσωπικότητας με τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Οι 

πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η έρευνα είναι τρία ερευνητικά ερωτήματα, 

τα οποία αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Προσωπικότητας, Εμπειρίας Mentoring και 

Δημογραφικών. 

 Κατά την άποψη του ερευνητή και έπειτα από μελέτη της σχετικής με το θέμα 

βιβλιογραφίας, τα ευρήματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να δώσουν μια 

πρώτη εικόνα σχετικά με την ύπαρξη του Mentoring  στον ελληνικό χώρο. Σε 
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δεύτερο επίπεδο μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα της ύπαρξης του στις 

Δημόσιες Επιχειρήσεις στη χώρα μας. Έπειτα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια 

αφετηρία για την μελέτη της ύπαρξης σχέσεων Mentoring και σε άλλους εργασιακούς 

τομείς. Επιπροσθέτως, εκτός από απαντήσεις, η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε 

να αποτελέσει έναυσμα για την δημιουργία ερωτημάτων πέρα της παρούσας 

κατάστασης. Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, μαζί με τα συμπεράσματα 

άλλων παρόμοιων ερευνών θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αρχή για μια τάση 

προς βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα ένα ερώτημα που θα 

μπορούσε να απασχολήσει είναι το τι είδους προγράμματα Mentoring θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν στο ελληνικό Δημόσιο ή τι είδους ενέργειες χρειάζονται ώστε οι 

σχέσεις Mentoring στις ΔΕΚΟ να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο ωφέλιμες. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση της παρούσας εργασίας, αποτελείται από έξι 

κεφάλαια. Στο πρώτο αναφέρομαι στον θεσμό των ΔΕΚΟ στην Ελλάδα καθώς επίσης 

παραθέτω και τις βασικές πληροφορίες για την ΔΕΔΔΗΕ.  

Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτω το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας 

που ακολούθησε. Αναλύεται σε πρώτο βαθμό η έννοια του Mentoring, έπειτα 

αναφέρομαι σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία του, όπως οι λειτουργίες, οι μορφές, οι 

ρόλοι του Μέντορα και η σχέση του με τον Δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια 

αναφέρομαι στη θεωρία σχετικά με το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων της 

Προσωπικότητας και της σχέσης του με το Mentoring, με βάση την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτω στοιχεία για τη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε στην έρευνα, όπως τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, δηλαδή, τα 

ερευνητικά ερωτήματα, την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέχτηκαν. 

Φτάνοντας λίγο μετά το μισό της εργασίας, στο κεφάλαιο 4 παρατίθενται τα 

αποτελέσματα της έρευνας καθώς και η ανάλυση τους. Στα τελευταία κεφάλαια, 5 και 

6 αποτυπώνονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μετά την ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνας και επιτελικά παρατίθενται ορισμένες προτάσεις  και θέματα 

προς συζήτηση σχετικά με μελλοντικές έρευνες ή και την βελτίωση της παρούσας. 
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Επίσης, στο τέλος της εργασίας, τα τρία παραρτήματα περιέχουν πίνακες που 

εξήχθησαν από την ανάλυση των δεδομένων, καθώς επίσης και το ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήθηκε στην τελική του μορφή και φυσικά η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποπεράτωση της παρούσας έρευνας. 
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Κεφάλαιο 1 - Ο θεσμός των ΔΕΚΟ στην Ελλάδα 

Το ακρωνύμιο ΔΕΚΟ σημαίνει  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί και 

περιλαμβάνει κάθε ανώνυμη εταιρεία στην οποία ασκείται έμμεση ή άμεση επιρροή 

από το Ελληνικό κράτος λόγω κτήσης μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου. ΔΕΚΟ 

είναι μία εταιρεία όπου το κράτος συμμετέχει χρηματοοικονομικά καθώς και κάθε 

εταιρεία που τη διέπουν συγκεκριμένοι κανόνες, όπως ορίζει όλα τα παραπάνω ο 

Νόμος 3429/2005 – ΦΕΚ 314/Α/ 27.12.2005. Επιπλέον στο Νόμο 1256/1982 και 

συγκεκριμένα στα άρθρα 1-6 και 9-1 του Ν. 1232/1982, όπως επίσης και στον Νόμο 

1892/1990, άρθρο 51-1, διασαφηνίζεται νομοθετικά ο όρος του δημοσίου τομέα, 

όπου αναφέρεται πως σε αυτόν περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα 

αν διέπονται από καθεστώς Δημοσίου, Ιδιωτικού και Μικτού δικαίου 

(Σπηλιωτόπουλος & Μακρυδημήτρης, 2001). 

Παραδείγματα εταιρειών ΔΕΚΟ είναι η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), 

τα ελληνικά πετρέλαια (ΕΛΠΕ), το Αττικό Μετρό, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 

(ΕΛΤΑ), η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κ.α. (http://el.wikipedia.org). 

1.1 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Στην παρούσα εργασία ασχολούμαι με την περίπτωση της ΔΕΔΔΗΕ 

(Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), του Ομίλου 

της ΔΕΗ. Η ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται στην ανάπτυξη, στη συντήρηση και 

στη σωστή λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ο 

Όμιλος αποτελείται από τη ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και κατέχει το 90% σου συνολικού δικτύου μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα επικεντρώνεται σε υπαλλήλους 

των γραφείων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά την ΔΕΗ Α.Ε., 

πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικού 

ρεύματος ενώ η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι η θυγατρική της (http://www.dei.gr). 

 Ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) με βάση τον Νόμο 2773/1999, είναι η εταιρεία μέσω της οποίας το 

κράτος ασκεί έλεγχο και παραμένει εγγυητής για τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF#cite_note-nomos3429-1
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της χώρας και κατ’ επέκταση ασκεί επιρροή στη ΔΕΗ Α.Ε. (Παπούλιας, 2007, 

http://www.desmie.gr) 

Στον όμιλο της  ΔΕΗ σήμερα εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές 

διαφορετικές θέσεις εργασίας, οι οποίες ποικίλουν και σε απαιτήσεις γνώσης, 

εμπειρίας, ικανότητας και προσωπικότητας. Ξεκινώντας από τους απλούς 

ανειδίκευτους εργάτες και φτάνοντας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί 

κανείς να διαπιστώσει εξίσου πολλά κοινά και μη κοινά χαρακτηριστικά. Τα μη κοινά 

είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε υπαλλήλου, οι γνώσεις  και η 

εμπειρία του. Επειδή όμως η ΔΕΗ περιλαμβάνει πολύπλοκα δίκτυα ανθρωπίνων 

σχέσεων και όντας μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στον Ελλαδικό χώρο, 

απέκτησε ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Όπως αναφέρει και ο Παπούλιας 

(2007),το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που τόσα χρόνια η ΔΕΗ έμεινε ενιαία και 

είχε σταθερή ανάπτυξη μέσα στο χρόνο. Εκτός των πολύ σημαντικών υποδομών της, 

κατέχει άριστα οικονομικά στοιχεία και οι εργαζόμενοι της παρουσιάζουν υψηλή 

τεχνογνωσία. Παρόλα αυτά, επειδή ο Παπούλιας (2007) αναφέρεται σε πολιτικούς 

παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή της, τη ΔΕΗ, οι 

γνώμες ίσως να διχάζονται σχετικά με την ικανότητα του προσωπικού της. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στις κατά καιρούς υπεράριθμες προσλήψεις προσωπικού, 

με κάθε αλλαγή του κυβερνώντος κόμματος. 

 Η ΔΕΔΔΗΕ ανήκει κατά 100% στη ΔΕΗ και έχει ως στόχους την καλή 

ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, την βελτιστοποίηση των τρόπων και 

μεθόδων μεταφοράς της ενέργειας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά της (μείωση των 

διακοπών ρεύματος, καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση των βλαβών, 

βελτιστοποίηση του επιπέδου της τάσης), την ενίσχυση, βελτιστοποίηση και 

εκσυγχρονισμό του δικτύου ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και τέλος την 

προσαρμογή της στις νέες απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(http://www.deddie.gr). 

Παρακάτω παρατίθεται η Εικόνα 1 σχετικά με το πως είναι δομημένη η 

ΔΕΔΔΗΕ: 
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Εικόνα 1: Το οργανόγραμμα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (http://www.deddie.gr/) 
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Κεφάλαιο 2 -  Μέντορινγκ (Συμβουλευτική Καθοδήγηση) 

Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σχετική βιβλιογραφία, το Mentoring  

έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και φυσικά στο πρόσωπο του Μέντωρ, του 

ανθρώπου που ανέλαβε να εκπαιδεύσει τον γιο του Οδυσσέα Τηλέμαχο.  Ο βασικός 

σκοπό του Μέντορα ήταν να προετοιμάσει τον Τηλέμαχο ώστε να αναλάβει τη θέση 

του ως βασιλιάς, λειτουργώντας παράλληλα σαν πρότυπο (Cunningham & Erberle, 

1993). 

Η λέξη «Mentoring» είναι αμερικανικής προέλευσης και της αποδίδεται η ίδια 

έννοια με αυτή του Counseling, δηλαδή της «Συμβουλευτικής». Συχνά συναντάμε τον 

όρο «Καθοδήγηση» κάτι που όμως έχει διαφορετική σημασία και ανταποκρίνεται 

κυρίως στο Coaching. Όπως αναφέρει και ο Clawson, (1996) η διαδικασία του 

Mentoring μπορεί να περιέχει τη διαδικασία της Καθοδήγησης ή της Συμβουλευτικής 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ισάξια καθώς τα υπερβαίνει και σε λειτουργίες 

και σε ιδεολογία.  

Φυσικά υπάρχουν πολλές σχέσεις Mentoring και σαφώς πολύ πιο πρόσφατες 

απ’ ότι του Τηλέμαχου και του Μέντωρ. Μπορούμε να τις διακρίνουμε σε ποικίλους 

κλάδους και αποτελούν μοναδικές και διαφορετικές μεταξύ τους. Παραδείγματα 

τέτοιων σχέσεων βρίσκουμε στον αθλητισμό, όπως Φιλ Τζάξον – Μάικλ Τζόρνταν, 

στις επιστήμες, όπως Σίγκμουντ Φρόϋντ – Καρλ Γιουνγκ, στη πολιτική, όπως Τζώρτζ 

Γουίθ – Τόμας Τζέφερσον και πολλά άλλα. Είναι πλέον σαφές το γεγονός πως 

τέτοιου είδους σχέσεις υπάρχουν σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους χώρους. 

Γενικά υπάρχει η πεποίθηση των ανθρώπων πως πλέον γνωρίζουν τι ακριβώς είναι  

το Mentoring  καθώς επίσης και πως πρόκειται για διαδικασία η οποία μπορεί να 

φέρει αποτελέσματα (Rhodes, 2005, Wrightsman, 1981). 

Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με τον ορισμό του Mentoring, όπως 

υπάρχουν επίσης αρκετοί διαφορετικοί ορισμοί που αφορούν την εφαρμογή του 

στους κλάδους της Εκπαίδευσης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Ψυχολογίας. Η 

κύρια δυσκολία για τον ακριβή προσδιορισμό του οφείλεται στις διαφορετικές 

απόψεις σχετικά με το είδος της σχέσης που χτίζεται.  

Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά: 
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 Το βαθμό της οικειότητας στη σχέση. Κάποιοι συγγραφείς όπως οι Kram 

(1985a), Levinson et al (1978), πιστεύουν πως η σχέση Mentoring πρέπει να 

έχει μεγάλο βαθμό οικειότητας ενώ άλλοι όπως οι Lester & Johnson (1981) 

πιστεύουν πως πρέπει να έχει μικρό βαθμό οικειότητας και να είναι λιγότερο 

συναισθηματική. 

 Την ηλικία του Μέντορα και του Καθοδηγούμενου. Κάποιοι συγγραφείς 

υποστηρίζουν πως ο Μέντορας θα πρέπει πάντα να είναι μεγαλύτερος σε 

ηλικία απ’ ότι ο Καθοδηγούμενος. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που 

αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι ο Levinson et al (1978) όπου μεταξύ άλλων 

αναφέρει : “…Ο Μέντορας είναι συνήθως ένα άτομο μεγαλύτερο, με 

περισσότερη εμπειρία και πείρα από το νέο άτομο που εισέρχεται σε αυτό το 

κομμάτι” (Gay, 1994). Ο Lary (1998) υποστηρίζει το κομμάτι που αφορά στην 

περισσότερη εμπειρία και δεν αναφέρεται στην ηλικία. 

 Τη διάρκεια της σχέσης. 

 Τις συγκεκριμένες λειτουργίες που προσφέρει ο Μέντορας  

Παρόλα αυτά, η έννοια του Mentoring προκύπτει από τα κοινά αποδεκτά 

χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης, των ατόμων που την απαρτίζουν και της εκάστοτε 

υπάρχουσας κατάστασης. 

Πρόκειται λοιπόν για μία σχέση που: 

 Αφορά το άτομο σε προσωπικό επίπεδο. Δεν σημαίνει απαραίτητα πως 

πρέπει να υπάρχει ένας Μέντορας και ένας καθοδηγούμενος. Δεν είναι ίδια 

με οποιαδήποτε άλλη σχέση Mentoring, καθώς εξαρτάται πάντα από την 

προσωπικότητα των μελών (Austin, 2002, Garvey & Alred, 2003, Jacobi, 

1991). Θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο για σχέσεις Mentoring που 

διαμορφώνονται ομαδικά, γεγονός που αφορά την εξέλιξη του Mentoring τα 

τελευταία χρόνια.  

 Μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη (σε ορισμένες περιπτώσεις «μιας ζωής») ή 

βραχυπρόθεσμη (Levinson et al., 1978). 

 Ένα από τα κύρια στοιχεία είναι η διάθεση για συνεργασία (Garvey & Alred, 

2003, Jacobi,1991, Peper, 1994, Roberts, 2000). 
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 Σχεδόν πάντα περιέχεται η «Γνώση» καθώς είναι μια διαδικασία κατά την 

οποία και τα δύο μέλη μαθαίνουν αλλά παρόλα αυτά κύριος σκοπός είναι να 

μάθει ο Προστατευόμενος (Jacobi, 1991, Kram, 1985a, Levinsonetal., 1978). 

 Διαφέρει ανάλογα με το είδος της υποστήριξης που προσφέρει ο Μέντορας 

καθώς επίσης και με το βαθμό στον οποίο την παρέχει (Jacobi 1991, Kram 

1985b). 

 Έχει 2 είδη λειτουργιών: Ψυχοκοινωνική/Συναισθηματική, 

Συνεργασίας/Καριέρας (Jacobi, 1991, Kram, 1985b). 

Παρόλο που υπάρχουν πολλοί ορισμοί , αυτοί διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ 

τους. Στην ουσία αναφέρονται σε αυτό που υποστηρίζει και ο Mullen (1994) ότι η 

διαδικασία του Mentoring αντικατοπτρίζει μία σχέση μεταξύ δύο ατόμων, ενός με 

λιγότερη εμπειρία και ενός με περισσότερη και έχει ως γενικό σκοπό την 

επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του λιγότερο έμπειρου ατόμου.   

 Το Μέντορινγκ (ή αλλιώς συμβουλευτική καθοδήγηση) θα μπορούσε κανείς 

να ισχυριστεί πως είναι μία Κονστρουκτιβιστική (Constructivist) Προσέγγιση. Ο 

κύριος στόχος της είναι να φέρει κοντά τον Προστατευόμενο με τους στόχους του, τα 

σχέδια του και τα ιδανικά του. Η Κοντρσουκτιβιστική προσέγγιση αφήνει πίσω της 

τις παλιές θεωρίες συμβουλευτικής, όπου ο σκοπός ήταν μόνο τα χρήματα και η 

εργασία μία για όλη τη ζωή του Προστατευόμενου. Αντιθέτως αποκτά μια ολιστική 

προσέγγιση και θέτει τον εργαζόμενο στη θέση να ψάχνει τον εαυτό του και όχι απλά 

μια δουλειά (Brott 2004).  

 Έτσι λοιπόν, το Μέντορινγκ συγχωνεύεται μέσα στο πλαίσιο της 

Κονστρουκτιβιστικής συμβουλευτικής καριέρας. Οι Μέντορες μπορούν να 

ενθαρρύνουν τους Προστατευόμενους ώστε να ανακαλύψουν την κλίση τους, να 

αποκτήσουν εργασιακό ενδιαφέρον και πάθος όπως επίσης και σκοπό, στην καριέρα 

τους (Watkins & Leigh, 2010).  

 Σε γενικές γραμμές, το Μέντορινγκ ευνοεί τη μεταφορά γνώσεων ακόμη και 

σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτό με την παραδοσιακή εκπαίδευση. Οι σχέσεις 

Μέντορινγκ μπορούν να ενδυναμώσουν τα σχέδια του Προστατευόμενου σχετικά με 

την καριέρα του. Ακόμη παρέχει μία μοναδική ευκαιρία για δημιουργία ενδο-

εργασιακών σχέσεων και ανάπτυξη της επικοινωνίας δια μήκος της επιχείρησης και 
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σε όλα τα σκαλιά της ιεραρχίας. Επίσης, όλα τα μέλη και η επιχείρηση μπορούν να 

αποκομίσουν πολλά θετικά από τις μεντορικές σχέσεις.  

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτεί η ανάπτυξη 

μια μεντορικής σχέσης, ο οποίος πού συχνά δεν είναι διαθέσιμος. Επίσης ελλοχεύει ο 

κίνδυνος ένα μεντορικό πρόγραμμα να μην συμβαδίζει πλήρως με τους στόχους της 

επιχείρησης. Τέλος, υπάρχουν τα ανάλογα κόστη, όπως του χρόνου και της έρευνας 

που χρειάζεται ώστε να εφαρμοστεί σωστά ένα πρόγραμμα Μέντορινγκ (Watkins & 

Leigh, 2010). 

2.1 Διαφορά Mentoring με Coaching 

Μέσω πολλών ερευνών, φαίνεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία η ανάγκη για 

διασαφήνιση των δύο εννοιών και της μεταξύ τους διαφοράς. Η διαφορά ανάμεσα 

στο Coaching και στο Mentoring ή αλλιώς στην Εκγύμναση και τη Συμβουλευτική 

έγκειται στην παρουσία ή απουσία των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. 

Το Coaching έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων 

ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους 

ενώ το Mentoring σχετίζεται με την πιο διευρυμένη και ολιστική ανάπτυξη του 

εργαζόμενου και με την εργασιακή πρόοδο (Clutterbuck, 2008). 

Συνοπτικά, οι βασικές διαφορές αφορούν: 

1. Τους βασικούς στόχους: Στο Coaching είναι η βελτιστοποίηση 

συγκεκριμένων ικανοτήτων, η βελτίωση της απόδοσης ενώ στο Mentoring 

είναι η στήριξη και κατεύθυνση της προσωπικής εξέλιξης του 

Προστατευόμενου. 

2. Το κίνητρο για Συμβουλευτική: Στο Coaching την ευθύνη για μάθηση την έχει 

ο Καθοδηγητής ενώ στο Mentoring την έχει ο Προστατευόμενος. 

3. Ο εθελοντισμός υπάρχει μόνο στο Mentoring ενώ στο Coaching δεν είναι 

αναγκαία η ύπαρξή του και από τις δύο πλευρές. 

4. Επίκεντρο στο Mentoring είναι το μακροπρόθεσμο όφελος ενώ στο Coaching 

η βραχυπρόθεσμη κάλυψη αναγκών. 
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5. Στο Mentoring υπάρχει η προβολή ενός προτύπου ενώ στο Coaching μόνο η 

ενημέρωση. 

6. Όσον αφορά τη διάρκεια δεν υπάρχει κάποιος κανόνας, αλλά συνηθίζεται οι 

σχέσεις Mentoring να είναι περισσότερο μακροπρόθεσμες, ειδικά στη 

περίπτωση της Άτυπης μορφής. 

7. Τέλος στο Mentoring δεν υπάρχει πάντα η έννοια του αφεντικού ενώ στο 

Coaching διατηρείται αυτός ο ρόλος. 

(Harvard, 2004) 

2.2 Οι Φάσεις της εφαρμογής του Mentoring  

 Η μελέτη 18 μεντορικών δυάδων, της Kram (1985c), είχε ως αποτέλεσμα την 

ανακάλυψη τεσσάρων φάσεων της Άτυπης μορφής Μέντορινγκ: 

1. Την μύηση (initiation) 

2. Την καλλιέργεια (cultivation) 

3. Τον διαχωρισμό (separation) 

4. Τον επαναπροσδιορισμό (redefinition) 

Οι φάσεις αν και είναι διακριτές με σαφήνεια, σε ορισμένες περιπτώσεις 

επικαλύπτει η μία την άλλη. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα την παρουσίαση του 

μοντέλου της Kathy Kram αντί κάποιου άλλου παρόμοιου μοντέλου, είναι το γεγονός 

ότι το μοντέλο της έχει υποστηριχθεί από πολλούς μελετητές κάτι που είναι 

ευδιάκριτο μέσα στη βιβλιογραφία (Chao, 1997, Pollock, 1995). 

Μύηση (Initiation) 

Ξεκινώντας με την μύηση στη σχέση, η φάση αυτή είναι η πρώτη της 

μεντορικής σχέσης και έχει διάρκεια  6 έως 12 μήνες. Συνήθως σε αυτή τη φάση 

υπάρχει η αναγνώριση ανάμεσα στη μεντορική δυάδα. 

Καλλιέργεια (Cultivation) 

 Η φάση της καλλιέργειας της σχέσης διαρκεί 2-5 χρόνια και ακολουθεί 

αμέσως μετά την πρώτη φάση. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής έχουμε το 
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αποκορύφωμα των λειτουργιών Μέντορινγκ, δηλαδή των λειτουργιών καριέρας και 

των ψυχοκοινωνικών. Σε αυτή τη φάση μεταφέρονται ότι θετικές σκέψεις έχουν 

δημιουργηθεί από την πρώτη φάση και σιγά σιγά εξαλείφονται οι όποιες αμφιβολίες 

υπάρχουν από τα μέλη της δυάδας καθώς επίσης αρχίζει να υπάρχει μια έλλειψη 

συνόρων της σχέσης. 

Διαχωρισμός (Separation) 

 Η τρίτη στη σειρά φάση, αυτή του διαχωρισμού, αφορά τον διαχωρισμό της 

δυάδας ο οποίος γίνεται συνήθως με έναν εκ των δύο τρόπων: είτε με αλλαγή 

επιχείρησης ενός εκ των δύο μελλών, είτε με ψυχολογικά κριτήρια. Σιγά σιγά 

επανέρχονται τυχόν αμφιβολίες από τα μέλη σχετικά με το μέλλον τους. Και τα δύο 

μέλη ουσιαστικά έχουν βγει από τη σχέση ή τουλάχιστον έχουν αφήσει την αρχική 

μορφή της σχέσης και πλέον ο Προστατευόμενος είναι έτοιμος να προχωρήσεις 

παραπέρα με περισσότερη σιγουριά. Σύμφωνα με την Kram (1985a) αυτή η φάση 

λόγω του ότι είναι η πιο δυσλειτουργική και ατελέσφορη θα πρέπει να τερματιστεί το 

συντομότερο, με το που αναγνωρισθεί και από τα δύο μέλη. 

Επαναπροσδιορισμός (Redefinition) 

 Πρόκειται για την τέταρτη σε σειρά φάση του Μέντορινγκ. Σε αυτό το σημείο, 

μετά την αναγνώριση της τρίτης φάσης και από τα δύο μέλη, θα πρέπει να ψάξουν 

τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να συνεργάζονται πλέον. Σημαντικά στοιχεία 

για να έχει αποτέλεσμα η φάση είναι να θεωρούνται ήδη συνεργάτες και φίλοι τα 

μέλη της δυάδας. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν διαφωνίες και εντάσεις με 

αποτέλεσμα την έλλειψη φιλικού κλίματος.  

Αν και οι μελετητές/ερευνητές έχουν υποστηρίξει στην πλειονότητά τους το 

μοντέλο της Kram (1985a), έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες σχετικές με τις 

φάσεις αυτές καθ’ αυτές. Ο Chao (1997) ήταν από τους ελάχιστους όπου σε έρευνά 

του σχετικά με τις φάσεις, επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του μοντέλου της Kram 

(1985a) αλλά προσπάθησε να επιβεβαιώσει και τις φάσεις του. Μελετώντας, λοιπόν, 

τα αποτελέσματα των προστατευόμενων σε κάθε φάση, ανακάλυψε πως στην πρώτη 

φάση, της μύησης, υπήρξαν οι λιγότερες λειτουργίες Μέντορινγκ. Σε άλλη έρευνα, 

του Pollock (1995), επιβεβαιώθηκε το γεγονός πως οι περισσότερες λειτουργίες 
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εφαρμόστηκαν στις αρχικές φάσεις της μεντορικής σχέσης και γινόντουσαν πιο 

συχνές κατά τις μεσαίες φάσεις. Επίσης ανακάλυψε πως οι ψυχοκοινωνικές 

λειτουργίες υπερτερούσαν των λειτουργιών για τη καριέρα. Αν και το μοντέλο της 

Kram (1985a) είναι ευρέως αποδεκτό, θα χρειαστούν περισσότερες μελέτες για ν 

επιβεβαίωση των θεωριών που αφορούν κάθε φάση ξεχωριστά. 

2.3 Λειτουργίες Mentoring 

Όπως προανέφερα, η Kram (1985b) καθόρισε τις δύο κύριες λειτουργίες που 

παρέχει ο Μέντορας στον Προστατευόμενο: τις λειτουργίες σχετικά με την καριέρα 

και τις ψυχοκοινωνικές λειτουργίες.  

2.3.1 Λειτουργίες Μέντορινγκ καριέρας (Career Mentoring Functions) 

 Εμπεριέχουν συμπεριφορές από τους Μέντορες προς τους Προστατευόμενους 

με σκοπό την συμβολή τους στην εργασιακή επιτυχία του Προστατευόμενου. 

Υπάρχει μία ευρεία γκάμα λειτουργιών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αρχικά 

η προστασία (sponsorship) αφορά την υποστήριξη του Προστατευόμενου σε 

περιπτώσεις προαγωγών ή άλλων ευκαιριών για την καριέρα του. Επίσης η έκθεση 

και διορατικότητα (exposure - visibility) αφορά τη δημιουργία ευκαιριών από τον 

Μέντορα προς τον Προστατευόμενο για την αλληλεπίδραση με ανωτέρους, οι οποίοι 

θα μπορούσαν να παρέχουν στον Προστατευόμενο κάποιο πλεονέκτημα. Οι 

λειτουργίες της εκγύμνασης (coaching) περιέχουν οδηγίες και στρατηγικές από τους 

Μέντορες ώστε ο Προστατευόμενος να φέρει εις πέρας μια εργασία. Εκτός από την 

προστασία που πρέπει να παρέχει ο Μέντορας, θετικό θα ήταν να αναθέτει εργασίες 

με υψηλό βαθμό δυσκολίας, έτσι ώστε ο Προστατευόμενος να είναι αναγκασμένος να 

αναπτύξει τις γνώσεις του και να βελτιώσει τις ικανότητές του ώστε να τις φέρει εις 

πέρας (Allen & Eby, 2007). 

2.3.2 Ψυχοκοινωνικές λειτουργίες (Psychosocial functions) 

Οι ψυχοκοινωνικές λειτουργίες αποσκοπούν σε πολύ διαφορετικούς στόχους. 

Πρόκειται για πιο προσωπικές πτυχές της μεντορικής σχέσης και στοχεύουν στην 

δημιουργία εργασιακής ταυτότητας και ανταγωνιστικότητας. Οι λειτουργίες καριέρας 

εξαρτώνται από την ικανότητα του Μέντορα, σε αντίθεση με τις ψυχοκοινωνικές οι 

οποίες έχουν ως βάση επιτυχίας την ποιότητα της μεντορικής σχέσης. Οι λειτουργίες 
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που εμπεριέχονται είναι οι: δημιουργία ρόλου, δηλαδή οι Μέντορες αποτελούν ένα 

είδος προτύπου για τους Προστατευόμενους,  αποδοχή – επιβεβαίωση, δηλαδή οι 

Μέντορες υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν και δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον, 

συμβουλευτική, η οποία επίσης συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος και φιλικότητα, δηλαδή η αμοιβαία συμπάθεια και αλληλεπίδραση 

εντός ή/και εκτός της επιχείρησης (Allen & Eby, 2007).  

 Οι περισσότεροι μελετητές και ερευνητές του Μέντορινγκ υποστηρίζουν τον 

παραπάνω διαχωρισμό της Kram όμως ενίστανται στο γεγονός πως η δημιουργία 

ρόλου εμπεριέχεται στις ψυχοκοινωνικές λειτουργίες. Αντί αυτού, υποστηρίζουν πως 

θα πρέπει να θεωρηθεί ως αυτούσια τρίτη λειτουργία (Scandura, 1992). Τέλος, οι 

Ragins και  Mc Farlin (1990) πρότειναν την κοινωνική και την πατρική ως δύο 

λειτουργίες που θα έπρεπε να προστεθούν.  

Όπως ανέφερα και παραπάνω τα οφέλη που αποκομίζει ένας 

Προστατευόμενος από τη σχέση Μέντορινγκ είναι υποκειμενικά και αντικειμενικά. 

Οι περισσότερες πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πως η σχέση ανάμεσα στο 

Μέντορινγκ και την εργασιακή επιτυχία είναι ανάλογη. Πιθανά οφέλη είναι οι 

προαγωγές, η εργασιακή επιτυχία, η οργανωσιακή δικαιοσύνη, η ικανοποίηση από 

την εργασία, η εργασιακή αφοσίωση κλπ. (Fagan & Walter, 1982, Scandura, 1997, 

Turban & Dougherty, 1994). 

 Οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει περισσότερες φορές λειτουργίες Μέντορινγκ 

παρουσίασαν να έχουν περισσότερες προαγωγές και μεγαλύτερη εργασιακή 

ικανοποίηση, εργασιακή αφοσίωση και ικανοποίηση από την δουλειά που τους έχει 

ανατεθεί σε σχέση με αυτούς που δεν έλαβαν ποτέ λειτουργίες Μέντορινγκ (Allen et 

al., 2004).   

2.4 Οι Ρόλοι που μπορεί να υιοθετήσει ένας Μέντορας 

Ανάλογα με τις λειτουργίες που παρέχει ένας Μέντορας, υιοθετεί και τον 

ανάλογο ή τους ανάλογους ρόλους. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να είναι δάσκαλος, 

σπόνσορας, εκγυμναστής, σύμβουλος, καθοδηγητής, συνήγορος, καταλύτης, φίλος, 

πληροφοριοδότης κ.α. Παρόλα αυτά οι ρόλοι που υιοθετεί ο Μέντορας και η θέση 

του Μέντορα, δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή εάν κάποιος υιοθετεί έναν ή 
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και όλους τους παραπάνω ρόλους, αυτό δεν σημαίνει πως αποτελεί Μέντορας. 

Αντιθέτως ένας Μέντορας σίγουρα πρέπει να υιοθετεί έναν ή και περισσότερους από 

τους παραπάνω ρόλους. Επίσης, είναι χρήσιμο να ξεχωρίζουμε την έννοια του 

Μέντορα από άλλες έννοιες όπως του εκγυμναστή (coach) καθώς οι λειτουργίες του 

πρώτου είναι πολύ διαφορετικές και πιο ολοκληρωμένες (Allen & Eby, 2007). 

2.5 Πιθανά Προβλήματα κατά τη διάρκεια μιας σχέσης Mentoring 

Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρουν οι εφαρμογές και του 

τυπικού, του άτυπου και οποιασδήποτε άλλης μορφής Μέντορινγκ, μπορούν να έχουν 

και αρκετά αρνητικά αποτελέσματα.  

Σαν ένα σύνηθες πρόβλημα παρουσιάζεται το οριακό Μέντορινγκ (marginal 

mentoring) όπου οι Προστατευόμενοι είτε αναφέρουν πως είναι οριακά 

ευχαριστημένοι είτε οριακά δυσαρεστημένοι (Ragins, Cotton, Miller, 2000). Στη 

δεύτερη περίπτωση, κυριαρχεί η άποψη πως από το να εφαρμόζεται το οριακό 

Μέντορινγκ, καλύτερα να μην εφαρμόζεται καθόλου Μέντορινγκ. Συνήθως, ο 

Προστατευόμενος του οριακού Μέντορινγκ δεν θέλει να μάθει με αποτέλεσμα να 

αποδίδει λιγότερο από τα προσδοκώμενα. Σαν αποτέλεσμα αυτού έχουμε τα λιγότερα 

δυνατά οφέλη από τη σχέση, αν και η σχέση καθαυτή και ο Μέντορας δεν 

επηρεάζονται αρνητικά (Eby & McManus, 2004). 

Εκτός από το οριακό Μέντορινγκ, υπάρχει και το Δυσλειτουργικό 

Μέντορινγκ (dysfunctional mentoring). Στην περίπτωση του Δυσλειτουργικού 

Μέντορινγκ η σχέση δεν παρέχει οφέλη για κανένα από τα μέλη (Scandura 1998). Ο 

Scandura (1998) υποστηρίζει πως αν και οι περισσότερες σχέσεις Μέντορινγκ έχουν 

θετικά αποτελέσματα, όταν προκύψει η δυσλειτουργία τότε θα υπάρξουν αρνητικές 

επιπτώσεις για τον Προστατευόμενο, ο οποίος θα αποκτήσει επιπρόσθετο άγχος και 

ίσως να θελήσει να παραιτηθεί. Επιπλέον τα αρνητικά συναισθήματα θα μπορούσαν 

να επιφέρουν προβλήματα και στην καριέρα των μελών και στον 

οργανισμό/επιχείρηση (Hunt and Michael 1983).  

Παρακάτω παρατίθεται ένας σύντομος πίνακας με πιθανά αρνητικά 

αποτελέσματα μιας σχέσης Μέντορινγκ.  
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Πίνακας 1: Πιθανά αρνητικά αποτελέσματα μιας σχέσης Mentoring (Watkins & 

Leigh, 2010, Προσαρμογή Πίνακα 22.1, σελ  542) 

 Πιθανή απογοήτευση 

 Μεγάλη ευθύνη με 

μικρό κέρδος 

 Η χαμηλή απόδοση του 

Προστατευόμενου 

Προστατευόμενος Απογοήτευση 

 Πολλή εξάρτηση από 

τον Μέντορα 

 Ζήλια 

 Ο Μέντορας 

πιστώνεται την δουλειά 

που κάνει 

  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Μέντορινγκ χρησιμοποιείται για 

συγκεκριμένους σκοπούς, για τους οποίους όμως δεν είναι προορισμένο. Για να 

αποφεύγονται πολλά από τα παραπάνω προβλήματα, θα πρέπει να γνωρίζουμε πότε 

πρέπει και πότε δεν πρέπει να εφαρμόζεται το Μέντορινγκ. 

 Αρχικά σε περιπτώσεις αντιμετώπισης της διαφορετικότητας, το Μέντορινγκ 

μπορεί να προσφέρει λύσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να σταθεί ως 

μία μόνιμη λύση. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες ενέργειες της επιχείρησης τις 

οποίες και θα πλαισιώνει.  

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια ανταμοιβή προς τον εργαζόμενο 

καθώς έτσι  θα υπάρξει ζήλια και αρνητική ανταγωνιστικότητα μέσα στην 

επιχείρηση/ οργανισμό. Το να αισθάνεται ένας εργαζόμενος σημαντικός και 

ξεχωριστός συμβάλλει στην απόδοσή του, την ικανοποίηση του και την αποφυγή 

παραίτησης. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που ο Προστατευόμενος τα εκλαμβάνει σε 

Επιχείρηση/ 

Οργανισμός 

Διακοπές στην 

καθημερινή εργασία 

  Ένταση λόγω αδικίας 

 Δυσκολία τερματισμού 

της μεντορικής σχέσης 

Μέντορας Δέσμευση χρόνου 

 Ζήλια για τις ευκαιρίες 

που δίνονται στον 

Προστατευόμενο 
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μεγαλύτερο βαθμό ή τα αναγνωρίζει με εσφαλμένο τρόπο, τότε θα υπάρξουν 

αρνητικές συνέπειες. 

Ακόμη, το Μέντορινγκ δεν είναι κατάλληλο όταν δεν συμβαδίζει με την 

κουλτούρα της επιχείρησης/ οργανισμού ή με την ηγεσία. Έχει αποτελέσματα μόνο 

όταν θωρείται από όλους ως κάτι σημαντικό και προσοδοφόρο.  

Τέλος το Μέντορινγκ θα έπρεπε να συνδέεται με την διαχείριση απόδοσης 

μέσω της ενσωμάτωσής του στους στόχους του Μέντορα. Έτσι το να σπαταληθεί 

χρόνος και κόπος για την εφαρμογή του Μέντορινγκ θα είναι πάντα αναμενόμενο και 

θεμιτό. 

2.6 Οι κύριες μορφές σχέσεων Mentoring 

Εκτός από τη σύγχυση σχετικά με τον ορισμό του Mentoring, υπάρχει εδώ και 

αρκετά χρόνια η σύγχυση σχετικά και μετά είδη του. Το πώς διαχωρίζονται οι 

διάφορες σχέσεις Mentoring και με ποια κριτήρια, έχει απασχολήσει αρκετά τους 

ερευνητές.  

Υπάρχουν αρκετά εναλλακτικά είδη Μέντορινγκ όπως επίσης και πολλοί 

ρόλοι για τα μέλη της μεντορικής σχέσης. Στα είδη του Μέντορινγκ περιλαμβάνονται 

το έμμεσο και το άμεσο Μέντορινγκ, το ομαδικό, το διαπολιτισμικό, το εξ’ 

αποστάσεως, το Μέντορινγκ που βασίζεσαι στην απόδοση και το αντίστροφο 

Μέντορινγκ.  

Το πρώτο είδος, το έμμεσο ή άμεσο αφορά την δημιουργία ικανοτήτων. Το 

Μέντορινγκ που βασίζεται στην απόδοση αποτελείται από μία μεγάλη διαδικασία η 

οποία εστιάζει στα αποτελέσματα της απόδοσης. Βοηθά στο να κατανοήσουν οι 

εργαζόμενοι τι χρειάζεται ώστε να πετύχουν και συνδέει την απόδοσή τους με τους 

στόχους της επιχείρησης/οργανισμού (Abbott, 2000).  

Το αντίστροφο Μέντορινγκ αφορά τη διαδικασία μεταφοράς γνώσεων από 

έναν νεότερο εργαζόμενο προς ένα μεγαλύτερο. Το εξ’ αποστάσεως Μέντορινγκ 

«μιμείται» τα θετικά αποτελέσματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς μεταξύ 

άλλων καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις. Έτσι μπορεί ο εργαζόμενος να 

λαμβάνει λειτουργίες Μέντορινγκ ενώ βρίσκεται στην κυριολεξία στην άλλη άκρη 
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της γης. Τέλος αυτό το είδος Μέντορινγκ μπορεί να έχει μεγάλη επιτυχία στους νέους 

σε ηλικία εργαζομένους, καθώς αυτοί είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το 

διαδίκτυο (Watkins & Leigh, 2010). 

Φτάνοντας σε ένα αδιέξοδο και μετά από πολλές έρευνες, υπήρξε η κοινή 

άποψη πως το Mentoring το συναντάμε κυρίως με 2 μορφές,  την Τυπική μορφή του 

(Formal) Mentoring και την Άτυπη μορφή του (Allen, Eby, 2007). 

Στις μεντορικές σχέσεις όπου τα δύο μέλη τους έρχονται σε επαφή μέσω ενός 

τρίτου, τότε έχουμε τις περιπτώσεις της Τυπικής μορφής Μέντορινγκ (Formal 

Mentoring). Έτσι η μεντορική δυάδα ανήκει πλέον σε ένα επίσημα δομημένο 

μεντορικό πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση όταν μια μεντορική σχέση προκύπτει 

αυθόρμητα, με  τη θέληση του Μέντορα και του Προστατευόμενου, τότε πρόκειται 

για μια σχέση Άτυπης Μορφής Μέντορινγκ (Informal Mentoring).  

Το άτυπο Μέντορινγκ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια κατεύθυνση και μια 

επικοινωνία που συνήθως είναι τυχαία και βασίζεται στην κοινωνικότητα. Συνήθως οι 

στόχοι εμφανίζονται στην πορεία και δεν προκαθορίζονται και η συνάντηση του 

Μέντορα και του Προστατευόμενου είναι τυχαία και δεν παρεμβάλλεται η 

επιχείρηση/οργανισμός.  Βέβαια υπάρχει ο φόβος της ασυνέπειας λόγω αυτής της 

έλλειψης τυπικότητας. Τα μέλη της μεντορικής δυάδας μπορούν να αλλάξουν μορφή 

ή και ολόκληρους τους στόχους οποτεδήποτε και αυτό θα εξαρτηθεί από το τι 

χρειάζονται αμφότεροι καθώς ωριμάζει η σχέση καθώς επίσης και από τις αλλαγές 

στου στόχους της επιχείρησης (Watkins & Leigh, 2010). 

Αντιθέτως το τυπικό Μέντορινγκ περιγράφεται ως μία δομή με διαδικασίες 

που στοχεύουν σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο μέσω της εξέλιξης της καριέρας, την 

προσωπική ανάπτυξη και την δημιουργία ικανοτήτων από τους εργαζόμενους. 

Ωστόσο δεν λείπει εντελώς ο αυθορμητισμός και η οικειότητα, καθώς τα δύο μέλη 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε εκδηλώσεις της επιχείρησης και να συζητήσουν για 

θέματα έξω-επιχειρησιακά. Στην περίπτωση εφαρμογής ενός προγράμματος 

Μέντορινγκ θέτονται συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένος χρόνος και διαδικασίες. 

Τα αποτελέσματα μπορούν να έχουν τη μορφή προσωπικών στόχων του εργαζομένου 

με το να καινοτομεί και με το να δημιουργεί σχέδια ανάπτυξης. Όσον αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι στόχοι, εξετάζεται η δομή όλου του 
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προγράμματος, ο σκοπός του, τα θέλω της επιχείρησης, η στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί, οι προσωπικές επιλογές του Προστατευόμενου όπως επίσης και η 

επάρκεια της επιχείρησης σε πόρους, όπως η τεχνολογία, το μπάτζετ και η γνώση.  

Επιπλέον, υπάρχει και το Μέντορινγκ που εστιάζει στη διαφορετικότητα. Με 

τον όρο διαφορετικότητα εννοούνται η φυλή ,το φύλο, η θρησκεία, οι σεξουαλικές 

προτιμήσεις, η ηλικία κλπ. Σε πολλές περιπτώσει τυγχάνει να μην δίνονται επαρκείς 

λειτουργίες Μέντορινγκ σε έγχρωμους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να μην 

εξελίσσονται όπως θα μπορούσαν. Τα πιο συνήθη προγράμματα είναι αυτά που 

αφορούν το φύλο και την εθνικότητα    

Οι κύριες περιοχές όπου εφαρμόζονται αυτές οι δύο μορφές Μέντορινγκ είναι 

τρείς: α. Μέντορινγκ των Νέων (Youth Mentoring), β. Εργασιακό Μέντορινγκ 

(Workplace Mentoring) και γ. Μέντορινγκ Φοιτητή – Σχολής (Student – Faculty 

Mentoring). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το Μέντορινγκ Φοιτητή – Σχολής ή 

αλλιώς Ακαδημαϊκό Μέντορινγκ, παίρνει συνήθως τυπική μορφή. Το εργασιακό και 

των νέων συνήθως ανήκουν στην άτυπη μορφή. 

Ενδεχομένως αυτή η διαφορά ανάμεσα στο Μέντορινγκ Άτυπης μορφής και 

σε αυτό της Τυπικής,  να φαίνεται ασήμαντη, αλλά αντιθέτως είναι πολύ σημαντική. 

Μέσα στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί στοιχεία σχετικά με σημαντικές διαφορές 

τους όσον αφορά το Εργασιακό Μέντορινγκ. Οι διαφορές αυτές έγιναν αντιληπτές 

στη μελέτη της «ποσότητας» του Μέντορινγκ που παρέχεται και τις επιπτώσεις αυτού 

στα αποτελέσματα που αφορούν τους Προστατευόμενους (Chao, Walz, & Gardner, 

1992, Ragins & Cotton, 1999).  

Οι Cavell, Meeham, Heffer και  Holliday (2002) υποστηρίζουν πως το κάθε 

είδος Μέντορινγκ αποδίδει καλύτερα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως για 

παράδειγμα το Άτυπο που αποδίδει καλύτερα στο Μέντορινγκ των Νέων. 

Γενικότερα, το κατά πόσο μία μεντορική σχέση κινείται στα όρια της μιας ή της 

άλλης μορφής, εξαρτάται από τη μορφή της σχέσης. 

Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την μορφή της σχέσης και 

κατ’ επέκταση καθορίζουν το είδος του Μέντορινγκ: 
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α. Η Μύηση στη σχέση (Relationship Initiation) και β. η Δόμηση της σχέσης 

(Relationship Structure) (Eddy, Tannenbaum, Alliger, D’ Abate & Givens, 2001). 

Η Μύηση στη σχέση αναφέρεται στο κατά πόσο συμβάλλουν ο Μέντορας και 

ο Προστατευόμενος στη δημιουργία της μεντορικής σχέσης. Εδώ υπάρχουν κυρίως 

τρεις περιπτώσεις. Στο ένα άκρο έχουμε τη δημιουργία της σχέσης από ένα τρίτο 

πρόσωπο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των μελών της δυάδας. Αυτή η 

διαδικασία λαμβάνει χώρα συνήθως στο εργασιακό Μέντορινγκ και την αναλαμβάνει 

κάποιος ανώτερος ή υπεύθυνος προσωπικού ή  πραγματοποιείται μέσω 

προγράμματος. Το «ταίριασμα» γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως για 

παράδειγμα τα δημογραφικά στοιχεία, τα ενδιαφέροντα, τον τομέα εργασίας κλπ 

(Allen & Eby, 2007).  

Στο άλλο άκρο βρίσκεται η απολύτως τυχαία επιλογή των μελών της δυάδας 

και η αυτούσια και αμφίπλευρη θέληση για συμμετοχή. Αυτές οι σχέσεις είναι 

παρόμοιες με τις κοινωνικές και αυτή η μορφή Μέντορινγκ είναι παρούσα στον 

οργανισμό όπου έγινε η συγκεκριμένη έρευνα.  

Στο μέσο βρίσκονται τα προγράμματα Μέντορινγκ για νέους, όπου συνήθως 

λόγω οικονομίας χρόνου δημιουργούνται λίστες με υποψήφιους Προστατευόμενους 

και Μέντορες, βασιζόμενες σε κριτήρια όπως το φύλο ή η εθνικότητα και καλούνται 

οι ίδιοι να φτιάξουν με τη δική τους θέληση τη δυάδα Μέντορινγκ (Allen & Eby, 

2007).  

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το κατά πόσο εμπλέκονται τα υποψήφια μέλη 

της μεντορικής δυάδας στην επιλογή, καθώς θα έχει αντίκρισμα στην εξέλιξη αυτής 

της σχέσης (Allen et al., 2006).  Όπως υποστηρίζουν οι Graziano & Musser (1982), η 

ομοιότητα και η αρέσκεια θα είναι πιο έντονα όσο περισσότερο εμπλέκονται τα 

υποψήφια μέλη στην αρχική επιλογή, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη στοιχείων όπως η 

εμπιστοσύνη και η αφοσίωση (Levinger, 1979).  

Ο δεύτερος παράγοντας είναι αυτός της β. Δόμησης της σχέσης. Αυτός ο 

παράγοντας αφορά το κατά πόσο είναι προαποφασισμένοι οι στόχοι της μεντορικής 

σχέσης, οι κατευθύνσεις, οι τρόποι συμπεριφοράς μέσα στη σχέση και η διάρκεια της 

σχέσης. Υπάρχει μία περίοδος που ονομάζεται περίοδος εκπαίδευσης (training 
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period) κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να διασαφηνιστούν όλα τα παραπάνω. 

Οι περίοδοι εκπαίδευσης είναι πιο συνήθεις στα προγράμματα Μέντορινγκ για νέους 

Σε μικρότερο βαθμό τις συναντάμε στο εργασιακό Μέντορινγκ και σχεδόν σε 

μηδενικό βαθμό στα εκπαιδευτικά προγράμματα (Allen & Eby, 2007). 

Το περιεχόμενο κάθε προγράμματος Μέντορινγκ εξαρτάται από τους στόχους 

που έχουν τεθεί, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τη μεντορική δυάδα. Στο 

εργασιακό Μέντορινγκ το περιεχόμενο στοχεύει σε ζητήματα όπως η 

κοινωνικοποίηση ενός εργαζομένου (Eddy et al., 2001), στο Μέντορινγκ των νέων 

στη χρήση ουσιών ή στην απόδοση στο σχολείο και στα ακαδημαϊκά προγράμματα 

μπορεί να στοχεύει στην αύξηση συμμετοχής των φοιτητών που ανήκουν σε 

μειονότητα (Allen & Eby, 2007). 

 Η τυπικότητα της μεντορικής σχέσης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη καθώς 

αυτή θέτει τα όρια όσον αφορά το πότε θα αλληλεπιδρούν τα μέλη, το πώς θα 

αλληλεπιδρούν και σε τι βαθμό. Σε περίπτωση που τεθούν πολύ συγκεκριμένα όρια 

είτε σε χρονικό περιθώριο, είτε σε μέρη αλληλεπίδρασης και επικεντρωθεί το 

πρόγραμμα σε συγκεκριμένους μεμονωμένους στόχους, τότε θα υπάρξει πρόβλημα με 

τη θέληση και την καλή διάθεση της μεντορικής δυάδας. Μπορεί ο προκαθορισμός 

των ρόλων και των στόχων να κάνει τη σχέση πιο ξεκάθαρη αλλά παρόλα αυτά η 

έλλειψη του αυθορμητισμού οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα και δυσλειτουργίες. 

Ειδικά ο χρονικός περιορισμός μπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και συνέργειας (Kram, 1985c). 

2.6.1 Τυπικό (Formal) Mentoring - Άτυπο (Informal) Mentoring 

Υπάρχουν λοιπόν σαφείς διαφορές ανάμεσα στην άτυπη κα την τυπική μορφή του 

Μέντορινγκ. Οι ευδιάκριτες διαφορές που μας βοηθούν να χαρακτηρίσουμε μια 

σχέση Μέντορινγκ ως τυπικής μορφής ή ως άτυπης προκύπτουν από τα παρακάτω 3 

στοιχεία: 

 Τον τρόπο έναρξης της σχέσης 

 Την δομή της σχέσης 

 Τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη σχέση 
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Έναρξη. 

Αρχίζοντας με την έναρξη μιας άτυπης μορφής (informal) σχέσης, αυτή βασίζεται 

στην αμοιβαία αναγνώριση των δύο μελών και στη θέλησή τους να ικανοποιήσουν τις 

εργασιακές τους ανάγκες. Από τη μία μεριά οι Μέντορες αναζητούν 

Προστατευόμενους οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό στην αρχή της 

δικής τους καριέρας με αποτέλεσμα στη σχέση να συμπεριλαμβάνονται Μέντορες 

παραγωγικοί και με θέληση να συνεισφέρουν στις μελλοντικές γενεές (Erikson, 

1963). 

 Στις σχέσεις άτυπης μορφής, οι Μέντορες συνήθως βρίσκονται κοντά στο 

μέσο της καριέρας τους και τείνουν να επανακαθορίζουν τους στόχους τους. Επίσης η 

παραγωγικότητά τους, τους οδηγεί στην περεταίρω εξέλιξη και αποφυγή της 

στασιμότητας στην καριέρα τους (Erikson, 1963, Kram, 1985b, Levinson, Darrow, 

Klein & McKee, 1978).  

 Οι Προστατευόμενοι στην ουσία επιλέγουν ένα εργασιακό μοντέλο, έναν 

ρόλο που θα ήθελαν να υιοθετήσουν. Αυτό το πετυχαίνουν επιλέγοντας τον Μέντορα 

με το κατάλληλο εργασιακό φόντο. Συνήθως βρίσκονται στην αρχή της καριέρας 

τους και ο ρόλος τους βοηθά να ξεπεράσουν γρήγορα τη φάση της προσαρμογής. Η 

πλειονότητα των σχέσεων Μέντορινγκ μπορεί να παραλληλιστεί με τις σχέσεις γονέα 

– παιδιού (Ragins, Cotton, 1999). 

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό της άτυπης μορφής είναι η αμοιβαία ικανότητα 

και άνεση των δύο μελών της σχέσης. Οι Μέντορες τείνουν να επιλέγουν 

Προστατευόμενους με αυξημένη αποδοτικότητα και με πολλά υποσχόμενες 

δυνατότητες ενώ οι Προστατευόμενοι τείνουν να επιλέγουν με την ίδια λογική τους 

Μέντορες. Γενικότερα, τα μέλη της μεντορικής δυάδας επιλέγουν άτομα που τους 

είναι ευχάριστο να συνεργαστούν και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία 

για την ανάπτυξη της μεντορικής σχέσης (Kram 1983, 1985b).  

Περνώντας στην τυπική μορφή (formal) Μέντορινγκ, τα μέλη της μεντορικής 

σχέσης επιλέγονται από κάποιον υπεύθυνο με βάση τις αιτήσεις που έχει κάνει ο 

καθένας σχετικά με τον υποψήφιο Μέντορα ή Προστατευόμενο (Douglas 1997, 

Gaskill, 1993, Murray, 1991). Υπάρχει μια έντονη έλλειψη άνεσης και εμπιστοσύνης 
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καθώς τα μέλη συναντώνται πρώτη φορά στην διαδικασία έναρξης. Λόγω αυτού του 

γεγονότος οι ψυχοκοινωνικές λειτουργίες και οι λειτουργίες συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας θα λείπουν. Η δυσπιστία έγκειται στο γεγονός πως κανένα από τα δυο 

μέλη δεν κάνει μόνο του την επιλογή. Αφενός ο Μέντορας φοβάται πως θα έχει ένα 

Προστατευόμενο με μικρές δυνατότητες ενώ ο Προστατευόμενος φοβάται πως θα 

έχει κάποιον Μέντορα επαρκή σε ικανότητες (Gaskill, 1993, Murray,1991, Phillips-

Jones, 1983). 

Δομή. 

Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, τη δομή της σχέσης, αυτή αφορά τη 

διάρκεια (length) και την τυπικότητα της (formality). Στις σχέσεις άτυπης μορφής η 

διάρκεια βρίσκεται μεταξύ 3 έως 6 χρόνων (Kram, 1985b) ενώ μπορούν να 

παρευρίσκονται στις συναντήσεις τους ανεξαρτήτου χρόνου και χώρου αλλά όποτε το 

επιθυμούν οι ίδιοι. Όσον αφορά τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, δεν είναι 

αναγκαίο να προκαθοριστούν αλλά απλώς προκύπτουν και εξελίσσονται με το 

πέρασμα του χρόνου και προσαρμόζονται πάνω στις εργασιακές ανάγκες των δύο 

μελών 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν με βάση τη δομή της σχέσης της άτυπης 

μορφής Μέντορινγκ δεν είναι άμεσα αντιληπτά και χρειάζονται περισσότερο χρόνο 

για να προκύψουν σε σύγκριση με την τυπική μορφή. Οι ψυχοκοινωνικές 

(psychosocial) λειτουργίες και οι λειτουργίες ανάπτυξης της καριέρας (career 

development) χρειάζονται περισσότερο χρόνο ώστε να αποδώσουν σωστά. Παρόλα 

αυτά, θετικό είναι το στοιχείο πως τα αποτελέσματα διαρκούν και μετά το πέρας των 

σχέσεων (Kram, 1985b) και τα οφέλη από τη σχέση Μέντορινγκ διαρκούν 

περισσότερο.  

Η δομή της σχέσης επηρεάζει και τους εργασιακούς στόχους, όπου στην 

άτυπη μορφή γίνονται μακροπρόθεσμοι και οι ανάγκες καριέρας των 

προστατευόμενων θεωρούνται πιο σημαντικές από αυτές της επιχείρησης. Αυτό το 

γεγονός έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την μετακίνηση των προστατευόμενων σε άλλη 

επιχείρηση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές (Arthur & Russeau, 1996, Hall & 

Mirvis, 1996). 
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 Στις σχέσεις της τυπικής μορφής, οι Προστατευόμενοι έχουν την αίσθηση πως 

η αναγκαιότητα υπερισχύει της θέλησης των μεντόρων, δηλαδή, πιστεύουν πως οι 

Μέντορες ασχολούνται μαζί τους επειδή έτσι είναι ο κανονισμός από την επιχείρηση 

και όχι γιατί πιστεύουν στις δυνατότητές τους. Επιπλέον οι Προστατευόμενοι 

αισθάνονται αναλώσιμοι καθώς πρόκειται για βραχυπρόθεσμη σχέση και την θέση 

τους θα πάρουν και άλλοι έπειτα. Αυτοί οι παράγοντες μετριάζουν την δημιουργία 

των ψυχοκοινωνικών λειτουργιών και δεν επιτρέπουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στη 

μεντορική σχέση. 

 Επιπροσθέτως, οι τυπικής μορφής μεντορικές σχέσεις εστιάζουν σε 

βραχυπρόθεσμους στόχους καριέρας, αναλόγως της θέσης του Προστατευόμενου 

(Geiger – DuMond & Boyle, 1995, Gray, 1988, Murray, 1991) κάτι που έρχεται σε 

αντίθεση με ότι ανέφερα παραπάνω για τις άτυπης μορφής σχέσεις. 

Διαδικασίες. 

Το τρίτο στοιχείο αφορά τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη σχέση. 

Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις διαδικασίες: 

1. Το κίνητρο του Μέντορα. 

2. Οι ικανότητες επικοινωνίας  και εκπαίδευσης του Μέντορα. 

3. Αποφυγή της ευνοιοκρατίας. 

4. Επαγγελματική ανέλιξη. 

Είναι πολύ λογικό οι Μέντορες της άτυπης μορφής να έχουν περισσότερα 

κίνητρα για τη συμμετοχή τους σε μια μεντορική σχέση, καθώς είναι κάτι που οι ίδιοι 

το επιλέγουν για τον εαυτό τους. Αντιθέτως ο Μέντορας της τυπικής μορφής 

συμμετέχει αναγκαστικά επειδή έτσι το ορίζει το πρόγραμμα Μέντορινγκ ή ο 

προϊστάμενος του. Η συμμετοχή του τελευταίου δείχνει μια καλή διάθεση να 

βοηθήσει την εταιρεία/επιχείρηση/οργανισμό και η οποία ενδέχεται να τον βοηθήσει 

στην αναγνωρισιμότητα του (Ragins & Cotton, 1991). 

Οι ικανότητες επικοινωνίας και εκπαίδευσης των μεντόρων της τυπικής 

μορφής, συνήθως δεν είναι επαρκείς (Kram 1985b, 1986). Πάντα ο προτεινόμενος 

από την επιχείρηση Μέντορας έχει τις καλύτερες συστάσεις όσον αφορά τις 
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ικανότητες αυτές, αλλά σε περίπτωση που δεν ισχύουν ο Προστατευόμενος 

απογοητεύεται και η σχέση δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι  

Προστατευόμενοι τείνουν να επιλέγουν Μέντορες που επικοινωνούν εύκολα και που 

πιστεύουν πως μπορούν να τους εκπαιδεύσουν κατάλληλα (Kalbfleish & Davies, 

1993, Olian et al., 1988). 

Με τον όρο ευνοιοκρατία εννοείται η εύνοια που αποδίδει σε έναν 

Προστατευόμενο ο μέντοράς του σε σχέση με άλλους εργαζομένους. Πρόκειται για 

ένα στοιχείο που περιορίζει την αποτελεσματικότητα του τυπικού Μέντορινγκ καθώς 

για την αποφυγή της ευνοιοκρατίας, σε πολλές επιχειρήσει, επιλέγονται τα μέλη της 

μεντορικής δυάδας με βάση το ότι θα προέρχονται από διαφορετικά τμήματα ή 

λειτουργίες της επιχείρησης ( Douglas 1997, Murray, 1991). Αυτό το γεγονός 

δυσχεραίνει τη δημιουργία σωστών βάσεων για τη μεντορική σχέση καθώς οι 

περισσότερες δημιουργούνται με βάση τα κοινά εργασιακά ενδιαφέροντα, τις κοινές 

εργασιακές λειτουργίες και τα κοινά εργασιακά μονοπάτια. Οι Μέντορες της τυπικής 

μορφής, επιλέγοντας Προστατευόμενο από διαφορετικό τμήμα περιορίζει τα κοινά 

τους εργασιακά χαρακτηριστικά  με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αποτελεσματική 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας για τον Προστατευόμενο. 

Τέλος, οι Μέντορες της άτυπης μορφής, είναι συνήθως πιο πρόθυμοι να 

παρέχουν υπηρεσίες για την ανέλιξη της καριέρας του Προστατευόμενου. Αυτό 

συμβαίνει διότι βρίσκονται ουσιαστικά σε μια δημόσια σχέση εντός της επιχείρησης, 

κάθε παρόμοια προσπάθεια μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέσο της ανέλιξης του ιδίου 

του Μέντορα μέσω του Προστατευόμενου. Το γεγονός αυτό δεν συμβαίνει στη άτυπη 

μορφή όπου οι Μέντορες είθισται να θέτουν προκλήσεις και δύσκολες εργασίες 

στους Προστατευόμενους καθώς και να τους στηρίζουν κατά τη διάρκεια αυτών 

(Kram, 1983, Scandura, 1992). 

2.6.2 Εργασιακό Mentoring (Workplace Mentoring) 

Όπως αναφέρθηκα στην αρχή, το Μέντορινγκ υπάρχει από τα αρχαία χρόνια. 

Παρόλα αυτά το εργασιακό Μέντορινγκ ξεκίνησε να μελετάται και να παρουσιάζει 

ενδιαφέρον τις τελευταίες δύο δεκαετίες περίπου. Οι πιο σημαντικοί μελετητές τους 

είναι οι: Levinson, Darrow, Klein, McKee και Kram. Οι μελέτες όλων των 

προαναφερθέντων υποστήριξαν πως το εργασιακό Μέντορινγκ παίζει πολύ 
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σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ανάπτυξη της καριέρας (career development) (Kram 

1985a, Roche, 1979, Vertz, 1985). 

Το εργασιακό Μέντορινγκ αφορά μία μεντορική σχέση ανάμεσα σε έναν 

έμπειρο εργαζόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Μέντορα  και σε έναν 

λιγότερο έμπειρο εργαζόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του 

Προστατευόμενου. Σκοπός αυτής της σχέσης είναι η ανάπτυξη και εξέλιξη του 

Προστατευόμενου στους τομείς του επαγγέλματος και του εαυτού του (Kram, 1985a). 

Ο Μέντορας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έμπειρος εργαζόμενος όπως για 

παράδειγμα ένας απλός συνάδελφος, υπεύθυνος, προϊστάμενος κλπ. Θα μπορούσε 

επίσης να πρόκειται και για εργαζόμενο κάποιας άλλης επιχείρησης (Eby, 1997, 

Kram and Isabella, 1985, Scandura and Schriesheim, 1994).  

Σε κάθε χώρο αλλάζει ο τύπος του Μέντορινγκ όπως επίσης και τα 

χαρακτηριστικά του Μέντορα και του Προστατευόμενου. Στο εργασιακό Μέντορινγκ 

δύο είναι οι κύριοι τύποι υποστήριξης που παρέχονται από τον Μέντορα στον 

Προστατευόμενο:  

1. Υποστήριξη σχετικά με την καριέρα του Προστατευόμενου. Μέσω αυτής 

επιτυγχάνεται η προετοιμασία του Προστατευόμενου ώστε να ανελιχθεί 

εργασιακά και να μάθει να λειτουργεί σωστά μέσα στην επιχείρηση. Κάποιες 

από τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο Μέντορας είναι η προστασία του 

Προστατευόμενου , η διορατικότητα και η εκγύμναση (coaching) του.  

2. Η Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όπου ο Μέντορας βοηθά τον 

Προστατευόμενο να δημιουργήσει την δική του εργασιακή ταυτότητα και να 

καταστεί ανταγωνίσιμος. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Μέντορας 

είναι η αποδοχή, η επιβεβαίωση, η συμβουλευτική, η δημιουργία ρόλου και η 

φιλικότητα (Kram, 1985a, Noe, 1988a). 

Το εργασιακό Μέντορινγκ αντιμετωπίζεται συχνά ως μια εμπειρία του 

Προστατευόμενου, στην αρχή της καριέρας του, η οποία θα έχει μακράς διάρκειας 

επιπτώσεις στην καριέρα και την προσωπικότητα του (Noe, Greenberger & Wang 

2002, Phillip-Jones 1982, Stumpf & London, 1981).  
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Τα αποτελέσματα του εργασιακού Μέντορινγκ διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: σε υποκειμενική επιτυχία στην εργασία, όπως η ικανοποίηση από την 

εργασία και η εργασιακή αφοσίωση  και σε αντικειμενική επιτυχία, όπως οι 

προαγωγές (Allen et al., 2004). 

 Εκτός όμως από τα θετικά του εργασιακού Μέντορινγκ, υπάρχουν και τα 

αρνητικά του στοιχεία. Οι περισσότερες σχέσεις Μέντορινγκ σε εργασιακό 

περιβάλλον δημιουργούνται αυθόρμητα από την κοινή θέληση των δύο μελών (Allen, 

Eby, 2007).  Σε πολλές περιπτώσεις όμως εφαρμόζονται σχέσεις τυπικής μορφή 

Μέντορινγκ, από τις επιχειρήσεις. Σε προηγούμενο κεφάλαιο ανέλυσα τα αρνητικά 

και τα θετικά και των δύο τύπων Μέντορινγκ, δίνοντας σαφώς ένα προβάδισμα στην 

άτυπη μορφή όταν πρόκειται για εργασιακό Μέντορινγκ. Τα προγράμματα τυπικής 

μορφής έχουν συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα και τα μέλη επιλέγονται 

από κάποιο τρίτο πρόσωπο (Eddy eta al., 2001). Όμως κατά τους Chao et al. (1992), 

Fagenson-Eland, Marks και Amendola (1997) και τους Ragins και Cotton (1999), το 

τυπικό Μέντορινγκ είναι λιγότερο αποτελεσματικό στην παροχή προσωπικής και 

εργασιακής ανάπτυξης του Προστατευόμενου, σε αντίθεση με το άτυπο. 

2.6.3 Πιο Πρόσφατα είδη σχέσεων Mentoring 

Στη βιβλιογραφία εκτός από τα προαναφερθέντα είδη του Μέντορινγκ, 

μπορούμε να συναντήσουμε και άλλου είδους μορφές. Με την πάροδο των ετών και 

με την εξέλιξη των θεωριών αλλά και των εφαρμογών του Μέντορινγκ, έχουν 

προκύψει ορισμένες νέες μορφές του ώστε να καλύψουν τις όλο και αυξανόμενες 

ανάγκες για Μέντορινγκ. Από τα μοντέλα σχέσεων πρόσωπο με πρόσωπο όπως της  

Kram (1983,1985a) έχουμε πλέον τις  μεντορικές σχέσεις μέσω των ηλεκτρονικών 

μέσων και του διαδικτύου.  

Κάθε τομέας εφαρμογής Μέντορινγκ έχει τις δικές του ανάγκες αλλά και 

δυνατότητες με αποτέλεσμα το Μέντορινγκ που πρόκειται να εφαρμοστεί, να πρέπει 

να προσαρμόζεται, όσον αφορά τον τύπο του, το είδος του, τις λειτουργίες του  κλπ. 

Ενδεικτικά, μερικές από τις  πιο διαδεδομένες μορφές Μέντορινγκ οι οποίες έχουν 

προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής: 
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 To Πολλαπλό Mentoring  (Multiple). Οι Kram (1983), Henderson (1985), Baugh, 

Lankau, & Scandura (1996) υποστηρίζουν πως οι εργαζόμενοι έχουν πάνω από 

έναν Μέντορα κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Αυτό μπορεί να συμβεί καθώς 

ο Προστατευόμενος ενδέχεται να κρατήσει φιλικές σχέσεις με έναν Μέντορα , 

ενώ ταυτόχρονα είναι Προστατευόμενος ενός νέου Μέντορα. Επίσης 

υποστηρίζεται πως οι εργαζόμενοι έχουν κατά μέσο όρο 2 με 3 Μέντορες στην 

καριέρα τους, αν όχι και περισσότερους. Επιπλέον υπάρχει η πεποίθηση πως 

έχοντας πάνω από έναν Μέντορα, τα οφέλη του Μέντορινγκ αυξάνονται. Το 

αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη εργασιακή αφοσίωση, μεγαλύτερη ικανοποίηση, 

θέληση για διεκπεραίωση εργασιών διαφορετικών αντικειμένων κλπ. Τέλος, από 

την μεντορική δυάδα περνάμε σε μια νέα εποχή ενός δικτύου Μέντορινγκ 

(Higgins & Kram, 2001). Πρόκειται, λοιπόν, για ένα συνδυασμό σχέσεων 

Μέντορινγκ μεταξύ Προστατευόμενου και μεντόρων. 

 Το Ομαδικό Mentoring (Team). Οι βάσεις του ομαδικού Μέντορινγκ είναι η 

εκγύμναση καριέρας (career mentoring), η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και η 

διαμόρφωση ρόλου, με βάση τον Williams (2000). Σε αυτή τη μορφή 

Μέντορινγκ, τον ρόλο του Μέντορα τον εκπροσωπεί ο ηγέτης και αναλαμβάνει 

μία ομάδα εργαζομένων. Οι σχέσεις που υφίστανται σε αυτή τη μορφή 

Μέντορινγκ αφορούν διαφορετικές δυάδες στις οποίες ο Μέντορας είναι το ίδιο 

πρόσωπο. Επιπλέον, οι Προστατευόμενοι αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους οπότε 

υπάρχουν και σχέσεις Μέντορινγκ μεταξύ τους. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις 

το Μέντορινγκ παρέχεται περισσότερο από Προστατευόμενο σε 

Προστατευόμενος παρά από Μέντορα σε Προστατευόμενο, με αποτέλεσμα την 

ομοιογένεια σε στόχους, κουλτούρα και τρόπο σκέψης (Knouse, 2001). 

 Mentoring κατευθυνόμενο από τις υπάρχουσες ανάγκες (Needs - driven). 

Πρόκειται για τη θεωρία που ανέπτυξαν οι Mezias και Scandura (2005) σχετικά 

με τις ανάγκες που προκύπτουν για τον Προστατευόμενο σε διεθνές επίπεδο. 

Υπάρχουν κατά τη γνώμη τους διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες κατά τη 

διάρκεια της διεθνούς αποστολής τους. Τα αποτελέσματα είναι η αναγκαιότητα 

του Πολλαπλού Mentoring καθώς ο Προστατευόμενος βρίσκεται σε ασαφές 

περιβάλλον με διαφορετικούς, των συνηθισμένων, στόχους. 

 E-Mentoring. Σε αυτό το είδος Μέντορινγκ παραμερίζεται η πρόσωπο με 

πρόσωπο επικοινωνία και αλληλεπίδραση και κύριο ρόλο παίζουν τα ηλεκτρονικά 
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μέσα κα κυρίως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο. Τα μέλη της 

δυάδας επικοινωνούν μέσω διαδικτύου και όχι ως φυσικές παρουσίες. Με βάση 

τους επιδιωκόμενους στόχους της υποστήριξης και της δημιουργίας φιλικών 

σχέσεων, το e-mentoring δεν διαφέρει του παραδοσιακού (Ensher, Huen, 

Blanchard, 2003). Τα αρνητικά σημεία του e-mentoring είναι ο μεγαλύτερος 

χρόνος σύναψης της σχέσης, η έλλειψη συνεννόησης λόγω μη άμεσου διαλόγου 

και ο φόβος για διαρρέουσες απόρρητες και εμπιστευτικές πληροφορίες. Ωστόσο 

το e-mentoring παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας και για αυτό το λόγο χρειάζεται και βρίσκεται υπό διαρκή μελέτη και 

έρευνα. 

2.7 Οφέλη που αποκομίζουμε από την εφαρμογή του Mentoring 

2.7.1 Οφέλη που αποκομίζει ο Προστατευόμενος (Protégé) 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να 

καταγραφούν οι θετικές επιπτώσεις του Mentoring, αφορούν τα θετικά που 

αποκομίζουν οι Προστατευόμενοι. 

Στην ουσία τα πλεονεκτήματα που αποκομίζει ο Προστατευόμενος χωρίζονται 

σε δύο κύριες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα αποτελέσματα που 

αποτελούν πρωταρχικό στόχο, όπως οι αυξήσεις στο μισθό και οι προαγωγές. Στην 

δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα αποτελέσματα που είναι περισσότερο υποκειμενικά 

και διαφέρουν από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Τέτοια παραδείγματα είναι η 

επαγγελματική ικανοποίηση, η επαγγελματική δέσμευση, η θέληση ή μη για αλλαγή 

εργασίας κλπ (Dreher&Ash, 1990, Koberg, Boss, & Goodman, 1998, Noe, 1988a). 

 Γενικότερα, μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουν οι Προστατευόμενοι είναι 

η πρόσβαση στο δίκτυο επαγγελματικών γνωριμιών του Μέντορα, κάτι που μπορεί να 

βοηθήσει αργότερα κατά την πορεία της καριέρας του Προστατευόμενου. Επίσης η 

απόκτηση γνώσεων αλλά και ικανοτήτων μέσω ενός ατόμου που γνωρίζει καλύτερα 

τον τρόπο εργασίας και που διαθέτει μεγαλύτερη πείρα. Ακόμη πολλαπλασιάζονται οι 

ευκαιρίες για προαγωγή και εργασιακή κινητικότητα, καθώς μέσω των νέων γνώσεων 

ο Προστατευόμενος θα είναι ικανός να καλύψει καλύτερα μια θέση αλλά και 

περισσότερες θέσεις από πριν.  
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 Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι ο Προστατευόμενος αποκτά 

ένα «status» το οποίο δεν θα μπορούσε με την ίδια ευκολία από μόνος του. Απόρροια 

αυτού το υποστηρικτικό περιβάλλον που δημιουργείται και μαζί τα δύο αυτά 

πλεονεκτήματα οδηγούν στην δημιουργία μιας επαγγελματικής αυτοπεποίθησης. 

 Μέσω της σωστής δουλειάς που επιτελεί το δίδυμο Μέντορα – 

Προστατευόμενου, έρχονται σωστά και επιθυμητά αποτελέσματα κάτι που βοηθά τον 

Προστατευόμενο να αποκτήσει αναγνώριση και ικανοποίηση.  Πολύ σημαντικό 

στοιχείο είναι και η συνεχής εργασιακή ενδυνάμωση που χορηγείται από τον 

Μέντορα. 

 Τέλος, η ανάπτυξη της προσωπικότητας του Προστατευόμενου είναι ένα 

φυσικό επακόλουθο όλων των προαναφερθέντων οφελών, όπως επίσης και η 

βελτιωμένη επικοινωνία του Προστατευόμενου με τους συναδέλφους του και η 

δημιουργία οράματος για την εργασία που επιτελεί (Carruthers, 1993, Carrell, 

Kuzmits, and Elbert, 1992, Spencer, 1996, Lacey, 1999, Rolfe-Flett, 2002). 

2.7.2 Οφέλη που αποκομίζει ο Μέντορας (Mentor) 

Η δημιουργία των σχέσεων Mentoring έχει θετικά αποτελέσματα και για τους 

Μέντορες καθώς και αυτοί ωφελούνται από μία τέτοιου είδους σχέση, με 

διαφορετικούς όμως τρόπους. Στις σχετικές θεωρίες αλλά και στις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί, έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν την θετική επίδραση που 

έχει μια σχέση Mentoring στον Μέντορα. Παραδείγματα θετικών αποτελεσμάτων 

στους Μέντορες είναι η αύξηση αντίληψης, η βελτίωση της απόδοσης, η 

«αναγέννηση» της καριέρας, η αύξηση της αυτοεκτίμησης, αύξηση της 

συγκέντρωσης, η θετική αντανάκλαση της προόδου του Προστατευόμενου πάνω στον 

Μέντορα κλπ. (Hegstad, 2006). 

 Ο Bozionelos (2004) είναι υποστηρικτής της άποψης πως υπάρχουν 

σημαντικά οφέλη και για τους Μέντορες και εστιάζει κυρίως στην επιτυχία της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Από αντικειμενική σκοπιά εστιάζει στην 

αύξηση της αποδοτικότητας αναθέτοντας ευθύνες και στους υφισταμένους, από τους 

οποίους θα μπορούσε επιπροσθέτως να αντλήσει πολύτιμες πληροφορίες. 
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Αρχικά, από της σκοπιά της προσωπικής ανάδειξης, ο Μέντορας, έχοντας υπό 

την επίβλεψή του ένα νέο εργαζόμενο, ανακτά τη χαμένη δημιουργικότητά του. 

(Levinson et al., 1978). Επιπλέον, όπως ένας πατέρας ζει μέσα από τη ζωή των 

παιδιών του, έτσι και ένας Μέντορας έχοντας συνεισφέρει στην επαγγελματική 

ανέλιξη του Προστατευόμενου του, νιώθει πως συνεχίζει το έργο του μέσα από 

αυτόν. Πρόκειται ουσιαστικά για μία αίσθηση «επαγγελματικής αθανασίας» που τον 

διακατέχει (Erikson, 1963). 

Σημαντικό αποτελεί το στοιχείο της αίσθησης του Μέντορα ότι κάποιος τον 

«χρειάζεται». Καταλαβαίνει με αυτό τον τρόπο πως είναι σημαντικό πρόσωπο στον 

τομέα εργασίας του. Επιπλέον, του δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσει νέες ιδέες μέσω 

του Προστατευόμενου, γιατί δεν  θα είχε την ευκαιρία να το κάνει από μόνος του 

(Mathews, 2006).  

Σημαντικά είναι και τα οφέλη που θα αποκομίσει ερχόμενος σε επαφή με 

άτομα εκτός επιχείρησης/ οργανισμού, τα οποία θα έχουν νέες ιδέες. Πολλές έρευνες 

έχουν δείξει την συσχέτιση της συμμετοχής ενός εργαζομένου ως Μέντορας, με την 

αύξηση της αυτοεκτίμησης μέσω της ανάπτυξης του τρόπου επικοινωνίας και 

ηγετικών ικανοτήτων (Mathews, 2006). 

Από την μεριά της πιο βραχυπρόθεσμης επαγγελματικής ανέλιξης του 

Μέντορα, μπορεί να έχει πρόσβαση πλέον σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 

εργασία, μέσω του Προστατευόμενου του (Mullen, 1994). Λαμβάνοντας υπόψη την 

άποψη της Kram (1985c), η υποστήριξη μέσα σε μία σχέση Mentoring είναι 

αμοιβαία. Έτσι ένας Προστατευόμενος μπορεί επίσης να παρέχει επαγγελματική 

υποστήριξη στο Μέντορα. Οι πληροφορίες και η υποστήριξη που δέχεται ο Μέντορας 

μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο λίθο για την περεταίρω αναρρίχηση στην 

ιεραρχία του οργανισμού (Dreher & Ash, 1990). 

 Γενικότερα, αν και δεν έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα όσον αφορά τα θετικά 

που αποκομίζει ένας Μέντορας από μία μεντορική σχέση, έχει ερευνηθεί η σχέση 

ανάμεσα στην επαγγελματική εξέλιξη του Μέντορα και της συχνότητας συμμετοχής 

του σε τέτοιου είδους σχέσεις. Κυριαρχεί η άποψη πως αυτές οι δύο μεταβλητές 

έχουν θετική συσχέτιση, κάτι που αναδεικνύει την επαγγελματική εξέλιξη και 
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ανάδειξη του Μέντορα, ως το κύρια θετική απόρροια από μία συμμετοχή του σε 

σχέση Μέντορινγκ. 

2.7.3 Οφέλη που αποκομίζει ο Οργανισμός / Επιχείρηση (Organization) 

 Ο οργανισμός επωφελείται με έμμεσο τρόπο, από την ύπαρξη σχέσεων 

Mentoring. Οι καλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εργαζομένων 

δημιουργούν καλό κλίμα και καλύτερη εσωτερική επικοινωνία (Fagenson, 1988). 

Επίσης λόγω του ότι η Μεντορική δυάδα έχει ως όφελος την εργασιακή ικανοποίηση, 

οι εργαζόμενοι μένουν πιστοί στον  οργανισμό και μειώνονται οι τάσεις φυγής και οι 

μεταξύ τους τριβές (Buonacore, 1987, Silverhart, 1994).  Επιπλέον η ανάδειξη νέων 

ταλέντων μέσα στον οργανισμό αυξάνεται και η παραγωγικότητα (Vance, 1982).  

 Ένα κύριο όφελος της επιχείρησης είναι επίσης η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας του οργανισμού / επιχείρησης. Είναι γνωστό πως μέσω του 

Mentoring επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των εργαζομένων, και της κοινωνικότητας όπως 

επίσης  διαχέεται και η οργανωσιακή κουλτούρα. Ο τρόπος μάθησης μέσα στην 

επιχείρηση/ οργανισμό έχει αλλάξει και το Mentoring  είναι ο καινούργιος τρόπος 

μάθησης. Ο οργανισμός για να καταφέρει να εστιάσει στην καινοτομία και στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών, θα χρειαστεί ανθρώπους δημιουργικούς, που 

ανταποκρίνονται στην αλλαγή και που είναι πιστοί στον οργανισμό/επιχείρηση. Για 

να γίνει αυτό θα πρέπει  να υπάρξει μια διάχυση της κουλτούρας της επιχείρησης, των 

αξιών της, των λειτουργιών της. Το Mentoring μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα 

παραπάνω εάν εφαρμοσθεί σωστά (Mathews, 2006).   

 Ο οργανισμός ωφελείται επιπλέον από τη διατήρηση της εταιρικής γνώσης, 

της ανάπτυξης της κουλτούρας του οργανισμού/επιχείρησης, τη καθιέρωση δικτύων 

υποστήριξης για τους εργαζομένους, την ανακάλυψη ταλέντων, την καλύτερη 

εκτίμηση της ατομική απόδοσης, την αυξημένη παραγωγικότητα κ.α. (Mathews, 

2006). 

 Παρακάτω παρατίθεται ένας σύντομος πίνακας όπου συμπεριλαμβάνονται τα 

θετικά αποτελέσματα του Μέντορινγκ.  
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Πίνακας 2: Τα πιθανά θετικά αποτελέσματα σε μία σχέση Mentoring 

Επιχειρήσεις/ 

Οργανισμοί 

Αυξημένα κίνητρα 

 Αυξημένη παραγωγικότητα 

 Ανάπτυξη των ηγετικών μελών 

 Εξάσκηση πάνω στην εργασία 

 Ανακάλυψη νέων ταλέντων 

 Βελτιωμένη απόδοση 

Μέντορες Αυξημένη διορατικότητα 

 Καλύτερη επαγγελματική ταυτότητα 

 Βελτιωμένη απόδοση 

 Αναγέννηση καριέρας 

 Ικανοποίηση 

 Αυξημένη αυτοσυγκέντρωση 

 Αυξημένη δύναμη και σεβασμός 

 Η επιτυχία του Προστατευόμενου είναι επιτυχία του Μέντορα 

Καθοδηγούμενος/ 

Προστατευόμενος 

Αύξηση μισθού 

 Επαγγελματική ικανοποίηση 

 Οργανωσιακή αφοσίωση 

 Περισσότερες ευκαιρίες προαγωγής 

 Διευρυμένη καθοδήγηση καριέρας 

 Φιλία, αποδοχή 

 Βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων 

 Αυξημένη διορατικότητα 

(Watkins & Leigh, 2010. Προσαρμογή Πίνακα 22.1, σελ. 542) 

2.8 Εφαρμογή του Mentoring στο Δημόσιο Τομέα 

Στη σημερινή εποχή υπάρχουν πολλές αλλαγές που αφορούν τους δημόσιους 

οργανισμούς. Τέτοιες αλλαγές αποτελούν η αποκέντρωση, η μείωση του μεγέθους 

του οργανισμού, η απόδοση ευθυνών  και η κυριαρχία της τεχνολογίας. Ως 
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αποτέλεσμα των παραπάνω, αποτελεί το γεγονός πως δημιουργούνται πιέσεις για 

εύρεση νέων μεθόδων για την ομαλή και ωφέλιμη αλλαγή.  

Η ανάγκη που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια είναι η οργανωσιακή αλλαγή να 

γίνεται με μακροπρόθεσμους στόχους και όχι προσωρινές λύσεις. Η εφαρμογή του 

Μέντορινγκ στους δημόσιους οργανισμούς αφορά, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία 

των εργαζομένων για ανώτερες θέσεις και την επίτευξη της απαιτούμενης 

υποστήριξης στους εργαζομένους.  

Οι λειτουργίες και οι φάσεις του Μέντορινγκ στους δημόσιους οργανισμούς 

δεν αλλάζουν μορφή και παραμένουν όπως αναφέρονται στα πρώτα κεφάλαια. Το 

Μέντορινγκ κατά την εφαρμογή του πάντα είναι διαφορετικό καθώς εξαρτάται άμεσα 

από τα άτομα, τον οργανισμό και τις συνθήκες (Kelly, 2001).  

Οι Μέντορες ή υποψήφιοι Μέντορες στους οργανισμούς, συνήθως 

προέρχονται από ανώτερες θέσεις, έχουν αρκετή δύναμη και εμπειρία και προτίθενται 

να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν τον Προστατευόμενο τους (Hunt & Michael, 

1983).  Κατά τον Burke (1984) τα οφέλη που αποκομίζει ο Προστατευόμενος είναι 

περισσότερα όταν ο Μέντορας έχει ανώτερη θέση και παράλληλα ο Μέντορας μπορεί 

να καθορίσει τις λειτουργίες Μέντορινγκ και την αφοσίωση του Προστατευόμενου. 

Οι Dirsmith και Covaleski (1985) υποστηρίζουν πως όσο πιο ανώτερη θέση 

έχει ένα Προστατευόμενος, τόσο η ιεραρχική ψαλίδα ανάμεσα σε αυτόν και τον 

Μέντορα του κλείνει, με αποτέλεσμα όταν ένας Προστατευόμενος βρίσκεται σε 

κάποια από τις ανώτερες θέσεις, τότε ο Μέντορας του είναι και συνεργάτης του. 

Τέλος, έρευνες έχουν δείξει πως όσο πιο ελεγχόμενη είναι η δομή ενός οργανισμού, 

τόσο πιο έντονη παρουσιαζόταν η λειτουργία της ανάπτυξης καριέρας. 

2.9 Θεωρία των 5 Παραγόντων για την εκτίμηση της 

Προσωπικότητας του εργαζομένου 

Για αρκετά χρόνια στο τομέα της ψυχολογίας υπήρχαν πολλά αντιμαχόμενα 

μοντέλα μέτρησης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, μέχρι τη στιγμή όπου 

κυριάρχησε το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (Five Factor Model - FFM) ή 

αλλιώς η Μεγάλη Πεντάδα (Big Five). Η Μεγάλη Πεντάδα αρχικά ανακαλύφθηκε 
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από τους Tupes και Christal (1961) αλλά δεν της δόθηκε η πρέπουσα σημασία στο 

χώρο της ψυχολογίας. Περίπου 20 χρόνια αργότερα έχει φτάσει σε σημείο να τυχαίνει 

ευρέα αποδοχή. Πρόκειται πλέον για την βάση όλων των μελετών πάνω στην 

προσωπικότητα του ατόμου. 

Το FFM είναι η καλύτερη λύση στο πρόβλημα της μελέτης των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όπως: νευρικός, ενεργητικός, προσεκτικός 

κλπ. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ίδια ή 

παρόμοια έννοια και πολλές φορές η παρουσία του ενός καθορίζει την παρουσία του 

άλλου. Για να υπάρξει η δυνατότητα δημιουργίας ερευνητικών εργαλείων χωρίς το 

παραπάνω πρόβλημα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την ανάλυση παραγόντων με 

αποτέλεσμα την ομαδοποίηση πολλών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα αν κάποιο 

άτομο χαρακτηρίζεται ως λυπημένος ή φοβισμένος τότε η διάσταση της 

προσωπικότητας του ταιριάζει με τον Νευρωτισμό. Το αντίθετο συμβαίνει σε 

περίπτωση που κάποιος είναι χαλαρός και ήρεμος τότε η διάσταση που ανήκει είναι η 

Συναισθηματική Σταθερότητα.  

Επίσης, Εξωστρεφής είναι ο άνθρωπος που τον χαρακτηρίζουν επίθετα όπως 

κοινωνός, χαρούμενος, ευχάριστος κλπ. Η Ανοικτότητα στην Εμπειρία είναι ο τρίτος 

παράγοντας που μπορούμε να τον συναντήσουμε και ως Φαντασία, Πνευματική 

Διαθεσιμότητα, Ευφυΐα. Τα επίθετα που χαρακτηρίζουν αυτή τη διάσταση είναι η 

περιέργεια, η πρακτικότητα κ.α. Ο τέταρτος παράγοντας είναι η Συνεργατικότητα ή 

Καλή Προαίρεση ή Συγκαταβατικότητα ή Βαθμός Ευχαρίστησης στη ζωή. Σε αυτή 

τη διάσταση ανήκουν η γενναιοδωρία, η ειλικρίνεια κ.α. Τέλος, η Ευσυνειδησία 

χαρακτηρίζεται από την εργατικότητα, την τιμιότητα, την θέσπιση στόχων 

κ.α.(Boyle, Mathews, Saklofske, 2010). 

Το FFM υποστηρίζεται κυρίως από τους ακόλουθους 3 χώρους: 

1. Η παραγοντική ανάλυση των γλωσσικών όρων για τα χαρακτηριστικά. 

2. Η σχέση των ερωτηματολογίων των χαρακτηριστικών με άλλα 

ερωτηματολόγια. 

3. Οι βαθμολογήσεις και η ανάλυση της κληρονομικής συμβολής στην 

προσωπικότητα (Pervin, John, 1997). 
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Οι Πέντε Παράγοντες έχει αποδειχτεί πως εκτός από έγκυροι και αρκετά 

αξιόπιστοι, είναι και σταθεροί από ένα σημείο της ηλικίας και έπειτα (McCrae & 

Costa, 1990). Ο  Goldberg (1981) μέσω δικής του έρευνας και παράλληλη μελέτη των 

ήδη υπαρχουσών μελετών διαπίστωσε πως κάθε μοντέλο προσωπικότητας θα πρέπει 

να βασίζεται στην Μεγάλη Πεντάδα. 

Η υπάρχουσα έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί πάνω στο FFM, έχει δείξει 

πως οι διαστάσεις της προσωπικότητας δεν είναι επίκτητες αλλά στο μεγαλύτερο 

βαθμό υπάρχουν από την γέννηση μας (Yamagata et al., 2006). Επιπλέον, οι έρευνες 

έχουν δείξει την σταθερότητα που χαρακτηρίζει τις πέντε διαστάσεις κατά το 

πέρασμα των χρόνων (Roberts και Del Vecchio, 2000) με εξαίρεση μόνο τα πρώτα 

20-30 έτη της ζωής όπου οι περισσότεροι άνθρωποι παρουσιάζουν πιο αυξημένες 

βαθμολογίες στον Νευρωτισμό, την Εξωστρέφεια και την Ανοικτότητα. Όσο 

μεγαλώνει, λοιπόν, ο άνθρωπος τόσο μειώνονται τα τρία προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά, ενώ αντιθέτως αυξάνονται η Ευσυνειδησία και η 

Συγκαταβατικότητα (Terracciano et al., 2005).  

Όσον αφορά τη Διαπολιτισμικότητα του μοντέλου, έπρεπε να διαπιστωθεί 

πως η Μεγάλη Πεντάδα ισχύει και για άλλους πολιτισμούς και άλλες γλώσσες εκτός 

της αγγλικής. Το πρώτο ερωτηματολόγιο, το οποίο μεταφράστηκε σε πάνω από 40 

γλώσσες, είναι το NEO Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο της Προσωπικότητας 

(Revised NEO Personality Inventory – NEO-PI-R), από τους Costa και McCrae 

(1992). Μετά από την εφαρμογή ερευνών με το NEO-PI-R, σε όλες τις χώρες 

υπήρξαν ίδια αποτελέσματα, κάτι που αποδεικνύει την εγκυρότητα και αξιοπιστία του 

Μοντέλου αλλά και του εργαλείου, παγκοσμίως (McCrae et al., 2005c). Επίσης το 

θέμα με την ηλικία υπήρξε σε όλες τις έρευνες, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά 

Νευρωτισμός, Εξωστρέφεια και Ανοικτότητα μειωνόντουσαν όσο μεγάλωνε η ηλικία, 

ενώ η Συγκαταβατικότητα και η Ευσυνειδησία αυξάνονταν (McCrae et al., 1999). 

Η σχέση του Μοντέλου των Πέντε Παραγόντων της προσωπικότητας με τον 

εργασιακό χώρο είναι άμεση και το ίδιο το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και στον 

εργασιακό χώρο με εξίσου μεγάλη επιτυχία. Οι εργαζόμενοι που έχουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά θα επιλέξουν μέσα από συγκεκριμένα επαγγέλματα και επιπλέον θα 

επιλέξουν να ασχοληθούν με συγκεκριμένες εργασίες. Για παράδειγμα οι άνθρωποι 

που επιλέγουν εργασίες σχετικές με καλλιτεχνικά, μουσική κλπ έχουν υψηλό βαθμό 
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στην Ανοικτότητα. Με την ίδια λογική, ηγετικές θέσεις θα καταλάβουν άνθρωποι με 

αυξημένη Ευσυνειδησία, χαμηλό Νευρωτισμό ή αλλιώς αυξημένη Συναισθηματική 

Σταθερότητα (Pervin , John, 1997) . 

Το NEO-PI-R δεν είναι το μόνο ερευνητικό εργαλείο για την μέτρηση των 

Πέντε Μεγάλων Παραγόντων. Παρόμοια εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για αυτό το 

σκοπό και χρησιμοποιούνται ευρέως είναι: το Big Five Inventory (BFI) (Schmitt, 

Allik, McCrae et al., 2007), το Five Factor Personality Inventory (FFPI) (Hendricks et 

al., 1995), το Big Five Factor Markers (BFFM) (Goldberg, 1992)κ.α. 

2.10 Προγνωστικοί Παράγοντες της Προσωπικότητας  για τη 

συμμετοχή του ατόμου ως Μέντορας 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι σχέσεις Mentoring είναι 

είτε Τυπικής μορφής, δηλαδή μέσω κάποιου προγράμματος, είτε Άτυπης μορφής και 

να έχουν δημιουργηθεί αυθόρμητα. Επίσης αναφέρθηκα στα οφέλη που αποκομίζουν 

η μεντορική δυάδα και η επιχείρηση/οργανισμός.  

Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στα οφέλη για τον καθοδηγούμενο καθώς 

επίσης και στα δημογραφικά του στοιχεία και στοιχεία της προσωπικότητας. 

Λιγότερες είναι οι έρευνες σχετικές με τον Μέντορα και από αυτές οι περισσότερες 

αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά και την προηγούμενή τους εμπειρία από 

μεντορικές σχέσεις (Dreher & Ash, 1990, Dreher &Cox, 1996, Fagenson-Eland, 

Marks, &Amendola, 1997).  

Επιτακτική είναι η ανάγκη για διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών 

των Μεντόρων καθώς οι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι διαφορετικές 

προσωπικότητες που έχει κάθε Μέντορας, επηρεάζει και διαφορετικά τη μεντορική 

σχέση (Allen & Poteet, 1999, Roche, 1979). Ενδιαφέρον έχει επίσης να ερευνηθούν 

περεταίρω τα στοιχεία εκείνα που κινητοποιούν κάποιον να γίνει Μέντορας. 

 Επιπλέον, η έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, με σκοπό να βρεθούν τα 

αίτια για την εμπλοκή των υποψήφιων μεντόρων σε μια σχέση Μέντορινγκ, είναι 

αρκετά μικρή. Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο αλλά και την προσπάθεια που 

χρειάζεται για τη συμβουλευτική κάποιου υποψήφιου Προστατευόμενου, θα είχε 
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ενδιαφέρον να μελετήσουμε τους λόγους για τους οποίους κινητοποιείται ένας 

Μέντορας για να πάρει μια τέτοια απόφαση. Στην πραγματικότητα, οι λόγοι που 

ωθούν κάποιον να γίνει Μέντορας είναι σχεδόν πάντοτε διαφορετικοί. Τα κίνητρα 

του καθένα έχουν και διαφορετικό αντίκτυπο στις λειτουργίες Μέντορινγκ που θα 

παραχθούν (Lima, 2004). 

 Οι Μέντορες με κίνητρο την βελτίωση της φήμης που έχουν μέσα στον 

οργανισμό/επιχείρηση δεν έχουν σκοπό να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια με 

αποτέλεσμα να μη παρέχουν σωστά ή και καθόλου τις λειτουργίες για την εξέλιξη της 

καριέρας των προστατευόμενων (career functions). Πιο πιθανό είναι να συμμετέχουν 

στη μεντορική σχέση τόσο όσο χρειάζεται ώστε να πείσουν τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους ότι αποτελούν όντως μέλη της μεντορικής σχέσης. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι η ανεπάρκεια σε ποιότητα, κάθε αλληλεπίδρασης του Μέντορα με τον 

Προστατευόμενο (Lima, 2004). 

 Στον αντίποδα, οι Μέντορες με κίνητρα όπως η ουσιαστική εμπλοκή στη ζωή 

και στην καριέρα ενός Προστατευόμενου, μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου 

λειτουργίες Μέντορινγκ. Είναι σημαντικό, επομένως, να εξετάζουμε τη σχέση των 

κινήτρων των μεντόρων με τις λειτουργίες του Μέντορινγκ. Επιπλέον πρέπει να 

εξετάζουμε τη σχέση τους και με τα οφέλη που αποκομίζει ο Προστατευόμενος 

(Lima, 2004). 

 Όπως ανέφερα και σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι Μέντορες θεωρούνταν 

ανέκαθεν ως τα άτομα με κατοχή περισσότερης γνώσης αλλά και ικανοτήτων, οι 

οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή λειτουργιών Μέντορινγκ με στόχο την εξέλιξη 

των προστατευόμενων σε επίπεδο καριέρας αλλά και ως άνθρωποι (Kram, 1983). 

 Ορισμένοι ερευνητές έχουν εστιάσει στα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

προστατευόμενων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη μεντορική σχέση. Τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των προστατευόμενων επηρεάζουν το πόσο θα 

εμπλακούν στη σχέση Μέντορινγκ, όπως υποστηρίζουν και οι Turban και Dougherty 

(1994). Οι Προστατευόμενοι που είχαν αυξημένη την αίσθηση του ελέγχου του 

εαυτού τους, είχαν υψηλό δείκτη «αυτόπαρακολούθησης» (δηλαδή το πόσο ελέγχουν 

και αλλάζουν τη συμπεριφορά τους με βάση μία κατάσταση), είχαν υψηλό δείκτη 
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συναισθηματικής σταθερότητας, ήταν πιο δεκτικοί στο να συμμετέχουν σε μια σχέση 

Μέντορινγκ (Turban & Dougherty, 1994).  

 Παρ’ όλα αυτά, ο Noe (1988a) τονίζει πως τα χαρακτηριστικά του Μέντορα 

είναι εξίσου σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση και επιτυχία της 

μεντορικής σχέσης. 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Μέντορα έχουν μεγάλη σημασία στον 

βαθμό της επιθυμίας κάποιου να συμμετέχει σε μεντορική σχέση. Η ευσυνειδησία 

(conscientiousness), για παράδειγμα, σχετίζεται σημαντικά με τα κίνητρα κάποιου να 

γίνει Μέντορας (Schmidt and Hunter, 1981, Barrick and Mount, 1991). 

Η έρευνα των Kanfer και Ackerman (2000) υποστηρίζει πως οι διαφορές στην 

προσωπικότητα μπορούν να εξηγήσουν γιατί μερικοί έχουν περισσότερα κίνητρα για 

την εμπλοκή τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε μια σχέση 

Μέντορινγκ.  

 Οι διαφορές μεταξύ των χαρακτηριστικών των μεντόρων, έχουν ερευνηθεί σε 

ένα αρκετά γενικό πλαίσιο. Οι Μέντορες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 

αυτοπεποίθησης και ανησυχίας σχετικά με τις ανάγκες των προστατευομένων τους, 

με βάση τους Hunt & Michael (1983). Μέσω ερευνών έχουν βρεθεί και άλλα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η αίσθηση του χιούμορ, η ειλικρίνεια, η 

αφοσίωση, η υπομονή, η συμπόνια, η αυτοπεποίθηση, η ανεκτικότητα κλπ (Conan – 

Hillix et al., 1986, Allen & Poteet, 1999). 

 Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των μεντόρων συσχετίζονταν κυρίως τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά, όπως το φύλο (Burke & Mckeen 1997, Hurley & Fagesen – Eland, 

1996) καθώς επίσης και με την προηγούμενη εμπειρία τους ως 

Μέντορες/Προστατευόμενοι (Allen et al., 1997, Aryee, Chay and Chew, 1996).  

 Σε αντίθετη περίπτωση, οι ερευνητές που δεν ασχολήθηκαν με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεντόρων, εστίασαν στα γνωρίσματα εκείνα που 

υποδεικνύουν τη θέληση σους για να επιτελέσουν ως Μέντορες. Η 

συναισθηματικότητα, ο αλτρουισμός, το εσωτερικό κέντρο ελέγχου κλπ. Είναι κάποια 
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από τα παραδείγματα γνωρισμάτων που προδίδουν την ενδεχόμενη θέληση κάποιου 

να γίνει Μέντορας (Allen et al. , 1997, Aryee, Chay and Chew, 1996.) 

Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχουν προκύψει πολύ σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την θέληση ενός εργαζομένου να επιτελέσει τον ρόλο του 

Μέντορα. Τα στοιχεία εκείνα που  φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συσχέτιση με τη 

θέληση κάποιου να γίνει Μέντορας είναι τα Δημογραφικά, η Μεντορική Εμπειρία και 

τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας. 

 Ερευνητές όπως οι Allen, Russell και Maetzke (1997) καθώς επίσης και οι 

Ragins και Scandura (1999), έχουν υποστηρίξει την έντονη σχέση ανάμεσα στην 

μεντορική εμπειρία και τη θέληση κάποιου να γίνει Μέντορας. Πιο συγκεκριμένα οι 

εργαζόμενοι που έχουν επιτελέσει τον ρόλο του Μέντορα ή του Προστατευόμενου 

είναι πιο πιθανό να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη από μια μελλοντική μεντορική 

σχέση. Επίσης τα δημογραφικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται να έχουν σημαντικό 

ρόλο στην θέληση ενός εργαζομένου να γίνει Μέντορας. Τέλος, τα Προσωπικά 

χαρακτηριστικά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το αν κάποιος θα γίνει Μέντορας, την 

επιτυχία της μεντορικής σχέσης και το ταίριασμα με τον Προστατευόμενο. Υπάρχουν 

πολλά χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας που το καθένα έχει τη δική του 

βαρύτητα, αλλά στη παρούσα εργασία επιλέχτηκε τον Μοντέλο των Πέντε 

Παραγόντων για την μελέτη της Προσωπικότητας, Παρακάτω εξετάζεται ο κάθε 

παράγοντας ξεχωριστά όσον αφορά τη σχέση τους με το Μέντορινγκ, με βάση την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα πορίσματα των μέχρι τώρα ερευνών. 

2.10.1 Εξωστρέφεια (Extraversion) και Mentoring  

Η Εξωστρέφεια είναι ένας από τους 5 Παράγοντες της Προσωπικότητας που 

μελετά η παρούσα έρευνα. Ως Εξωστρεφής, χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος που κατέχει 

χαρακτηριστικά όπως η κοινωνικότητα, η διεκδικητικότητα, η ομιλητικότητα, η 

ενεργητικότητα κ.α. Πρόκειται δηλαδή για την ικανότητα κάποιου να επιδρά στους 

άλλους θετικά και αποτελεσματικά και να μπορεί να συνάπτει κοινωνικές σχέσεις με 

αποτέλεσμα τη διεκπεραίωση μιας εργασίας (LePine & Van Dyne, 2001). Η 

κοινωνικότητα και η θετική στάση απέναντι σε νέες σχέσεις με άλλους εργαζομένους 

προδίδουν το χαρακτηριστικό της Εξωστρέφειας σε έναν εργαζόμενο. Έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της 
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Εξωστρέφειας και των διαπροσωπικών σχέσεων και έχει ανακαλυφθεί πως όταν 

πρόκειται για εξωστρεφείς εργαζομένους, η απόδοσή τους είναι μεγαλύτερη όταν η 

εργασία προϋποθέτει συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλους (Barrick & Mount 

1991). Επιπλέον έχει τονισθεί η σχέση μεταξύ της Εξωστρέφειας και της 

αυτοπεποίθησης, ευτυχίας του εργαζομένου.  

Οι Εξωστρεφείς εργαζόμενοι δείχνουν προτίμηση στις κοινωνικές σχέσεις, 

δεν είναι ντροπαλοί και διατηρούν πιο επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις, με βάση 

τους Asendorf & Wilpers (1998). Με βάση αυτές τις έρευνες και τις έρευνες των 

Costa & McCrae (1992), υπάρχει η πεποίθηση πως οι Εξωστρεφείς Μέντορες είναι 

πιο επιτυχημένοι όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσης με τους Προστατευμένους 

τους.  

Σε μία ακόμη μελέτη των Weaver, Watson και Barker (1996), τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι Εξωστρεφείς ήταν πιο φιλικοί, ανοιχτοί και 

επικοινωνιακοί. Ακόμη είναι πιο ικανοί να ανταπεξέλθουν στις κοινωνικές και 

διαπροσωπικές  απαιτήσεις ενός έργου, όπως για παράδειγμα να ενισχύσουν θετικά 

τις εργασιακές σχέσεις και να δείξουν ενδιαφέρον για συζήτηση με τους υπόλοιπους. 

Όλα τα παραπάνω καταστούν τους Εξωστρεφείς πιο ευχάριστους προς τους 

άλλους, πιο υποστηρικτικούς και με διάθεση να ανεχτούν και να δεχτούν τα 

μειονεκτήματα και τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό το έντονο ενδιαφέρον προς τους 

άλλους, αποτελεί ένα βασικό πυλώνα των Ψυχοκοινωνικών Λειτουργιών του 

Μέντορινγκ, τις οποίες αναλύω σε προηγούμενο κεφάλαιο. Υπενθυμίζω πως ανάμεσα 

σε αυτές τις λειτουργίες του Μέντορα βρίσκονται: η ενίσχυσης προσωπικής 

ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας του Προστατευόμενου μέσω της δημιουργίας 

ρόλου (role modeling) και της φιλικότητας (Kram, 1985c). Οι Μέντορες που μπορούν 

να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις λειτουργίες είναι αυτοί που δείχνουν ικανοί στις 

διαπροσωπικές σχέσεις και νιώθουν πιο άνετοι.  

Ουσιαστικά, το Μέντορινγκ είναι μια διαπροσωπική σχέση και απαιτεί τα 

μέλη της να είναι άνθρωποι που επιζητούν την συζήτηση και την αλληλεπίδραση. Ο 

χρόνος που χρειάζεται ένας Εξωστρεφής Μέντορας για να γνωρίσει τον 

Προστατευόμενο του είναι περισσότερος αλλά το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 

μιας πολύ σταθερής σχέσης. Σαν ένα γενικό πόρισμα θα μπορούσαμε να πούμε πως οι 
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Εξωστρεφείς Μέντορες παρέχουν περισσότερες Ψυχοκοινωνικές λειτουργίες από ότι 

οι εσωστρεφείς (Lima, 2004).  

  Επιπροσθέτως οι Μέντορες που είναι Εξωστρεφείς έχουν περισσότερα 

κίνητρα να συμμετέχουν σε σχέση Μέντορινγκ. Σε αυτό το γεγονός συμβάλουν ο 

τρόπος που ακούν και κατανοούν τον άλλο και το ενδιαφέρον που δείχνουν να έχουν 

για τον άλλο εργαζόμενο (Richendoller & Weaver, 1994). Οι Εξωστρεφείς έχουν την 

τάση να βοηθούν τους άλλους και να δείχνουν έναν βαθμό αλτρουισμού. Σαν τελικό 

πόρισμα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως οι Εξωστρεφείς Μέντορες είναι πιο 

πιθανό  να συμμετέχουν σε μεντορικές σχέσεις ώστε να βοηθήσουν την καριέρα και 

τη ζωή του Προστατευομένου τους (Kirchmeyer & Bullin, 1997).  

Τέλος, θα πρέπει να τονίσω πως το κύριο μέλημα ενός Εξωστρεφή Μέντορα 

είναι να βοηθήσει έναν εργαζόμενο ώστε να ωφεληθεί και να εξελιχθεί χωρίς όμως 

αυτό να προϋποθέτει πως ο Μέντορας στοχεύει στο όφελος του Οργανισμού/ 

Επιχείρησης. 

2.10.2 Ευσυνειδησία (Conscientiousness) και Mentoring 

Με τον όρο Ευσυνειδησία αναφερόμαστε στην αξιοπιστία, την επιτυχία και 

την ικανότητα κάποιου να έχει πάντα ένα πλάνο. Οι Ευσυνείδητοι εργαζόμενοι είναι 

προσεκτικοί, ακριβείς στις κινήσεις και επιλογές τους, υπεύθυνοι, οργανωτικοί κ.α. 

Το κύριο τους μέλημα είναι η σωστή ολοκλήρωση μιας εργασίας και είναι 

διατεθειμένοι να πράξουν ότι περνά από το χέρι τους για αυτό τον σκοπό (LePine & 

VanDyne, 2001). 

Η Ευσυνειδησία συνδέεται με την ηγεσία με αποτέλεσμα οι λειτουργίες 

Μέντορινγκ που κυριαρχούν να είναι ανάπτυξης καριέρας (career development). 

Φυσικά, οι Ευσυνείδητοι δεν παύουν να ενδιαφέρονται για το όφελος των άλλων 

εργαζομένων όπως ακριβώς και οι Εξωστρεφείς. 

Ξεκινώντας με τις λειτουργίες ανάπτυξης καριέρας, λόγω του ότι η 

Ευσυνειδησία συνδέεται με την ηγεσία, οι άνθρωποι αυτοί παρουσιάζουν θέληση για 

επιτυχία, σκληρή δουλειά και εμμονή σε αυτό που κάνουν μέχρι να το 

ολοκληρώσουν. Επίσης μερικά σχετικά χαρακτηριστικά αποτελούν: η 
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προσεκτικότητα, η αυτοπειθαρχία, η παροχή κινήτρων στους άλλους (Holland, 

Asama, Johnston and Polys, 1993, Taggar, Hackett and Saha, 1999).   

Μια πολύ σημαντική ικανότητα των Ευσυνείδητων εργαζομένων είναι η 

νουθέτηση και η χάραξη της πορείας μέσω οδηγιών, των άλλων εργαζομένων. Σε 

αυτό συμβάλει το γεγονός ότι είναι συνήθως επιτυχημένοι στη δουλειά που κάνουν 

και καλούνται συχνά να κατευθύνουν τους άλλους εργαζομένους προς παρόμοιες 

εργασιακές επιτυχίες (Anderson and Viswesvaran, 1998).  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των Ευσυνείδητων εργαζομένων είναι η 

ικανότητα να επιλύουν προβλήματα όταν πραγματεύονται με δύσκολες εργασίες 

(Watson & Hubbard, 1996). Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η 

λειτουργία της ανάπτυξης της καριέρας προϋποθέτει την ικανότητα του Μέντορα να 

βοηθά τον Προστατευόμενο να ανελιχτεί στην ιεραρχία. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο 

Ευσυνείδητος Μέντορας έχει αυτό το χαρακτηριστικό.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα πως η 

Ευσυνειδησία έχει άμεση σχέση με τις λειτουργίες ανάπτυξης καριέρας και κατ’ 

επέκταση με το ίδιο το Μέντορινγκ. 

Περνώντας στη θέληση να βοηθούν τους άλλους, οι Ευσυνείδητοι 

εργαζόμενοι, χαρακτηρίζονται από εργασιακή ηθική, αξιοπιστία και επιμέλεια. 

Ισχύουν περίπου ότι ισχύει και για τους Εξωστρεφείς, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται 

σε δραστηριότητες με στόχο την υποστήριξη των εργαζομένων. Η διαφορά με την 

Εξωστρέφεια έγκειται στο γεγονός πως ο Ευσυνείδητος Μέντορας προβαίνει σε 

ενέργειες που θα επιφέρουν όφελος και στην επιχείρηση/οργανισμού, εκτός από το 

όφελος των Προστατευομένων (Lima, 2004). 

Επίσης, οι Μέντορες με αυξημένο το χαρακτηριστικό της Ευσυνειδησίας δεν 

στοχεύουν σε εξωγενείς παράγοντες όπως η επιβράβευση και η αναγνώριση. Τα 

κίνητρά τους ποικίλουν και έχουν δημιουργηθεί από τη θέληση τους να βοηθήσουν 

τους Προστατευόμενους ή απλά να προσφέρουν στην Επιχείρηση/ Οργανισμό. 

Παρόλα αυτά, είναι πολύ συνηθισμένο το γεγονός της θέλησης τους να βοηθήσουν 

τον Οργανισμό παρά τον Προστατευόμενο, ο οποίος επωφελείται έμμεσα (Lima, 

2004). 
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2.10.3 Νευρωτισμός (Neuroticism) vs Συναισθηματική Σταθερότητα (Emotional 

Stability) και Mentoring 

Ο Νευρωτισμός και η Συναισθηματική Σταθερότητα/Ισορροπία είναι δύο 

εντελώς αντίθετες διαστάσεις της προσωπικότητας. Ότι ισχύει για το ένα δεν ισχύει, ή 

ισχύει το αντίθετο για το άλλο. Αν και τελείως αντίθετα σαν χαρακτηριστικά, 

μετρώνται με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια εργαλεία αλλά με διαφορετικό τρόπο 

μέτρησης του σκορ. Για παράδειγμα αν ένα ερευνητικό εργαλείο είναι 

κατασκευασμένο έτσι ώστε να μετρά το Νευρωτισμό, αυτόματα έχουμε και τη 

μέτρηση της Συναισθηματικής Σταθερότητας. 

Η Συναισθηματική Σταθερότητα περιλαμβάνει εκείνα τα χαρακτηριστικά 

όπως η ηρεμία και η βεβαιότητα. Σε περίπτωση που ένα άτομο βρεθεί με χαμηλό 

βαθμό Συναισθηματικής Σταθερότητας, τότε το χαρακτηρίζουν αρνητικά 

συναισθήματα όπως: λύπη, θυμός, άγχος κ.α. (Costa & McCrae, 1992). Σε μία σχέση 

Μέντορινγκ, όταν ένα από τα άτομα ή και τα δύο έχουν χαμηλό βαθμό τότε στη 

σχέση κυριαρχούν οι διαπληκτισμοί και οι αψιμαχίες (Ozer & Benet-Martinez, 2006). 

Όταν υπάρχει χαμηλός βαθμός σε μια μεντορική σχέση, επόμενο είναι το Μέντορινγκ 

που παρέχεται να χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία (Eby & McManus, 2004). 

Τα αποτελέσματα αυτής της δυσλειτουργικής κατάστασης είναι διαφορετικά 

σε κάθε περίπτωση. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το ποιος από τα μέλη της 

μεντορικής δυάδας έχει χαμηλό βαθμό Συναισθηματικής Σταθερότητας. Στην 

περίπτωση του υποψήφιου Μέντορα, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σωστά στο 

ρόλο του και σε μερικές περιπτώσεις δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί καθόλου. Ο 

εργαζόμενος με χαμηλή Συναισθηματική Σταθερότητα αντιμετωπίζεται ως 

«δύσκολος άνθρωπος» από τους συναδέλφους του και δυσκολεύεται να κρατήσει μια 

κοινωνική σχέση για πολύ καιρό (Wu, Foo, Turban, 2008). 

Το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς του υποψήφιου Μέντορα, θα είναι η 

δυσαρέσκεια του Προστατευόμενου και πιθανότατα όχι μόνο να μην αποκομίσει 

οφέλη, αλλά αντιθέτως να παράγει αντίθετα αποτελέσματα. Είναι προφανές πως τα 

άτομα με υψηλή Συναισθηματική Σταθερότητα επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. 

Είναι ευχάριστοι, δείχνουν σιγουριά για τους εαυτούς τους και μπορούν να 

κρατήσουν μακροχρόνιες κοινωνικές σχέσεις.  
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Τέλος, οι εργαζόμενοι με χαμηλή Συναισθηματική Σταθερότητα έχουν την 

τάση να επιλέγουν εργασίες απλές, όπως π.χ. φύλακες καθώς αποφεύγουν την 

θέσπιση και προσπάθεια επίτευξης στόχων στην καριέρα τους (Wu, Foo, Turban, 

2008). Εξαιρουμένων όλων των άλλων παραγόντων για την καταλληλότητα ενός 

εργαζομένου για τον ρόλο του Μέντορα, ένας υψηλός βαθμός Συναισθηματικής 

Σταθερότητας καθιστά έναν υποψήφιο Μέντορα κατάλληλο. 

2.10.4 Προσήνεια/Συγκαταβατικότητα (Agreeableness) και Mentoring 

Η Προσήνεια είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό το οποίο όσο μεγαλύτερος 

είναι ο βαθμός της ύπαρξης του, τόσο πιο θετικό είναι για την προσωπικότητα του 

ατόμου. Τους Συγκαταβατικούς ανθρώπους τους χαρακτηρίζει το θάρρος, η θετική 

στάση απέναντι στη συνεργασία, η ευελιξία, το ότι είναι άτομα εμπιστοσύνης, 

ανεκτικοί, αποφεύγοντες τις αντιπαραθέσεις και σέβονται τους άλλους (Wanberg & 

Kammeyer-Mueller, 2000).  

Την Προσήνεια τη συναντάμε στο Μέντορινγκ, στις Ψυχοκοινωνικές 

λειτουργίες καθώς επίσης και στη θέληση του ατόμου να βοηθά τους άλλους. Είναι 

τελείως αντίθετο, σαν χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, με στοιχεία όπως η 

αντικοινωνική συμπεριφορά και την παραβατικότητα (Robins, John & Caspi, 1994). 

Αυτό συμβαίνει καθώς οι Συγκαταβατικοί άνθρωποι ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τον 

εαυτό τους και δεν επηρεάζονται εύκολα από τις αρνητικές συνθήκες. Μερικά ακόμη 

από τα χαρακτηριστικά τους είναι το ότι δεν αντιπαρατίθενται εύκολα στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, κατευνάζουν τις αρνητικές σκέψεις και τα αρνητικά  

συναισθήματα και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι απολύτως ικανοί για μια 

παραγωγική συνεργασία (Graziano, Hair & Finch, 1997). 

Σε έρευνες όπως των Barrick, Mount και Judge (2001) έχει διαπιστωθεί η 

συσχέτιση μεταξύ της Συγκαταβατικότητας και της εργασιακής απόδοσης καθώς οι 

Συγκαταβατικοί εργαζόμενοι απέδιδαν καλύτερα σε εργασίες όπου ήταν αναγκαίες οι 

διαπροσωπικές επαφές και περισσότερο δε όταν έπρεπε να βοηθήσουν, να 

συνεργαστούν και να καθοδηγήσουν κάποιον. 
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Αν και οι Συγκαταβατικοί άνθρωποι είναι κοινωνικοί και τους αρέσει να 

περιβάλλονται από άτομα που θέλουν τη βοήθεια τους, δεν προτιμούν να 

συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν με ομόλογούς τους (Graziano et al., 1996).  

Καθώς ανέφερα πριν πως χρησιμοποιούν τις Ψυχοκοινωνικές λειτουργίες, η 

επιτυχία της μεντορικής σχέσης εξαρτάται από την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων της δυάδας. Ένα ακόμη στοιχείο των Ψυχοκοινωνικών λειτουργιών αποτελεί 

η διαμόρφωση ρόλου, ώστε να αποτελέσει ο Μέντορας το παράδειγμα για τον 

Προστατευόμενο, αλλά το να γίνει η σχέση αμφίπλευρα αποδεκτή, θα πρέπει τα μέλη 

να έχουν αμοιβαία συμπάθεια και σεβασμό (Kram, 1985c). 

Τελειώνοντας με τη σχέση Συγκαταβατικότητα -  Ψυχοκοινωνικές 

λειτουργίες, οι τελευταίες προϋποθέτουν ένα Μέντορα με μεγάλες δυνατότητες 

επικοινωνίας, ο οποίος όσο θα συμπαθεί τον Προστατευόμενο, τόσες λιγότερες 

εντάσεις υα δημιουργούνται. Εν ολίγοις μπορούμε να διακρίνουμε μια θετική σχέση 

ανάμεσα στην Συγκαταβατικότητα και στη Ψυχοκοινωνική λειτουργία του 

Μέντορινγκ. 

Περνώντας στη θέληση να βοηθήσουν τους άλλους, οι Συγκαταβατικοί έχουν 

σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο του αλτρουισμού, καθώς η Συγκαταβατικότητα 

αποτελεί χαρακτηριστικό της κοινωνικότητας του ατόμου (Costa & McCrae, 1992). 

Σύμφωνα με τους De Pue και  Collins (1999), η Συγκαταβατικότητα είναι ένα 

χαρακτηριστικό στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου, το οποίο βασίζεται στην θετική 

επίδραση προς τους άλλους. 

Σε γενικές γραμμές, οι Συγκαταβατικοί έχουν παραπάνω κίνητρα για να 

συμμετέχουν σε μία σχέση Μέντορινγκ, τα οποία αφορούν τα οφέλη για τον 

Προστατευόμενο. Τέλος, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της Συγκαταβατικότητας 

σε έναν άνθρωπο, τόσο πιο θετικός είναι και έχει πολλές ικανότητες διαπροσωπικών 

σχέσεων, κάτι που είναι βασικό κομμάτι των λειτουργιών του Μέντορινγκ (Graziano 

et al., 1996). 
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2.10.5 Ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες (Openness to experience)/ Ευφυΐα  

(Intellectual) /Φαντασία (Imagination) και Mentoring 

Μέσα στη βιβλιογραφία θα βρούμε την έννοια αυτή με διάφορες ονομασίες, 

όπως η Ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες, η Ευφυΐα, η Φαντασία, η Διάνοια κλπ. Στα 

ερευνητικά εργαλεία, ανάλογα με τον κατασκευαστή του καθενός, μετράται το ίδιο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας αλλά με διαφορετική ονομασία. Στη παρούσα 

εργασία, καθώς η έρευνα βασίζεται σε ερευνητικό εργαλείο που μετρά τους Πέντε 

Παράγοντες της Προσωπικότητας, ερευνάται η Ευφυΐα (Intellectual)/ Φαντασία 

(Imagination).  

Ένας άνθρωπος όταν έχει μεγάλο βαθμό Ευφυΐας, τότε αναζητά νέες 

πληροφορίες, είναι ανοιχτός και διαθέσιμος σε κάθε ευκαιρία που αφορά κάτι νέο στη 

ζωή του και είναι δημιουργικός. Οι υποψήφιοι Μέντορες που είναι Ευφυείς έχουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για καινούριες κοινωνικές σχέσεις καθώς μέσω αυτών των 

σχέσεων μαθαίνουν κάτι καινούριο και λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για 

την Επιχείρηση/ Οργανισμό. Οι εργαζόμενοι αυτοί αναζητούν συνεχώς την 

ανατροφοδότηση πληροφοριών από τους άλλους υπαλλήλους (Wanberg & 

Kammeyer-Mueller, 2000). 

Η Ευφυΐα προϋποθέτει ευελιξία σκέψης και εφευρετικότητα, στοιχεία 

απαραίτητα για την επίτευξη στόχων. Οι Ευφυείς εργαζόμενοι ασχολούνται 

περισσότερο χρόνο με την εργασία που τους ανατέθηκε και με την εργασία που 

αφορά τον τομέα τους γενικότερα καθώς έχουν ανάγκη να ικανοποιήσουν την ανάγκη 

τους για την «εξερεύνηση» και την περιέργεια τους. Τέλος, έρευνες έχουν δείξει την 

θετική σχέση ανάμεσα στην Ευφυΐα και την καθοδήγηση στην εργασία όπως επίσης 

και τη θετική σχέση ανάμεσα στην Ευφυΐα και την παροχή κινήτρων προς την 

επίτευξη στόχων (Judge and Ilies, 2002). 

2.10.6 Ηλικία και Mentoring 

Ο ρόλος του Μέντορα έχει συνδεθεί με τα μεσαία και τελευταία στάδια της 

καριέρας ενός εργαζομένου. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι πολύ σημαντική η εμπειρία 

ενός πιο παλιού εργαζόμενου στην εκμάθηση ενός νέου. Η ηλικία θα πρέπει λοιπόν 

να ληφθεί σοβαρά υπόψη για την θέληση κάποιου να γίνει Μέντορας.  
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Με βάση τα ευρήματα των Levinson et al. (1978) και Super (1957), όσο ένας 

εργαζόμενος ωριμάζει, νιώθει την ανάγκη να διδάξει κάποιον άλλο. Επιπλέον, η 

θέληση κάποιου εργαζομένου να συμβάλει για την μελλοντική επιτυχία του 

οργανισμού ή του υποψήφιου εργαζομένου, οδηγεί τον υποψήφιο Μέντορα σε αυτό 

τον ρόλο. 

 Αν και αυτή η άποψη υποστηρίζεται από μελετητές όπως οι Ragins & Cotton 

(1993), δεν ήταν εφικτό να επιβεβαιωθεί. Οι Arthur και Kram (1989) τονίζουν πως 

και οι Προστατευόμενοι θέλουν να συμμετέχουν σε σχέση Μέντορινγκ στην αρχή της 

καριέρας τους αλλά και οι εργαζόμενοι από το μέσο της καριέρας τους και έπειτα, 

βρίσκουν ικανοποίηση από το να διδάσκουν άλλους. 

 Το να αφήσει τη σφραγίδα του ένας εργαζόμενος σε μια 

επιχείρηση/οργανισμό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για να γίνει Μέντορας και να 

περάσει τις ιδέες του και τη φιλοσοφία του. Τέλος, αν και οι εργαζόμενοι δεν είναι 

πρόθυμοι να επιτελέσουν τον ρόλο του Μέντορα στην αρχή της καριέρας τους, από 

το μέσο της και έπειτα δεν παύουν να το επιζητούν έως τη στιγμή της σύνταξης τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, περιμένει κανείς να δει μια σχέση ανάμεσα 

στην ηλικία κάποιου και την εμπειρία του ως Μέντορας ή ως Προστατευόμενος.  

2.10.7 Φύλο και Mentoring 

Δεν είναι μικρός ο αριθμός των ερευνών σχετικά με τη σχέση του Μέντορινγκ 

με το φύλο.  Όπως προανέφερα υποστηρίζεται πως ένας εργαζόμενος μπορεί να 

εξελιχθεί περισσότερο μέσω του Μέντορινγκ. Αυτό ισχύει και με το παραπάνω για τις 

γυναίκες εργαζόμενους καθώς είθισται να έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανέλιξης ούτως 

ει άλλως. Οι κύριοι τομείς των ερευνών πάνω σε αυτή τη σχέση είναι: ο αριθμός των 

μεντόρων που έχει μια γυναίκα στην εργασιακή της καριέρα και συγκεκριμένα εάν 

ισχύει το γεγονός πως έχει λιγότερους από ότι ένας άντρας εργαζόμενος. Επιπλέον, 

εάν αλλάζει ο τρόπος και οι λειτουργίες του Μέντορινγκ όταν περιλαμβάνεται 

γυναίκα στη μεντορική σχέση και τέλος αν όντως οι γυναίκες αποκομίζουν λιγότερα 

οφέλη σε σχέση με τους άνδρες. 

Όσον αφορά τον αριθμό των μεντόρων, υπάρχουν μελετητές που 

υποστηρίζουν πως όντως μια γυναίκα έχει λιγότερους  από ότι ένας άντρας (Noe, 
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1988b). Αντιθέτως η Ragins (1999) ισορροπεί τα πράγματα υποστηρίζοντας πως το 

φύλο δεν παίζει ρόλο σε αυτό το γεγονός. Μετέπειτα έρευνες των Hubbard & 

Robinson (1998), McGuire (1999), Ragins & Cotton (1999), Witt Smith, Smith & 

Markham (2000), ενίσχυσαν την γνώμη της Ragins (Wanberg, Welsh, Hezlett, 2003). 

Σε εντελώς αντίθετη περίπτωση, υπήρξαν έρευνες όπου οι Μέντορες των γυναικών 

εργαζομένων ήταν περισσότεροι από ότι των ανδρών (Hubbard & Robinson, 1998).  

Οι λειτουργίες του Μέντορινγκ καθώς και η ποσότητα που λαμβάνουν οι 

γυναίκες, δείχνει να μην διαφοροποιείται με βάση τις υπάρχουσες έρευνες. Αρχικά 

κάποιες έδειξαν πως οι γυναίκες λάμβαναν λιγότερες ή διαφορετικές λειτουργίες 

(Koberg, Boss, Chappell & Ringer, 1994, McGuire,1999), είτε λιγότερες είτε 

περισσότερες ενώ ορισμένες έρευνες δεν έδειξαν να υπάρχει κάποια διαφορά 

ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες (Scandura & Williams, 2001, Thomas, 1990, 

Turban & Dougherty, 1994, Witt, Smith et al., 2000). Οι μόνες αξιοπρόσεκτες 

διαφορές αφορούσαν την διαφορά στο φύλο των δυάδων. Δηλαδή όταν υπήρξαν 

άντρας Μέντορας και γυναίκα Προστατευόμενος τότε οι λειτουργίες ανάπτυξης 

καριέρας ήταν περισσότερες ενώ όταν υπήρξαν γυναίκα Μέντορας με γυναίκα 

Προστατευόμενο οι ψυχοκοινωνικές λειτουργίες ήταν περισσότερες (Sosik and 

Godshalk (2000), Ragins and Cotton (1999).  

 O τρίτος τομέας έρευνας είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι γυναίκες 

Προστατευόμενοι. Σύμφωνα με τη Ragins (1999), η μέχρι τότε έρευνα δεν έδειξε 

κάποια διαφορά. Το μόνο που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ήταν το ότι όταν ο 

Μέντορας ήταν άντρας τότε η γυναίκα Προστατευόμενος αποκόμιζε περισσότερα 

οφέλη (Wallace, 2001). Τέλος, o Noe (1998b) ήταν από τους ελάχιστους μελετητές 

που υποστήριξε την ύπαρξη εμποδίων για τις γυναίκες. Η διοίκηση και διαχείριση 

είναι ακόμη ανδροκρατούμενα είδη εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για 

μια γυναίκα να ανελιχθεί. Επιπροσθέτως λόγω της φύσης τους (οικογένεια, παιδιά 

κλπ), οι γυναίκες είναι πιο δύσκολο να εξελιχθούν  (Wanberg, Welsh, Hezlett, 2003).  

 Εκτιμώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία που μας προσφέρει η βιβλιογραφία, 

καταλαβαίνουμε πως υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξει ρόλο το φύλο στη σχέση 

Μέντορινγκ. Εξαρτάται από τα ίδια τα άτομα, το συνδυασμό των φύλων της 

μεντορικής δυάδας και το είδος της εργασίας αν και σε ποιο βαθμό  θα επηρεάσει το 
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φύλο τη μεντορική διαδικασία και αν θα θελήσει ο υποψήφιος Μέντορας να παίξει 

αυτό τον ρόλο. 

2.10.8 Μόρφωση και Mentoring 

Η μόρφωση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή ενός ανθρώπου 

καθώς επίσης και στην εργασιακή του ζωή. Ο δημογραφικός παράγοντας της 

Μόρφωσης, τον οποίο εξετάζω μεταξύ άλλων στην παρούσα εργασία, ενδέχεται να 

επηρεάζει τη θέληση κάποιου εργαζόμενου να γίνει Μέντορας. Την άποψη αυτή 

ενισχύουν μελετητές όπως οι Campion και Goldfinch (1983). Με βάση τη θεωρία όσο 

πιο υψηλή μόρφωση έχει λάβει ένα εργαζόμενος τόσο πιο εύκολα επιτελεί το ρόλο 

του Μέντορα. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως κατά την διάρκεια των σπουδών 

του, ένας εργαζόμενος, έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τις λειτουργίες του 

Μέντορα και πολλές φορές επιτελεί τον ρόλο του Προστατευόμενου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να τείνει θετικά προς μια τέτοια κατεύθυνση και ως Μέντορας (Jacobi, 

1991, Johnson, 1989).  

2.10.9 Εμπειρία ως Μέντορας – Εμπειρία ως Προστατευόμενος 

Ένας από τους προγνωστικούς παράγοντες, που καθορίζει σε ένα βαθμό εάν 

κάποιος εργαζόμενος είναι έτοιμος για να γίνει Μέντορας, είναι η προηγούμενη 

εμπειρία που έχει ο υποψήφιος Μέντορας, είτε ως Μέντορας είτε ως προστατευμένος. 

Υπάρχουν αρκετές έρευνες που μελέτησαν τη σχέση των χαρακτηριστικών ενός 

υπαλλήλου και της μεντορικής εμπειρίας του αλλά ο αριθμός των ερευνών που 

μελέτησαν τη σχέση μεταξύ προηγούμενης μεντορικής εμπειρίας με τη θέληση 

κάποιου να γίνει Μέντορας, είναι αρκετά μικρός. 

Πολύ λίγες έρευνες έχουν μελετήσει τη σχέση αυτή αλλά έχει ανακαλυφθεί 

πως οι εργαζόμενοι που υπηρέτησαν στο παρελθόν ως Μέντορες ή ως 

Προστατευόμενοι, είναι πιο πιθανό να γίνουν ή να ξανά γίνουν Μέντορες (Campion 

& Goldfinch, 1983, Fagan, 1983, Fagan & Wlter, 1982). Κατά την άποψη του 

Broadbridge (1999) όντως οι εργαζόμενοι που είχα μεντορική εμπειρία, είχαν και 

μεγαλύτερη θέληση να γίνουν Μέντορες. Κυριαρχεί, λοιπόν, η άποψη πως η 

κατάλληλη προετοιμασία ενός εργαζομένου για να γίνει Μέντορας, είναι να έχει 

υπάρξει ο ίδιος Προστατευόμενος.  
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 Η Kathy Kram (1985b), ενισχύει την παραπάνω άποψη και προσθέτει πως 

μέσω της προηγούμενης εμπειρίας με το Μέντορινγκ, ο υποψήφιο Μέντορας γνωρίζει 

ποια ακριβώς είναι τα αποτελέσματα από μια τέτοια σχέση όπως επίσης και τα θετικά 

επακόλουθά της. Η έρευνα και από άλλους ερευνητές όπως οι Missirian (1982) και 

Roche (1979) έδειξε επίσης παρόμοια αποτελέσματα. Η προηγούμενη εμπειρία παίζει 

τον ίδιο ρόλο είτε πρόκειται για εμπειρία του εργαζομένου ως Μέντορας, ως 

Προστατευόμενος ή και τα δύο. Παρόλα αυτά, η εμπειρία θα πρέπει να απέχει 

χρονικά από τη στιγμή που θα αποφασίσει κάποιος να γίνει Μέντορας. Για 

παράδειγμα, οι Μέντορες οι οποίοι προσφάτως ήταν ή είναι ακόμη μέλη σε μία 

μεντορική σχέση, έχουν τη θέληση να συμμετέχουν και πάλι ενώ αντιθέτως οι 

Προστατευόμενοι δεν είναι άμεσα πρόθυμοι (Olian et al., 1993).  

 Η διάδοση της κουλτούρας Μέντορινγκ σε έναν οργανισμό/επιχείρηση 

πραγματοποιείται μέσω των σχέσεων Μέντορινγκ που αναπτύσσονται με αποτέλεσμα 

όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να γίνονται Μέντορες και όλο και περισσότεροι 

Προστατευόμενοι να επιλέγουν τον ρόλο του Μέντορα στο μέλλον (Ragins & 

Scandura, 1999). Οι λειτουργίες του Μέντορινγκ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 

θέληση ενός εργαζομένου να γίνει  Μέντορας. Για παράδειγμα, η λειτουργία της 

δημιουργίας ρόλου, όπου οι εργαζόμενοι αντιλαμβανόμενοι τον τρόπο που τους 

παρείχε λειτουργίες Μέντορινγκ ο δικός τους Μέντορας, προσπαθούν να τον 

μιμηθούν με το να προσπαθούν να παρέχουν αντίστοιχες λειτουργίες σε ρόλο 

Μέντορα πλέον. Ακόμη, τα προσδοκώμενα οφέλη από τον ρόλο του Μέντορα είναι 

περισσότερα από τους εργαζομένους που επιτέλεσαν Προστατευόμενοι.  

Έρευνες όπως των Ragins και Scandura  (1999), Ragins και Cotton (1993) και 

Allen et al. (1997) δείχνουν πως υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην αποδοχή του 

Μέντορινγκ και της παροχής του. Δηλαδή όταν ένας εργαζόμενος επιτελεί τον ρόλο 

του Προστατευόμενου, είναι πιο πιθανό να γίνει Μέντορας στο μέλλον. Επίσης, λόγω 

του ότι ο ρόλος του Προστατευόμενου προηγείται πάντοτε, ίσως θεωρήσουμε 

ελάχιστα πιο σημαντικό παράγοντα την προηγούμενη εμπειρία ως Προστατευόμενος 

παρά ως Μέντορας, για την θέληση κάποιου να γίνει Μέντορας. 
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Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία Έρευνας 

3.1 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της Προσωπικότητας των 

υπαλλήλων – υποψήφιων Μεντόρων στη ΔΕΔΔΗΕ. Στη βιβλιογραφία φαίνεται 

έντονη η σχέση της Προσωπικότητας ενός εργαζομένου με την συμμετοχή του σε μια 

μεντορική σχέση. Από την πλευρά των Μεντόρων υπάρχουν συγκεκριμένες 

διαστάσεις της προσωπικότητας και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν 

τον εργαζόμενο να υιοθετήσει τον ρόλο του Μέντορα (Niehoff, 2006). 

Συγκεκριμένα η έρευνα μελετά τα 5 χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας του 

Μοντέλου των 5 Παραγόντων (Εξωστρέφεια, Ευσυνειδησία, Ευφυΐα/Φαντασία, 

Ανοιχτότητα/Βαθμός ευχαρίστησης, Συναισθηματική Σταθερότητα/Ισορροπία). 

Επιπλέον μελετά τη σχέση τους με την Μεντορική εμπειρία (εμπειρία από σχέσεις 

Μέντορινγκ) και τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. 

Υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες έδειξαν κάποιο η κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά να συσχετίζονται με την συμμετοχή κάποιου ως Μέντορας. Για 

παράδειγμα στην έρευνα του Brian Niehoff (2006), υποστηρίχθηκε η υπόθεση του, 

πως εργαζόμενοι με αυξημένη Εξωστρέφεια θα έχουν συμμετέχει περισσότερες 

φορές ως Μέντορες. Επίσης η αυξημένη Συναισθηματική σταθερότητα φάνηκε να 

έχει σημαντική συσχέτιση με τη συχνότητα συμμετοχής ως Μέντορας, στην ίδια 

έρευνα.  Επιπροσθέτως, η Ευσυνειδησία παρουσίαση επίσης θετική συσχέτιση με τη 

συχνότητα συμμετοχής ως Μέντορας όπως επίσης και η Ευφυΐα/Φαντασία.  

Άλλες έρευνες, όπως του Samuel O. Salami (2008), που εφαρμόστηκε στον 

τομέα της υγείας, εξήχθησαν παρόμοια αποτελέσματα και συμπεράσματα. Επίσης, ο 

Bozionelos et. al. (2012) σε 2 έρευνες του προσπάθησε να μελετήσει τη σχέση των 5 

Παραγόντων της Προσωπικότητας με την Μεντορική εμπειρία. Στη πρώτη έρευνα 

συμμετείχαν άτομα που βρισκόντουσαν σε τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στη δεύτερη συμμετείχαν εργαζόμενοι Βρετανικής 

επιχείρησης. Και στις δύο έρευνες βρέθηκε επίσης σημαντική συσχέτιση της 

Συναισθηματικής Σταθερότητας με την Μεντορική εμπειρία. Ακόμη, και οι 5 

Παράγοντες της Προσωπικότητας έχουν μελετηθεί ως προς τη σχέση τους με 
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κοινωνικές ικανότητες, όπως η ικανότητα για επικοινωνία. Αυτές οι ικανότητες είναι 

βασικές προϋποθέσεις για να αποτελέσει κάποιος Μέντορας. Οπότε και σε έρευνες 

όπως των Turban και Dougherty (1994) και Turban και Lee (2007) και πάλι φαίνεται 

με έμμεσο τρόπο η σχέση της Προσωπικότητας με την ικανότητα κάποιου να γίνει 

Μέντορας.  

Με βάση τις έρευνες αυτές και με βάση την θεωρία που αναπτύχτηκε 

βασιζόμενη σε παρόμοιες έρευνες, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε αν και 

στην Ελλάδα ισχύουν οι ίδιες σχέσεις και σε ποιο βαθμό. Ως πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα είναι: Q1.Ποια η σχέση των Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας 

των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ, μεταξύ τους, όπως επίσης και με την εμπειρία 

τους ως Μέντορες/με Μέντορα;  

 Τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στις περισσότερες 

έρευνες. Η θεωρία σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το Μέντορινγκ 

υποστηρίζει πως υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα στην ηλικία και τη θέληση 

κάποιου να γίνει Μέντορας, ενώ το φύλο δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο εκτός 

του γεγονότος πως οι γυναίκες συνηθίζουν να έχουν λιγότερους Μέντορες από ότι οι 

άνδρες εργαζόμενοι. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα είναι: Q2: Ποια η σχέση 

μεταξύ των Δημογραφικών στοιχείων των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ, με την 

εμπειρία τους ως Μέντορες/ με Μέντορα. 

 Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει τη σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

εμπειρίας ως Μέντορας και της εμπειρίας με Μέντορα. Σε έρευνες όπως της Tammy 

Allen (2003) βρέθηκε μεταξύ άλλων η θετική συσχέτιση της προηγούμενης εμπειρίας 

με Μέντορα και της θέλησης να γίνει κάποιος Μέντορας. Στις έρευνες των Allen, 

Poteet και Burroughs (1997) καθώς επίσης και του Bozionelos (2004) υποστηρίχθηκε 

επίσης η ίδια άποψη. Στην έρευνα του τελευταίου διαπιστώθηκε πως όσο 

περισσότερες φορές είχε ένα εργαζόμενος Μέντορα τόσες περισσότερες φορές θα 

θελήσει να επιτελέσει ως Μέντορας.  

 Από τα παραπάνω και μετά τη μελέτη της υπάρχουσας θεωρίας προκύπτει το 

τρίτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα: Q3: Ποια η σχέση ανάμεσα στην 

Εμπειρία ως Μέντορας και την Εμπειρία με Μέντορα, των εργαζομένων της 

ΔΕΔΔΗΕ. 
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Μέσω της μελέτης της Προσωπικότητας με την Μεντορική Εμπειρία και τα 

Δημογραφικά, θα προκύψουν πολλές πληροφορίες, πιο συγκεκριμένες, όπως επίσης 

υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάποια πληροφορία σχετικά με σχέση ή σχέσεις οι 

οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη από την αρχή.  

3.2 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

Για την συγγραφή της παρούσας εργασίας αντλήθηκαν πληροφορίες από 

βιβλία, ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και από σελίδες διαδικτύου. Όσον 

αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, αντλήθηκαν πληροφορίες από τις σελίδες 

διαδικτύου της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ, καθώς και από βιβλία σχετικά με το Δημόσιο. 

Οι πληροφορίες για τη ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ προτιμήθηκαν να αντληθούν 

από το διαδίκτυο καθώς τα τελευταία χρόνο βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο με 

αποτέλεσμα τα μόνα έγκυρα και πιο πρόσφατα στοιχεία να βρίσκονται στις 

ιστοσελίδες τους. Επιπλέον, αντλήθηκαν πληροφορίες από βιβλία Ψυχολογίας, 

Εργασιακής Ψυχολογίας της ελληνικής αλλά και της ξένης βιβλιογραφίας καθώς ένα 

μέρος της εργασίας αφορά την Προσωπικότητα και την έρευνα των χαρακτηριστικών 

της Προσωπικότητας του εργαζομένου. Παραδείγματα αποτελούν: το βιβλίο 

«Θεωρίες Προσωπικότητας, έρευνα και εφαρμογές, 2001», το οποίο αποτελεί 

μετάφραση της αντίστοιχης ξενόγλωσσης έκδοσης των Lawrence, Pervin – Olive. 

Επίσης τα βιβλία «The Cambridge Handbook of Personality Psychology, 2009» και 

«The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment, 2008», των Corr & 

Matthews και Boyle, Matthews, Saklofske, αντίστοιχα. 

Για το μέρος της θεωρίας που αφορά το Mentoring οι πληροφορίες 

αντλήθηκαν από βιβλία όπως το «The Blackwell Handbook of Mentoring, 2007» των 

Allen και Eby, όπως επίσης και από επιστημονικά περιοδικά με έρευνες και θεωρίες 

βασιζόμενες στο Mentoring. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά περιοδικά, τα περισσότερα 

προέρχονται από το Emerald και το Science Direct, και αποτελούν τεύχη κυρίως των: 

Journal of Business Research, Journal of Vocational Behavior, Journal of Workplace 

Learning, Career Development International, Research in Personnel and Human 

Resources Management, Journal of Managerial Psychology, European Journal of 

Work and Organizational Psychology, Human Resource Development International, 

The Academy of Management Journal κ.α. 
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Όσον αφορά την μεθοδολογία της έρευνας και συγκεκριμένα της στατιστικής 

ανάλυσης, της επιλογής μέσου συλλογής δεδομένων και τον τρόπο παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία που αφορά τη Μεθοδολογία της 

Έρευνας και Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. 

Τέλος, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι στόχοι της έρευνας προήλθαν έπειτα 

από τη μελέτη πάνω στις ήδη υπάρχουσες έρευνες που έχουν παρουσιαστεί και 

εκδοθεί στα προαναφερθέντα επιστημονικά περιοδικά. Ο συνολικός αριθμός των 

επιστημονικών περιοδικών ανέρχεται σε πάνω από 180 αλλά προτιμήθηκαν για 

μελέτη τα πιο πρόσφατα. Τα βιβλία που προμηθεύτηκαν για τη μελέτη ανέρχονταν σε 

περίπου 20 αλλά και πάλι προτιμήθηκαν τα πιο σύγχρονα και τα πιο σχετικά με το 

θέμα.  

3.3 Εφαρμογή Ποσοτικής έρευνας 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει μια ποσοτική έρευνα με χρήση 

ερωτηματολογίου. Σε μια ποσοτική έρευνα ο ερευνητής  πρέπει πρώτα να 

οριστικοποιήσει και να συγκεκριμενοποιήσει το πρόβλημα που θα μελετήσει και 

έπειτα να σχεδιάσει την δική του έρευνα. Το πλάνο που θα δημιουργήσει ώστε να 

επιτευχθούν οι ερευνητικοί του στόχοι, περιλαμβάνει: την επιλογή των συνεργατών, 

την επιλογή του θέματος, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την προετοιμασία 

συλλογής δεδομένων, την ταξινόμηση των δεδομένων, την παρουσίαση των 

δεδομένων, την ανάλυση των δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την 

συγγραφή της μελέτης. 

Η ποσοτική έρευνα προέρχεται από τον θετικισμό, φιλοσοφίες που 

χαρακτηρίζονται από τη θετική αποτίμηση της επιστημονικής μεθόδου. Συνήθως τα 

αποτελέσματα από μια ποσοτική έρευνα παρουσιάζονται με την μορφή αριθμών. Ο 

ερευνητής εξάγει συμπεράσματα μέσω της σύγκρισης αυτών των αριθμών 

(Καραγεώργος, 2002). 

3.4 Το ερωτηματολόγιο Δημογραφικών 

Στο πρώτο μέρος του συνολικού ερωτηματολογίου, το οποίο παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ, υπάρχουν 6 ερωτήσεις. Αρχικά, υπάρχει ερώτηση σχετικά με το φύλο 
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του ερωτώμενου. Αυτό συμβαίνει καθώς το φύλο συσχετίζεται με τις σχέσεις 

Μέντορινγκ, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία. Έπειτα η δεύτερη ερώτηση αφορά 

την ηλικία η οποία και πάλι παρουσιάζει συσχέτιση με τις σχέσεις Μέντορινγκ. Οι 

επόμενες ερωτήσεις αφορούν το Μορφωτικό Επίπεδο, την Οικογενειακή Κατάσταση, 

την Προϋπηρεσία στη ΔΕΔΔΗΕ και τη Θέση εργασίας. Από τη βιβλιογραφία 

φαίνεται να υπάρχει σχέση της ηλικίας και της Προϋπηρεσίας με το Μέντορινγκ. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τα δημογραφικά αναλύονται στο ανάλογο 

κεφάλαιο. Θα πρέπει να επισημάνω πως το πεδίο της Ηλικίας έμεινε ανοιχτό καθώς 

θα ήταν σωστότερο να υπάρξει ομαδοποίηση αφού γίνει η ανάλυση και να βγουν πιο 

ασφαλή και σωστά συμπεράσματα. Το Μορφωτικό Επίπεδο περιέχει τις ομάδες: 

Δημοτικό – Γυμνάσιο, Λύκειο – Τεχνικό/Ενιαίο, Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό. 

Η Προϋπηρεσία στη ΔΕΔΔΗΕ και η Θέση Εργασίας έμειναν ανοιχτά για ευνόητους 

λόγους. 

Εικόνα 2 : Το ερωτηματολόγιο των Δημογραφικών 
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3.5 Ερωτήσεις για την Εμπειρία ως Μέντορας και ως 

Προστατευόμενος 

Σε αυτό το σημείο του ερωτηματολογίου υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Αφενός ο 

υπάλληλος πρέπει να απαντήσει σχετικά με την εμπειρία του με κάποιον Μέντορα 

κατά τη διάρκεια της εργασιακής του ζωής και αφετέρου σχετικά με την εμπειρία του 

ως Μέντορας (αν έπαιξε ποτέ αυτό το ρόλο και αν ναι πόσες φορές). Πριν από τις 

ερωτήσεις υπάρχει μια παράγραφος με επεξήγηση σχετικά με την έννοια του 

Μέντορα ώστε να διασφαλιστεί το ότι είναι κατανοητό από τους ερωτώμενους περί 

τίνος πρόκειται.. Αυτές οι ερωτήσεις σχετίζονται με τις σχέσεις Μέντορινγκ με βάση 

τη βιβλιογραφία. 

3.6 Το ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας 

Επειδή η προκειμένη έρευνα αφορά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

υπαλλήλων, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο καθώς είναι η κατεξοχήν τεχνική 

συλλογής πληροφοριών στις έρευνες της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής 

ψυχολογίας και η χρήση του έχει πλέον γενικευθεί. Άλλα θετικά χαρακτηριστικά που 

με οδήγησαν στη χρήση του ερωτηματολογίου ως μέσο συλλογής δεδομένων είναι: 

1. Το μικρό κόστος 

2. Σύντομος χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

3. Περισσότερες ειλικρινείς απαντήσεις λόγω της απουσίας του ερευνητή και 

λόγω της ανωνυμίας 

4. Επιτρέπει την αποτελεσματική μελέτη προβλημάτων τα οποία θα απαιτούσαν 

μακροχρόνιες παρατηρήσεις 

5. Συλλέγει πληροφορίες για μορφές συμπεριφοράς που δεν είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν. 

Επιπλέον, σε παρόμοιες έρευνες που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην πλειονότητά τους ερωτηματολόγια για τη συλλογή των 

δεδομένων. 
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Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε είναι κλειστού 

τύπου και μάλιστα επιλογής της απάντησης από μία 5 βάθμια κλίμακα 

(Καραγεώργος, 2002). 

Τα πλεονεκτήματα των ερωτήσεων κλειστού τύπου είναι: 

1. Υψηλή αντικειμενικότητα, με την ομοιόμορφη αναγνώριση των απαντήσεων, 

ως ορθές ή εσφαλμένες, από όλους τους ερευνητές. 

2. Ταχύτητα και ευκολία συμπλήρωσης. 

Από την άλλη μεριά μειονεκτήματα θεωρούνται τόσο ο μηχανιστικός τρόπος 

απάντησης όσο και η πιθανή ανειλικρίνεια σε απαντήσεις (Καραγεώργος, 2002). 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διαγνωστική εκτίμηση της 

Προσωπικότητας των υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ, είναι βασισμένο στη Θεωρία των 

Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας, στην οποία αναφέρομαι στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο της εργασίας. 

Υπάρχει μια πληθώρα ερωτηματολογίων για τη διαγνωστική εκτίμηση της 

προσωπικότητας από τα οποία πολλά μετρούν την Μεγάλη Πεντάδα. Παραδείγματα 

τέτοιων ερωτηματολογίων είναι: 

 Το Big Five Inventory (John, Donahue & Kentle, 1991) 

 To Neo Five Factor Inventory (Costa & McCrae, 1992) 

 To The Five Factor Personality Inventory (Hendricks, Hofstee, Boele de Raad, 

Angleiter, 1995), το οποί έχει προσαρμοστεί και σε ελληνικό δείγμα από την 

κ. Μαλικιώση – Λοϊζου. 

 Το Τεστ Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ) (Tsaousis, 1999) 

κ.α. 

Για λόγους όπως η ελεύθερη χρήση για ερευνητικούς σκοπούς, η συντομία 

των 50 μόνο ερωτήσεων και η μελέτη των 5 συγκεκριμένων παραγόντων της 

προσωπικότητας: Εξωστρέφεια (Extraversion), Συναισθηματική 

Σταθερότητα/Ισορροπία (Emotional Stability), Διάνοια/Φαντασία 

(Intellectual/Imagination), Βαθμός Ευχαρίστησης από τη ζωή/Συγκαταβατικότητα 
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(Agreeableness), Ευσυνειδησία (Conscientiousness), χρησιμοποίησα για την έρευνά 

μου το ερωτηματολόγιο των 50 ερωτήσεων IPIP  - Big Five Factor Markers. 

Κάποια από τα 5 χαρακτηριστικά τα συναντάμε στη βιβλιογραφία και με 

άλλες ονομασίες όπως θα δούμε συχνά την έννοια του Νευρωτισμού (Neurotism - N) 

αντί της Συναισθηματικής Ισορροπίας. Μελετούν το ίδιο χαρακτηριστικό αλλά 

αλλάζει ο τρόπος μέτρησης. Επίσης την Ευφυΐα/ Φαντασία συχνά τη συναντάμε ως 

Ανοιχτότητα σε Εμπειρίες (Openness to experience). Οι διαφορές αυτές οφείλονται 

στον κατασκευαστή του εκάστοτε ερευνητικού εργαλείου. Στην έννοια και στο 

θεωρητικό υπόβαθρο των 5 χαρακτηριστικών της Μεγάλης Πεντάδας αναφέρθηκα 

πιο λεπτομερώς στο αντίστοιχο Κεφάλαιο. 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο IPIP - Big Five Factor Markers, ανήκει σε 

μία ομάδα ερωτηματολογίων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της αργής ανάπτυξης των 

εργαλείων μέτρησης της προσωπικότητας. Τα αρχικά ερευνητικά εργαλεία 

προσωπικότητας δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 80 χρόνια. Με βάση τον 

Goldberg (1995) τα αίτια της νωχελικής ανάπτυξης των ερευνητικών εργαλείων στον 

τομέα της ανθρώπινης προσωπικότητας, είναι 4: 

1. Η δυσκολία με την οποία οι κατασκευαστές των εργαλείων παρέχουν την 

άδεια χρησιμοποίησης τους. Η άδεια δίνεται μόνο σε περίπτωση αγοράς του 

ερευνητικού εργαλείου αλλά και πάλι για περιορισμένη και συγκεκριμένη 

χρήση.  

2. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δεν επιτρέπουν την ύπαρξη των 

ερωτηματολογίων τους στο διαδίκτυο.  Αυτό συμβαίνει καθώς εάν ο 

οποιοσδήποτε μπορεί να βρει το ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο, τότε δεν θα 

χρειαστεί να πληρώσει για την άδεια χρήσης. Αυτό βέβαια έρχεται αντίθετο 

με την άποψη των Buchanan, Johnson & Goldberg (2005), Gosling, Vzire, 

Sistrava & John (2004), οι οποίοι υποστηρίζουν πως μέσω διαδικτύου η 

αποδελτίωση και η επεξεργασία των ερωτηματολογίων είναι πιο εύκολη και 

λιγότερο χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να εξάγονται πληροφορίες και 

συμπεράσματα πολύ πιο γρήγορα.  

3. Η πολιτική που ακολουθεί κάθε κατασκευαστής όσον αφορά τον τρόπο 

μέτρησης των αποτελεσμάτων. Ορισμένοι παρέχουν τους τρόπους μέτρησης, 

άλλοι τους παρέχουν με την προϋπόθεση αγοράς των και κάποιοι άλλοι δεν τα 
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παρέχουν καθόλου (Goldberg, Johnson, Eber, Hogan, Ashton, Cloninger, 

Gough, 2006). Η σκέψη του Goldberg (1999), ήταν να δημιουργήσει ένα χώρο 

στο διαδίκτυο όπου θα παρείχε σε κάθε επαγγελματία ή μη ερευνητή, τη 

δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών εργαλείων, ελεύθερων στη χρήση, τα οποία 

θα επέφεραν τα ίδια αποτελέσματα με τα αυθεντικά ερευνητικά εργαλεία. Με 

αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε το IPIP (International Personality Item Pool).  

Το IPIP χρησιμοποιεί πλέον πάνω από 2000 στοιχεία σε μορφή προτάσεων 

και ερωτήσεων. Το πρόβλημα που υπήρχε ήταν πως στη μετάφραση κάποιων 

ερευνητικών εργαλείων δεν αποδιδόταν η αυθεντική έννοια με αποτέλεσμα τα 

περισσότερα ερευνητικά εργαλεία του IPIP να περιέχουν φράσεις αντί για 

μεμονωμένες λέξεις (Hendriks, 1997).  

Η διαδικασία της δημιουργίας ενός ερευνητικού εργαλείου, βασιζόμενο σε 

κάποιο άλλο που απαιτεί άδεια χρήσης, περιλαμβάνει 4 βήματα.  

Αρχικά κάθε πρόταση συσχετίζεται με την αυθεντική την οποία και θα 

αντικαταστήσει, μέσω του ίδιου δείγματος. Έπειτα τα στοιχεία με την μεγαλύτερη 

αρνητική και θετική συσχέτιση, επιλέγονται για την προκαταρκτική κλίμακα. Αμέσως 

μετά πραγματοποιείται ο έλεγχος της αξιοπιστίας των στοιχείων της νέας κλίμακας 

(International Personality Item Pool). 

Στο διαδικτυακό χώρο του IPIP υπάρχει μια πληθώρα κλιμάκων μέτρησης. 

Χαρακτηριστικά και πιο γνωστά παραδείγματα αυτών αποτελούν τα εναλλακτικά 

εργαλεία των: Neo-PI-R (Costa & McCrae, 1992), 16PF (Conn & Rieke, 1994), το 

Big-Five Factor structure (Goldberg, 1992) και πολλά άλλα. 

Το Big Five Factor ανακαλύφθηκε αρχικά το 1961 από τους Tupes και 

Christal με τη χρήση διπολικών μεταβλητών των Cattell, Marshall, Georgiades 

(1957). Η δημιουργία του σημερινού ερωτηματολογίου Big Five Factor Markers έγινε 

μέσω ερευνών, με τη ταυτόχρονη χρήση του Neo –PI των Costa & McCrae (1985). Οι 

δείκτες του ερωτηματολογίου, ουσιαστικά περιέχουν κάποιες μεταβλητές παρόμοιες 

μεταξύ τους. Με 3 βήματα ολοκληρώθηκε η δημιουργία των δεικτών: πρώτα 

χρειάστηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για όλο το πεδίο, έπειτα εφαρμόστηκε 
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ομοιόμορφη δειγματοληψία και τέλος εφαρμόστηκε και η ομαδοποιημένη 

δειγματοληψία. 

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η απόδειξη της επάρκειας και της αξιοπιστίας του 

σαν ερευνητικό εργαλείο, με αποτελέσματα ισάξια των πιο γνωστών εργαλείων όπως 

του NEO-PI. Το ερωτηματολόγιο Big Five Factor Markers διατίθεται σε δύο 

εκδόσεις, των 100 ερωτήσεων και των 50 (Παράρτημα ΙΙΙ). Σαφώς οι έρευνες έδειξαν 

πως η αξιοπιστία αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των ερωτήσεων αλλά παρόλα 

αυτά για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο των 50 ερωτήσεων 

λόγω περιορισμένου χρόνου των εργαζομένων.  

Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από τους 

Βακόλα Μ. (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Τσαούσης Ι. (Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου), Γεωργιάδης Σ. (Πανεπιστήμιο McMaster). Αυτή τη στιγμή 

πραγματοποιείται στάθμιση του ερευνητικού εργαλείου μέσω της έρευνας σε έλληνες 

φοιτητές για την διαφορετικότητα στην οργανωσιακή αλλαγή. Η ελληνική έκδοση 

έχει διαθέσιμη για την συγκεκριμένη έρευνα από την κ. Βακόλα Μαρία μέσω της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι τρόποι μέτρησης των αποτελεσμάτων παρέχονται 

από την ιστοσελίδα του IPIP. 

3.7 Δείγμα και συνθήκες κατά την διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις περισσότερες εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ 

στο νομό Θεσσαλονίκης καθώς το προσωπικό της πλέον δεν είναι εγκατεστημένο σε 

ένα κτίριο. Πρόκειται για μια δειγματοληπτική έρευνα στην οποία τα μέλη που 

απαρτίζουν τον πληθυσμό είναι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ. Η 

βιβλιογραφία υποστηρίζει πως ο καθορισμός με σαφήνεια των μελών που απαρτίζουν 

το πληθυσμό/δείγμα οδηγεί στο  να καθορίζονται πλήρως τα υποκείμενα από τα 

οποία θα ληφθεί το δείγμα και τα υποκείμενα μέσω των οποίων θα γενικευθούν τα 

συμπεράσματα που θα βγουν από την έρευνα (Καραγεώργος, 2002). Εξαιτίας των 

πρόσφατων κυβερνητικών αλλαγών πολλοί εργαζόμενοι της ΔΕΗ αλλάξανε πόστο 

και κτίριο. Ενώ η εργασία θα αφορούσε τη ΔΕΗ, καθώς και η ΔΕΔΔΗΕ και τα 

υπόλοιπα μέλη του ομίλου συστεγάζονταν σε συγκεκριμένα κτίρια, τελικά 

μετατράπηκε σε έρευνα στους εργαζόμενους της ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μη συμμετάσχουν στη έρευνα ειδικότητες όπως Ιατροί και 
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παραϊατρικό προσωπικό της ΔΕΗ. Ο πυρήνας όμως της αρχικής έρευνας παρέμεινε ο 

ίδιος.  

Το δείγμα  της έρευνας αφορά υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, μέλος του ομίλου 

της ΔΕΗ, και αποτελείται κυρίως από τεχνίτες και διοικητικούς υπαλλήλους. 

Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες ειδικότητες, όπως οι εργοδηγοί,, υπάρχουν όμως 

και πιο γενικές ειδικότητες όπως οι λογιστές. Στο σύνολο παρελήφθησαν 122 

ερωτηματολόγια από τα οποία τα 113 ήταν έγκυρα και μπορούσαν να μπουν στη 

στατιστική ανάλυση. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι ήταν άνδρες (85) με ποσοστό 

75.2% και λιγότερες οι γυναίκες (28) με ποσοστό 24.8% και αυτό ίσως δικαιολογείται 

από το είδος των ειδικοτήτων. Οι ηλικίες κυμάνθηκαν από 24 έως 62 ετών με μέσο 

όρο τα 50 έτη. Αυτό το γεγονός βοήθησε αρκετά στην έρευνα καθώς όπως αναφέρω 

και παραπάνω με ενδιέφεραν κυρίως εργαζόμενοι που είχαν μεντορικές εμπειρίες άρα 

κατ’ επέκταση θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία.  

Αξίζει να τονίσω το γεγονός πως στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 

εργαζόμενοι ήταν πολύ εξυπηρετικοί και συνεργάσιμοι ανεξαρτήτου φόρτου 

εργασίας. Αρχικά προσεγγίστηκαν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τα οποία στη 

συνέχεια με παρέπεμψαν προς τους υπόλοιπους εργαζομένους. Αξίζει να σημειώσω 

πως η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε παρουσία του ερευνητή, με στόχο 

την αποσαφήνιση του ερωτηματολογίου και αποτέλεσμα πιο έγκυρες και ειλικρινείς 

απαντήσεις. 

3.8 Επεξεργασία δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων που αποκόμισα μέσω του ερωτηματολογίου 

είναι το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package for the 

Social Sciences - SPSS).  Το SPSS πρωτοεμφανίστηκε το 1965 στη Καλιφόρνια 

και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Οι λόγοι για τη χρησιμοποίηση του 

είναι αφενός ότι το ερωτηματολόγιο ήταν τέτοιο ώστε να μη χρειάζεται κάποιο πιο 

εξειδικευμένο πρόγραμμα και αφετέρου λόγω της παγκοσμιότητάς του μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα και εύκολα από πολλά είδη ερευνητών και για πολλά και 

ποικίλα είδη ερευνών. Επίσης οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ποσοτικοποιούνται 

οπότε η διαδικασία ανάλυσης δεν μπορεί να είναι άλλη από την ποσοτική (Howitt & 

Duncan, 2006). 
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3.9 Χρονολογική σειρά διαδικασιών 

Αρχικά έγινε μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το Μέντορινγκ. 

Μελετήθηκε το θέμα σφαιρικά, από τη μεριά της σχέσης, του Μέντορα, της 

επιχείρησης και του Προστατευόμενου. Τελικά επιλέχθηκε θέμα σχετικό με τον 

Μέντορα. Στη συγκεκριμένη επιλογή έπαιξε ρόλο η ιδιαίτερη σχέση του ερευνητή με 

την επιχείρηση, με αποτέλεσμα την πιο εύκολη προσέγγιση των υπαλλήλων. 

Δημιουργηθήκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και  έπειτα επιλέχτηκε ο τρόπος και το 

είδος της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί ώστε να απαντηθούν με τον καλύτερο 

τρόπο. Μετά από τη μελέτη του υποψήφιου δείγματος, σχετικά με το μέγεθος, τα 

χαρακτηριστικά του, επιλέχθηκαν και οι παράγοντες που θα μετρηθούν στην έρευνα 

και που με τη σειρά τους επίσης οδηγούν στην απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων.   

Επόμενο βήμα ήταν η κατασκευή του ερωτηματολογίου και η αρχή της 

έρευνας. Παράλληλα είχε ξεκινήσει η συγγραφή του Θεωρητικού μέρους ώστε να 

αποσαφηνιστούν έννοιες και να δημιουργηθεί το κατάλληλο βιβλιογραφικό έδαφος 

ώστε να έχει σωστές βάσεις η έρευνα. Τέλος, μετά την συλλογή και στατιστική 

ανάλυση των ερωτηματολογίων, εξήχθησαν οι ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με 

την προσωπικότητα των υπαλλήλων, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε 

ανάλογα συμπεράσματα για τη σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των υπαλλήλων και το Μέντορινγκ. 
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Κεφάλαιο 4 - Αποτελέσματα της έρευνας και Στατιστική 

Ανάλυση 

Η παρούσα ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα 113 ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν από εργαζόμενους της ΔΕΔΔΗΕ. Σκοπός της ανάλυσης είναι μέσα 

από το εργασιακό περιβάλλον του συγκεκριμένου οργανισμού να προσδιορίσουμε το 

προφίλ του Μέντορα και συγκεκριμένα τη προσωπικότητα και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του. Αρχικά, παρουσιάζουμε τα περιγραφικά μέτρα των μεταβλητών 

που παίρνουν διακριτές τιμές όπως η ηλικία και η προϋπηρεσία και των κατηγορικών 

μεταβλητών όπως η εκπαίδευση καθώς και μετασχηματισμοί των διακριτών 

μεταβλητών οι οποίες ομαδοποιούνται με τη μέθοδο two-step clustering. Διερευνούμε 

τη συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων με ερωτήσεις που αφορούν την τυχόν 

ύπαρξη Μέντορα για τον ερωτώμενο κάποια στιγμή στην επαγγελματική του 

σταδιοδρομία καθώς και το πλήθος των ανθρώπων αυτών που συνάντησε. Αντίστοιχα 

διερευνούμε το δημογραφικό προφίλ αυτών που υπήρξαν Μέντορες και λαμβάνουμε 

υπόψη και το πλήθος των εμπειριών αυτών.  

Διερευνούμε τις ομάδες που είχαν Μέντορα και υπήρξαν Μέντορες ή και τα 2  

και εξάγουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. Η ανάλυση αυτή έχει ως 

στόχο το προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που ταιριάζουν στο προφίλ του 

Μέντορα. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε τη προσωπικότητα και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά με στόχο να προσδιορίσουμε το δημογραφικό προφίλ του Μέντορα.  

Επειδή το κάθε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας εξάγεται από 10 

διαφορετικές ερωτήσεις, είναι απαραίτητη η διερεύνηση της συνάφειας των 

ερωτήσεων αυτών οι οποίες ομαδοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο του Goldberg 

(1992). Παρουσίαση και ανάλυση Δημογραφικών στοιχείων. 

4.1 Περιγραφικά μέτρα και μετασχηματισμοί μεταβλητών. 

Ο πίνακας 1.1 περιλαμβάνει τις διακριτές μεταβλητές μεταξύ των οποίων και 

τα χαρακτηριστικά των οποίων η κατασκευή αναλύεται παρακάτω. 
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Πίνακας 1.1 

Περιγραφικά μέτρα 

διακριτών μεταβλητών Μέσος Τυπ. Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 

Πόσο χρονών είστε 49 8 24 62 

Έτη προϋπηρεσίας 22 10 1 35 

Εξωστρέφεια 31 5 15 44 

Ευχάριστος 32 4 21 44 

Ευσυνείδητος 32 4 22 44 

Ισορροπημένος 30 7 14 45 

Διάνοια/Φαντασία 33 5 19 44 

Πόσες φορές είχα Μέντορα 3 4 0 20 

Πόσες φορές υπήρξα Μέντορας 3 5 0 30 

 

Οι ερωτώμενοι είναι 85 άνδρες (75.2%) και 28 γυναίκες (24.8%), από αυτούς 

οι 93 (82.3%) είναι έγγαμοι και οι 19 άγαμοι (16.8%). Η ηλικία των υπό εξέταση 

εργαζόμενων κυμαίνεται από 24 ως 62 με επικρατούσα τιμή τα 50 και μέσο όρο 

48.83. Προκειμένου να λάβουμε υπόψη την ηλικία στην ανάλυση μας είναι 

απαραίτητη η ομαδοποίηση της συγκεκριμένης μεταβλητής.  Επιλέγουμε την 

ομαδοποίηση της σε 3 κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα εμφάνισης της 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο (2-step clustering algorithm). Η κατηγορία ’24-44’ έχει 

μέση τιμή 36,74 χρονών και αντιπροσωπεύει το 23,9% του δείγματος. Η κατηγορία 

’45-54’ έχει μέση τιμή 48,25 χρονών και αντιπροσωπεύει το 28,3% του δείγματος. 

Τέλος, Η κατηγορία 55-62’ έχει μέση τιμή 55,22 χρονών και αντιπροσωπεύει το 

47,8% του δείγματος (Γράφημα 1.1). 
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Γράφημα 1.1: 

 

Η προϋπηρεσία κυμαίνεται από 1 ως 35 χρόνια με τη μέση τιμή της να 

βρίσκεται στα 22,41 χρόνια. Η ομαδοποίηση της συγκεκριμένης μεταβλητής γίνεται 

με την ίδια μεθοδολογία της ηλικίας. Παραθέτουμε το Γράφημα 1.2 μετά την 

ομαδοποίηση. 

Γράφημα 1.2: Προϋπηρεσία 
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Η κατηγορία της προϋπηρεσίας 1-10 χρόνια έχει μέση τιμή 4,22 χρόνια και 

αντιπροσωπεύει το 54% του δείγματος. Η κατηγορία της προϋπηρεσίας 11-25 χρόνια 

έχει μέση τιμή 21,09 χρόνια και αντιπροσωπεύει το 28,3% του δείγματος. Τέλος η 

προϋπηρεσία 26-35 χρόνια έχει μέση τιμή 29,07 χρόνια και αντιπροσωπεύει το 17,7% 

του δείγματος. Ο πίνακας 1.2 περιλαμβάνει περιγραφικά μέτρα των κατηγορικών 

μεταβλητών συμπεριλαμβανομένου και των μετασχηματισμένων διακριτών. Σε κάθε 

σειρά περιλαμβάνεται για κάθε περίπτωση μεταβλητής το ποσοστό που συγκέντρωσε. 

Πίνακας 1.2 

Ποσοστά απαντήσεων κατηγορικών μεταβλητών 
Ποσοστό ανά πιθανή 

απάντηση 

Φύλο Άνδρας 75,2% 

Γυναίκα 24,8% 

Ηλικία (G) 24-44 23,9% 

45-54 28,3% 

55-62 47,8% 

Προϋπηρεσία (G) 1-10 54,0% 

11-25 28,3% 

26-35 17,7% 

Μορφωτικό επίπεδο δημοτικό-γυμνάσιο 4,4% 

λύκειο-τεχνικό/ενιαίο 54,0% 

πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 33,6% 

μεταπτυχιακό 8,0% 

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος 82,3% 

Άγαμος 16,8% 

Δ.Α. 0,9% 

Υπήρξε ποτέ Μέντορας για εσάς  στη ΔΕΗ 

ή σε άλλη δουλειά. 

Ναι 74,3% 

Όχι 25,7% 

Είχατε προηγούμενη εμπειρία ως 

Μέντορας; Ήσασταν Μέντορας για 

κάποιον άλλο στη ΔΕΗ ή αλλού 

Ναι 67,3% 

Όχι 
32,7% 

 

Παρατίθεται το γράφημα 1.3 σαν γραφική απεικόνιση του Πίνακα 1.2. 
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Γράφημα 1.3: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 1.2. 
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Ο πίνακας 1.3 παραθέτει τις θέσεις εργασίας και τα μέτρα συχνότητας αυτών. 

Πίνακας 3.1 Θέσεις εργασίας 

Θέση Συχνότητα 

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ 1 

ΒΛΑΒΕΣ 3 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤ 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 1 

ΔΙΑΚ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔ 1 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΠΑΝΑΣ 1 

ΔΙΟΙΚΗΤ ΥΠΑΛΛ 13 

ΔΠΜΘ/ΤΤΕΔ 1 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΛΑΒ 5 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 3 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΕΤ 1 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ-ΤΕΧΝ 1 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 1 

ΗΛΕΚΤΡ ΜΗΧΑΝ 1 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 1 

ΛΑΜΠΕΣ 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΔΔΗΕ 4 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 1 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 1 

ΜΗΧΑΝ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 

ΠΟΛΙΤ ΜΗΧΑΝ 1 

ΠΡΟΙΣΤ ΤΕΧΝ ΕΡΓΑΣ 1 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1 

ΣΧΕΔΙΑΣΤ ΕΞΩΤ ΣΥ 1 

Τ4/Κ 2 

ΤΕΧΝ ΕΝΑ Κ ΥΠΟΓ ΔΙΚΤ 1 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 15 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛ 2 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 
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ΤΕΧΝΙΤΗΣ 6 

ΤΗΛΕΦ ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒ 1 

ΤΟΜ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤ 3 

ΤΟΜΕΑΡΧ ΥΠΟΣΤΗΡ 1 

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ 1 

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛ 5 

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚ 2 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚ 5 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2 

ΤΤΕΔ 5 

ΤΤΕΔ/ΥΔ 2 

ΥΔΕ/ΤΤΕΔ 1 

ΥΠΑΛΛ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1 

ΥΠΕΥΘ ΑΠΟΘΗΚ 1 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΡ ΤΕΧΝ ΕΡΓΑΣ 2 

ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ 1 

ΧΡΗΣΤΩΝ 1 

Total 113 

 

4.2 Συσχετισμός Δημογραφικών με τη Μεντορική Εμπειρία και των 

Παραγόντων της Προσωπικότητας. 

4.2.1 Συσχετισμός Δημογραφικών και Μεντορικής Εμπειρίας 

Στη παρούσα ενότητα εξετάζουμε κατά πόσο οι απαντήσεις που έδωσαν οι 

ερωτώμενοι για το αν υπήρξαν ή αν είχαν Μέντορα ταιριάζει σε κάποιο δημογραφικό 

χαρακτηριστικό. Εξετάζουμε πρώτα αυτούς που απάντησαν θετικά ή αρνητικά και 

στη συνέχεια διερευνούμε την υποομάδα που απάντησε θετικά. Στόχος της 

τελευταίας ανάλυσης είναι να προσδιορίσουμε αν υφίσταται κάποια σχέση μεταξύ 

συχνότητας εμπειριών και δημογραφικών στοιχείων. 

Αρχικά παρουσιάζουμε το πίνακα ο οποίος συνοψίζει για κάθε δημογραφική 

ερώτηση αυτούς που αποκρίθηκαν θετικά ή αρνητικά στις ερωτήσεις του Μέντορα. 
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 Πίνακας 2.1  

Δημογραφικά- Μέντορας 

Υπήρξε ποτέ Μέντορας 

για εσάς  στη ΔΕΗ ή σε 

άλλη δουλειά. 

Είχατε προηγούμενη εμπειρία ως 

Μέντορας; Ήσασταν Μέντορας για 

κάποιον άλλο στη ΔΕΗ ή αλλού 

ναι όχι ναι όχι 

Φύλο Άνδρας 69.4% 30.6% 64.7% 35.3% 

Γυναίκα 89.3% 10.7% 75.0% 25.0% 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

δημοτικό-

γυμνάσιο 
60.0% 40.0% 40.0% 60.0% 

λύκειο-

τεχνικό/ενιαίο 
80.3% 19.7% 70.5% 29.5% 

πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 68.4% 31.6% 65.8% 34.2% 

μεταπτυχιακό 66.7% 33.3% 66.7% 33.3% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαμος 72.0% 28.0% 69.9% 30.1% 

Άγαμος 84.2% 15.8% 52.6% 47.4% 

Ηλικία (G) 24-44 81.5% 18.5% 63.0% 37.0% 

45-54 75.0% 25.0% 71.9% 28.1% 

55-62 70.4% 29.6% 66.7% 33.3% 

Προϋπηρεσία 

(G) 

26-35 70.5% 29.5% 70.5% 29.5% 

11-25 75.0% 25.0% 68.8% 31.3% 

1-10 85.0% 15.0% 55.0% 45.0% 

  Σύνολο 74.3% 25.7% 67.3% 32.7% 

 

Όσον αφορά την ερώτηση «Υπήρξε ποτέ Μέντορας για εσάς  στη ΔΕΗ ή σε 

άλλη δουλειά.», το 74,3% των αποκρινόμενων απάντησε θετικά και το 25,7% 

αρνητικά. Τα γενικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε είναι πως οι θετικές 

απαντήσεις είναι περισσότερες για υπαλλήλους με μικρότερη προϋπηρεσία, ηλικία, 

απόφοιτους λυκείου και γυναίκες. 

Σχετικά με την ερώτηση «Είχατε προηγούμενη εμπειρία ως Μέντορας; 

Ήσασταν Μέντορας για κάποιον άλλο στη ΔΕΗ ή αλλού», το 67,3% των 

αποκρινόμενων απάντησε θετικά και το 32,7% αρνητικά. Εργαζόμενοι με εμπειρία 

26-35 χρόνια, ηλικία 45-54, απόφοιτοι λυκείου και γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν 

υπάρξει Μέντορες. 
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Για να επιβεβαιώσουμε τα συμπεράσματα είναι απαραίτητος ό στατιστικός 

τους έλεγχος με το κριτήριο του Spearman το οποίο είναι κατάλληλο για κατηγορικές 

μεταβλητές. 

Πίνακας 2.2 

Συσχετίσεις Spearman Φύλο Ηλικία 

Οικ. 

Κατάσταση προϋπηρεσία Μόρφωση 

Υπήρξε ποτέ Μέντορας για 

εσάς  στη ΔΕΗ ή σε άλλη 

δουλειά. 

-,196* .155 -.118 .098 .084 

.037 .102 .214 .301 .377 

Είχατε προηγούμενη εμπειρία 

ως Μέντορας; Ήσασταν 

Μέντορας για κάποιον άλλο 

στη ΔΕΗ ή αλλού 

-.095 -.013 .085 -.100 -.019 

.318 .888 .368 .294 .844 

**. Συσχέτιση στατιστικά σημαντική σε 0.01 επίπεδο (2-tailed). 

*. Συσχέτιση στατιστικά σημαντική σε 0.05 επίπεδο (2-tailed). 

 

Από το στατιστικό έλεγχο συμπεραίνουμε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα 

είναι έγκυρα μόνο για τη περίπτωση του φύλου. Το αρνητικό πρόσημο οφείλεται στη 

κωδικοποίηση του άνδρα ως 1 και της γυναίκας ως 2. Συνεπώς για τη πρώτη ερώτηση 

μόνο υπάρχει συσχέτιση 19,6% με το φύλο γυναίκα. 

4.2.2 Συσχέτιση Δημογραφικών και Παραγόντων της Προσωπικότητας 

Επειδή στη συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιούμε κατηγορικές μεταβλητές 

οι συσχετίσεις γίνονται με το μέτρο της ευκλείδειας απόστασης. Όσο πιο κοντά  είναι 

στη μονάδα ο συντελεστής τόσο πιο ισχυρή είναι η σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 

Οι τιμές που παίρνει ένας συντελεστής είναι από το 0 ως το 1. 

 

 Πίνακας 2.3 

Συσχέτιση Δημογραφικών 

Χαρακτηριστικά 

       

Φύλο 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Ηλικία 

(G) 

Προϋπηρεσία 

(G) 
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Εξωστρέφεια .456 .699 .551 .607 

Ευχάριστος/Συγκαταβατικός .558 .493 .617 .608 

Ευσυνείδητος .485 .572 .582 .628 

Ισορροπημένος .580 .666 .712 .529 

Διάνοια/Φαντασία .433 .684 .551 .679 

This is a similarity matrix 

Όπως δείχνει ο πίνακας υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου με την εξωστρέφεια τη ισορροπία και την ευφυΐα/φαντασία. Η ηλικία 

σχετίζεται με το χαρακτηριστικό ευχάριστος ενώ η ευσυνειδησία με τη προϋπηρεσία. 

Την κατεύθυνση αυτών των σχέσεων εξετάζουμε στην ενότητα 4 κατά την εφαρμογή 

της ανάλυσης παραγόντων.Oπίνακας 2.4 παρουσιάζει τη μέση βαθμολογία των 5 

χαρακτηριστικών για κάθε υποπερίπτωση μεταβλητής. 

Πίνακας 2.4 

Δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

Μέση βαθμολογία 

Εξωστρέ

φεια 

Ευχάριστο

ς/ 

Συγκαταβα

τικός 

Ευσυνείδ

ητος 

Ισορροπη

μένος 

Διάνοια/Φαν

τασία 

Φύλο Άνδρας 32 32 32 31 33 

Γυναίκα 30 32 30 30 31 

Ηλικία 

(G) 

24-44 31 33 32 30 34 

45-54 32 32 31 29 31 

55-62 31 33 32 31 33 

Προϋπηρ

εσία (G) 

1-10 32 32 32 31 32 

11-25 30 32 31 30 32 

26-35 32 32 32 30 34 

Μορφω

τικό 

επίπεδο 

δημοτικό

-

γυμνάσιο 

26 33 32 27 27 

λύκειο-

τεχνικό/ε

νιαίο 

31 33 31 31 33 

πτυχίο 32 32 32 31 33 
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ΑΕΙ/ΤΕΙ 

μεταπτυχ

ιακό 
31 30 30 30 33 

 

4.2.3 Σχέση Μεντορικής Εμπειρίας και Παραγόντων της Προσωπικότητας 

Πίνακας 2.5 

 Σχέση 

Μέντορα-

Χαρακτηριστ

ικών 

Εξωστρέφ

εια 

Ευχάριστος/ 

Συγκαταβατ

ικός 

Ευσυνείδη

τος 

Ισορροπημ

ένος 

Διάνοια/Φαντ

ασία 

Φορές που 

είχα Μέντορα 
.436 .219 .644 .158 .323 

Φορές που 

υπήρξα 

Μέντορας 

.338 .048 .475 .245 .555 

 

Ο πίνακας 2.5 περιέχει το μέτρο της ευκλείδειας απόστασης. Δυο ευδιάκριτα 

συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτό το πίνακα είναι η ισχυρή σχέση μεταξύ των 

αριθμό των φορών που κάποιος είχε Μέντορα με την ευσυνειδησία και τις φορές που 

κάποιος υπήρξε Μέντορας με την ευφυΐα/φαντασία. 

 

Πίνακας 2.6  

Μέντορας-

Χαρακτηριστικά 

μέση βαθμολογία 

Εξωστρέφ

εια 

Ευχάριστος/ 

Συγκαταβατι

κός 

Ευσυνείδη

τος 

Ισορροπημέ

νος 

Διάνοια/Φαντα

σία 

Φορές 0 32 32 32 32 33 
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που είχα 

Μέντορ

α 

Μέχρι 3 

φορές 
31 32 31 30 32 

περισσότε

ρες από 3 

φορές 

33 33 33 31 33 

Φορές 

που 

υπήρξα 

Μέντορ

ας 

0 31 32 31 30 33 

Μέχρι 4 31 33 31 30 31 

περισσότε

ρες από 4 33 32 33 31 35 

 

Το αποτέλεσμα των συσχετισμών επιβεβαιώνεται και από το πίνακα 2.6 ο 

οποίος περιλαμβάνει τη μέση βαθμολογία ανά απάντηση στις ερωτήσεις του Μέντορα 

και ειδικά η σχέση όσων υπήρξαν Μέντορες με το χαρακτηριστικό ευφυΐα/φαντασία. 

4.3 Προσδιορισμός και ανάλυση Χαρακτηριστικών Μέντορα. 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε 5 παράγοντες της προσωπικότητας και σκοπός 

μας είναι να διακρίνουμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι ταιριάζουν 

περισσότερο στο προφίλ του Μέντορα. Αρχικά παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία με 

την οποία εξάγουμε τα αποτελέσματα για το κάθε παράγοντα. Συσχετίζουμε τους 

παράγοντες αυτούς με τα δημογραφικά και τις ερωτήσεις του Μέντορα. Τέλος 

παραθέτουμε τα συμπεράσματα σχετικά με το δημογραφικό και ψυχολογικό προφίλ 

του Μέντορα όπως εξάγεται από τα δεδομένα της τρέχουσας εμπειρικής ανάλυσης.  

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 50 περιπτώσεις οι οποίες 

ομαδοποιούνται σχηματίζοντας τους 5 παράγοντες της Προσωπικότητας με βάση τη 

Μεγάλη Πεντάδα. Στη κάθε περίπτωση ο ερωτώμενος καλείται να σημειώσει κατά 

πόσο αντιπροσωπεύεται από αυτή επιλέγοντας από μία κλίμακα από το 1 ως 5.Οι 

τιμές ανάλογα με το αν θεωρείται θετική ή αρνητική η ερώτηση έχουν τη κλίμακα 

από 1 ως 5 και από 5ως 1 αντίστοιχα. Ο ερωτώμενος αγνοεί φυσικά ποιες είναι 

θετικές ποιες είναι αρνητικές καθώς και σε ποιο παράγοντα ανήκουν. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι η εξωστρέφεια (Extr),  η ευσυνειδησία(Consc), η συναισθηματική 
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ισορροπία (Emstab), ο βαθμός ευχαρίστησης με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή(Agr) 

και η ευφυΐα ή φαντασία (Int). 

Ο βαθμός κάθε παράγοντα για κάθε ερωτώμενο σχηματίζεται από το 

άθροισμα της βαθμολογίας των ερωτήσεων κάθε υποομάδας 

Για να εξετάσουμε το βαθμό συνοχής του κάθε παράγοντα ο οποίος 

σχηματίζεται από το άθροισμα των αποτελεσμάτων της κάθε ερώτησης εφαρμόζουμε 

τη μέθοδο Cronbach alpha. 

Όσο πιο κοντά είναι ο συντελεστής alpha στη μονάδα τόσο πιο συνεκτικός 

είναι ο παράγοντας. 

O πίνακας 3.1 παρουσιάζει το συντελεστή Cronbach's Alpha για κάθε 

χαρακτηριστικό. Το παράρτημα περιλαμβάνει τους πίνακες συσχετίσεων των 

ερωτήσεων καθώς και τα περιθώρια βελτίωσης του δείκτη αν αφαιρέσουμε κάποια 

από τις ερωτήσεις από το σύνολο. 

Πίνακας 3.1: Cronbach Alpha των 5 Μεγάλων Παραγόντων. 

Χαρακτηριστικό 
Cronbach'sAlpha 

Αριθμός 

στοιχείων 

Εξωστρέφεια (Extr) 0.239 10 

Συναισθηματική ισορροπία (Emst). 0.65 10 

Ευσυνειδησία (Consc) 0.329 10 

Βαθμός ευχαρίστησης/ Συγκαταβατικότητα (Agr) 0.443 10 

Ευφυΐα ή φαντασία (Int). 0.541 10 

 

Ωστόσο στην ανάλυση μας ακολουθούμε τη κατηγοριοποίηση της 

βιβλιογραφία παρά τους χαμηλούς συντελεστές συνοχής. Αυτοί παρατίθενται κυρίως 

για να ληφθεί υπόψη στην αξιοπιστία του κάθε χαρακτηριστικού στην ανάλυση. 



Σ ε λ ί δ α  | 83 

 

4.4 Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) - Εξαγωγή του προφίλ 

του Μέντορα 

Για την εξαγωγή του προφίλ του Μέντορα εφαρμόζουμε τη μέθοδο ανάλυσης 

παραγόντων. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία κατηγοριοποιεί της υπό εξέταση 

μεταβλητές σε παράγοντες χρησιμοποιώντας το βαθμό της συσχέτισης μεταξύ τους. 

Στην ανάλυση μας χρησιμοποιούμε των αλγόριθμο VariMax ο οποίος δίνει βάση στις 

ακραίες τιμές των μεταβλητών. Αφού σχηματιστούν οι παράγοντες είναι εφικτή η 

εξέταση της αλληλεπίδρασης των παραγόντων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

δημογραφικό προφίλ και τα χαρακτηριστικά του Μέντορα. Η βιβλιογραφία 

προσδιορίζει ως στατιστικά σημαντικούς παράγοντες για το Μέντορα, την 

ευσυνειδησία και την ευφυΐα ή φαντασία. Βασιζόμενοι σε αυτό το αποτέλεσμα θα 

προσδιορίσουμε τα δημογραφικά στοιχεία  που ταιριάζουν σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον για διακριτές ομάδες των ερωτώμενων θα παρουσιάσουμε 

τα χαρακτηριστικά τους και θα διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά αυτών που έχουν 

διατελέσει Μέντορες. 

Για τη παρούσα ανάλυση χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές τιμών 

εξωστρέφεια, ευχαρίστηση, συναισθηματική σταθερότητα, ευσυνειδησία, ευφυΐα-

φαντασία, προϋπηρεσία, ηλικία, αριθμός περιπτώσεων που ο ερωτώμενος είχε ή/και 

ήταν Μέντορας καθώς και οι κατηγορικές μεταβλητές φύλο και μορφωτικό επίπεδο.  

Πρώτο βήμα της ανάλυση είναι η παράθεση των συσχετίσεων των 

μεταβλητών όπως παρουσιάζονται στο πίνακα 4.1 

Πίνακας 4.1 

Συσχετίσεις 

αυτοσυσχετί

σεις υπό 

εξέταση 

μεταβλητών  

Ε
ξω

σ
τρ

έφ
εια

 

Ε
υ
χά

ρ
ισ

το
ς/ 

Σ
υ
γκ

α
τα

β
α

τικ
ό
ς 

Ε
υ
σ

υ
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είδ

η
το

ς 

Ισ
ο
ρ
ρ
ο
π

η
μ

έν
ο
ς 

Δ
ιά

ν
ο
ια
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α

ν
τα

σ
ία

 

Φ
ύ
λ
ο
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ό
σ

ο
 χρ

ο
ν
ώ

ν είσ
τε 
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ίπ
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Μ
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ς 

Εξωστρέφει

α 

1,0

00 
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Ευχάριστος 
,11

6 
1,000                   

Ευσυνείδητο

ς 

,28

8 
,495 

1,0

00 
                

Ισορροπημέ

νος 

-

,01

8 

,246 
,19

2 

1,0

00 
              

Διάνοια/Φαν

τασία 

,44

7 
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,42

8 
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2 

1,0

00 
            

Φύλο 

-

,19

3 

-,064 

-
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7 

-
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6 

-
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2 
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00 
          

Πόσο 
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1 
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Μορφωτικό 
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προϋπηρεσία

ς 

-

,04

0 

-,010 

-

,05

0 

,14

0 

-

,13

0 

-

,21

7 

,79

8 

-

,18

6 

1,0

00 
    

Φορές που 

είχα 

Μέντορα 

,05

4 
,051 

,04

3 

-

,06

2 

,03

8 

,07

4 

-

,14

9 

-

,09

7 

-

,10

5 

1,0

00 
  

Φορές που 

υπήρξα 

Μέντορας 

,14

9 
,023 

,14

4 

,01

6 

,11

1 

,01

1 

,05

9 

,09

2 

,14

4 

,28

3 

1,0

00 

 

Από το πίνακα παίρνουμε μια πρώτη εικόνα της σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών. Η εξωστρέφεια δείχνει υψηλό συσχετισμό με το χαρακτηριστικό 

διάνοια- φαντασία. Από την άλλη κοντινή σχέση υπάρχει μεταξύ της ευχαρίστησης 

και της ευσυνειδησίας. Η διάνοια-φαντασία συσχετίζεται σε υψηλό βαθμό και με τα 
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χαρακτηριστικά ισορροπία και ευσυνειδησία. Τα έτη προϋπηρεσίας όπως είναι λογικό 

έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης με την ηλικία. Τέλος οι ερωτήσεις σχετικά με το αν 

και πόσες φορές κάποιος είχε ή υπήρξε Μέντορας συσχετίζονται μεταξύ τους θετικά. 

O πίνακας 4.2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου ότι τα στοιχεία του 

πίνακα 4.1 είναι μηδέν. Απόρριψη αυτής της υπόθεσης καθιστά τις συσχετίσεις 

στατιστικά σημαντικές 

KMO and Bartlett's Test-Πίνακας 4.2 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,562 

Bartlett'sTest of Sphericity Approx. Chi-Square 266,564 

df 55 

Sig. ,000 

 

Όπως παρατηρούμε η τιμή χ
2
 266,564 είναι ικανή να απορρίψουμε τη 

μηδενική υπόθεση και συνεπώς οι αυτοσυσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές. 

To επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός των ιδιοτιμών εφαρμόζοντας των 

αλγόριθμο Varimax και θέτοντας ως περιορισμό οι τιμές των ιδιοτιμών των 

σημαντικών παραγόντων να είναι μεγαλύτερες της μονάδας και να αγνοούνται 

συντελεστές μικρότεροι του 0,3. 

Ο πίνακας 4.3 παρουσιάζει την αλγοριθμική μέθοδο όπου από 11 παράγοντες 

εξάγονται 5. 

Πίνακας 4.3 Συνολική μεταβλητότητα 

Compon

ent 

InitialEigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Tot

al 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive % 

Tot

al 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive % 

Tot

al 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive % 

1 2,2

42 
20,386 20,386 

2,2

42 
20,386 20,386 

2,0

29 
18,444 18,444 
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2 2,0

63 
18,758 39,145 

2,0

63 
18,758 39,145 

1,6

98 
15,441 33,885 

3 1,2

89 
11,720 50,865 

1,2

89 
11,720 50,865 

1,6

93 
15,394 49,279 

4 1,2

35 
11,230 62,095 

1,2

35 
11,230 62,095 

1,3

29 
12,083 61,362 

5 1,0

98 
9,981 72,076 

1,0

98 
9,981 72,076 

1,1

79 
10,714 72,076 

6 ,74

6 
6,780 78,856       

7 ,65

4 
5,950 84,806       

8 ,57

7 
5,250 90,055       

9 ,50

0 
4,549 94,604       

10 ,42

5 
3,860 98,464       

11 ,16

9 
1,536 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Στο 1
ο
 βήμα της μεθόδου προσδιορίζονται οι ιδιοτιμές για αριθμό παραγόντων 

όσων και των μεταβλητών. Στο δεύτερο βήμα φιλτράρονται οι παράγοντες με 

ιδιοτιμές>1 και ξανά υπολογίζονται  οι τιμές. Το αποτέλεσμα είναι 5 παράγοντες 

όπως φαίνονται στο πίνακα 4.3. 

Ισοδύναμα η εξαγωγή του αριθμού των παραγόντων μπορεί να γίνει και από 

το διάγραμμα ιδιοτιμών-παραγόντων 4.1 όπου ο αριθμός των παραγόντων είναι 

εκείνος όπου το γράφημα παρουσιάζει απότομη κλίση, στο σημείο 5 δηλαδή.   
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Διάγραμμα 4.1: Διάγραμμα Ιδιοτιμών-Παραγόντων 

 

Έχοντας προσδιορίσει τον αριθμό των παραγόντων στη συνέχεια 

κατηγοριοποιούμε τις μεταβλητές στους 5 παράγοντες ανάλογα με το βαθμό 

συσχέτισης μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα απεικονίζεται στο πίνακα 4.5 ανά 

παράγοντα. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν μεταβλητές οι οποίες ανήκουν σε 

περισσότερους από 1 παράγοντες. Για κάθε παράγοντα βλέπουμε τις συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών μέσα σε αυτόν. Ο πρώτος παράγοντας αποτελείται από τα 5 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και το φύλο, το οποίο συσχετίζεται αρνητικά με 

αυτά. Αυτό μας υποδεικνύει ότι οι άντρες πετυχαίνουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερα 

σκορ. Υπενθυμίζεται ότι ως 1 συμβολίζουμε τους άνδρες και ως 2 τις γυναίκες το 

αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα σκορ οφείλονται περισσότερο στο 1 

και λιγότερο στο 2. Ο δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει την ηλικία τη προϋπηρεσία 

και το φύλο. Ο τρίτος παράγοντας των αριθμό των φορών που κάποιος υπήρξε ή είχε 
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Μέντορα, oτέταρτος παράγοντας το μορφωτικό επίπεδο, των αριθμό των φορών που 

κάποιος είχε Μέντορα και τα χαρακτηριστικά ευχαρίστηση και εξωστρέφεια.  

Πίνακας 4.4 Μήτρα Παραγόντων
a
 

 

Παράγοντας 

1 2 3 4 5 

Ευσυνείδητος ,777     

Διάνοια/Φαντασία ,759     

Εξωστρέφεια ,605   -,420  

Ευχάριστος/ 

Συγκαταβατικός 
,603   ,520  

Πόσο χρονών είστε  ,915    

Έτη προϋπηρεσίας  ,902    

Φορές που υπήρξα 

Μέντορας 
  ,766   

Φορές που είχα Μέντορα   ,687 ,368  

Μορφωτικό επίπεδο    -,667 ,531 

Ισορροπημένος ,356    ,634 

Φύλο -,332 -,451   ,486 

Τέλος ο 5
ο
 παράγοντας περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου 

συναισθηματικής ισορροπίας και φύλου. 

O πίνακας 4.5 απεικονίζει τις τιμές των 3 παραγόντων που εξηγούν το 

μεγαλύτερο τμήμα της μεταβλητότητας έτσι όπως απεικονίζεται στην 8
η
 στήλη του 

πίνακα 4.3. 
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Πίνακας 4.5 Μήτρα Μετασχηματισμού παραγόντων 

Παράγοντας 1 2 3 

1 -,046 ,702 ,681 

2 ,978 ,006 ,102 

3 ,146 ,077 -,343 

4 -,114 -,512 ,483 

5 ,089 -,490 ,419 

 

Το γράφημα 4.2 απεικονίζει τη σχέση των μεταβλητών στο χώρο όπως είναι 

κατηγοριοποιημένα στους 3 επιλαχόντες παράγοντες.  Η μεταβλητή Μέντορας_1.2 

αναφέρεται στον αριθμό των φορών που κάποιος είχε Μέντορα, Η μεταβλητή 

Μέντορας_2.2 αναφέρεται στον αριθμό των φορών που κάποιος ήταν Μέντορας, 
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Ακολουθεί λίστα με τα χαρακτηριστικά έτσι όπως συμβολίζονται στο διάγραμμα 4.2 

 Εξωστρέφεια (Extr) 

 Ευσυνειδησία(Consc) 

 Συναισθηματική Ισορροπία (Emst) 

 Βαθμός Ευχαρίστησης / Συγκαταβατικότητα(Agr) 

 Ευφυΐα ή Φαντασία (Int) 

Όπως είναι εμφανή από τα δεδομένα του πίνακα 4.6 και το διάγραμμα 4.2 η 

συχνότητα με την οποία κάποιος γίνεται Μέντορας επηρεάζεται κυρίως από το 

μορφωτικό του επίπεδο, από το πόσο συχνά είχε Μέντορα, από την ευσυνειδησία και 

το πόσο ευχάριστος ήταν σαν άνθρωπος. 

Τα χαρακτηριστικά ευσυνειδησία και ευφυΐα-φαντασία τα οποία θεωρούνται 

συστατικά στοιχεία ενός Μέντορα συσχετίζονται θετικά μόνο με το μορφωτικό 

επίπεδο και το φύλο άνδρας. 
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Κεφάλαιο 5 - Συμπεράσματα από την έρευνα 

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία απαντούν στα 3 ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν νωρίτερα, προκύπτουν επίσης επιπλέον πληροφορίες, 

περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον αλλά και 

έναυσμα για νέες έρευνες τοποθετημένες σε διαφορετικό υπόβαθρο. 

Ξεκινώντας από τα γενικά συμπεράσματα που εξήχθησαν μέσω των 

αποτελεσμάτων και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

κυμάνθηκαν σε αναμενόμενο βαθμό. Δηλαδή, ο μέσος όρος της ηλικίας των 

εργαζομένων στη ΔΕΔΔΗΕ είναι αυξημένος και είναι λογικό καθώς πρόκειται για 

ημι- Δημόσια υπηρεσία, με αποτέλεσμα οι μόνιμοι εργαζόμενοι να έχουν διοριστεί 

αρκετά χρόνια πριν. Όπως γνωρίζουμε στο δημόσιο έχουν παγώσει οι προσλήψεις 

εδώ και πάνω από 5 χρόνια. Επόμενο είναι οι λιγοστοί νεότεροι εργαζόμενοι να 

απασχολούνται είτε ως συνεργάτες (εργολάβοι, βοηθοί εργολάβων κλπ.), είτε να 

έχουν προσληφθεί με 8μηνες συμβάσεις. Ειδικότερα στη ΔΕΔΔΗΕ οι προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού είναι ελάχιστες και πολύ πρόσφατες καθώς οι τελευταίες 

πραγματοποιήθηκαν πριν από 5-6 χρόνια.  

Η μεντορική εμπειρία φαίνεται να έχει σχέση ανάλογη με την ηλικία κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Έτσι βλέπουμε πως οι 

εργαζόμενοι μέσης ηλικίας και άνω υπήρξαν περισσότερες φορές Μέντορες. 

Εργαζόμενοι μικρότερης ηλικίας, λογικό είναι να αποτέλεσαν περισσότερες φορές 

Προστατευόμενοι. 

Τα έτη προϋπηρεσίας, επίσης κυμάνθηκαν σε λογικά επίπεδα αν 

αναλογιστούμε την ηλικία των εργαζομένων αλλά και την μονιμότητα της θέσης 

τους. Ο μέσος όρος όπως επίσης και το σκορ του κάθε εργαζομένου ήταν αρκετά 

υψηλά. Αυτό το γεγονός ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την έρευνα καθώς οι πιθανότητες 

να αποτέλεσε κάποιος Μέντορας ή να είχε Μέντορα ήταν αυξημένες λόγω της 

μονιμότητας της θέσης αλλά και των πολλών ετών προϋπηρεσίας. Επιπλέον οι 

πιθανότητες για ύπαρξη όσο των δυνατόν περισσότερων μεντορικών σχέσεων εντός 

του ομίλου της ΔΕΗ, ήταν επίσης αυξημένες.  
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Η πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν άνδρες, λογικό αν ανατρέξουμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο στον πίνακα με όλες τις ειδικότητες. Οι τομείς εργασίας είναι 

τέτοιου είδους όπου είναι πιο πιθανό να εργάζεται κάποιος άνδρας. Επίσης φάνηκε να 

υπάρχει σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στο φύλο γυναίκα και την μεντορική 

εμπειρία. Οι περισσότερες γυναίκες είχαν Μέντορα και αποτέλεσαν Μέντορες. 

Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως τα ποσοστά ήταν μεγαλύτερα 

και από των ανδρών όπου ισχύει η ίδια θετική σχέση. Το τελευταίο το αναφέρω με 

κάθε επιφύλαξη καθώς ο αριθμός των γυναικών είναι αρκετά μικρότερος από των 

ανδρών με αποτέλεσμα τα ποσοστά να παραπλανούν. 

Η βιβλιογραφία υποστηρίζει πως η μόρφωση είναι ανάλογη της μεντορικής 

εμπειρίας (Allen et al., 2000, Allen, Poteet, Russell & Dobbins, 1997). Η έρευνα 

επιβεβαίωσε και αυτό το γεγονός, καθώς όσο αυξανόταν ο βαθμός της μόρφωσης 

τόσο μεγάλωνε το ποσοστό της συμμετοχής ως Μέντορας αλλά και η εμπειρία με 

Μέντορα.  

Στην οικογενειακή κατάσταση περισσότεροι άγαμοι φαίνεται να είχαν  

Μέντορα κα περισσότεροι έγγαμοι να αποτέλεσαν Μέντορες. Και πάλι όμως τα 

ποσοστά ενδέχεται να είναι παραπλανητικά λόγω του μικρού αριθμού των άγαμων, οι 

οποίοι και πιθανότατα να είναι οι μικρότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι. 

Η εμπειρία ως Μέντορας με την εμπειρία με Μέντορα είναι επίσης ανάλογα, 

καθώς όσο περισσότερες εμπειρίες έχει κάποιος ως Προστατευόμενος, τόσες 

περισσότερες φορές θα συμμετέχει σε μεντορική σχέση ως Μέντορας.  

Όσον αφορά τα 5 Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, έχουμε επίσης σημαντικές σχέσεις. Αρχικά, οι πιο μορφωμένοι 

εργαζόμενοι δείχνουν να είναι πιο εξωστρεφείς και συγκεκριμένα οι απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ δεν παρατηρήθηκε κάποια άλλη σημαντική σχέση με τα υπόλοιπα 

δημογραφικά.  Όσον αφορά την ηλικία έχει ανακαλυφθεί πως παίζει ρόλο στη θέληση 

κάποιου να επιτελέσει Μέντορας (Allen et al., 2000, Allen, Poteet, Russell & 

Dobbins, 1997, Ragins & Cotton, 1993).  

Η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευχαρίστηση/ Συγκαταβατικότητα, 

καθώς παρατηρούμε στα αποτελέσματα, αύξηση της όσο μεγαλώνει ο εργαζόμενος. 
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Η σχέση είναι αρκετά σημαντική αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να βγάλουμε 

ασφαλή συμπεράσματα και να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα. Και στις τρεις 

ηλικιακές ομάδες που δημιουργήθηκαν, η Συγκαταβατικότητα είναι το ίδιο έντονη.  

Η Ευσυνειδησία, χαρακτηριστικό που δείχνει την ικανότητα να γίνει κάποιος 

Μέντορας (Allen et al., 1997), συνδέεται με την προϋπηρεσία. Οι εργαζόμενοι με 

προϋπηρεσία είναι πιο Ευσυνείδητοι αλλά παρόλα αυτά και πάλι κάποια ομάδα ετών 

προϋπηρεσίας δεν ξεχώρισε. 

Η Συναισθηματική Σταθερότητα φαίνεται να έχει σημαντική σχέση με το 

μορφωτικό επίπεδο, με πιο έντονη την παρουσία της στις ομάδες των Αποφοίτων 

Λυκείου και Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Είναι ένα αποτέλεσμα βασιζόμενο στη λογική 

καθώς οι άνθρωποι που μπορούν να θέσουν στόχους και παρουσιάζουν την τάση να 

προοδεύουν και να εξελίσσονται, έχουν υψηλό βαθμό στην Συναισθηματική 

Σταθερότητα. Επιπλέον παρουσιάζει έντονη θετική σχέση με την ηλικία. 

Η Ευφυΐα/ Φαντασία παρουσιάζει επίσης έντονη σχέση με το Μορφωτικό 

επίπεδο σχεδόν με όλες τις υποομάδες όπως επίσης και με την προϋπηρεσία, 

περισσότερο στην υποομάδα με τα περισσότερα έτη. 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις με τη μεντορική εμπειρία, παρουσιάζουν ανάλογη 

σχέση με την Εξωστρέφεια, κάτι που επιβεβαιώνει την βιβλιογραφία, με αποτέλεσμα 

οι εργαζόμενοι αυτοί να είναι πιο πρόθυμη να συμμετέχουν σε μια σχέση 

Μέντορινγκ. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι εργαζόμενοι επιτέλεσαν τον ρόλο του 

Προστατευόμενου και όχι του Μέντορα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 

Ευσυνείδητους ενώ οι Συναισθηματικά Σταθεροί και οι Ευφυείς επιτέλεσαν 

περισσότερες φορές τον ρόλο του Μέντορα. Η Ευφυΐα είναι επίσης ένα από τα 

χαρακτηριστικά που ήταν αναμενόμενη η έντονη σχέση της με την μεντορική 

εμπειρία. Τέλος, η Συγκαταβατικότητα δεν δείχνει να επηρεάζει τις μεντορικές 

εμπειρίες και δεν επηρεάζει τον υποψήφιο Μέντορα. 

Οι δείκτες αξιοπιστίας των ερωτήσεων της προσωπικότητας , αν και χαμηλοί 

δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν την παραγωγή πληροφοριών. Οι τιμές τους μπορεί να 

οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως το μικρό δείγμα (κάτω από 150 άτομα) ή η 

χρήση της σύντομης έκδοσης του ερωτηματολογίου αντί της κανονικής με τις 100 
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ερωτήσεις. Ακόμη, πρόκειται για ένα εργαλείο που βρίσκεται στη διαδικασία 

στάθμισης, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πάρουμε το 100% της απόδοσης του, 

ακόμη. Αξίζει να σημειώσουμε πως μόνο ο παράγοντας της Συναισθηματικής 

Σταθερότητας παρουσίασε ικανοποιητική τιμή αλλά και πάλι δεν είναι η επιθυμητή. 

Ωστόσο και στους 5 Παράγοντες βρέθηκε πως με την αφαίρεση ορισμένων 

ερωτήσεων, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του δείκτη αξιοπιστίας. Για ακόμη μια 

φορά όμως καθώς η αύξηση δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να αλλάξει ριζικά την 

αξιοπιστία, δεν θα το λάβω υπόψη. 

Περνώντας στου Παράγοντες και τις μεταξύ τους συσχετίσεις, παρατηρούμε 

πως τους εργαζόμενους χαρακτηρίζουν ίδιοι παράγοντες. Παραδείγματος χάριν, οι 

Εξωστρεφείς εργαζόμενοι πέτυχαν μεγάλο σκορ και στην Ευφυΐα. Με την 

Συγκαταβατικότητα έχει σημαντική σχέση και Ευσυνειδησία, κάτι που προδίδει την 

καταλληλότητα του εργαζομένου για την θέση του Μέντορα. Οι Ευσυνείδητοι 

χαρακτηρίζονται και ως Ευφυείς, όπως και οι Συναισθηματικά Σταθεροί. Τα 

παραπάνω δηλώνουν την ικανότητα των εργαζομένων, από πλευράς 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, να επιτελέσουν τον ρόλο του Μέντορα. Τα 

αποτελέσματα, στην πλειονότητα τους όπως επίσης και σε αρκετά ικανοποιητικό 

βαθμό, επιβεβαίωσαν την βιβλιογραφία και τα όσα αποτυπώθηκαν στο Κεφάλαιο με  

τους Προγνωστικούς Παράγοντες της Προσωπικότητας για τη συμμετοχή του ατόμου 

ως Μέντορας.  

Συνοπτικά και παράλληλα απαντώντας στα αρχικά 3 ερευνητικά ερωτήματα, 

έχουμε: 

Α1: Παρατηρήσαμε την έντονη ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που 

με βάση τη βιβλιογραφία προδίδουν την ικανότητα του εργαζομένου να γίνει 

Μέντορας. Η επιβεβαίωση ήρθε με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για την μεντορική 

εμπειρία. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι πέτυχαν μεγάλα σκορ ενώ ταυτόχρονα έχουν 

επιτελέσει πολλές φορές Μέντορες ή Προστατευόμενοι. Τα συμπεράσματα 

εξήχθησαν έμμεσα, καθώς δεν υπήρξε έντονη συσχέτιση κάποιων από τους 

παράγοντες με τις ερωτήσεις της μεντορικής εμπειρίας. Επίσης, παρουσιάστηκε 

έντονη συσχέτιση μεταξύ της Ευσυνειδησίας και της Προϋπηρεσίας όπως επίσης και 

με την Μεντορική εμπειρία. Η Ευφυΐα παρουσιάζει επίσης σημαντική συσχέτιση με 
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τη Μεντορική εμπειρία και συγκεκριμένα όσοι ήταν Εξωστρεφείς ή Ευφυείς είχαν 

περισσότερους Μέντορες.  

Α2: Δεν υπήρξε κάποια έντονη συσχέτιση μεταξύ κάποιου από τα 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και της μεντορικής εμπειρίας. Αυτό μπορεί να 

συμβαίνει διότι δεν υπήρξε μεγάλη διακύμανση της ηλικίας ή της προϋπηρεσίας 

καθώς όλες οι τιμές ήταν σχετικά κοντά μεταξύ τους.  Οι μόνες πληροφορίες που 

προδίδουν τη σχέση των δημογραφικών με την μεντορική ικανότητα είναι του 

Πίνακα 2.1 όπου φαίνεται το γεγονός πως οι περισσότεροι νέοι είχαν Μέντορα ενώ οι 

περισσότεροι μέσης ηλικίας και άνω αποτέλεσαν Μέντορες και επίσης φαίνεται πως 

οι περισσότεροι υπάλληλοι που είχαν Μέντορα είναι Γυναίκες. 

Α3: Εδώ η σχέση ήταν οφθαλμοφανής και άμεση, καθώς φάνηκε η έντονη 

συσχέτιση μεταξύ της εμπειρίας ως Μέντορας με την εμπειρία με Μέντορα. Έτσι 

επιβεβαιώνονται οι έρευνες των Niehoff (2006) και των Ragins και Cotton (1993). 

Αυτό δείχνει πως η προηγούμενη εμπειρία έστω και ως Προστατευόμενος, σε ωθεί 

περισσότερο στο να επιτελέσεις τον ρόλο του Μέντορα, κάτι που βασίστηκε στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και επιβεβαιώθηκε. 

Συγκριτικά με προγενέστερες παρόμοιες έρευνες, τα αποτελέσματα 

κυμαίνονται αρκετά κοντά με εκείνα των ερευνών. Παραδείγματος χάριν, ο 

Bozionelos (2004) σε μια έρευνα 176 διευθυντών, μελέτησε τη σχέση των 

Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας σε σχέση με την μεντορική εμπειρία και την 

επιτυχία στην καριέρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν αρνητική σχέση του Νευρωτισμού 

(άρα θετική της Συναισθηματικής Σταθερότητας) με την μεντορική εμπειρία. Στην 

παρούσα έρευνα η σχέση ήταν πανόμοια με τη διαφορά ότι δεν ήταν εξίσου 

σημαντική η συσχέτιση. Επίσης στην ίδια έρευνα βρέθηκε θετική σχέση ανάμεσα 

στην Εξωστρέφεια και την μεντορική εμπειρία, κάτι που βρέθηκε επίσης στην 

παρούσα έρευνα. Η Ευφυΐα, η Συγκαταβατικότητα και η Ευσυνειδησία επίσης 

παρουσίασαν θετικές σχέσεις με τη μεντορική εμπειρία και στις δύο έρευνες με τη 

διαφορά ότι στην παρούσα οι συσχετίσεις δεν ήταν αρκετά σημαντικές. Τέλος, οι δύο 

ερωτήσεις σχετικές με την μεντορική εμπειρία παρουσιάζουν σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους και στις δυο έρευνες. 
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Ακόμη μία έρευνα που μελέτησε τη σχέση των Χαρακτηριστικών της 

Προσωπικότητας με τα Δημογραφικά και την Μεντορική Εμπειρία είναι αυτή του 

Brian Niehoff (2006). Τα αποτελέσματα ήταν επίσης παρόμοια με της παρούσας 

έρευνας αλλά και αυτής του Bozionelos (2004), καθώς βρέθηκε θετική συσχέτιση 

μεταξύ Εξωστρέφειας και μεντορικής εμπειρίας, Ευσυνειδησίας και μεντορικής 

εμπειρίας, Ευφυΐας και μεντορικής εμπειρίας, αρνητική σχέση μεταξύ Νευρωτισμού 

(άρα θετική Συναισθηματικής Σταθερότητας) και μεντορικής εμπειρίας. Η διαφορά 

ανάμεσα στην έρευνα του Niehoff (2006) και του Bozionelos (2004) είναι ότι στην 

παρούσα έρευνα οι συσχετίσεις δεν ήταν τόσο έντονα θετικές ή αρνητικές, με 

εξαίρεση την συσχέτιση των δυο ερωτήσεων σχετικά με την μεντορική εμπειρία. 

Επιπλέον, στην έρευνα του Bozionelos et. al. (2014), υπήρξε σημαντική 

συσχέτιση της Συναισθηματικής σταθερότητας με την μεντορική εμπειρία, όπως 

επίσης και στη παρούσα έρευνα. Στην δεύτερη έρευνα του Bozionelos et. al. (2014) 

επιβεβαιώθηκαν τα ευρήματα της πρώτης σχετικά με τη σχέση Συναισθηματικής 

Σταθερότητας και μεντορικής εμπειρίας. 

Άλλες έρευνες που μελετούν τη σχέση της Προσωπικότητας με τη θέληση 

κάποιου να επιτελέσει Μέντορας ή την εμπειρία του ως/με Μέντορα, είναι αυτές των 

Allen, Poteet, Russel, Dobbins (1997), όπου επίσης επιβεβαιώθηκε η σχέση της 

προηγούμενης εμπειρίας με Μέντορα και την θέληση κάποιου να επιτελέσει τον ρόλο 

του Μέντορα. Επίσης μελετήθηκαν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως το 

Κέντρο Ελέγχου (Locus of Control) καθώς επίσης και τα Δημογραφικά. Στη έρευνα 

του Samuel Salami (2008), μελετήθηκαν επίσης ψυχοκοινωνικοί παράγοντες σε 

σχέση με το Μέντορινγκ στον τομέα της υγείας της Νιγηρίας. Τα αποτελέσματα 

ωστόσο δεν είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, καθώς 

μελετώνται πολύ διαφορετικά Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας. 

Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό την μελέτη των Χαρακτηριστικών της 

Προσωπικότητας των υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με την Μεντορική τους 

Εμπειρία. Αν και εξήχθησαν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, υπάρχουν 

πολλά περιθώρια βελτίωσης ώστε οι μελλοντικές έρευνες να προσφέρουν μια πιο 

σαφή εικόνα της κατάστασης αλλά και να φέρουν στην επιφάνεια πληροφορίες που 

δεν μπόρεσε να φέρει η παρούσα αλλά και προγενέστερες έρευνες. 
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Κεφάλαιο 6 – Συζήτηση/ Προτάσεις 

Όσον αφορά τυχόν μελλοντικές έρευνες, θα προτεινόταν μια 

επαναπροσέγγιση του ίδιου ή και παρόμοιου αλλά και μεγαλύτερου δείγματος ώστε 

τα συμπεράσματα που θα εξαρθούν να είναι πιο ασφαλή καθώς επίσης και οι δείκτες 

αξιοπιστίας να είναι υψηλότεροι. Λόγω του περιορισμένου αριθμού εργαζομένων στη 

ΔΕΔΔΗΕ στην Θεσσαλονίκη θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε μεγαλύτερο δείγμα 

με δύο τρόπους: με δειγματοληψία και εκτός Θεσσαλονίκης ή με δειγματοληψία από 

όλο τον όμιλο της ΔΕΗ.  

Ακόμη μία λύση θα ήταν η επέκταση της έρευνας και σε άλλες ΔΕΚΟ, 

γεγονός όμως που θα άλλαζε τον προσανατολισμό της έρευνας και τα αποτελέσματα 

θα γενικεύονταν. 

Για την αύξηση των βαθμών αξιοπιστίας της έρευνας θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί το Ερωτηματολόγιο IPIP Big Five Factor Markers (Goldberg, 1992) 

με τις 100 ερωτήσεις αντί των 50 που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Ένας 

ακόμη τρόπος για εξαγωγή περισσότερων και πιο συγκεκριμένων πληροφοριών είναι 

η χρησιμοποίηση και δεύτερου ερευνητικού εργαλείου. Το δεύτερο ερευνητικό 

εργαλείο θα μπορούσε να είναι Ερωτηματολόγιο, το οποίο μετρά κάποιον 

συγκεκριμένο παράγοντα ή που μετρά τα ίδια Χαρακτηριστικά ώστε να  εξάγουμε 

ασφαλή συμπεράσματα από δύο εργαλεία. Επιπλέον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

η Συνέντευξη ώστε να επιτευχθεί η ονομαζόμενη «Τριγωνοποίηση (Triangulation)» 

(Berg, 2008) των δεδομένων. Δηλαδή η μέτρηση των ίδιων Χαρακτηριστικών με δυο 

διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία. 

Όπως αναφέρω και στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, ο εργασιακός χώρος 

ενδείκνυται για εφαρμογή σχέσεων Μέντορινγκ άτυπης  αλλά και τυπικής μορφής. 

Στην πρώτη περίπτωση είναι οι αυθόρμητα δομημένες σχέσεις ενώ στη δεύτερη είναι 

οι σχέσεις που καθορίζονται από ένα πρόγραμμα Μέντορινγκ ή την διοίκηση της 

επιχείρησης. Η έρευνα βασίστηκε στις άτυπης μορφής σχέσεις που έχουν 

δημιουργηθεί στη ΔΕΔΔΗΕ και τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη αρκετής 

εμπειρίας στους εργαζομένους. Ωστόσο για την βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων 

Μέντορινγκ σε έναν οργανισμό/επιχείρηση, προτείνεται ο συνδυασμός των δύο 

βασικών τύπων σχέσεων Μέντορινγκ. Εξασφαλίζοντας την ύπαρξη της άτυπης 
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μορφής στη ΔΕΔΔΗΕ, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προγράμματα Μέντορινγκ τα 

οποία είτε θα καθόριζαν εξολοκλήρου τις σχέσεις Μέντορινγκ μέσα στην επιχείρηση 

είτε θα καθόριζαν το πλαίσιο δημιουργίας και εφαρμογής των ήδη υπαρχουσών 

σχέσεων. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ποιότητας 

της εφαρμογής του Μέντορινγκ. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε η επιρροή των 

Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας (π.χ. της Εξωστρέφειας) από το μορφωτικό 

επίπεδο. Λαμβάνοντας αυτό το γεγονός υπόψη, θα μπορούσε να βελτιωθεί το 

μορφωτικό επίπεδο μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία δεν είναι αναγκαίο 

να περιλαμβάνουν ενότητες που αφορούν συγκεκριμένη εργασία, αλλά να στοχεύουν 

στην γενική επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων. Επιπροσθέτως, οι 

ενδεχόμενες νέες προσλήψεις θα μπορούσαν να επιφέρουν βελτίωση καθώς αφενός 

αφορούν υψηλά μορφωμένους υποψηφίους εργαζομένους και αφετέρου αφορούν 

ανθρώπους νέους, με νέες ιδέες και όρεξη για εργασία. 

Οι τομείς όπου η βελτίωση είναι εφικτή αλλά και επιτακτική είναι πολλοί. Και 

σε επίπεδο έρευνας αλλά και σε επίπεδο βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων η 

περεταίρω βελτίωση θα βοηθήσει πολύπλευρα, ερευνητές, μελετητές αλλά και 

εργαζομένους, οργανισμό. Η βελτίωση των καταστάσεων και των εργαζομένων στη 

ΔΕΔΔΗΕ θα βοηθήσει στην επίτευξη ποιοτικότερων σχέσεων Μέντορινγκ ενώ 

ταυτόχρονα θα αποτελούν πιο προσεγγίσιμο και πιο αποτελεσματικό δείγμα για 

μελλοντικές έρευνες. 
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Παράρτημα I: Συστατικά στοιχεία Χαρακτηριστικών, πίνακες 

αυτοσυσχέτισης και περιθώρια βελτίωσης συντελεστών. 
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Είμαι η ζωή σε 

ένα πάρτι 
1.000          

Δεν μιλώ πολύ -.199 1.000         

Αισθάνομαι 

άνετα όταν 

βρίσκομαι 

ανάμεσα σε 

ανθρώπους 

.263 -.090 1.000        

Προτιμώ να 

μένω στο 

παρασκήνιο 

-.188 .326 -.075 1.000       

Αρχίζω 

συζητήσεις 
.250 -.112 .367 -.171 1.000      

Έχω ελάχιστα 

πράγματα να 

πω 

-.138 .112 -.198 .145 -.351 1.000     

Μιλώ με 

πολλούς 

διαφορετικούς 

ανθρώπους στα 

πάρτι 

.333 -.160 .234 -.157 .385 -.349 1.000    

Δεν μου αρέσει 

να προσελκύω 

την προσοχή 

πάνω μου 

-.207 .235 -.034 .402 -.102 .206 -.156 1.000 
 

 

Δεν με ενοχλεί 

να είμαι το 

επίκεντρο της 

προσοχής 

.214 -.176 .122 -.140 .304 -.218 .317 -.278 1.000  

Είμαι ήσυχος/ή .164 .071 .090 -.119 .270 -.106 .275 -.002 .006 1.000 
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όταν βρίσκομαι 

ανάμεσα σε 

ξένους 

 

Item-TotalStatistics 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

CorrectedItem-

TotalCorrelation SquaredMultipleCorrelation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Είμαι η ζωή σε ένα πάρτι 28.74 18.960 .141 .200 .176 

Δεν μιλώ πολύ 28.42 20.942 .003 .165 .251 

Αισθάνομαι άνετα όταν 

βρίσκομαι ανάμεσα σε 

ανθρώπους 

27.20 19.610 .217 .177 .155 

Προτιμώ να μένω στο 

παρασκήνιο 
28.35 20.710 .005 .245 .252 

Αρχίζω συζητήσεις 27.79 18.008 .258 .330 .112 

Έχω ελάχιστα πράγματα να 

πω 
28.98 24.107 -.242 .204 .365 

Μιλώ με πολλούς 

διαφορετικούς ανθρώπους 

στα πάρτι 

28.19 17.944 .222 .312 .126 

Δεν μου αρέσει να 

προσελκύω την προσοχή 

πάνω μου 

28.09 20.653 .012 .245 .248 

Δεν με ενοχλεί να είμαι το 

επίκεντρο της προσοχής 
28.49 20.127 .045 .210 .231 

Είμαι ήσυχος/ή όταν 

βρίσκομαι ανάμεσα σε 

ξένους 

27.94 18.648 .203 .155 .144 

Παρατηρούμε ότι αφαίρεση της περίπτωσης «Έχω ελάχιστα πράγματα να πω» 

θα βελτίωνε το συντελεστή κατά 12.9% , ωστόσο τη διατηρούμε στη σύνθεση του 

παράγοντα όπως επιβάλλεται από τη σχετική βιβλιογραφία. 

Παραθέτουμε αντίστοιχα τους πίνακες για τους υπόλοιπους παράγοντες. 

Ευσυνειδησία(Consc) 

Cronbach'sAlpha N of 
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Είμαι πάντοτε 

προετοιμασμένος 
1.000                   

 Αφήνω τα 

πράγματά μου 

ολόγυρα 

-.223 1.000                 

Δίνω προσοχή 

στις 

λεπτομέρειες 

.331 -.024 1.000               

Τα κάνω άνω 

κάτω 
-.175 .544 -.019 1.000             

Κάνω τις 

«αγγαρείες» 

αμέσως 

.180 -.161 .166 -.160 1.000           

Συχνά ξεχνώ να 

βάζω τα 

πράγματα πίσω 

στη σωστή τους 

θέση 

-.098 .450 -.149 .265 .080 1.000         

Μου αρέσει η 

τάξη 
.325 -.454 .327 -.318 .091 -.392 1.000       

Αποφεύγω αυτά 

που πρέπει να 

κάνω (τα 

καθήκοντά μου) 

-.236 .313 -.171 .320 -.121 .419 -.342 1.000 
 

  

Ακολουθώ ένα 

πρόγραμμα 
.319 -.268 .360 -.266 .181 -.337 .513 -.205 1.000   
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Είμαι ακριβής 

στη δουλειά μου 
.291 -.151 .396 -.180 .199 -.217 .454 -.198 .444 1.000 

 

 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

CorrectedItem-

TotalCorrelatio

n 

SquaredMultipleCorrelatio

n 

Cronbach'

s Alpha if 

Item 

Deleted 

Είμαι πάντοτε 

προετοιμασμένο

ς 

27.81 15.051 .150 .224 .230 

 Αφήνω τα 

πράγματά μου 

ολόγυρα 

29.71 15.191 .068 .476 .271 

Δίνω προσοχή 

στις 

λεπτομέρειες 

27.35 14.356 .310 .276 .165 

Τα κάνω άνω 

κάτω 
29.77 15.464 .056 .343 .277 

Κάνω τις 

«αγγαρείες» 

αμέσως 

28.41 14.529 .100 .146 .255 

Συχνά ξεχνώ να 

βάζω τα 

πράγματα πίσω 

στη σωστή τους 

θέση 

29.51 14.806 .069 .385 .273 

Μου αρέσει η 

τάξη 
27.19 16.855 -.038 .469 .311 

Αποφεύγω αυτά 

που πρέπει να 

κάνω (τα 

καθήκοντά μου) 

30.04 16.213 .018 .276 .291 

Ακολουθώ ένα 

πρόγραμμα 
27.73 15.058 .099 .387 .254 

Είμαι ακριβής 

στη δουλειά μου 
27.06 15.684 .260 .331 .213 

Συναισθηματική ισορροπία (Emstab). 
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Αγχώνομαι εύκολα 1.000                   

Είμαι χαλαρός/ή 

τις περισσότερες 

φορές 

-.435 1.000                 

Ανησυχώ για 

διάφορα 

πράγματα 

.448 -.203 1.000               

Σπάνια νοιώθω 

μελαγχολία 
.106 .017 .156 1.000             

Ενοχλούμαι 

εύκολα 
.366 -.138 .252 .121 1.000           

Αναστατώνομαι 

εύκολα 
.550 -.162 .181 -.026 .300 1.000         

Η διάθεση μου 

αλλάζει διαρκώς 
-.013 .121 -.001 -.026 .120 .161 1.000       

Έχω συχνές 

εναλλαγές στη 

διάθεση μου 

.146 .041 .083 -.033 .287 .377 .525 1.000     

Εκνευρίζομαι 

εύκολα 
.422 -.163 .282 -.074 .403 .388 .316 .358 1.000   

Συχνά αισθάνομαι 

μελαγχολικά 
.293 -.015 .152 .014 .208 .376 .257 .253 .192 1.000 

 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

CorrectedItem-

TotalCorrelation SquaredMultipleCorrelation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Αγχώνομαι εύκολα 27.10 35.803 .419 .563 .601 
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Είμαι χαλαρός/ή τις 

περισσότερες φορές 
27.90 47.392 -.190 .221 .720 

Ανησυχώ για διάφορα 

πράγματα 
26.48 40.323 .307 .241 .628 

Σπάνια νοιώθω 

μελαγχολία 
27.55 42.946 .047 .075 .678 

Ενοχλούμαι εύκολα 27.27 36.344 .441 .257 .598 

Αναστατώνομαι εύκολα 27.24 35.023 .505 .439 .582 

Η διάθεση μου αλλάζει 

διαρκώς 
27.53 37.930 .328 .354 .622 

Έχω συχνές εναλλαγές 

στη διάθεση μου 
27.65 36.034 .478 .397 .591 

Εκνευρίζομαι εύκολα 27.35 34.907 .494 .377 .584 

Συχνά αισθάνομαι 

μελαγχολικά 
28.08 37.699 .395 .212 .609 

 

Βαθμός ευχαρίστησης (Agr) 

Cronbach'sAlpha 

N of 
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Αισθάνομαι 

μικρό 

ενδιαφέρον για 

τους άλλους 

1.000                   

Ενδιαφέρομαι 

για τους 

ανθρώπους 

-.070 1.000                 

Προσβάλλω 

τους άλλους 
.170 -.126 1.000               

Συμπάσχω με 

τα 
-.051 .293 -.170 1.000             
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συναισθήματα 

των άλλων 

Δεν 

ενδιαφέρομαι 

για τα 

προβλήματα 

των άλλων 

.216 -.115 .184 -.167 1.000           

Έχω μαλακή 

καρδιά 
-.074 .071 -.111 .279 -.094 1.000         

Δεν 

ενδιαφέρομαι 

πραγματικά για 

τους άλλους 

ανθρώπους 

.228 -.180 .176 -.229 .517 .016 1.000       

Βρίσκω χρόνο 

για τους άλλους 
-.079 .481 -.094 .357 .001 .158 -.051 1.000     

Αισθάνομαι τα 

συναισθήματα 

των άλλων 

-.225 .181 .057 .227 .083 .141 -.075 .403 1.000   

Κάνω τους 

ανθρώπους να 

αισθάνονται 

άνετα 

-.079 .330 -.130 .333 -.187 .281 -.181 .367 .249 1.000 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

CorrectedItem-

TotalCorrelation SquaredMultipleCorrelation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Αισθάνομαι μικρό 

ενδιαφέρον για τους 

άλλους 

29.98 16.108 .057 .144 .421 

Ενδιαφέρομαι για 

τους ανθρώπους 
28.07 16.842 .157 .286 .370 

Προσβάλλω τους 

άλλους 
30.73 17.261 .037 .103 .413 

Συμπάσχω με τα 

συναισθήματα των 

άλλων 

28.27 16.558 .156 .263 .369 

Δεν ενδιαφέρομαι 

για τα προβλήματα 
30.30 15.078 .179 .326 .358 
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των άλλων 

Έχω μαλακή καρδιά 28.45 16.105 .129 .148 .380 

Δεν ενδιαφέρομαι 

πραγματικά για τους 

άλλους ανθρώπους 

30.53 15.675 .145 .333 .374 

Βρίσκω χρόνο για 

τους άλλους 
28.38 15.336 .344 .389 .303 

Αισθάνομαι τα 

συναισθήματα των 

άλλων 

28.25 16.441 .222 .265 .350 

Κάνω τους 

ανθρώπους να 

αισθάνονται άνετα 

28.10 16.666 .190 .265 .360 

 

Ευφυΐα ή φαντασία (Int). 

Cronbach'sAlpha 

N of 

Items 

.541 10 
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 ιδ
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Έχω ένα πλούσιο 

λεξιλόγιο 
1.000 -.281 .194 .070 .502 -.206 .338 .380 .239 .401 

Δυσκολεύομαι  να 

κατανοήσω 

αφηρημένες ιδέες 

-.281 1.000 -.172 .254 -.171 .130 -.121 -.225 -.002 -.132 

Έχω ζωηρή (ζωντανή) 

φαντασία 
.194 -.172 1.000 .175 .295 -.419 .144 .214 .212 .435 

Δεν ενδιαφέρομαι για 

αφηρημένες ιδέες 
.070 .254 .175 1.000 .031 -.114 .066 .120 -.089 .076 

Έχω εξαιρετικές ιδέες .502 -.171 .295 .031 1.000 -.217 .408 .351 .421 .626 

Δεν έχω καλή -.206 .130 -.419 -.114 -.217 1.000 -.222 -.176 -.113 -.418 
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φαντασία 

Είμαι γρήγορος/η στο 

να καταλαβαίνω 

πράγματα 

.338 -.121 .144 .066 .408 -.222 1.000 .278 .108 .306 

Χρησιμοποιώ 

δύσκολες λέξεις 
.380 -.225 .214 .120 .351 -.176 .278 1.000 .281 .408 

Αφιερώνω χρόνο για 

να αξιολογώ τα 

πράγματα (που κάνω) 

.239 -.002 .212 -.089 .421 -.113 .108 .281 1.000 .356 

Είμαι γεμάτος/η ιδέες .401 -.132 .435 .076 .626 -.418 .306 .408 .356 1.000 

 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

CorrectedItem-

TotalCorrelation SquaredMultipleCorrelation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Έχω ένα πλούσιο 

λεξιλόγιο 
28.65 23.121 .404 .349 .449 

Δυσκολεύομαι  να 

κατανοήσω 

αφηρημένες ιδέες 

30.08 28.895 -.146 .233 .603 

Έχω ζωηρή 

(ζωντανή) φαντασία 
28.88 23.681 .269 .302 .483 

Δεν ενδιαφέρομαι για 

αφηρημένες ιδέες 
29.81 24.135 .152 .181 .524 

Έχω εξαιρετικές ιδέες 28.96 21.489 .572 .537 .399 

Δεν έχω καλή 

φαντασία 
30.40 32.045 -.370 .269 .643 

Είμαι γρήγορος/η στο 

να καταλαβαίνω 

πράγματα 

28.38 24.524 .319 .225 .476 

Χρησιμοποιώ 

δύσκολες λέξεις 
29.74 21.157 .402 .285 .433 

Αφιερώνω χρόνο για 

να αξιολογώ τα 

πράγματα (που 

κάνω) 

28.97 23.062 .345 .257 .461 

Είμαι γεμάτος/η ιδέες 28.82 21.272 .530 .534 .403 
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Παράρτημα II: Συσχετίσεις Παραγόντων και Δημογραφικών 

Συσχέτιση παραγόντων 

Correlations 

 
Εξωστρέφει

α Ευχάριστος Ευσυνείδητος 

Ισορροπημέν

ος 

Διάνοια/Φαντ

ασία 

Εξωστρέφεια PearsonCorrelation 1 ,116 ,273
**
 -,057 ,457

**
 

Sig. (2-tailed)  ,222 ,003 ,547 ,000 

N 113 112 113 113 113 

Ευχάριστος PearsonCorrelation ,116 1 ,495
**
 ,246

**
 ,232

*
 

Sig. (2-tailed) ,222  ,000 ,009 ,014 

N 112 112 112 112 112 

Ευσυνείδητος PearsonCorrelation ,273
**
 ,495

**
 1 ,200

*
 ,418

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000  ,033 ,000 

N 113 112 113 113 113 

Ισορροπημένος PearsonCorrelation -,057 ,246
**
 ,200

*
 1 ,179 

Sig. (2-tailed) ,547 ,009 ,033  ,058 

N 113 112 113 113 113 

Διάνοια/Φαντασί

α 

PearsonCorrelation ,457
**
 ,232

*
 ,418

**
 ,179 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,000 ,058  

N 113 112 113 113 113 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Συσχέτιση παραγόντων - δημογραφικών 

 

Proximity Matrix 

 

  

Rescaled  

Correlation 

between 

Vectors of 

Values       
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Φύλο 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Ηλικία 

(G) 

Προϋπηρεσία 

(G) 

Εξωστρέφεια 
,456 ,699 ,551 ,607 

Ευχάριστος ,558 ,493 ,617 ,608 

Ευσυνείδητος ,485 ,572 ,582 ,628 

Ισορροπημένος ,580 ,666 ,712 ,529 

Διάνοια/Φαντασία 
,433 ,684 ,551 ,679 

This is a similarity matrix 
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Παράρτημα IΙI: Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

1. Φύλο    

 Άνδρας   

 Γυναίκα 

 

2. Πόσο χρονών είστε;  

 

           ………………………… 

 

3. Μορφωτικό Επίπεδο 

 Δημοτικό – Γυμνάσιο 

 Λύκειο – Τεχνικό/Ενιαίο 

 Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

 

4. Οικογενειακή Κατάσταση 

 Έγγαμος 

 Άγαμος 

 

5. Έτη εργασίας στη ΔΕΗ 

 

………………………… 

 

6. Θέση/Τομέας εργασίας στη ΔΕΗ 

 

           …………………………………………………… 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Κύρια Έρευνα 

Μέντορας είναι ένα πρόσωπο στο χώρο εργασίας σας, ο οποίος έχει 

περισσότερη γνώση και εμπειρία  και προτίθεται (θέλει) να σας βοηθήσει, να σας 

καθοδηγήσει και να σας συμβουλέψει. Με απλά λόγια ένα άτομο το οποίο σας βοηθά να 

φέρετε εις πέρας μία εργασία ή και να σας μάθει τον «τρόπο δουλειάς». Το άτομο αυτό 

μπορεί να είναι το αφεντικό σας, ο προϊστάμενός σας ή και κάποιο άτομο που δεν 

έχετε καθημερινή τριβή/επικοινωνία. 

 

1. Υπήρξε ποτέ κάποιος Μέντορας για εσάς όσο εργάζεστε στη ΔΕΗ ή ακόμη 

και στο παρελθόν σε κάποιο άλλο επάγγελμα σας;  Επιλέξτε ΝΑΙ και γράψτε 

πόσες φορές έτυχε κάτι τέτοιο, αλλιώς επιλέξτε  ΟΧΙ αν δεν σας έτυχε ποτέ. 

 

 ΝΑΙ …………….……….. φορές/ά 

 ΟΧΙ  

 

2. Είχατε ποτέ προηγούμενη εμπειρία ως Μέντορας; Ήσασταν ποτέ εσείς ο 

Μέντορας κάποιου άλλου όσο εργάζεστε στη ΔΕΗ ή και σε κάποιο άλλο 

επάγγελμα σας στο παρελθόν; Επιλέξτε ΝΑΙ και γράψτε πόσες φορές έτυχε 

κάτι τέτοιο, αλλιώς επιλέξτε  ΟΧΙ αν δεν σας έτυχε ποτέ. 

 ΝΑΙ ……………….…………φορές/ ά                  

 ΟΧΙ 

 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας 

Στις σελίδες που ακολουθούν, υπάρχουν φράσεις που περιγράφουν συμπεριφορές 

ανθρώπων. Σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τις απαντήσεις που βρίσκονται δίπλα 

σε κάθε πρόταση για να περιγράψετε πόσο πιστά κάθε πρόταση περιγράφει εσάς. 

Περιγράψτε τον εαυτό σας όπως είστε αυτή τη στιγμή και όχι όπως θα θέλατε να 

ήσασταν στο μέλλον. Περιγράψτε τον εαυτό σας όπως ειλικρινά τον αντιλαμβάνεστε 

σε σχέση με άλλους ανθρώπους το ιδίου φύλου και περίπου της ίδιας ηλικίας. Για να 

μπορείτε να περιγράψετε τον εαυτό σας με ειλικρίνεια, οι απαντήσεις σας είναι 

ανώνυμες και εμπιστευτικές. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε κάθε πρόταση 

προσεκτικά και κυκλώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην πρόταση που επιλέγετε. 
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1. Είμαι η ζωή σε ένα πάρτι. 
1 2 3 4 5 

2. Αισθάνομαι μικρό ενδιαφέρον για 

τους άλλους. 1 2 3 4 5 

3. Είμαι πάντοτε προετοιμασμένος 
1 2 3 4 5 

4. Αγχώνομαι εύκολα. 
1 2 3 4 5 

5. Έχω ένα πλούσιο λεξιλόγιο. 
1 2 3 4 5 

6. Δεν μιλώ πολύ. 
1 2 3 4 5 

7. Ενδιαφέρομαι για τους ανθρώπους. 
1 2 3 4 5 

8. Αφήνω τα πράγματά μου ολόγυρα.  
1 2 3 4 5 
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9. Είμαι χαλαρός/ή τις περισσότερες 

φορές. 1 2 3 4 5 

10. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω 

αφηρημένες ιδέες. 1 2 3 4 5 

11. Αισθάνομαι άνετα όταν βρίσκομαι 

ανάμεσα σε ανθρώπους. 1 2 3 4 5 

12. Προσβάλλω τους άλλους. 
1 2 3 4 5 

13. Δίνω προσοχή στις λεπτομέρειες . 
1 2 3 4 5 

14. Ανησυχώ για διάφορα πράγματα. 
1 2 3 4 5 

15. Έχω ζωηρή (ζωντανή) φαντασία. 
1 2 3 4 5 

16. Προτιμώ να μένω στο παρασκήνιο  
1 2 3 4 5 

17. Συμπάσχω με τα συναισθήματα των 

άλλων 1 2 3 4 5 

18. Τα κάνω άνω κάτω 
1 2 3 4 5 

19. Σπάνια νοιώθω μελαγχολία 
1 2 3 4 5 

20. Δεν ενδιαφέρομαι για αφηρημένες 

ιδέες. 1 2 3 4 5 

21. Αρχίζω συζητήσεις. 
1 2 3 4 5 
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22. Δεν ενδιαφέρομαι για τα 

προβλήματα των άλλων. 1 2 3 4 5 

23. Κάνω τις «αγγαρείες» αμέσως. 
1 2 3 4 5 

24. Ενοχλούμαι εύκολα. 
1 2 3 4 5 

25. Έχω εξαιρετικές ιδέες. 
1 2 3 4 5 

26. Έχω ελάχιστα πράγματα να πω. 
1 2 3 4 5 

27. Έχω μαλακή καρδιά. 
1 2 3 4 5 

28. Συχνά ξεχνώ να βάζω τα πράγματα 

πίσω στη σωστή τους θέση. 1 2 3 4 5 

29. Αναστατώνομαι εύκολα. 
1 2 3 4 5 

30. Δεν έχω καλή φαντασία. 
1 2 3 4 5 

31. Μιλώ με πολλούς διαφορετικούς 

ανθρώπους στα πάρτι. 1 2 3 4 5 

32. Δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά για 

τους άλλους ανθρώπους. 1 2 3 4 5 

33. Μου αρέσει η τάξη. 
1 2 3 4 5 

34. Η διάθεσή μου αλλάζει διαρκώς. 
1 2 3 4 5 
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35. Είμαι γρήγορος/η στο να 

καταλαβαίνω πράγματα. 1 2 3 4 5 

36. Δεν μου αρέσει να προσελκύω την 

προσοχή πάνω μου. 1 2 3 4 5 

37. Βρίσκω χρόνο για τους άλλους. 
1 2 3 4 5 

38. Αποφεύγω αυτά που πρέπει να κάνω 

(τα καθήκοντά μου). 1 2 3 4 5 

39. Έχω συχνές εναλλαγές στη διάθεσή 

μου. 1 2 3 4 5 

40. Χρησιμοποιώ δύσκολες λέξεις. 
1 2 3 4 5 

41. Δεν με ενοχλεί να είμαι το επίκεντρο 

της προσοχής. 1 2 3 4 5 

42. Αισθάνομαι τα συναισθήματα των 

άλλων. 1 2 3 4 5 

43. Ακολουθώ ένα πρόγραμμα. 
1 2 3 4 5 

44. Εκνευρίζομαι εύκολα. 
1 2 3 4 5 

45. Αφιερώνω χρόνο για να αξιολογώ τα 

πράγματα (που κάνω).  1 2 3 4 5 
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46. Είμαι ήσυχος/η όταν βρίσκομαι 

ανάμεσα σε ξένους. 1 2 3 4 5 

47. Κάνω τους ανθρώπους να 

αισθάνονται άνετα. 1 2 3 4 5 

48. Είμαι ακριβής στη δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 

49. Συχνά αισθάνομαι μελαγχολικά. 
1 2 3 4 5 

50. Είμαι γεμάτος/η ιδέες.   
1 2 3 4 5 

 

Σας Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. 
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Παράρτημα IV:  Άδεια Χρήσης του Ερωτηματολογίου 

Προσωπικότητας 
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Παράρτημα V:  Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 


